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Úvod

V 17. století zpochybnili Thomas Hobbes a John Locke svými 
teoriemi společenské smlouvy božský nárok panovníků na trůn. 
Politická autorita měla napříště vyrůstat z konsensu ovládaných. 
Oba myslitelé naznačili směr vývoje moderní politiky: veřejná 
moc postupně ztrácí svůj mimosvětský základ a čím dál tím více 
je vydána realitě pozemských hodnot a zájmů. Právě pluralitní 
sféra těchto hodnot a zájmů byla posléze označena za občanskou 
společnost. Zatímco ještě Hobbes občanskou společnost odvozo-
val od ustavení státu, myslitelé následujícího století ji již pocho-
pili jako nezávislou sféru, z níž naopak povstávaly požadavky na 
omezení státu. 

V 17. a 18. století bylo postavení panovníka desakralizováno – 
stalo se součástí profánního zápasu o politickou organizaci společ-
nosti. Otázka politického vedení se dostala ze sféry přirozené či 
boží nutnosti do sféry historické kontingence. Moc se tak na úsvi-
tu modernity politizovala – její uspořádání se stalo změnitelným. 
Tím byly vytvořeny podmínky pro to, aby mohl být stát podřízen 
požadavkům individuálních lidských práv a demokratizován. 

Politizace státu byla spojena s nástupem typicky moderní ideo-
logie – liberalismu. Liberalismus upřel svůj pohled na organizaci 
státu proto, aby dosáhl proměny dědičných monarchií v konsti-
tučně omezené režimy garantující základní práva všem občanům. 
Touto politizací jedné specifické sféry – státu – však liberalis-
mus všechny ostatní sociální sféry depolitizoval. Jak upozornil 
Marx a jeho následovníci, liberálové především popřeli politický 
charakter kapitálu. Proti tomu hájili marxisté tezi, že posledním 
zdrojem moci není stát jako organizace násilí, nýbrž ekonomika 
jako organizace výroby. Proto měla levice bojující proti mocen-
skému status quo ve svém programu buďto revoluční nahrazení 
kapitalistického výrobního způsobu socialistickým, a nebo jeho 
reformu doplněním politické demokracie ekonomickou redistri-
bucí s poukazem k demokracii sociální. 

Marxismus nahradil liberální politizaci státu politizací eko-
nomiky, kterou považoval za hlavní zdroj moci a útlaku v moder-
ní společnosti. Takové chápání však ztratilo svou přesvědčivost 
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nejpozději na počátku 20. století. Tehdy začalo být zřejmé, že Mar-
xovy předpovědi konce kapitalismu nebudou naplněny. Ukázalo 
se, že politická moc nevyvěrá pouze z ekonomické „základny“, 
jak si myslel Marx, ale že se udržuje také díky sociálním a kultur-
ním praktikám, zařazovaným ortodoxními marxisty pod kategorii 
„nadstavby“. Podle italského komunisty a revizionisty Gramsci-
ho je ohniskem těchto praktik oblast „občanské společnosti“: v ní 
jsou politická sféra organizace násilí a ekonomická sféra organi-
zace výroby doplněny kulturní sférou organizace symbolů, jejichž 
prostřednictvím chápou jednotlivci a jejich skupiny sebe sama 
a okolní svět. Na Gramsciho navázal v 60. letech minulého století 
francouzský komunista Louis Althusser, když instituce operující 
v této třetí sféře – církve, školy, odbory, média – nazval „ideo-
logickými aparáty“, které reprodukují panství buržoazního státu 
specificky kulturními prostředky – totiž tím, že vytvářejí identitu 
jeho poddaných. 

V době publikace Althusserových spisů již pokračovatelé Mar  xe 
a dělnického hnutí prakticky politizovali sféry sociálního života, 
které byly liberální i ortodoxně marxistickou teorií považovány za 
„nepolitické“. Feministky politizovaly vztah mužů k ženám, když 
začaly poukazovat na mocenskou povahu rodinných a erotických 
vztahů. Podobně politizovalo studentské hnutí vztah učitelů ke stu-
dentům a antipsychiatrické hnutí vztah lékařů k pa cientům. Eko-
logické hnutí zase zpochybnilo údajnou přirozenost vykořisťova-
telského postoje moderního člověka k přírodě. V současné době 
pak hnutí proti ekonomické globalizaci otevřelo diskusi o uspo-
řádání mezinárodních ekonomických vztahů, z nichž profituje jen 
menšina světové populace. 

Analogicky k liberální politizaci státu vytváří politizace dal-
ších sociálních sfér podmínky pro jejich podřízení pluralitnímu 
vyjednávání, jehož se začínají zúčastňovat i doposud vyloučení 
a umlčovaní. Stejně jako mohou být rozhodnutí výkonné moci 
státu legitimními jen tehdy, jsou-li podložena rozumným konsen-
sem ovládaných, mají být i rozhodnutí v jiných sférách podložena 
dobrovolným souhlasem těch, kterých se týkají. V rámci rodiny 
je legitimní to, na čem se dohodnou oba manželé jako sobě rovní 
partneři. Rozhodnutí přijatá na základě předpokladu přirozeně pod -
řízeného postavení ženy ztratila svou legitimitu. Podobně se má 
většinová společnost chovat k lidem, kteří trpí duševními choro-
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bami – tedy jako k nositelům základních práv. I tehdy, když je 
nejsou schopni vykonávat, se máme ptát, zda-li by tito jednotlivci 
souhlasili s tím, jak se s nimi zachází. Taková politizace zasahuje 
i postoj člověka vůči přírodě a jiným tvorům. V 90. letech 20. sto -
letí pak vystoupení hnutí proti neoliberální globalizaci otevírá otáz -
ku demokratizace rozhodování na nadnárodní úrovni. Tato otázka 
je ještě podtržena neoimperialistickým obratem americké zahra-
niční politiky po 11. září 2001. 

Tato kniha podává přehled teoretických konceptů a koncepcí, 
které v průběhu 20. století reflektovaly naznačené procesy politi-
zace a pluralizace. Autoři, o nichž se v této knize mluví, spojovali 
své teoretické představy s konkrétními sociálními silami. Mar-
xisté byli spojeni s dělnickou třídou, jejich kritičtí pokračovatelé 
v 60. letech pak s proudy nové levice a s nimi spjatými novými 
sociálními hnutími. Zklamané naděje konce 60. let přiměly tato 
hnutí přenést těžiště z revolučního politického programu zářné bu-
doucnosti do budování nezávislých prostorů svobody a solidarity 
„zde“ a „nyní“ – v nedokonalé přítomnosti. V 70. a 80. letech 
šlo těmto hnutím stále méně o celkovou sociální proměnu a stále 
více o ochranu prostorů autonomie proti utlačivým strukturám 
kapitalistické ekonomiky a byrokratického státu. Ve světě, v němž 
příchod proletářské revoluce očekávala již jen hrstka falešných 
pro  roků a teroristických fanatiků, představovaly tyto prostory auto-
nomie alespoň minimalistickou alternativu ke stávajícím mocen-
ským pořádkům. 

Spojení teorie nových sociálních hnutí s konceptem občanské 
společnosti bylo výrazem tohoto posunu radikální levice od revo-
luční ofenzívy konce 60. let k postrevoluční defenzívě 70. a 80. 
let. Radikální politice již nemělo jít o zrušení kapitalistické eko-
nomiky a byrokratického státu (které předpokládal původní komu-
nistický program), ale o zajištění podmínek pro realizaci svobodné 
společnosti „vedle“ nich. Ačkoliv se tento proud zbavil představy 
revoluce, stále zůstával radikálním v tom smyslu, že si podržel 
kritický postoj vůči všem typům panství člověka nad člověkem 
i víru v možnost budování spravedlivější společnosti. Možnost 
zlepšování světa začala řada bývalých západních osmašedesát-
níků vidět právě v aktivitách v oblasti občanské společnosti. 

Občanská společnost ovšem neměla být chápána jen jako izo-
lovaný ostrov „pozitivní deviace“, ale také jako bašta, z níž její 
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aktéři směřují své požadavky na stát i tržní ekonomiku – tentokrát 
již nikoliv s cílem jejich zničení, nýbrž s cílem jejich omezování, 
regulace a reformy. To se nejvýrazněji projevilo koncem 20. sto-
letí, kdy se „globální občanská společnost“ (vzniklá planetárním 
propojováním různých sociálních hnutí) postavila proti silám 
ekonomické globalizace. Hlas této občanské společnosti v po-
době „globálního veřejného mínění“ se také snaží stavět hráze 
militaristickému a unilateralistickému pojetí boje s terorismem, 
které po 11. září přijala administrativa G. W. Bushe. Protiválečné 
hnutí ovšem nestrká hlavu do písku před novými hrozbami pří-
tomnosti. Analogicky k podpoře nezávislých disidentů, bojujících 
v 70. a 80. letech 20. století proti komunismu, se dnes asociativní 
struktury globální občanské společnosti snaží podporovat nezá-
vislé opoziční síly uvnitř diktátorských režimů a připravovat tak 
půdu k jejich změně a ustavování pluralitních, nábožensky tole-
rantních a sociálně spravedlivých společností. Rozvoj takových 
společností v bývalém třetím světě je podle mnoha aktivistů i teo-
retiků nových sociálních hnutí jediným dlouhodobě účinným pro-
gramem potírání fanatického terorismu nestátních sítí i cynického 
terorismu diktátorských režimů. 

* * *

1. kapitola knihy podává stručnou genealogii pojmu „občanská 
společnost“. Cílem je popsat základní interpretace tohoto pojmu 
a ukázat, na kterou z nich navazuje politická teorie, která se snaží 
revidovat dědictví historického materialismu devatenáctého sto-
letí v podmínkách století dvacátého. 2. kapitola představuje pokus 
o takovou revizi u Gramsciho a Althussera, 3. kapitola u Chantal 
Mouffeové a Ernesta Laclaua. U druhé dvojice se radikální teorie 
dostává za horizont marxismu, nepředstavuje se již jako reflexe 
unitární politické praxe dělnické třídy, ale jako reflexe pluralitních 
politických praktik nových sociálních hnutí. Ta přenášejí liberální 
jazyk rovnosti a demokratické participace do společenských sfér, 
které liberalismus považoval za nepolitické. 4. kapitola nachází 
paralely tohoto posunu od revolučního socialismu k radikální de-
mokracii v koncepci „postliberální demokracie“ Samuela Bow-
lese a Herberta Gintise. 5. kapitola charakterizuje teorii nových 
sociálních hnutí v té podobě, v jaké se v 80. a 90. letech postupně 
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vynořila z textů Alaina Touraina, Alberta Melucciho, Jürgena Ha-
bermase a jeho žáků Jean Cohenové a Andrew Arata. 6. kapitola 
uvádí do myšlení Ulricha Becka a Anthonyho Giddense, kteří svou 
reflexi nových sociálních hnutí zasazují do sociologické teorie, 
podle níž je základním rysem modernity napětí mezi postupně na-
růstající politizací sociálního světa a zpětnými nárazy jeho depo-
litizace. Jak vyplývá z předešlého, tato myšlenka je nejobecněj-
ším východiskem naší knihy. O ni se opíráme i v naší interpretaci 
diskusí o antiglobalizačním hnutí a globální občanské společnosti 
v závěrečné kapitole. 



– 10 –

1. Genealogie pojmu „občanská společnost“

1. Od státu ke sféře soukromých zájmů

Pojem a výraz „občanská společnost“ má spletitý intelektuální 
rodokmen.1 V 17. století jej Thomas Hobbes použil pro odlišení 
společnosti politicky organizované od života v přirozeném stavu. 
Pro Hobbese jako obhájce absolutní moci suveréna byla tedy ob -
čanská společnost synonymem státu jakožto politické organiza-
ce společnosti. Hobbes tím navázal na starou evropskou tradici 
sahající k Aristotelově koinonia politike a Cicerově societas ci-
vilis. V této předmoderní tradici znamenala občanská společnost 
politickou obec – polis, civitas. Být jejím členem znamenalo být 
občanem, příslušníkem státu, a respektovat tedy zákony, zajišťu-
jící občanský mír. 

V 18. století skotské osvícenství takřka obrátilo význam ter mí -
nu, když jím začalo označovat oblast obchodu, směnných vztahů 
a individuálního sebezájmu, proti nimž naopak stát a jeho zákony 
ztělesňovaly zájem celospolečenský. V souladu s touto novou 
perspektivou načrtli velcí myslitelé tohoto století protiklad mezi 
neomezenou mocí demokratického státu jakožto inkarnací obecné 
vůle (Jean-Jacques Rousseau) a spontánně se rozvíjejícím řádem 
občanské společnosti, založeným na tom, že každý občan sleduje 
ve svých transakcích vlastní zájem či se za účelem jeho uspokojení 
spojuje do dílčích sdružení s ostatními (Adam Fergu son, Adam 
Smith). Odděleně od sjednocené moci státu se rozvíjejí různá sdru -
žení pro sledování zvláštních ekonomických či kulturních zájmů. 
Tato sdružení vyvažují jak sebe navzájem, tak také moc státu. Na 
rozdíl od Smithe ovšem Ferguson akcentuje politickou participaci 
a občanské ctnosti jako nutný korektiv k od středivým silám toho-
to spontánního řádu. 

Britští a francouzští osvícenci chápali občanskou společnost 
jako sféru svobodného obchodování, vyjednávání a sdružování, 
 1  Následující náčrt proměn interpretace a používání tohoto výrazu sleduje 

volně stať Johna Keanea „Despotism and Democracy. The Origins and 
Development of the Distinction Between Civil Society and the State 
1750–1850“, in: Civil Society and the State. New European Perspectives, 
ed. John Keane (London, New York: Verso, 1988), 35–71. 
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v níž se navzájem si cizí lidé mohou setkávat a řešit své případné 
konflikty civilizovaným – pokojným a pravidly řízeným – způso-
bem. V tomto smyslu se občanská společnost rozkládá tam, kde 
končí hranice rodiny, klanu či tradiční místní komunity a ještě 
nezačaly vládnout nástroje administrativní moci a donucení mo-
derního státu.2 Ani stát ani rodina nebo klan nedávají volný pro-
stor ke styku s neznámým a jiným, který je veden vůlí k domluvě 
či férovému vyjednávání. Tato schopnost pokojného soužití zá-
jmové a hodnotové plurality na základě vzájemného respektu 
byla jednou z konotací „občanské společnosti“, v jejíž francouz-
ské i anglické variantě je patrná a autory 18. století zdůrazňo-
vaná etymologická souvislost se slovem „civilizace“. Např. ter-
míny civil manners a civilised manners mohly být používány jako 
synonyma, přičemž obě se vážou ke slovu civility, jež znamená 
zdvořilost, mírnost, slušnost v mezilidském styku. Červenou nití 
Fergusonova Eseje o historii občanské společnosti (1767) je „při-
rozená historie“ lidského druhu v jejím přechodu od „hrubých“ 
(rude) životních forem k „uhlazeným“ (polished), tj. „civilizova-
ným“ (civilised) formám občanské (civil) společnosti založeným 
na rozvoji věd a umění, obchodu a vzdělání, který je chráněn poli-
ticky ustavenou vládou zákona.3 Občanská společnost 18. století, 
založená na obchodu, osvícené kultuře a zjemnění mravů, před-
stavovala civilizaci (civilized society), která přišla nahradit barbar-
ství evropského středověku a jiných „hrubých“ společností. 

Tento protiklad mezi civilizací a barbarstvím byl ke konci 
18. století postupně překryt a nahrazen protikladem mezi nená-
silnou a rozumnou přirozeností a násilnými a iracionálními akty 
vládců. Význam sféry „spontánní“ společenské samoorganizace 
jakožto protiváhy despotických sklonů státu je podtržen u fran-
couzských fyziokratů a Thomase Painea. V obou případech je 
tato oblast sociálního charakterizována přívlastkem „přirozený“. 
Proti státu (société politique) staví fyziokraté „přirozenou společ-
nost“ ekonomických transakcí (société naturelle). Podobně klade 
Thomas Paine proti státu „přirozenou sociabilitu“ (natural socia-
bility) a „přirozené city“ (natural affections). Tato ideologická 

 2  Srov. Edward Shils, „The Virtue of Civil Society“, Government and Op-
position 26, no. 3 (1991), 3–5.

 3  Srov. tamtéž, 4.
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dichotomie mezi prostorem svobody a „přirozené“ spontaneity 
a spravedlnosti a prostorem donucení a „uměle“ nastolených ne-
spravedlivých institucí odrážela výsledek modernizace: oddělení 
ekonomiky s jejími nepřímými mechanismy řízení (neviditelná 
ruka trhu) od státu s jeho přímými prostředky řízení (administra-
tivní donucení). Spolu s trhem a podél něj se zároveň rozvíjela 
veřejná kultura těch, kteří na něm mohli podnikat: vlastníků kapi-
tálu, měšťanů – bourgeois, Bürger. 

Na počátku 19. století Hegel formuluje v duchu své dialektické 
metody ideál syntézy a vzájemného zprostředkování těchto dvou 
vydělených sfér – občanské společnosti a státu.4 Občanská spo-
lečnost (bürgerliche Gesellschaft) mu je prostorem mezi rodinou 
a státem, v němž jednotlivci a skupiny sledují své zvláštní zájmy 
především prostřednictvím výroby a směny materiálních statků. 
Oproti paineovské důvěře v samoregulující schopnosti spontánní 
sociality zdůrazňuje Hegel konfliktnost plurality partikulárních 
zájmů. Aby střety jejich instrumentální racionality nevyústily do 
chaotického boje všech proti všem, musí být zájmy rozvíjeny 
v pevně stanoveném rámci, kterým ji fixují sjednocující korpo-
race zprostředkující mezi zvláštními dobry jednotlivců a dobrem 
společným, jehož ztělesněním je stát. Na rozdíl od přirozeně-
právních liberálů jako Paine pochopil Hegel občanskou společ-
nost nikoliv jako sféru „přirozené“ svobody, nýbrž v návaznosti 
na Adama Fergusona jako historicky vytvořenou – a pravidly 
regulovanou – oblast „etického“ života společnosti (Sittlichkeit), 
která leží mezi patriarchální domácností a státem. Na rozdíl od 
„harmonické“ rodiny (organického celku řízeného mužskou hla-
vou) a státu jakožto „objektivního ducha“ je občanská společnost 
pluralitním prostorem různých sociálních stavů (Stände) a jejich 
korporací ve smyslu obchodních, profesionálních, kulturních 
i vzdělávacích těles. 

Důraz je ovšem Hegelem položen především na ekonomickou 
stránku věci – občanská společnost je hlavně „systémem potřeb“. 
Korporace jsou zároveň součástí této oblasti i protiváhou zájmové 
plurality: dávají individuálnímu zájmu obecnější rámec zájmu 

 4  Pro Hegelovo pojetí občanské společnosti viz druhý oddíl třetího dílu jeho 
Grundlinien der Philosophie des Rechts (1830). České vydání: Základy 
filosofie práva, přel. V. Špalek (Praha: Academia, 1992), paragrafy 182–256. 
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skupiny. Skutečnou syntézou těchto dvou pólů – partikulárního 
a univerzálního – je ovšem až stát. Ten podle Hegela nemůže být 
redukován na dobrovolné sdružení individuálních nositelů přiroze-
ných práv, jak se o to pokoušejí liberálové. Aby stavy i monarchie 
mohly sjednocovat potenciálně odstředivé zájmové síly, nesmí být 
pojaty jako od nich odvozené, ale naopak jako jim nadřazené. Je 
tak opuštěna liberální zásada prvotnosti nezávislých jednotlivců 
a odvozenosti státu jako povstávajícího z jejich svobodného sdru-
žení. Proti této zásadě klade Hegel „absolutní“ autoritu organicky 
pojatých nadindividuálních celků – rodiny, korporací a především 
státu, v němž jakožto v reprezentantu společnosti je „založena“ 
a překonána, a zároveň zahrnuta a sjednocena (aufgehoben) plu -
ralita občanské společnosti. Oproti liberální redukci státu na slu -
žebný administrativní doplněk samosprávné a seberegulující spo -
lečnosti má tak stát znova nezastupitelnou kulturní a morální roli 
– je ztělesněním obecné ideje a realizací národního ducha. Tuto 
funkci však neplní v nějakém bezprostředním ztotožnění s „lidem“ 
jako u Rousseaua, nýbrž jako nejvyšší instance vrstevnatého sys-
tému zprostředkování, jehož základna leží v relativně autonomní 
sféře občanské společnosti jako prostoru rozkládají cím se mezi 
rodinou a státem. Hegelova koncepce je tak pokusem o dialek-
tické překonání protikladu mezi liberální minimalizací a antilibe-
rální absolutizací státu.

Ve filosofii Hegelově jako ve svém vrcholu dospěla klasická 
německá filosofie k idealizaci státu jako ztělesnění rozumu a etic-
kého sjednocovatele potenciálně protikladných sociálních zájmů. 
Z Hegela vycházející Marx pak demystifikuje toto zbožštění stá-
tu: stát podle něj již není realitou etické ideje – materializovaným 
duchem –, nýbrž institucionalizovanou formou třídního násilí. 
V rozporu s novověkou teorií společenské smlouvy podle Marxe 
stát neruší přirozený stav války všech proti všem, ale pouze jej 
stabilizuje do panství. Neukončuje řádění násilí, ale dává mu 
formu vlády jedné třídy nad druhou. Místo vtělení ducha se stává 
nástrojem třídního boje – není výrazem univerzálního rozumu, 
nýbrž výrazem partikulárního třídního zájmu. Není sjednocujícím 
základem plurality občanské společnosti, nýbrž je jen odvozeným 
odrazem této společnosti – pouhou politickou „nadstavbou“ nad 
ekonomickou „základnou“. Jakožto aparát donucení stvrzuje eko-
nomickou moc vládnoucí třídy. 
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V protikladu k teoriím společenské smlouvy tak podle Marxe 
k nastolení skutečného míru nevede zrušení přirozeného stavu 
a ustavení státu, nýbrž teprve zrušení státu, jenž sám není ničím 
více než pouhým pokračováním násilného stavu lidstva jinými 
prostředky. Materiální reprodukce společnosti je základnou, o níž 
se opírá nadstavba. Ta zahrnuje jak státní aparát fyzického donu-
cení, tak ideologii ospravedlňující toto panství prezentací parti-
kulárního zájmu vládnoucí třídy jakožto obecného zájmu všech. 
Můžeme tedy shrnout. Britští a francouzští osvícenci 18. století 
pojímali občanskou společnost jako autonomní sféru obchodo-
vání a svobodného sdružování. Hegel ji ukotvil na jedné straně 
v ekonomice – tedy v systému uspokojování materiálních potřeb, 
na straně druhé pak ve státu jako sjednocujícím základu plura-
lity ekonomických zájmů. Marx pak v protikladu ke zmíněným 
osvícencům i Hegelovi pojal občanskou společnost nikoliv jako 
uhlazenou sféru nenásilného styku, ale naopak jako sféru třídního 
boje, za jehož nástroj považoval i stát. 

2. Od soukromých zájmů k zájmu veřejnému

Z definice občanské společnosti jejím protikladem ke státu plyne 
dvojznačnost tohoto pojmu. Nestátní sféra totiž zahrnuje jak sféru 
ekonomických a vlastnických vztahů, v nichž jsou prosazovány 
zvláštní zájmy, tak sféru sociálního a politického sdružování, v němž 
lidé sledují to, co považují za zájem obecný. Podle Johna Keanea 
se v literatuře 18. a 19. století dají nalézt odkazy k harmonii, 
ale i k potenciálnímu konfliktu mezi ekonomickými a neekono-
mickými institucemi občanské společnosti – „patriarchálními do-
mácnostmi, církvemi, městskými radami, vydavateli, vědeckými 
a literárními asociacemi … charitativními organiza cemi, školami 
a nemocnicemi.“5 Podle Keanea byla na přelomu 18. a 19. sto-
letí debata o hranicích státu oživována především „nepodnikatel-
skými sociálními skupinami, jejichž vědecké, literární, umělecké 
a náboženské činnosti nebyly v souladu s akumulací státní moci 
a kapitalistickými praktikami (corporate practices) a elitářskými 

 5  John Keane, „Despotism and Democracy. The Origins and Development 
of the Distinction Between Civil Society and the State 1750–1850“, 64. 
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výsadami, které ochraňovala. Tyto skupiny zahrnovaly rentiéry, 
knihkupce, žurnalisty, univerzitní vzdělance, učitele a jiné osoby 
skromného původu. Jejich sociální pozice již nebyla zapletena 
do světa dvorů, [lokálních] komunit, farností a guild. Přestože 
převážně patřily k ‚buržoazii‘ – v tom širokém smyslu, že jejich 
příslušníci měli alespoň malé vlastnictví a nějaké vzdělání – tyto 
skupiny byly primárně nepodnikatelské … chtěly změnu, kterou 
většinou chápaly jako vytvoření jiného souboru politických insti-
tucí, a nikoliv jako prostou změnu způsobu výkonu moci v rámci 
existujícího státního aparátu. Tvořily potenciálně veřejnou sféru 
čtení a diskuse, v níž se pokoušely vypracovávat ‚veřejné mínění‘ 
o politických otázkách a řídit toto mínění, ve jménu vynořující se 
občanské společnosti, proti tajnůstkářským (secretive) a arbitrár-
ním činům státu.“6

Systematický výklad politického smyslu této raně „buržoazní“ 
(bürgerlich) kultury podal Jürgen Habermas ve své práci Struk-
turální přeměna veřejnosti (1962).7 Habermas zde hovoří o měš-
ťanské veřejnosti (bürgerliche Öffentlichkeit) jako sféře veřejně 
sdružených soukromých osob. Takové „publikum“, jehož sociál-
ním těžištěm je třetí stav, se v průběhu 18. století stává protipólem 
státu jako veřejné moci. Bezprecedentním médiem jeho působení 
je veřejná diskuse, založená na racionální argumentaci. Veřejnost 
složená ze soukromých osob kontroluje a hodnotí stát v rámci 
veřejného užívání rozumu – veřejného rozvažování. Politické dis-
kusi přitom předcházel vznik veřejnosti kulturní spojené s knižní, 
divadelní a koncertní produkcí. Jejím střediskem byla města se 
salóny, kluby, kavárnami, vydavatelstvími a časopisy. 

Soukromá osoba měšťana má podle Habermase dvě stránky – 
z jednoho hlediska je vlastníkem kapitálu a zboží, z druhého hla-
vou domácnosti. Na jedné straně je zapojen do ekonomických 
vztahů mimo rodinný kruh, na druhé straně je subjektem rodinné 
intimity. Tomu odpovídá rozštěp jeho existence na racionální 
kalkulaci materiálního prospěchu a emocionální život kultivovaný 

 6  Tamtéž, 65. 
 7  Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu 

einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft (Neuwied am Rhein: Her-
mann Luchterhand Verlag, 1965). České vydání: Strukturální přeměna ve-
řejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti, přel. A. Bakešová, 
J. Velek (Praha: FILOSOFIA, 2000). 
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vzděláním a vysokou kulturou. S těmito dvěma stranami soukro-
mé existence měšťana 18. století korespondují dvě vědy vzniklé 
v té době – politická ekonomie a psychologie. Rodinně intimní, 
psychologická strana měšťanova soukromí je výchozím bodem 
rozvoje kulturní a posléze politické veřejnosti. Tato veřejnost 
je tvořena „soukromníky“, kteří opouštějí rodinný krb kvůli di-
vadelnímu představení či společenské konverzaci v kavárně či 
salónu.8 

Tak se soukromá sféra ve smyslu oblasti nekontrolované stá-
tem sama dělí na soukromí, v němž je sledován zvláštní zájem 
a veřejnost, v níž vlastníci tento zájem překračují v dialogu a ak -
tivitách zaměřených na věci obecné. Kulturní a politická veřejnost 
měst 18. století se postupně stává oponentem veřejné moci státu. 
Proti státní moci založené na násilí ztělesňuje měšťanská ve-
řejnost moc založenou na rozumu a spravedlnosti – chce podřídit 
politické zákonodárství morálce a zrušit hobbesovskou zásadu 
auctoritas non veritas facit legem, která měla zajistit mír usta-
vením mocenského monopolu knížete a vytlačením svědomí a ro-
zumu mimo politiku. 

Osvícenství mělo sklon myslit hlas svědomí (tj. morálku) ve 
vazbě na světlo rozumu (tj. vědění), ukotvené v lidské přiroze-
nosti. Moralizace politiky byla proto chápána zároveň jako její 
racionalizace, a ta zase jako její uvedení do souladu s řádem pří-
rody. Tak pro Kanta se Aufklärung (osvícenství) jakožto veřejné 
užívání rozumu nemělo omezovat jen na republiku vzdělanců: 
každý svobodný člověk se měl stát „publicistou“, tj. někým, kdo 
předkládá svůj názor k veřejné diskusi.9 Sdružení takových svo-
bodných soukromníků pak tvoří veřejný prostor, „publikum“ – 
svět salónů, klubů, kaváren, novin, svět „rozumujícího čtenář-
stva“ (räsonierende Lesepublikum). Tento svět „lidí“ se transfor-
muje ve svět „občanů“, jakmile se objektem jeho zájmu stanou 
věci společného života, záležitosti obecné povahy (des gemeinen 
Wesens). Takováto politicky fungující veřejnost se má stát zákla-
dem liberálního právního státu. Zákony mají vycházet z vůle lidu, 
přičemž důležitým testem toho, zda naplňují toto kritérium legi-
timity, je konsensus vzešlý z veřejné diskuse. Jejich závaznost se 

 8  Tamtéž, 40 (české vydání, 89). 
 9  Tamtéž, 120 (české vydání, 188). 
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tedy opírá o argumenty rozumu. Od takovýchto zákonů jako aktů 
veřejné vůle (öffentliche Gesetze) odlišuje Kant zvyky a mravy 
(private Gesetze).

Dva významy pojmu Bürger, jenž označuje jak příslušníka 
buržoazie, tak i občana, plynou právě z toho, že občanská veřej-
nost je společenstvím těch, kteří díky kapitálu mají ekonomickou 
autonomii, jež je materiální podmínkou jejich autonomie morální 
a politické. Příslušníky politického publika jsou tedy jen soukro-
mí vlastníci, včetně vlastníků dovedností a poznatků umění a věd, 
tedy intelektuálního kapitálu. Jen vlastníci nemusejí pro svou ob-
živu sloužit někomu jinému: „Zatímco námezdně pracující jsou 
nuceni směňovat jako jediné zboží svou pracovní sílu, soukromí 
vlastníci se vzájemně stýkají jako vlastníci zboží prostřednictvím 
jeho směny. Jen oni jsou svými vlastními pány, jen oni mají mít 
právo hlasovat a být oprávněni k veřejnému užívání rozumu…“10 

V osvícensko-liberálním pojetí se sféra privátních zájmů chápe 
jako přirozená základna právního státu. V souladu s tím Kant vy-
vozoval právní stav ze stavu přirozeného a politiku pak chápal jen 
jako zastřenou formu morálky. Fikce spravedlnosti trhu (založené 
na implicitním předpokladu rovnosti šancí k získání soukromého 
majetku) umožnila Kantovi a ostatním protoliberálům ztotožnit 
člověka označovaného jako buržoa (bourgeois) a člověka-obča-
na (homme-citoyen). Horizontem liberálního myšlení jako celku 
je tato „přirozená“ identita zvláštního a obecného, empirického 
a inteligibilního subjektu – osoby jakožto nositele partikulárního 
zájmu a osoby jakožto nositele zájmu obecného. Tyto dvě strany 
existence měšťana odpovídaly výše zmíněné dvojznačnosti ob-
čanské společnosti, která byla jednak prostorem realizace zvlášt -
ních zájmů, jednak prostorem formulace a obhajoby zájmu obec-
ného tváří v tvář nespravedlivé politické moci. 

Habermas, Keane a další levicoví teoretikové občanské společ-
nosti podtrhávají druhou stranu raně buržoazní kultury: podle nich 
nebyla jen prostým výrazem lásky ke kapitalismu, vedené mate-
riálním chtíčem, ale ve stejné, ne-li větší míře byla také výrazem 
odporu vůči despotismu, vedeného univerzálním morálním rozu-
mem. Tito teoretikové tak jdou proti ortodoxním marxistům a eko-
nomickým liberálům, kteří od první půle 19. století podtrhávali 

 10  Tamtéž, 124 (české vydání, 193, překlad upraven). 
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naopak stranu první. Marxisté považovali poukaz měšťanů k obec-
nému zájmu a všelidskému rozumu jen za ideologickou kouřovou 
clonu, zastírající jejich úsilí o ustavení nadvlády zvláštního zájmu 
jejich třídy. Ekonomičtí liberálové zase považovali sféru veřej-
nosti za nadbytečnou, neboť k nastolování harmonie zvláštního 
a obecného zájmu mělo docházet automaticky prostřednictvím 
mechanismu neviditelné ruky trhu – čím menší by byly zásahy 
státu do této „přirozené harmonie“ (harmonie naturelle) tržního 
řádu (Fréderic Bastiat), tím svobodnější i blahobytnější by byli 
jednotliví občané i jejich společnost v celku.

Na rozdíl od ekonomických liberálů řadil Alexis de Tocque-
ville do občanské společnosti vedle soukromých vlastníků i pro-
fesionální, regionální a jiné zájmové a kulturní organizace. Jeho 
důraz na občanskou společnost v tomto smyslu je bezprostřední 
odpovědí na jeho předtuchu příchodu „nového despotismu“, kte -
rým již nebude moc monarchy, ale byrokratizovaný stát.11 Ten 
bude jménem rovnosti a demokracie zabezpečovat blahobyt, ale 
jen tak, že zbaví jednotlivce a skupiny jejich nezávislosti. Toc-
queville dospěl ke geniální předpovědi vzniku a rozvoje sociál-
ního státu a jeho potenciálně totalitárních důsledků extrapolací 
dynamiky modernity s její pružinou v zásadě rovnosti. Moderní 
vášeň pro rovnost spjatá s pádem zásvětních záruk sociální hie-
rarchie vede k politickému zahrnování dříve vyloučených skupin. 
Ty tak získávají politické nástroje k dosažení své sociální eman-
cipace – tlačí na stát, aby zasahoval do těch oblastí, které na něm 
předtím získaly autonomii. Tou měrou, jakou expanduje moc stá-
tu, se atomizuje společnost. Nakonec stojí bezbranný a izolovaný 
jednotlivec tváří v tvář anonymně fungujícímu a všemocnému 
byrokratickému aparátu. 

Despotismus králů, s nímž se lid potýkal v heroických revo-
lucích, je tak nepozorovaně a bez odporu vystřídán despotismem 
úředníků, jehož zárodky vidí Tocqueville v rozšiřujícím se veřej-
ném vzdělání, zdravotní péči či sociální podpoře nezaměstnaných 
a chudých. Na rozdíl od ultraliberálů si ovšem Tocqueville uvě-
domuje korelaci mezi industrializujícím se kapitalismem vytvá-
řejícím vykořeněnou masu jako rezervoár pro trh pracovních sil 

 11  Viz především 4. část 2. dílu jeho Demokracie v Americe, přel. V. Joch-
man (Praha: Lidové noviny, 1992). 
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a stoupajícími požadavky na státní regulaci této masy a dohled 
nad ní. Více než jedno století před Michelem Foucaultem si Toc-
queville všiml novosti tohoto zvláštního typu despotismu, který 
na rozdíl od všech předcházejících monitoruje a kontroluje své 
poddané centralizovanými a systematickými mechanismy, jež do-
sahují až na rovinu detailů životů jednotlivců a na rozdíl od před-
moderních despocií mají „mírnou“ podobu. Toto takřka nepozo-
rované zotročování života kuratelou úředníků a expertů si vystačí 
bez fyzického mučení a poprav a samo sebe představuje jako ci-
vilizovaný způsob zajišťování všeobecného blaha. Cenou za toto 
blaho je však infantilizace občanů. 

Podle Tocquevillea není lékem na tuto chorobu rozvoj trhu 
a minimalizace státu, po nichž volají ekonomičtí liberálové, ale 
rozvoj intermediálních instancí, které vytvářejí protiváhu jak trhu, 
tak státu. Na úrovni ústavně-politického systému zdůrazňuje Toc-
queville důležitost dělby mocí různého typu, v nestátní sféře pak 
zdůrazňuje rozvoj asociací, které umožňují občanům aktivně 
participovat na společném životě a zároveň v této samoorganizaci 
(soustředěné často kolem lokálních a dílčích problémů) realizovat 
svou občanskou svobodu. Pro Tocquevilla jsou občanské asocia-
ce školami veřejného ducha, v nichž se občané dozvídají o svých 
právech a závazcích a učí se prosazovat své zájmy a nároky a vy-
jednávat s ostatními. Vidí v těchto sdruženích místa, v nichž jed-
notlivci mohou obrátit svůj zájem od pouze egoistických a úzce 
soukromých cílů a uvědomit si svou spoluzodpovědnost za udr-
žování společného života a veřejný zájem. Svobodné občanské 
asociace jsou pro něj nezbytnou podmínkou náležitého fungování 
demokratického státu. Vedle Tocquevilla, byť z odlišných filoso-
fických pozic, dospěl k podobnému zhodnocení důležitosti svo-
bodného sdružování pro hledání a prosazování obecného zájmu 
a udržování ducha svobody také John Stuart Mill. 

Tři pojetí a jejich aktualizace v posledních desetiletích 20. století 

Můžeme shrnout, že v 19. století byla formulována tři základní 
pojetí občanské společnosti: pojetí ekonomistické (čili ekono-
micky liberální a ortodoxně marxistické), pojetí konzervativně-
-korporativistické (čili hegelovské) a konečně pojetí liberálně-
-asociativistické (čili tocquevillovské nebo millovské). Tato tři 
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pojetí byla aktualizována v 70. letech 20. století v kontextu kriti-
ky sociálního státu. Neoliberální pravice  k ní používá v novém – 
monetaristickém – převleku osvědčených antietatistických argu-
mentů svých předchůdců a vystačí si přitom s termínem „trh“. 
Konzervativní pravice zdůrazňuje nutnost přenést sociální funkce 
státně-byrokratické mašinérie na tradiční společenské struktury 
– rodinu, charitu, církve či paternalistické místní komunity. Li-
be rálové středu pak v návaznosti na Tocquevilla a Milla v této 
souvislosti upozorňují na roli nikoliv tradičních, ale asociativně 
vytvářených nestátních struktur – na pestrou paletu zájmových 
a svépomocných sdružení, v nichž občané mohou vzít starost 
o sebe do vlastních rukou a odlehčit tak státu. Přestávají tak být 
zároveň bezejmennými atomy masy (vydanými na milost a ne-
milost státní byrokracii) a stávají se strůjci svého osudu i osudu 
společnosti, v níž žijí. 

Tyto liberální výzvy k obrodě demokraticky a dynamicky po -
jaté občanské společnosti se pak dočkají nečekané rezonance na 
radikálním politickém křídle. Přetíženost, neschopnost a ano-
nymní odcizenost sociálního státu se totiž staly i terčem kritiky 
zleva. Mnozí původně krajně levicoví myslitelé a aktivisté již ve 
střízlivější atmosféře přelomu 70. a 80. let minulého století nehlá-
sají revoluční zrušení trhu a státu, nýbrž doplnění a omezení je-
jich odlidšťujících mechanismů „třetím sektorem“ dobrovolných 
sdružení, která samosprávně pečují o potřeby, jež trh ignoruje 
a rozvíjejí autonomii, kterou stát ohrožuje. Zbožně-peněžní vzta-
hy i politicko-administrativní systém mají být doplněny sférou 
aktivní participace lidí na věcech veřejných v obecní a regionální 
samosprávě, v občanských iniciativách a spolcích vztažených ke 
konkrétním problémům společného života, v neziskových organi-
zacích, v profesionálních a odborových korporacích. I rozvoj ne-
oficiální kultury, hnutí na obranu lidských práv či ustavování ne-
závislých odborů v komunistických zemích se v 70. a 80. letech 
20. století začaly interpretovat v západních levicových kruzích 
jako výraz demokratické samoorganizace občanské společnosti.

Osvojení konceptu občanské společnosti radikální levicí 70. 
a 80. let předpokládalo nové zhodnocení role kultury v analýze 
ekonomického a politického panství a vyžadovalo tedy teoretic-
kou revizi Marxova ekonomistického popisu kapitalismu i jeho 
etatistického politického programu. K této revizi vyzývala také 
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zkušenost nové levice 60. let, která se distancovala od tradičních 
levicových stran a napojila se na alternativní kulturu a nová so-
ciální hnutí onoho desetiletí. Myslitelem, jenž vykročil ke zhod-
nocení role kultury již v prvních desetiletích 20. století, byl italský 
komunista Antonio Gramsci. Na něj v 60. letech navázal fran-
couzský komunista Louis Althusser. S teoriemi těchto myslitelů 
pak začala rezonovat praxe nekomunistických radikálů 60. a 70. 
let, kteří začali místo socialistické revoluce v ekonomice hovořit 
o kulturní revoluci v myšlení a životním stylu a kteří místo pro-
měny společnosti „shora“ prostřednictvím uchopení moci ve stá-
tu položili důraz na proměnu společnosti „zdola“ prostřednictvím 
svobodného sdružování a vytváření prostorů autonomie. 



I.

REVIZE
HISTORICKÉHO MATERIALISMU
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2. Antonio Gramsci a Louis Althusser: kulturní 
„naddeterminace“ třídního boje

1. Občanská společnost jako nadstavba

Gramsci výrazně terminologicky i koncepčně inovuje marxis-
mus, když občanskou společnost charakterizuje nikoliv jako sféru 
ekonomické, nýbrž ideologické, tj. obecněji řečeno kulturní re-
produkce. Přesunuje ji tak ze základny (kam ji v souladu se svou 
interpretací Hegela umístili Marx s Engelsem) do nadstavby.12 
V institucích občanské společnosti se vytváří kulturní hegemonie 
určité třídy, která je stejně tak důležitou formou jejího panství jako 
přímé donucení vykonávané státem. Gramsci píše: „Pro zatím mů-
žeme stanovit dvě hlavní nadstavbové ‚úrovně‘: jednu lze nazvat 
‚občanskou společností‘ – to je soubor organismů obvykle ozna-
čovaných za ‚soukromé‘ – a druhou ‚politickou společností‘ či 
‚státem‘. Tyto dvě úrovně odpovídají jednak funkci ‚hegemonie‘, 
kterou dominantní skupina vykonává ve společnosti, jednak funk-
ci ‚přímého panství‘ či vlády vykonávané státem a právem.“13 

Příkladem klíčové instituce občanské společnosti ve středo-
věku je Gramscimu Církev podpírající ekonomickou i politickou 
moc feudálů souborem náboženských praktik a představ. Feudál-
ní panství se nerealizovalo pouze ekonomickým přinucením nebo 
vojenskou silou, ale vštěpováním takových představ do hlav pod-
daných, které je vedly k dobrovolnému přijetí jejich poddanství 
jako něčeho přirozeného a morálně žádoucího. Když komentuje 
názor Guicciardiniho, že stát potřebuje jak zbraně, tak nábožen-
ství, Gramsci píše: „Guicciardiniho formule může být přeložena 
do mnoha dalších, méně drastičtějších formulí: síla a souhlas, 
donucení a přesvědčení, stát a církev, politická společnost a ob-
čanská společnost, politika a morálka (Croceho eticko-politická 

 12  Následující výklad sleduje volně stať Norberta Bobbia, „Gramsci and the 
Concept of Civil Society“, in: Civil Society and the State. New European 
Perspectives, ed. John Keane (London, New York: Verso, 1988), 73–99. 

 13  Citováno v tamtéž, 82–83 z Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere, ed. 
V. Gerratana (Turin, 1975), 9. 
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historie), zákon a svoboda, pořádek a disciplína, či (s implicitním 
soudem poněkud anarchistického tónu) násilí a podvod.“14

Svým podtržením konsensuální, kulturně vytvářené stránky 
pan ství se Gramsci staví proti vulgárně materialistickému pojetí 
determinace politické nadstavby ekonomickou základnou, které 
nepočítá se symbolickým zprostředkováním lidského jednání. 
Proti námitce Benedetta Croceho, že marxismus redukuje nad-
stavbu na iluzi, hájí tezi, že ideologická nadstavba je činně půso-
bící skutečnost, neboť jedině v ní si lidé uvědomují své postavení 
a své cíle.15 Sociální jednání nespočívá v prosté reakci na životní 
podmínky, ale je vždy opřeno o jistou interpretaci, která těmto 
podmínkám dává smysl. Stabilní třídní panství není možné bez 
souboru symbolů a kulturních praktik, které mu svěřují legiti mitu. 
Ekonomická oblast čistě zvláštních zájmů jednotlivců a skupin je 
rámována a ospravedlňována poukazem k obecným ideám a hod -
notám. Materiální nutnost je zahalována hávem duchovní správ-
nosti, přinucení se představuje jako výsledek voleb ve sféře 
morální svobody, rozumových argumentů a duchovního života: 
„ekonomicko-politická vášeň je tedy rozkladná, pokud je vnější, 
vynucená silou, dopředu naplánovaná…, ale může být implicitně 
obsažená v umění atd., pokud vystupuje jako normální, nenásilný 
proces, pokud jsou základna a nadstavba homogenní a stát překo -
nal svou ekonomicko-korporativní fázi. Také sám Croce … po-
ukazuje na tyto rozličné fáze, z nichž jedna je plná násilí, bídy, 
zuřivého boje…, zatímco druhá je fází kulturní expanze…“16  

Gramsci odkazuje na Machiavelliho obraz dvojí tváře boje 
o moc, lidské a zvířecí, když píše: „existují dva způsoby boje, 
jeden prostřednictvím zákonů, druhý silou. První je specificky 
lidskou metodou, druhý patří zvířatům … Achilles a mnoho dal-
ších knížat starověku, byli na výchovu posíláni ke kentaurovi Chi-
ronovi, který je zaučoval do svého umění. Protože učitel knížete 
je z poloviny člověkem a z poloviny zvířetem, musí umět po-
užívat obě z těchto přirozeností a jedna bez druhé nemá trvalý 

 14  Citováno v tamtéž, 87 z Antonio Gramsci, Note sul Machiavelli (Torino, 
1966), 121. 

 15  Antonio Gramsci, „Benedetto Croce a historický materializmus“, in: Spo-
ločnosť, politika, filozofia, přel. P. Koprda (Bratislava: Pravda, 1988), 231.

 16  Tamtéž, 236. 
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efekt.“ Materiální chtíč a násilí se v historii nikdy úspěšně ne-
realizují bez morálních odkazů k hodnotám a ideálům. Proto je 
třeba při analýze politické situace neustále zaujímat „dvojitou 
perspektivu“, která odpovídá dvojité povaze machiavellovského 
kentaura: „zvířecí a lidské, vyjadřující sílu a konsensus, autoritu 
[moc] a hegemonii, násilí a civilizovanost, výrazu individuálního 
a univerzálního momentu (,Církve‘ a ,Státu‘)“.17  

Norberto Bobbio upozorňuje, že Gramsciho zdůraznění ideo-
logicko-kulturní hegemonie jako nutného momentu sociálního 
jednání a reprodukce moci šlo proti vulgárně materialistickému 
výkladu marxismu, který v Itálii představoval Antonio Labriola. 
Podle tohoto myslitele ekonomická základna přímo determinuje 
institucionálně-politické formy – v moderní době především po-
zitivní zákony sankcionované státem – a teprve následně a pouze 
zprostředkovaně se odráží ve vědě, náboženství a umění. Naproti 
tomu Gramsci nejen zdůrazňuje vzájemnou determinaci ideolo-
gie (a šířeji kultury) a státu, ale přisuzuje jasnou převahu prvnímu 
pólu: „Jakmile začne být sféra občanské společnosti považována 
za sféru, v níž se odehrává přechod od nutnosti ke svobodě, ideo-
logie, které mají své historické kořeny v občanské společnosti, 
nejsou již chápány pouze jako posthumní ospravedlnění moci, 
jejíž historické utváření by bylo závislé na materiálních podmín-
kách, nýbrž jako síly schopné tvarování a vytváření nové historie 
a přispívající k nastolování nové moci.“18

2. Kulturní hegemonie a politické násilí

Je-li dovedeno do důsledku, pak Gramsciho přesunutí občanské 
společnosti z ekonomické základny do kulturní nadstavby impli-
kuje převrácení historického materialismu: jako by kultura a ideo-
logie byly základnou, o níž by se opírala ekonomická a politická 
nadstavba. Důraz je položen na kulturní a ideologickou základnu, 
o níž se opírá ekonomické i politické panství. Toto zaostření na 
kulturní podmínky panství přivedlo Gramsciho ke zhodnocení 

 17  Antonio Gramsci, „Moderný vladár“, in: Spoločnosť, politika, filozofia, 
přel. P. Koprda (Bratislava: Pravda, 1988), 282.

 18  Norberto Bobbio, „Gramsci and the Concept of Civil Society“, 88. 
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klíčové role těch, kteří mají intelektuální znalosti a dovednosti, 
jež jim umožňují podílet se na myšlenkové, hodnotové a symbo-
lické reprodukci společnosti. Vrstvou, která reformuluje partiku-
lární zájmy občanské společnosti v podobě rádoby univerzálních 
norem a hodnot, je inteligence. Intelektuální pracovníci propojují 
ekonomicko-sociální zájmovou strukturu a státní moc hustým 
pletivem jazykové komunikace. Mohou přitom buďto ideologic-
ky ospravedlňovat, a tím stabilizovat etablovanou moc, a nebo 
naopak zbavovat přesvědčivosti její ospravedlnění, a tím ji desta-
bilizovat. Vedle tohoto implicitního odlišení apologetických od 
kritických intelektuálů nacházíme u Gramsciho důležité odlišení 
intelektuálů „tradičních“ a „organických“. Zatímco první využí-
vají své moci k zajištění a obhajobě zvláštních zájmů své vrstvy 
(inteligence), druzí se stávají „organickým“ nástrojem utváření 
a diskursivní formulace kolektivní vůle, která povstává z hlubších 
a širších historických procesů a shromažďuje se kolem určité so-
ciální síly. Tak komunističtí intelektuálové jsou podle Gramsciho 
organickými intelektuály dělnické třídy, jejíž politickou hlavou 
– orgánem sebeuvědomění a řízení – je strana jako „moderní vla-
dař“.19 Jak bylo řečeno, ten musí být schopen nejen používat sílu 
a donucení, ale také získávat souhlas se svou vládou prostřednic-
tvím nastolování své kulturní hegemonie. Ta sytí odpor proti staré 
a připravuje projekt nové společnosti vštěpováním víry v nemo-
rálnost a partikularistickou povahu stávajících pořádků a morální 
žádoucnost a univerzální hodnotu revoluční změny. 

Gramsci si uvědomoval, že dialektika hegemonické i násilné 
strany revolučního politického jednání nabývá na důležitosti 
v těch společnostech, kde se otevírá příležitost revolučního pře-
vratu bez toho, že by již došlo k úplné homogenizaci a bipolariza-
ci třídní struktury, kterou považoval za podmínku revoluce Marx. 
Tak například v Rusku po vítězné revoluci se bolševici mohli 
snažit rozšířit apel komunistické ideologie i na ty vrstvy – a byla 
jich většina – které svým postavením v ekonomické struktuře 
nenáležely k dělnické třídě. Nebo se mohli pokusit tyto vrstvy 
proměnit v městské a zemědělské dělníky násilnou industriali-
zací a kolektivizací. Jak známo, bolševici jako správný vladař 
kombinovali obě strategie – ideologickou indoktrinaci i násilnou 

 19  Antonio Gramsci, „Moderný vladár“, 242. 
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proletarizaci. Převaha druhého pólu přitom souvisela právě s tříd-
ní heterogenitou a nedostatečným rozvojem kapitalismu v Rusku. 
Homogennější třídní struktura by jim bývala mohla umožnit spo-
lehnout se více na prostředky nepřímé vlády. Jinak řečeno: čím 
menší jsou objektivní předpoklady základny pro rozšíření kulturní 
hegemonie, tím větší roli musejí hrát silově-politické prostředky, 
a tím menší váhu pak ovšem mají komunikačně-konsensuální 
strategie. 

Podle Dario Melossiho si Gramsci (ve svých úvahách o Ame-
rice) uvědomil, že moc kapitalistů nad dělníkem v továrně i mimo 
ni nestojí především na hrozbě a použití fyzického donucení, ale 
naopak na kulturní hegemonii vykonávané nad jeho duší. Daleko 
důležitější než technický a zastrašovací potenciál donucovacích 
prostředků, které má vládnoucí třída k dispozici, je její schopnost 
produkovat žádoucí chování prostřednictvím komunikace – he-
gemonie americké buržoazie není založena na donucení, nýbrž 
na vytváření konsensu.20 Budeme-li parafrázovat jednu z básní 
Bertolda Brechta, nezáleží na tom, kolik a jak technicky vyspě-
lých má daná politická moc tanků, ale na tom, má-li lidi, ochotné 
je řídit. Produkce technických prostředků násilí nic nezmůže, 
není-li doplněna produkcí poslušných lidí, ochotných je uvádět 
do chodu. Občanská společnost je právě sférou této druhé pro-
dukce. V ní se vytvářejí identity skupin a jednotlivců, které buďto 
odpovídají mocenským vztahům, a nebo jsou s nimi v rozporu. 
V prvním případě jsou mocenské vztahy chápány jako „přiroze-
né“ a morálně správné, v druhém případě jsou chápány naopak 
jako „nepřirozené“ a nemorální. Jednou jsou výrazem univerzální 
spravedlnosti, podruhé výrazem převahy jedné partikulární síly 
nad ostatními.  

V konceptu hegemonie se tak Gramscimu podařilo zachytit 
nutné podepření donucujícího aparátu státu ideologickým pře-
svědčením poddaných (i vykonavatelů) komunikačně vytvářeným 
ve sféře kultury. Svým vulgárně materialistickým soudruhům 
připomněl, že sociální a politický řád nestojí pouze na monopolu 
použití prostředků násilí, ale v nemenší míře se opírá o církev, 

 20  Dario Melossi, The State of Social Control. A Sociological Study of 
Concepts of State and Social Control in the Making of Democracy (Cam-
bridge: Polity Press, 1990), 89–90. 
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rodinu, vzdělávací systém, média atd. Tyto instituce vytvářejí 
takové formy chování a očekávání, vnímání světa a hodnotových 
orientací, které jsou v souladu s etablovaným řádem. Pokud je 
hegemonie dostatečně rozvinuta, násilí zůstává pouze v latentní 
podobě, jako nástroj zvládnutí deviantních případů. 

3. Komplexní proti expresivnímu celku 

Dalším pokusem o inovaci marxismu zdůrazněním role kulturní 
nadstavby při reprodukci ekonomické a politické moci je Althus-
serova teorie „ideologických státních aparátů“. Althusser k ní 
dochází důkladnou kritikou buržoazního humanismu, který se 
podle něj projevuje v Marxově teorii odcizení, vypracované v ra-
ných spisech, především v Ekonomicko-filosofických rukopisech 
z roku 1844. Mladý Marx se opíral o předpoklad neměnné lidské 
přirozenosti jakožto druhové podstaty, jejímž nositelem je každý 
člověk a která spočívá v rozumu, schopnosti svobodné volby 
a seberozvoje i schopnosti přetvářet přírodní svět. Kapitalistický 
systém nejenže neumožňuje rozvinutí těchto lidských atributů, 
ale přímo je potlačuje. Toto odcizení člověka jeho podstatě je 
však přechodným stupněm lidské historie, která bude završena 
univerzálním osvojením jejich podstaty všemi lidmi. V pojetí his-
torie jako odcizení člověka a jeho návratu k sobě kopíruje mladý 
Marx Hegelovo teleologické pojetí historie jako nutného odcizení 
rozumu v přírodě, v níž se následně rozum pozná a tak znovu na-
stolí původní identitu sebe sama.  

V náznaku v Německé ideologii (1845) a v plné míře teprve 
v Kapitálu (1867) dochází u Marxe k „epistemologickému řezu“ 
(coupure épistémologique), jímž se z tohoto buržoazního huma-
nismu odpojuje skutečně vědecká teorie společnosti. V ní již je 
teleologický mýtus odcizení lidské podstaty a jeho překonání na-
hrazen analýzou společenské totality jako celku složeného z růz-
ných, vzájemně propojených a závislých sfér, institucí a praktik. 
Ty mohou být ve vztazích souladu i rozporu.21 V komplexním, 
tedy z různých částí složeném celku připadá ekonomické zá-

 21 Louis Althusser, Pour Marx (Paris: Maspéro, 1965), 233. 
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kladně – výrobním vztahům a výrobním silám – role hlavního 
determinujícího faktoru jen „v poslední instanci“. To znamená, že 
její určující vliv je vždy konkretizován a zpětně korigován jinými 
sférami a sociálními praktikami. Ekonomická základna je základ-
ním faktorem či rámcem integrace různých sfér do jednoho celku. 
Společenské změny však z ní nejsou bezprostředně vysvětlitelné, 
ale musejí být naopak pochopeny vždy jako důsledek vzájemných 
vztahů všech sfér. Jejich relativně autonomní logiky se v určité 
chvíli mohou náhle propojit a „naddeterminovat“ vývoj celku 
nečekaným směrem.  

Koncept „naddeterminace“ (surdétermination) je výsledkem 
Althusserova úsilí vysvětlit fakt, že navzdory rozvinutí hlavního 
rozporu kapitalismu mezi stupněm rozvoje výrobních sil (tedy vy-
sokou mírou jejich socializace) a formou výrobních vztahů (tedy 
soukromým přivlastňováním společenského produktu) nedošlo 
k jeho zániku a překonání ve vývojově vyšším výrobním způso-
bu – socialismu – ve vyspělých zemích západní Evropy, nýbrž 
v Rusku, kde tento rozpor zdaleka ještě nebyl rozvinutý. V člán-
ku s výmluvným názvem „Rozpor a naddeterminace“ Althusser 
vysvětluje, že k revoluci nestačí pouhá existence abstraktního 
a obecného rozporu, ale že ten musí být aktivován konkrétními 
a historicky zvláštními okolnostmi. Právě v tomto smyslu pak 
mluví o „naddeterminaci rozporu“ nadstavbovými strukturami 
a specifickými událostmi. Rozpor kapitalismu se nikdy neroze-
hrává v „čistém stavu“ (tj. odděleně od ostatních prvků celku), 
ale vždy pouze ve specifickém propojení s nimi v určitém his-
torickém čase a prostoru – z tohoto hlediska „hodina ‚poslední 
instance‘ nikdy nepřichází“.22  

 22  Louis Althusser, „Contradiction et surdétermination“, in: Pour Marx (Pa-
ris: Maspéro, 1965), 113. Jak upozorňuje ve své autobiografii Budoucnost 
je dlouhá / Fakta, přel. J. Fulka (Praha: Karolinum, 2001), 139 a 343, Al-
thusser byl inspirován Freudovým termínem Überdeterminierung ze spisu 
Výklad snů, přel. O. Vochoč (Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 
1998), 293–296. Freud chce tímto termínem odlišit komplexní determinaci 
neurotického symptomu či snového obrazu procesy nevědomí od jedno-
duché kauzality. Především se v nevědomí překrývá a spolupůsobí mno-
ho vrstev, což nedovoluje jednoznačně přiřknout symptom jediné příčině 
– to je primární význam „naddeterminace“ jakožto plurikauzality. Navíc 
nejsou nevědomé příčiny nikdy dány „o sobě“, v nějakém pomyslném 
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V ekonomistické perspektivě byly považovány rozpory a pro-
tiklady nadstavbových úrovní za sekundární, neboť údajně pou-
ze pasivně odrážely rozpor základní: politika a ideologie byly 
pochopeny jako odraz, opakování, re-produkce ekonomické zá-
kladny na jiné úrovni a v jiných institucích. Pro Althussera – po-
dobně jako pro Gramsciho – však navzdory jejich odvozenosti 
„v poslední instanci“ představují tyto struktury zpětně podmínku 
existence a reprodukce základny. Rozpor se nemůže realizovat 
vně totality ostatních sociálních vztahů, které determinuje a jimiž 
je zpětně determinován. Ekonomické procesy se nemohou obejít 
bez práva vymáhaného státem ani kulturních forem, ustavujících 
lidské subjekty jako poslušná kolečka kapitalistické mašinérie. 

Pojmem „naddeterminace“ vyprošťuje Alhusser marxistic-
ké učení o základním rozporu z tendence vysvětlovat historii 
z jednosměrné abstraktní kauzality.23 Z jeho hlediska neexistuje 
nějaká hmatatelná poslední příčina, z níž bychom mohli vysvětlit 
historické dění. Existuje vždy pouze složený strukturovaný sou-
bor vztahů otevřený mnoha kombinatorickým možnostem. Místo 
substance definované základním atributem existuje řada atributů, 
které v různých konfiguracích dávají různé efekty bez toho, že by 
daná konfigurace či série byla vyvoditelná z jediné příčiny jako 
společného jmenovatele prvků, které obsahuje. Naddeterminace 
povstává právě ze vzájemného propojení – „artikulace“ – často 
heterogenních prvků v jediné sérii či události. Ta pak není sjedno-
cena díky nějakému „transcendentnímu“ principu, jímž by se řídil 
celek, ale pouze díky tomuto „imanentnímu“ propojení různých 

ryzím stavu, ale jsou vždy dány – zahrnuty, „kondenzovány“ či „impli-
kovány“ – v symptomu, při jehož vytváření spolupůsobí další okolnosti 
psychic kého života. Althusser považoval historickou událost (například 
revoluci) za stejně tak „naddeterminovanou“ jako symptom či snový ob-
raz: jednak je výsledkem mnoha překrývajících se determinačních řetězců 
(pluri kauzalita) a jednak základní rozpor (hlavní příčina) nikdy nepůsobí 
v „čistém stavu“, ale vždy ve vazbě na kontingentní a „nadstavbové“ 
okolnosti. Čeští překladatelé Freudových spisů překládají Überdeter-
minierung jako „předeterminovanost“ a tohoto termínu se drží i Josef 
Fulka ve svém překladu Althusserovy autobiografie. My jsme se drželi 
mechaničtěji francouzského termínu. Necháváme otevřenu otázku, který 
překlad je vhodnější. 

 23  Jean-Marie Benoist, La révolution structurale (Paris: Grasset et Fasquel-
le, 1975), 86. 
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prvků. Poslední pravda nespočívá v jednoduchém, ale ve slože-
ném: „série tvoří totalitu, nikoliv naopak.“24 Proti představě celku 
(kapitalistický výrobní způsob), založeného na jediném hlavním 
antagonismu jako svém atributu (rozpor mezi výrobními silami 
a výrobními vztahy, třídní boj mezi proletáři a kapitalisty) načr-
tává Alhusser ideu artikulace různorodých atributů v jediné sérii, 
která naddeterminuje abstraktní atribut substance. 

Z předcházejícího je jasné, že Alhusserova koncepce „totality“ 
se radikálně liší od Hegelovy. Ten považuje totalitu za konkrétní 
jevový výraz zakládajícího pojmu. V „expresivní totalitě“ spolu 
všechny prvky základny i nadstavby – ekonomika, ideologie, 
právo, represivní orgány atd. – navzájem korespondují a „jsou 
takto v sobě bezprostředně čitelné … Hegelovský celek má tako-
vý typ jednoty, že každý prvek celku je vždy jen sebepřítomností 
konceptu v určitém historickém momentu.“25 Proti tomu podtr-
hává Althusser relativní autonomii různých úrovní a sociálních 
instancí. Každá z nich má svou dynamiku, svůj čas a svůj vlastní 
kontext. Celek je pak nutno vysvětlovat z jejich vzájemné histo-
rické artikulace do série. Ta není sepnutá zvnějšku nějakým abs-
traktním principem, jenž by se projevoval a poznával v každém 
článku jako svém zvnějšnění (a tedy jako společný jmenovatel 
všech), nýbrž vzniká právě jen složením, zřetězením, propojením 
relativně autonomních a navzájem často heterogenních článků. 
Celek v podobě série je „komplexem“. Je složeninou, která není 
převoditelná na jedinou příčinu či společného jmenovatele, není 
vysvětlitelná z jediné determinace. Spolupůsobí v ní naopak 
množství determinant, které „naddeterminují“ základní rozpor.

4. Struktura proti subjektu 

Epistemologický řez oddělující diskurs mladého a starého Marxe 
je hranicí mezi humanistickou ideologií, která pracuje „s termíny 
esence, subjektu, smyslu historie a finality“ a antihumanistickou 
teorií, která pracuje „s termíny objektů, abstraktních konceptů, 

 24  Jean–Marie Auzias, Clefs pour le structuralisme (Paris: Seghers, 1967), 
113.

 25  Louis Althusser, Lire le Capital I (Paris: Maspéro, 1968), 117. 
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forem a struktur“.26 Tato Alhusserova antihegelovská interpreta-
ce zralého Marxe spadá vjedno se strukturalistickým momentem 
ve francouzských humanitních vědách 60. let minulého století. 
Tehdy vystoupily do popředí intelektuálního zájmu lacanovská 
psychoanalýza a lévi-straussovská antropologie, jež obě nava-
zovaly na metodu rozvinutou předtím ve strukturální lingvistice. 
Proti-descartovské (tj. ne-subjektové) zaměření této vlny symbo-
lizuje Lacanovo dictum „myslím tam, kde nejsem, tedy jsem tam, 
kde nemyslím“. Lingvista Noam Chomsky zahlédl asubjektový 
podklad řeči, když si všiml odpojenosti mezi praktickým výko-
nem (performance) a teoretickou znalostí (knowledge): člověk 
je schopen tvořit gramaticky správné věty bez toho, že by musel 
mít vědomou znalost gramatických pravidel. Rozestup mezi vý-
konem a znalostí lze interpretovat jako poukaz k něčemu „za“ či 
„pod“ vědomím subjektu – k nevědomým strukturám.27 

Podle Lévi-Strausse nelze sociální struktury působící za zády 
– mimo vědomí – individuálních aktérů pojímat jako vztahy 
empirické, nýbrž jako nástroj či model k vysvětlení sociálních 
fenoménů. Pozorovat totiž můžeme vždy jen souhrn elementů, 
avšak struktura je něčím více než souhrnem elementů. Právě 
to měl na mysli Trubeckoj, když tvrdil, že fonologický systém 
není mechanickou sumou izolovaných elementů, nýbrž organic-
kým celkem, jehož jsou fonémy údy. I v tomto smyslu je tedy 
struktura nevědomá a nehmatatelná: není uchopitelná po způsobu 
empirické evidence. Je pouze modelem, který dokáže integrovat 
vnímané prvky a vydat počet z jejich produkce. Z tohoto hledis-
ka lze strukturu považovat za „dešifrovací mřížku“, za schéma 
v kantovském významu.28 Důležitá je formalistická povaha této 
metody. Povaha objektu či subjektu není vysvětlitelná z jeho ob-
sahového atributu, nýbrž vždy z mobilní a diferencované struk-
turální sítě. Proto může být analýza nazvána strukturální pouze 
tehdy, je-li schopna manifestovat svůj obsah jako model, tj. když 
umí izolovat formální soubor elementů a relací, o nichž je možno 

 26  Jean Conilh, „Lectures de Marx“, Esprit, mai 1967, 884.
 27  Jean-Marie Benoist, La révolution structurale, 53. Srov. také Vincent 

Descombes, Stejné a jiné, přel. M. Petříček, jr. (Praha: Oikoymenh, 
1995), 79–108.

 28  Jean-Marie Benoist, La révolution structurale, 115. 
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přemýšlet bez odkazu k obsahu. Přenesení důrazu z vědomí na 
nevědomí a z představování na vykonávání jde tedy ruku v ru-
ce s přenesením důrazu z obsahu na formu. „Velkým přínosem 
strukturalismu je, že nám nabízí myšlení jako myšlení vztahu 
a nikoliv jako vědomí něčeho.“29

Strukturalistická metoda tak rozpouští falešnou plnost substan-
ce jako v sobě ukotvené identity i falešnou průhlednost subjektu 
jako v sobě ukotveného sebe-vědomí. „Substance“ i „subjekt“ 
jsou ideologií par excellence, neboť překrývají vztahovou po-
vahu sociální existence modelem subjektu a jeho predikátu, 
esence a jejího atributu. V tomto smyslu interpretuje Slavoj Žižek 
v návaznosti na Althussera Marxovu teorii zbožního fetišismu.30 
Ten je Marxem charakterizován jako vztah mezi lidmi nabývající 
fantastickou formu vztahu mezi věcmi, jejichž hodnota se jeví 
jako založená inherentně v jejich atributech. Tím je falšován 
vztah „mezi strukturovanou sítí a jedním z jejích prvků: to, co 
je ve skutečnosti efektem struktury, efektem sítě vztahů mezi ele-
menty, se jeví jako bezprostřední vlastnost jednoho z elementů, 
jako kdyby mu tato vlastnost patřila i mimo vztah s ostatními 
elementy.“31 

Takové nepoznání – misrecognition – se může týkat věcí i lidí. 
To druhé má na mysli Marx, když upozorňuje na to, že určitý muž 
je králem pouze proto, že vůči němu ostatní stojí v pozici pod-
daných. Tento jejich vzájemný vztah však funguje jen proto, že 
poddaní vycházejí z opačné představy – tj. že odvozují svou pod-
danost z toho, že jim nadřízený subjekt má atribut krále. Liberální 
kapitalismus sice defetišizuje vztahy mezi lidmi, avšak fetišizuje 
vztahy mezi věcmi. Přechodem od feudalismu ke kapitalismu jsou 
„vztahy panství a poddanství vytěsněny (repressed): formálně se 
zdá, že se jedná o svobodné subjekty, jejichž meziosobní vztahy 
byly zbaveny jakéhokoliv fetišismu, vytěsněná pravda – o trvání 
panství a poddanství – se vynořuje v symptomu, který podvra-
cí ideologické zdání rovnosti, svobody.“32 Tímto symptomem 

 29  Tamtéž, 286. 
 30  Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London, New York: Verso, 

1989), 21.
 31  Tamtéž, 24. 
 32  Tamtéž, 26. 
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(v psychoanalytickém smyslu33) je právě zbožní fetišismus – tedy 
substanční pojetí hodnoty věci jako dané jejím atributem (vlast-
ností), a nikoliv vztahovou strukturou, jejímž je věc prvkem.  

Ze strukturalistického rozpuštění substance a atributů v kom-
plexu – sérii, vztahové síti – plyne odmítnutí liberálního individua-
lismu: jednotlivci již nejsou výchozími atomy, z nichž se údajně 
skládá společnost, ale naopak produkty fungování a reprodukce 
této společnosti. Sociální struktury nepovstávají z individuálních 
činů – ty jsou jen opěrnými body samopohybu struktur. Dějiny 
nemají žádný subjekt (ať již by jím byla třída či národ), neřídí je 
žádná nutná teleologie. Jsou jen kontingentním zřetězením sociál-
ních praktik a událostí, řídícím se anonymní logikou samohybné 
sociální mašinérie. Ta ke své reprodukci potřebuje jednotlivce ur-
čitého typu. Pro Althussera i Žižka je samo moderní pojetí člově-
ka jako sebe-vědomého aktéra s nezaměnitelnou osobní identitou 
a svobodou volby výplodem systému kapitalistických sociálních 
praktik, které vtiskují lidem tuto historicky specifickou formu.

Toto radikálně a-subjektové pojetí sociální reality má důležité 
implikace pro radikální politickou teorii. Především činí neudr-
žitelnou naivní kritiku moci, která vychází z předpokladu, že 
ontologicky prvotní jsou svobodná individua, která jsou „násled-
ně“ podmaněna represivními institucemi – ať již spadají do eko-
nomické, politické či kulturně-ideologické sféry. Tyto tři formy 
panství si nepodrobují již existující, hotové subjekty, ale naopak 
tyto subjekty ustavují. Panství samo spočívá v ustavování auto-
nomních a svobodných jáství – v tom, že se lidé začnou prožívat 
ve své nezaměnitelné osobní identitě a jako obdařeni svobodnou 
volbou, a tím i morální odpovědností vůči společnosti. Panství 
proto nelze popsat jako odcizení subjektů jejich pravým zájmům
a hodnotám, jejich autentickým životním formám, nejde o po-
pření jejich pravé podstaty. Naopak, sama konstituce subjektu 
jako buržoazního „svobodného individua“ je realizací buržoaz-
ního panství. 

 33  Psychoanalýza chápe neurotický symptom jako tělesné „přehrávání“ 
vzpomínky na určitý zážitek, která byla vytěsněna do nevědomí. Protože 
vzpomínka nemůže figurovat jako představa, vrací se v tělesném gestu. 
Neurotik se zbaví symptomu tak, že (za pomoci analytika) ji dostane do 
vědomí: jakmile na sebe vzpomínka vezme podobu vědomé představy, 
nucení přehrávat ji v tělesném gestu zmizí. 
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Humanistický a dualistický pojem ideologie jako falešného 
vědomí, které odcizuje individua jejich pravým zájmům a činí 
pro ně v důsledku toho daný společenský systém akceptova-
telný, nejde tedy ještě dostatečně hluboko, pokud přepokládá, že 
ideologie legitimuje systém v očích již existujících svobodných 
subjektů. Pro Althussera spadá ideologická legitimace systému 
vjedno s procesem kulturní konstituce určitého typu jednotlivců 
– jednotlivců jakožto svobodných subjektů. Pouze v případě, vní-
mají-li se jednotlivci jako svobodní a navzájem izolovaní činitelé, 
budou se jim liberálně-kapitalistické instituce jevit jako správné 
a tolerovatelné. Z tohoto hlediska je ideologické, respektive kul-
turní panství základní podmínkou panství ekonomického a poli-
tického. Chceme-li odpovědět na otázku, kde se berou subjekty, 
jejichž životní způsob, zájmy a očekávání korespondují s poža-
davky reprodukce kapitalistického systému, musíme se zaměřit 
na formy kulturní konstituce jejich identit. 

5. Od kritiky falešných představ ke změně života

Podmínkou reprodukce kapitalistického systému je produkce ato-
mizovaných jednotlivců, kteří pak mohou hladce fungovat jako 
pracovní síly v procesu kapitalistické akumulace. Produkce tako-
vých subjektů nemůže být vykonávána ekonomickým systémem 
samotným, ani „represivním aparátem státu“ – tj. vládou, admi-
nistrací, armádou, policií, soudy, vězeními atd. – nýbrž tím, co Al-
thusser nazývá „ideologickými aparáty státu“. K nim řadí církve, 
rodinu, výchovné a vzdělávací instituce, parlamentní demokra-
tický systém s jeho stranami a hnutími, odbory, komunikační 
média, umění a sport.34 

Ve středověku byla dominantním ideologickým aparátem 
Církev, jež v sobě ve velké míře zahrnovala řadu dalších, později 
diferencovaných aparátů – vzdělání, komunikaci, kulturní tvorbu. 
V rozvinuté kapitalistické formaci zaujmou dominantní postave-
ní vzdělávací instituce a pár „Církev – Rodina“ bude nahrazen 

 34  Louis Althusser, „Ideology and Ideological State Apparatuses. Notes to-
wards an Investigation“, in: Mapping Ideology, ed. Slavoj Žižek (London, 
New York: Verso, 1994), 110–111.
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párem „Škola – Rodina“.35 Tento důraz na roli, kterou v reproduk-
ci kapitalistického systému hraje rodina, byl pak marxistickými 
feministkami pochopen jako první krok k doplnění kritiky kapi-
talismu kritikou pohlavní dělby práce i první krok k doplnění kri-
tiky subjektu kritikou rodového subjektu (muž/žena): „V té chvíli 
se zdálo, že marxismus konečně směřuje ke stejnému zohlednění 
domova jako pracoviště, reprodukce jako produkce, soukromého 
jako veřejného atd.“36 Ani Althusser ani jeho žáci však nenabídli 
žádnou specifikaci postulované vazby mezi biologickou a psy-
chologickou (re)produkcí (jistého typu) člověka v rodině a jeho 
sociální (re)produkcí v kapitalistickém systému.37  

Vlastním paradigmatem ideologických aparátů státu v moder-
ní době je totiž pro Althussera nikoliv rodina, ale škola – tam se 
z lidského materiálu formují subjekty obdařené znalostmi a do-
vednostmi potřebnými pro dobré zapojení a fungování v systému 
a také poslušností a úctou k řádu, i zájmy, ideály a názory, které 
korespondují s panujícím systémem. Ve škole a v dalších ideo-
logických aparátech se učí „know how“ zabalené již v celkovém 
kladném přijetí stávajících poměrů. Spolu s technickými doved-
nostmi se reprodukují i poslušnost u vykořisťovaných a schop-
nost přikazovat u vládnoucích.  

Ve dvou základních Althusserem odlišených typech státních 
aparátů – represivních a ideologických – není těžké rozpoznat 
dvojí podobu moci, jejíž koncept převzal Gramsci od Machiavel-
liho. Althusser upřesňuje, že jak unitární represivní aparát státu, 
tak plurální a relativně autonomní ideologické aparáty obsahují 
ve svém fungování násilí i ideologii: rozdíl je pouze v tom, že 
zatímco u prvního převládá násilí, u druhých převládá ideologie. 
Už Gramsci věděl, že ekonomické a státní násilí by nestačilo 
vládnoucí třídě k dlouhodobému panství, nebylo-li by podpořeno 
ideologickými aparáty zajišťujícími hegemonii vládnoucí kul-
tury a světového názoru. Tyto aparáty nejsou pouze odvozeným 
výrazem ekonomické vlády jedné třídy nad druhou, ale místem 
a prostředkem této dominace samé.

 35  Tamtéž, 117. 
 36  Michèle Barrette, Politics of Truth. From Marx to Foucault (Cambridge: 

Polity Press, 1991), 97. 
 37  Tamtéž, 98. 



– 39 –

V protikladu k tomu, co tvrdí raný Marx a Feuerbach, nelze 
podle Althussera ideologii redukovat na nesprávnou představu – 
reprezentaci, která by přiváděla naše jednání na scestí a kterou by 
proto prostě stačilo nahradit představou jinou, jež by nám pomoh-
la najít správnou cestu. Ideologie totiž nespočívá v nesprávném 
nazírání reality, ale v nesprávném praktickém vztahu k ní: její 
falešnost či „imaginárnost“ se netýká teoretického rozvažování, 
nýbrž praktického postoje. Ideologie tedy nemá primárně de-
skriptivní, nýbrž expresivní funkci – není prvotně nesprávnou 
ideou skutečnosti, která by měla řídit činy, ale nesprávným čin-
ným nastavením našeho života, z nějž teprve pochází nesprávné 
představy o světě. Není nesprávným popisem reality, ale výrazem 
jistého hodnotícího postoje k realitě: „nepopisuje realitu, nýbrž 
vyjadřuje vůli (konzervativní, konformistickou, reformistickou či 
revoluční), naději či nostalgii.“38

Prvotním živlem ideologie tedy není reprezentace, nýbrž akce. 
Není neskutečným odrazem reality, ale výrazem neskutečného 
způsobu vztahování k realitě.39 Není falešnou představou, nýbrž 
falešným životem. Náš vztah k ideologii není vnější a instru-
mentální, nýbrž vnitřní a konstitutivní: „ti, kteří užívají ideologii 
čistě jako prostředek jednání, jako nástroj, zjišťují, že do ní byli 
chyceni, že jsou v ní zapleteni právě ve chvíli, když ji používají 
a považují se za její absolutní pány.“40 Právě z toho důvodu nelze 
ideologii redukovat na nesprávnou představu. Ideologie prostě 
není výrazem „teoretického“ rozvažování o světě, nýbrž „prak-
tického“ vztahu k němu. Z této praktické povahy ideologie plyne, 
že má bezprostředně „materiální existenci.“41 Její bytí nespočívá 
v idejích, nýbrž v sociálních praktikách. Nejde v ní v první řadě 

 38  Louis Althusser, „Marxism and Humanism“, in: For Marx, trans. B. Brew-
ster (Harmondsworth: Penguin Books, 1969), 231–234. 

 39  Althusser píše: „Ideologie představuje imaginární vztah jednotlivců k je-
jich reálným podmínkám existence.“ A o stránku dále: „je to imaginární 
povaha tohoto vztahu, která zakládá celé imaginární zkomolení, jež mů-
žeme pozorovat … v každé ideologii.“ Citováno z Louis Althusser, „Ideo-
logy and Ideological State Apparatuses. Notes towards an Investigation“, 
123 a 124. 

 40  Louis Althusser, „Marxism and Humanism“, 231–234. 
 41  Louis Althusser, „Ideology and Ideological State Apparatuses. Notes 

towards an Investigation“, 125. 
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o moc iluzivních představ nad vědomím lidí, nýbrž o moc insti-
tucí, aparátů a životních forem nad jednáním lidí, z nějž teprve 
povstávají falešné ideje v jejich vědomí. 

„Ideologická“ představa ideologie ji redukuje na ideje, od kte-
rých pak odvozuje jednání a instituce. Jako by subjekt řídil své 
jednání myšlenkami, které vědomě uznal za pravdivé či morálně 
správné. Proti tomu Althusser tvrdí, že ideologie se do hlav lidí 
nedostává vědomou rozvahou, nýbrž participací na sociálních 
praktikách, které formují jejich životy způsobem, jenž uniká 
jejich vědomým rozvahám a intencím. Tyto intence pak nejsou 
zdrojem jednání, ale spíše jeho důsledkem. Althusser říká: „Budu 
mluvit o činech vložených v praktikách. A budu zdůrazňovat, že 
tyto praktiky jsou řízeny rituály, do nichž jsou vepsány v rámci 
materiální existence ideologického aparátu, byť by to byla jen 
malá část takového aparátu: malá mše v malém kostele, pohřeb, 
malý zápas ve sportovním klubu, školní den, schůze politické 
strany, atd.“42 Paradigmatem tohoto pojetí ideologie je Pascalovo 
„poklekni, pohybuj rty v modlitbě a uvěříš“. Ideologie neza-
temňuje vědomí ideami vysílanými z nějakého falešného nebe, 
nýbrž jejím zdrojem jsou zcela pozemské způsoby jednání.43 
Ideologie není nesprávným teoretickým obrazem reality, nýbrž 
prakticky žitým vztahem jednotlivců k historickým podmínkám 
jejich existence. Právě proto, že ideologie nepůsobí jako soubor 
nesprávných teoretických představ, nýbrž jako jistá životní for-
ma, nemůže její dekonstrukce začít kritikou teorie, ale radikální 
proměnou životní formy samotné. 

Důsledky Alhusserova konceptu materiální (tj. praktické) po-
vahy ideologie rezonovaly s kulturní revolucí 60. let. Rozhněvaní 
mužové a ženy onoho desetiletí tak jako tak neměli trpělivost 
s teoretickou kritikou buržoazní ideologie. Byl jim proto blízký 
implicitní důsledek Althusserovy teorie, že místo kritiky falešné-
ho vědomí lidí je třeba přistoupit k dekonstrukci jejich falešného 
bytí. Metaforicky řečeno: prvním krokem kritiky náboženských 
představ je přestat chodit do kostela, či – lépe – přetvořit kostel 
na místo komuny volné lásky. Podobný verdikt byl vynesen nad 

 42  Tamtéž, 127.
 43  Tamtéž. 
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buržoazní školou a dalšími „ideologickými státními aparáty“. Re-
voluce měla začít podvracením etablovaných institucí každoden-
ního života a experimentací nových životních forem. Nemělo se 
čekat na to, až se aparáty komunistických stran dostanou k moci 
a promění ekonomickou základnu z kapitalistické na socialistic-
kou. Revoluce měla začít hned a jejím privilegovaným místem již 
nebyla základna, nýbrž kulturní nadstavba. 
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3. Ch. Mouffeová a E. Laclau:
radikální demokracie místo revolučního socialismu 

1. Postmarxismus 

Ač komunisté Gramsci a Althusser usilovali jen o doplnění či 
inovaci marxismu, ve skutečnosti narýsovali cestu k jeho překo-
nání.44 Po posledním vzepětí tradičního marxistického diskursu 
v nové levici na přelomu 60. a 70. let 20. století se ukázaly axio -
my marxistické teorie společnosti a dějin – nehledě na přesvědči-
vost té či oné Marxovy analýzy – neudržitelnými. Knihou, která 
stvrdila nezvratnost tohoto vývoje byla Hegemonie a socialistická 
strategie Ernesta Laclaua a Chantal Mouffeové z roku 1985. Auto-
ři činí z původně doplňkových pojmů „hegemonie“, „artikulace“, 
„série“, „komplexita“ či „naddeterminace“ základní kameny nové 
radikální teorie, která již nechce být „organickou“ teorií (v Gram-
sciho smyslu) třídního zápasu dělnické třídy, nýbrž teorií anti-
autoritářských zápasů nových sociálních hnutí. Ta již neodporují 
jen vykořisťování, probíhajícímu v ekonomické základně, ale 
vztahům nadřízenosti a podřízenosti v různých oblastech nad-
stavby. Původní socialistický projekt ustavení jiného výrobního 
způsobu je nahrazen radikálně demokratickým projektem prosa-
zování rovnosti a sebeurčení ve všech sociálních sférách. 

Autoři se přitom označují za postmarxisty, a to ve dvojím 
smyslu předložky „post“. V prvním smyslu tato předložka nazna-
čuje, že již opustili marxistické paradigma – jeho teleologickou 
filosofii dějin, ekonomismus i víru v univerzální misi dělnické 
třídy. (Dělnická třída byla podle Marxe univerzální v tom smyslu, 
že jejím zájmem mělo být zrušit všechny partikulární třídy – včet-
ně sebe samé – a nastolit všelidskou harmonii.) Ve druhém smyslu 
předložka „post“ naznačuje naopak kontinuitu s marxismem – 
koncept hegemonie a další koncepty rozvíjejí inherentní momen-
ty marxistické tradice samotné a spíše než jejím opuštěním jsou 
tedy jejím rozvedením. 

 44  Dřívější verze některých částí této kapitoly se objevila v: Pavel Barša, 
Politická teorie multikulturalismu (Brno: CDK, 1999). 
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Historickým východiskem reflexe Laclaua a Mouffeové je 
krize marxismu na přelomu 19. a 20. století. Právě na ni odpovídá 
Gramsci pojmem hegemonie, ale i Althusser s pojmem naddeter-
minace a ideologických aparátů státu. V oné historické chvíli se 
již nedala obejít otázka diskrepance mezi Marxovou předpovědí 
konce kapitalismu a neochotou velké části západní dělnické třídy 
k revoluci. Politická realita tak vyvracela tezi o „základním roz-
poru“ kapitalismu, definovaném na úrovni ekonomické základny. 
Bylo tedy třeba vzít vážně nadstavbu, v níž se vytvářely „histo-
rické bloky“ (termín anarchosyndikalisty přelomu 19. a 20. století 
George Sorela) z ekonomicky a sociálně heterogenních elementů. 
Bylo třeba se zaměřit na kulturní a symbolické formy, které defi-
nují identity a zájmy sociálních aktérů. Tak se relativizoval static-
ký předpoklad ortodoxního marxismu o tom, že dělnická třída je 
„objektivně“ – svým postavením v dělbě práce a výrobním způ-
sobu – předurčena ke svržení kapitalismu. Podle tohoto předpo-
kladu šlo jen o to, aby si dělnická třída uvědomila své objektivní 
zájmy, a tak se ze „třídy o sobě“ proměnila ve třídu „pro sebe“. 
Aktivní role ideologických formulací zpochybňovala takovýto 
mechanický výklad třídního „vědomí“ jako pouhého pasivního 
odrazu třídního (tedy ekonomického) „bytí“. Ideologický diskurs 
a politické jednání se stále méně jevily jako pouhý překlad a re-
prezentace objektivně a předem daných identit a zájmů, a stále 
více jako zdroje formování těchto identit a zájmů.  

Navíc se nezdálo, že by se naplňoval Marxův předpoklad o ros-
toucí třídní polarizaci společnosti, která byla podmínkou revolu-
ce. Při absenci této polarizace se ovšem dělnická třída stále méně 
mohla jevit jako „hegemon“ ve smyslu vůdce, jemuž jsou díky 
nevyhnutelným zákonům dějin podřízeny ostatní vrstvy (lenin-
ské pojetí tohoto pojmu), a otevírala se vrátka k symetričtějšímu 
pojetí ustavování bloku prostřednictvím vzájemného propojování 
– „artikulace“ – různorodých sociálních elementů, aniž by jeden 
z nich měl jednoznačné panství nad sjednocovacím procesem 
(předtuchu tohoto druhého pojetí můžeme podle našich autorů 
rozpoznat u Rosy Luxemburgové). Jinými slovy: proti autoritář-
ské hegemonii prosazované ruskými bolševiky a Kominternou se 
ohlašovaly možnosti hegemonie demokratické.
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Demokratická proti autoritářské hegemonii

Koncepty autoritářského a demokratického pojetí artikulací růz-
norodých emancipujících se sociálních sil do jediného historic-
kého bloku odpovídají dvěma modelům sociálního celku, které 
naznačil Althusser v protikladu expresivní a komplexní totality. 
První celek není navzdory mnohosti svých momentů ničím jiným 
než jediným procesem sebe-rozvoje předem dané identity: „He-
gelovská totalita je odcizeným rozvojem Ideje; přísně vzato je 
tedy projevem, sebemanifestací tohoto jednoduchého principu, 
který trvá ve všech svých manifestacích a tedy také v odcizení, 
které připravuje jeho znovunastolení.“45 Tato koncepce redukuje 
skutečnost na pojem tím, že chápe systém diferencí jako proces 
zprostředkování – mediace – jediné esence, která se skrz ně 
uskutečňuje. U Althussera je naopak systém diferencí pochopen 
jako proces propojování – artikulace – prvků. V prvním případě 
pochází celek z niternosti pojmu. V druhém případě se skládá 
z navzájem vnějších částí. Rozdílu mezi „expresivitou“ a „kom-
plexitou“ tedy odpovídá rozdíl mezi mediací a artikulací prvků 
a mezi „niterností“ (interioritou) a „vnějškovostí“ (exterioritou) 
celku. Oba typy celku mají opačný vztah k nutnosti a kontin-
genci. Výsledek mediace se ze zpětného pohledu (pro pověstnou 
hegelovskou sovu vědění, která vzlétá za soumraku) zdá nutný, 
výsledek artikulace se naopak zdá kontingentní. První výsledek je 
dílem „determinace“, druhý dílem „naddeterminace“.

První model je založen na principu re-prezentace a odrazu – 
podstata se odráží v jevu, základna v nadstavbě, dělnická třída 
v politické straně. Program politické strany nakonec odráží ob-
jektivní zájem této třídy na zničení kapitalismu. Každá instance 
reprezentuje předcházející a v posledku třídní jádro, které dává 
význam celé sérii. Je popřena svébytnost a kontingence politické 
nadstavby, neboť na politické scéně vystupují aktéři, kteří byli již 
konstituováni „pod“ ní – na úrovni základny. Vstupem na politic-
kou scénu se nemění povaha ani cíle aktéra, neboť ty jsou dány 
jeho objektivním postavením ve výrobních vztazích, díky němuž 
má objektivní zájem na zrušení kapitalismu. Díky tomuto posta-

 45  Louis Althusser, For Marx, trans. B. Brewster (Harmondsworth: Penguin 
Books, 1969), 203. 
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vení má dělnická třída předem zajištěné privilegované postavení 
v hegemonickém bloku „lidových sil“. 

Zcela jinak je pojat hegemonický blok, použije-li se druhého 
modelu celku, který proti expresivitě prvního modelu staví kom-
plexitu, proti jeho mediaci artikulaci a proti niternosti vnějško-
vost. V tomto pojetí hegemonický blok již nemá pouze mediovat 
zájem a program dělnické třídy, ale artikulovat do jedné politické 
síly spolu s ní i další skupiny a programy. Sjednocování aktérů 
pocházejících z rozmanitých sociálních pozic a kontextů „není 
výrazem společné zakládající (underlying) esence, ale výsledkem 
politického utváření (construction) a zápasu. Pokud je dělnická 
třída jako hegemonický činitel s to artikulovat kolem sebe určitý 
počet demokratických požadavků a bojů, nevděčí za to žádné 
apriorní strukturální výsadě, ale své politické iniciativě.“46 Jedi-
ným myslitelem, jenž byl podle Laclaua a Mouffeové schopný 
načrtnout toto pojetí hegemonie, byl právě Gramsci, který od 
Leninovy myšlenky pouhé agregativní politické aliance různých 
zájmů dospěl k myšlence morálního a hodnotového konsensu 
jako složené a dynamické kolektivní vůle. V této vůli se realizuje 
a proměňuje daný historický blok včetně hegemona samotného, 
který musí do výsledného konsensu přijmout řadu prvků původně 
protikladných své výchozí identitě a ideologii. Jedním z příkla-
dů takového přízpůsobení bylo pro Gramsciho „ponárodňování“ 
socialistických stran, které mají hegemonní ambici v daném ná-
rodním státu. 

Originalita Gramsciho pojetí hegemonie vystupuje podle La-
claua a Mouffeové na povrch v jeho konceptu „poziční války“. 
Použití tohoto výrazu zdánlivě zapadá do marxistické obliby 
válečných metafor při popisu třídně-politického zápasu, obliby, 
která u většiny Gramsciho předchůdců i následovníků mimo jiné 
manifestuje sklon k segregacionismu: jakmile jsem s někým ve 
válečném vztahu, znamená to, že nemůže být řeči o vzájemné 
proměně identit – nanejvýš mohou existovat přeběhlíci, kteří 
zradí svůj tábor a přijmou identitu protivníka. Jinak nemá boj vliv 
na povahu soupeřících aktérů. Nejdůležitějším efektem válečnic-
kých metafor je tedy utvrzování frontové linie mezi „my“ a „oni“. 

 46  Ernesto Laclau a Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. To-
wards a Radical Democratic Politics (London, New York: Verso, 1985), 65. 
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V protikladu k tomu znamená pro Gramsciho poziční válka po-
stupný rozklad jedné hegemonické kultury a tvoření alternativy 
kolem nového – dělnického – třídního jádra. V tomto procesu 
se vzájemně proměňuje identita protivníků, a to včetně identity 
vítězící strany. Oproti leninské „militarizaci politiky“ směřuje 
Gramsciho pojetí poziční války k „demilitarizaci války“.47 Idea 
třídního jádra však zároveň svědčí o tom, že ani Gramsci se ne-
mohl zbavit „poslední instance“, v níž to je dělnická třída, které 
skrytá – ekonomická – entelechie dějin zajišťuje předem a zvnějš-
ku politického pole výsadní roli v artikulačním procesu – jen ona 
totiž má „objektivní“ zájem na socialismu.  

Ve 20. století učinily procesy fragmentace dělnické třídy a její 
keynesiánské kooptace do kapitalistického systému v podobě 
střední vrstvy toto esencialistické jádro marxismu chimérickým. 
Podle Laclaua a Mouffeové nyní nezbývá než se vzdát výchozí 
představy homogenního skupinového aktéra ukotveného v tran-
scendentní ekonomické základně a prozřetelnosti dějin a zaměřit 
se na mnohost různorodých a často vzájemně protikladných 
antiautoritářských bojů, odehrávajících se v různých sociálních 
oblastech. Logika hegemonie tak bude zbavena esencialistických 
hranic ontologické nutnosti. Může se konečně plně rozvinout ja-
kožto „logika artikulace a kontingence“, která určuje „samotnou 
identitu hegemonických subjektů“.48 Dualita nutného a kontin-
gentního, transcendentně-esenciálního a imanentně-fenomenál-
ního ztratí smysl. Prvky artikulace budou zbaveny fiktivní opory 
v esenci a vydány napospas relaci (vztahovosti). Žádný fixní 
ekonomický rámec (základna) předurčující identitu a zájem již 
neexistuje, takže politický smysl daného politického hnutí je dán 
až jeho napojením na ostatní v daném „historickém bloku“. Feti-
šizace aktéra jako subjektu definovaného fixním atributem bude 
nahrazena strukturální definicí jeho identity vztahovou sítí, jejímž 
je uzlem (viz výše S. Žižek). 

 

 47  Tamtéž, 70. 
 48  Tamtéž, 85. 
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2. Nekonečnost sociálního „psaní“ 

Pád dichotomie esencí a jevu znamená konec autoritářské asy-
metrie mezi aktivním a pasivním, artikulujícím a artikulovaným 
pólem. Propojování do jedné série spočívá ve vyjednávání hete-
rogenních částí, z nichž žádná nemá výsadu hlavního článku či 
svorníku. Laclau a Mouffeová připomínají, že problematika frag-
mentovaného světa a nutnosti jeho sjednocení do „krásné totali-
ty“ byla nastolena německým romantismem, na jehož zadání rea-
goval také Hegel svým konceptem expresivního celku.49 Mediace 
v rámci interiorizace na straně jedné a artikulace v rámci exterio-
rity na straně druhé jsou tedy dvěma způsoby sjednocování světa 
fragmentovaného procesy racionalizace a modernizace. 

V hegelovském typu sjednocení se fragmenty stávají momenty 
zprostředkování v rámci homogenního prostoru rozvoje ideje. 
Mediace podřizuje prvky obecnu, v němž nakonec všechny proti-
klady nacházejí společného jmenovatele: zvláštní je zahrnuto pod 
obecné, část pod celek, objekt pod svůj význam, jev pod esenci. 
Ve výsledné totalitě je vnějškovost světa v posledku zavinuta do 
niternosti pojmu, materiálno je produchovněno, imanentní jev 
vstřebán transcendentní esencí.

Ortodoxní marxismus „přírodně-historických zákonů vývoje“, 
které řídí nutný sled „ekonomicko-společenských formací“, se 
navzdory svému deklarovanému materialismu (ale možná právě 
díky němu) stále pohyboval v této esencialistické a idealistické 
matrici. Modernost Hegelova idealismu ovšem spočívá v důrazu 
na nemožnost bezprostřední sebepřítomnosti ideje: ta se poznává 
a realizuje pouze díky mnohastupňovitému procesu svého zvnějš-
ňování a překonávání tohoto zvnějšňování. Idea je tímto proce-
sem a jeho dialektické protiklady a dílčí syntézy jsou vnitřními 
momenty jejího vývoje. Pro Hegela nemá smysl mluvit o existen-
ci ideje vně tohoto procesu. Tento důraz na časoprostorovou ima-
nenci transcendentního pojmu nazývá Charles Taylor „principem 
nutného vtělení“. Navzdory tomuto filosoficky revolučnímu princi -
pu (který použil Althusser v tezi, že abstraktní rozpor kapitalismu 

 49  Autoři vycházejí z interpretace romantického zadání v Hegelově filosofii, 
kterou prezentuje: Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1975), 1. kapitola. 
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nemůže působit sám, ale vždy jen v konkrétním historickém vtě -
lení a vazbě na struktury nadstavby) zůstává Hegel věrný idea-
listickému primátu substance nad jejím projevem, ideje nad 
momenty jejího vývoje, transcendentní totality nad imanentním 
procesem, společnosti nad jejími částmi. Přechod od hegelovské 
mediace k althusserovské artikulaci rozbíjí tuto metafyzickou 
ohradu. Údajně nutný sled momentů celku se ukazuje jako 
kontingentní řetězec prvků, které mohly mít zcela jiný význam, 
spojily-li by se s jinými prvky. Slovy Laclaua a Mouffeové se 
tím homogenní a uzavřený prostor „společnosti“ proměňuje do 
heterogenního a otevřeného pole „sociálna“ (the social). Je zru-
šena jednoznačnost momentu, jehož význam byl předtím jednou 
provždy ukotven v jeho transcendentní esenci a nahrazena nepře-
kročitelnou dvojznačnostní, způsobenou permanentní možností 
jeho „přeznamenávání“ – „re-signifikace“. V této resignifikaci 
se každý domněle doslovný – definitivní – význam ukazuje jako 
„symbol“ něčeho jiného, a tak dál donekonečna.

Hegelova modernost tedy spočívá v tezi, že idea nemůže exis-
tovat bez svého neustálého vtělování v jevu a že tedy bytí ideje je 
neustálým přechodem, procesem. Hegelova tradičnost zase spo-
čívá v předpokladu totožnosti počátku a konce a v jejich primátu 
nad procesem. V procesu jde o sebe-zpřítomnění, tedy uskuteč-
nění ideje. Sebepřítomnost ideje není možná bez jejího odcizení 
v časoprostorové realitě přírody a historie a překonání tohoto od-
cizení – tedy bez toho, že by ze sebe kladla jiné proti sobě a pak si 
znova osvojovala toto jiné jako část sebe sama. Tento dialektický 
pohyb negace a negace negace je pohybem v kruhu – na konci je 
na vyšší rovině a plně uskutečněno to, co bylo na začátku pouze 
v možnosti. Bytí ideje je tedy nejen „v“ procesu, ale také „před“ 
a „po“ procesu. Obvod procesu je dán předem nepřekročitelnými 
hranicemi ideje, která je na začátku pouhým pojmem, posléze 
realitou a nakonec pojmem v realitě. Přeloženo do sémiologické 
terminologie to znamená, že signifikačnímu poli dává hranice 
první a poslední Význam, který je doslovný – tj. nemůže se sám 
stát symbolem nějakého dalšího významu. 

Laclau a Mouffeová dovádějí do důsledků Althussera a jeho 
přítele Lacana, když tvrdí, že takové uzavření není možné, neboť 
pomyslná hráz doslovnosti je neustále podemílána metaforickým 
nadbytkem. Místo systému přechodů odvoditelných z konceptu 
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(substance, subjektu, esence) se ocitáme v otevřeném poli dife-
renciace, v němž každá domněle v sobě ukotvená identita je ne-
ustále překračována vztahem k jinému – „relativizována“ – a tím 
podrobována přeznamenávání svého významu. Tato otevřenost 
a nepředvídatelnost procesu – způsobená skládáním prvků, které 
se propojováním proměňují – je konotována Althusserovým po-
jmem „naddeterminace“. 

Laclau a Mouffeová připomínají, že Alhusser čerpá tento pojem 
výslovně z lacanovské – tj. lingvistikou ovlivněné – psycho ana-
lýzy: naddterminace neznamená pouhou naturalisticky pochopi-
telnou mnohapříčinnost, ale odehrává se vždy na poli symbolična. 
„Proto je nejhlubším potenciálním významem Althusserova tvr-
zení, že vše, co existuje v sociálnu, je naddetermi nováno, teze, že 
sociálno se samo ustavuje jako symbolický řád. Ze symbolické – 
tj. naddeterminované – povahy sociálních vztahů tudíž plyne, že 
jim schází definitivní doslovnost (an ultimate literality), která by 
je redukovala na nutné momenty imanentního zákona. Neexistují 
dvě roviny, esencí a jevů, neboť neexistuje žádná možnost fi xace 
mezního (ultimate) doslovného smyslu, z jehož hlediska by 
symbolično bylo druhou a odvozenou rovinou signifikace. Spo-
lečnosti a sociálním aktérům schází jakákoliv podstata a jejich 
pravidelnosti spočívají pouze v relativních a prekérních formách 
fixace, které doprovázejí nastolování daného řádu.“50  

Promyšlení tohoto Althusserova obratu rozbíjí metafyzický 
(a hegelovský) zbytek v jeho teorii – tezi, že v „poslední instan-
ci“ je podstatou a poslední základnou společnosti a jejího vývoje 
způsob její materiální reprodukce. Po tomto uvolnění posledního 
pevného bodu, na němž je zavěšena celá konstrukce, se však 
zruší oddělenost identit, které Althusser stále přisuzoval relativně 
autonomním prvkům. Dovedení logiky naddeterminace do jejích 
důsledků ruší poslední relikt esencialismu a otřásá každým typem 
identitárního ukotvení. Naddeterminace znamená subverzi každé-
ho zdání doslovnosti – tj. totožnosti s předem danou esencí, význa-
mem, který by byl přítomen ve fenoménu jako jeho fixní a neměn-
ná podstata. Esencialistické pojetí identity je vystřídáno pojetím 
relačním. V prvním pojetí spočívá identita fenoménu v jeho 
podstatě, podstata věci v jejím pojmu, obsah znamenajícího ve 

 50  Ernesto Laclau a Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, 98. 
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znamenaném. Ve druhém pojetí je identita fenoménu, věci, zname-
najícího dána jejich vztahem k jiným fenoménům, věcem, zname-
najícím. Místo pojmu a signifikátu tak identitu věci a signifikantu 
určují jejich vztahy k jiným věcem a signifikantům, s nimiž jsou 
artikulovány v jedné sérii. Vzájemná přítomnost prvků zamezuje 
jejich „zašití“ (the suturing) do ztuhlé a neměnné podoby posled-
ního, definitivního významu.51  

Artikulace propojuje prvky, čímž modifikuje jejich identitu. 
Strukturovaný celek, který je výsledkem artikulačních praktik, 
je diskurs a diferenční pozice v něm artikulované pak „momen-
ty“. Ty se liší od „prvků“ (elements) jako takových diferencí, 
které nejsou zasazeny v diskursivní struktuře. Soudržnost této 
struktury přitom není dána nějakým transcendentním jednotícím 
principem. Laclau a Mouffeová připomínají, že Michel Foucault 
vypočítává v Archeologii vědění čtyři varianty takového principu 
– objekt, téma, styl a koncepty.52 Tyto principy zavíjejí časopro-
storovou vnějškovost diskursu do ideálního bodu niternosti vně 
času a prostoru. Foucault obrací tento primát ideálního „nitra“ 
nad materiálním „vnějškem“ a chápe soudržnost jako náležející 
k vnějškovosti samotné. Jako soubor diferencovaných pozic není 
Diskurs výrazem nějakého sobě vnějšího zakládajícího principu, 
do něhož by jeho diference mohly být shrnuty, ale zůstává struk-
turou navzájem vnějších roz-dílů.

To, že řád a soudržnost jsou imanentní vnější podobě diskur-
su ovšem znamená, že diskursivní pole nemá hranice a proces 
(re)artikulace je nekonečný. Právě tento důraz na nemožnost 
uzavřít diskurs odlišuje poststrukturalismus Foucaulta či Derridy 
(a po nich Laclaua a Mouffeové) od strukturalismu Althussera či 
Lacana. Ti chápou celek jako uzavřený systém, v němž je hod-
nota každého prvku absolutně determinována vztahy ke všem 
ostatním, takže všechny momenty mohou být zcela vysvětleny 
ze vztahové struktury, která jim je transcendentní. V takovém 
uzavřeném celku by ovšem byly nemožné artikulační praktiky, 
které spočívají právě v zařazování ještě nezařazených prvků do 
řetězu jako jeho momentů. Laclau a Mouffeová předpokládají, 

 51  Tamtéž, 104. 
 52  Michel Foucault, Archeologie vědění, přel. Č. Pelikán (Praha: Herrmann 

a synové, 2002). 
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že artikulace je nekonečný úkol, neboť „díry“ sociálna nemohou 
být nikdy definitivně „zašity“ (sutured) tak, aby jimi nepronikala 
chaotická mlhovina ještě neartikulovaných prvků, narušujících 
nutnost systémového řádu.  

3. Pluralistický monismus diskursivních praktik
proti dualismu vědomí a bytí

Pro Laclaua a Mouffeovou není žádný prvek myslitelný vně dis-
kursivních podmínek své danosti. Ani v sociálních praktikách 
nelze odlišit jejich nediskursivní (behaviorální) od diskursivního 
(symbolického) aspektu. Jakýkoliv domněle nediskursivní kom-
plex – instituce, technika, produktivní organizace – je ve skuteč-
nosti komplexní strukturou diferenčních pozic, která je pochopi-
telná jen jako síť znakových diferencí. To, že každý objekt je vždy 
konstituován jako objekt diskursu, nikterak nepopírá existenci či 
neexistenci vnějšího světa. Znamená to jen, že má-li se událost 
v tomto světě stát objektem našich úvah, musí být zarámována 
znaky diskursu, které jí svěřují význam, jehož prostřednictvím 
nám je dána. „Zemětřesení či pád cihly jsou událostmi, které jistě 
existují ve smyslu, že se zde a nyní dějí nezávisle na mé vůli. 
Avšak zda je jejich specifičnost jakožto objektů nastolena v ter-
mínech ‚přirozených fenoménů‘, nebo ‚výrazů božího hněvu‘, 
záleží na strukturaci diskursivního pole. Nepopíráme, že takové 
objekty existují externě vůči našemu myšlení, ale něco jiného je 
tvrdit, že by se mohly samy ustavit jakožto objekty mimo nějakou 
diskursivní podmínku vynoření.“53 

Princip koextenzivity diskursivních a nediskursivních praktik 
mohou považovat za úpadek do idealismu či solipsismu jen ti, 
kteří považují diskurs za výraz, odraz či reprezentaci významo-
vého obsahu daného ve vědomí. Takovým pojetím však otřásl 
už Althusser, když zdůraznil praktickou a materiální povahu 
ideologie. Udělal tím krok za „klasickou dichotomii objektivního 
pole ustaveného vně jakékoliv diskursivní intervence a diskursu 
spočívajícího v čistém výrazu myšlení.“54 Za tuto dichotomii také 

 53  Ernesto Laclau a Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, 108. 
 54  Tamtéž. 
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míří zdůraznění performativních efektů řečových aktů i Wittgen-
steinova definice jazykové hry, v níž je v neoddělitelné jednotě 
zahrnuto jednání a mluvení. Žádná sociální činnost není myslitel-
ná bez jazykové (symbolické) komunikace a z druhé strany žádná 
komunikace není myslitelná bez materiálního aspektu. Žádný vý -
znam se nemůže oprostit od vnějškovosti znaku, která je nepo-
stradatelnou podmínkou jeho srozumitelnosti jako jedné z pozic 
ve vnějším prostoru diferenciace. Tento prostor nikdy nemůže 
být zavinut do neprostorového bodu nějaké ideje pro vědomí, 
nikdy nemůže být sjednocen a stráven v homogenní zkušenosti 
transcendentálního subjektu. Tato časoprostorová materialita ni-
kdy nemůže být vstřebána do neprostorové a nečasové ideje, 
nazírané vědomím – nikdy nemůže být sjednocena, strávena, asi-
milována do homogenní zkušenosti transcendentálního subjektu 
(tedy subjektu „očištěného“ od světské prostorovosti a časovos-
ti). Materialita diskursu se doplňuje s jeho praktickou povahou: 
diskurs nikdy není pouhým teoretickým odrazem reality, nýbrž 
je vždy ritualizovanou sociální praktikou strukturovaných gest, 
úkonů a ceremonií. 

Gramscimu i Althusserovi zabránilo v pochopení diskursivní 
povahy sociálna marxistické vykázání ideologie a občanské spo-
lečnosti do nadstavby, které je navzdory zdůraznění jejich zpětné-
ho vlivu uvrhává do odvozené pozice kontingentního „doplňku“ 
nutné esence – pouhého jevového vtělení předem dané substance. 
Navzdory svému důrazu na aktivní vliv (Gramsci) a materiální 
povahu (Althusser) kultury a ideologie nemohli tito myslitelé pře-
kročit metafyzický dualismus hmoty a ducha, bytí a vědomí, činu 
a slova, jehož obdobou je právě marxistické rozdělení společnosti 
na základnu a nadstavbu, ale v přenesené podobě také odlišení 
nediskursivních a diskursivních praktik.  

Jakmile se zhroutí tento dualismus, pak již hegemonická arti-
kulace či naddeterminace nevyplňuje jen prázdné, nedetermino-
vané prostory historické kontingence, ale stává se hlavním teré-
nem historického dění, na němž se rozehrávají hlavní – nikoliv 
tedy pouze odvozené – zápletky historie. Díky své bezprostředně 
materiální a praktické povaze nemají diskursivní artikulace již 
žádnou ontologicky předchůdnou oporu v nějaké jiné, předdiskur-
sivní konstituci prvků (diferencí a aktérů), ať již by taková opora 
byla pojata „materialisticky“ jako „bytí“ společnosti (Marxův 
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rozvoj výrobních sil), nebo „idealisticky“ jako její „duch“ (Hege-
lův rozvoj ideje). Sjednocující funkce těchto substančních pólů, 
které jako transcendentní principy organizovaly mnohost rozptý-
lených prvků do soudržné struktury, je nyní nahrazena samotnými 
diskursivními praktikami jejich propojování, artikulace.  

Opuštění dichotomie vědomí/bytí a diskurs/praktika radikálně 
otevírá sociální prostor: „Synonymie, metonymie, metafora nejsou 
myšlenkovými formami, které přidávají druhý smysl primární, 
konstitutivní doslovnosti sociálních vztahů, nýbrž jsou součástí 
samotného primárního terénu, na němž se ustavuje sociálno.“55 
Toto ustavování je permanentní v tom smyslu, že nikdy nemůže 
plně vstřebat vnější elementy do uspořádané totality vnitřních 
momentů. Sociální realita nikdy neexistuje jako definitivně 
ohraničená pozitivita – přechod od elementů k momentům není 
nikdy u konce, hranice mezi „společností“ a neobyvatelnou no 
man’s land za ní musejí být neustále re-konstituovány tváří v tvář 
permanentnímu ohrožení pořádku. Všechny artikulované institu-
ce a struktury, relace a identity jsou pouze přechodné a omezené: 
„každý diskurs fixace se stává metaforickým: doslovnost je ve 
skutečnosti první z metafor.“56 Neexistuje společnost jako pře-
dem určený obvod sociálních praktik, jako „zašitá“, sebedefino-
vaná totalita. Právě absence takové společnosti umožňuje a přímo 
vyžaduje artikulační praktiky.57  

Systém vzájemně vymezených diferencí je jen bárkou na ote-
vřeném moři sociálna, jež uvolňuje její diskursivní kotvy přívaly 
„významového nadbytku“. Postrukturalismus lze ve zkratce cha-
rakterizovat právě jako reflexi této nemožnosti ukotvit poslední 
významy věcí. Jeho tématem je právě nepřítomnost ontologic-
kého základu a zmnožování znaků, které se (marně) snaží ucpat 
„díru“ po něm. Nekonečné řetězy znaků „znamenají“ prázdné 
místo zbylé po Základu, které je původní podmínkou znamenání. 
Poststrukturalisté Foucault a Derrida radikalizují Lacana, když 
domýšlejí korelaci mezi nepřítomností substance a posledního 
smyslu a všudypřítomností signifikačních řetězců zaplňujících be -
zednou propast, která po nich zbyla. Jak píše Derrida: „Absence 

 55  Tamtéž, 110. 
 56  Tamtéž, 111. 
 57  Tamtéž, 114. 
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transcendentálního znamenaného donekonečna rozšiřuje pole a hru 
signifikace.“58 

Nemožnost definitivního ustálení a ztuhnutí ovšem nezname-
ná absolutní ztekutění všeho, neboť v něm by se nutně rozpustily 
i řetězce diferencí. Neexistence přítomné, pozitivně dané společ-
nosti jako posledního signifikátu politického (či sociálně-teore-
tického) diskursu neznamená nepřítomnost pokusů opanovat tuto 
radikální otevřenost – zavřít pole diskursivity ustavením rádoby 
definitivních identit. Tato neurčitost a neuzavřenost – tato latent-
ně všudypřítomná možnost „přenesení“ významu z jeho doslovné 
samozřejmosti do sféry symbolična – způsobuje, že každá sociál-
ní praxe je do jisté míry artikulační, tedy že nemůže být nikdy 
předem zcela podřazena pod princip mechanické repetice daného, 
ale vždy se v ní může jednat i o jeho podvracení. Tato subverze 
jako „přítomnost kontingentního v nutném … se projevuje sym-
bolizací, metaforizací, paradoxem, které deformují a zpochybňují 
doslovnou povahu každé nutnosti. Nutnost tedy neexistuje ve for-
mě opěrného principu, základu, nýbrž jako úsilí o zdoslovnění, 
které fixuje diference relačního systému.“59 Subverze číhá uvnitř 
etablovaného systému – kontingentní je přítomné v nutném, jiné 
ve stejném. 

Každý diskurs se tak či onak snaží alespoň o přechodné ukot-
vení relativity v bodě, který by spočíval sám v sobě, a byl by tedy 
v tomto smyslu absolutní. Lacan nazval dílčí fixní body stano-
vující význam signifikačního řetězce points de capiton. Laclau 
a Mouffeová je nazývají uzlovými body (nodal points). Ty mají 
za cíl limitovat potenciálně nekonečnou produktivitu diskursu 
a ustavit ho jako uspořádaný systém znamenajících diferencí – 
tj. momentů. V semiologickém kontextu mohou být „elementy“ 
charakterizovány jako „plovoucí signifikanty“ (floating signifiers) 
– tedy takové znaky, které nejsou plně artikulovány jako články 
diskursivního řetězu. Latentní všudypřítomnost takových signifi-
kantů třepí okraje každé sociální identity, symbolizuje přechod-
nost, neúplnost a dílčí charakter každého daného pořádku a tím 

 58  Citováno tamtéž, 112 z Jacques Derrida, „Struktura, znak a hra v diskursu 
věd o člověku“, in: Texty k dekonstrukci. Práce z let 1967–72, přel. M. Pet-
říček jr. (Bratislava: Archa, 1993), 179 (překlad upraven). 

 59  Tamtéž, 115. 
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i možnost jeho subverze: „ambiguitní povaha signifikantu, jeho 
neupevněnost k nějakému signifikátu, může existovat jen potud, 
pokud existuje nadbytek (a proliferation) signifikátů. Není to 
chudoba signifikátů, nýbrž naopak polysémie, která desartiku-
luje diskursivní strukturu. To ona nastoluje naddeterminovanou, 
symbolickou dimenzi každé sociální identity. Společnost není 
nikdy s to být identická sama se sebou, neboť každý uzlový bod 
je ustaven uprostřed intertextuality, která ho přetéká. Praktika ar-
tikulace tedy spočívá v konstrukci uzlových bodů, které částečně 
fixují význam; a částečná povaha této fixace pochází z otevřenosti 
sociálna, která je zase důsledkem neustálého přetékání každého 
diskursu nekonečností pole diskursivity.“60 

4. Konec dělnické třídy a logika demokratické ekvivalence

Pojetí sociální strukturace jako nastolované diskursivními prak-
tikami má zkázonosné důsledky pro pojem subjektu, který je 
specificky moderní obdobou antického pojmu substance. Popřen 
je jak transcendentální subjekt jako pomyslný úběžník vší možné 
zkušenosti, tak subjekt individuální, na jehož přirozeném rozumu 
a schopnostech mělo být podle liberální ideologie založeno jeho 
soužití s ostatními. Subjekt není žádný jednotný a jednotící bod, 
nýbrž množství „pozic subjektu“ (subject positions) v rámci dis-
kursivní struktury, která je poslední podmínkou možné zkušenos-
ti. S odmítnutím pojmu subjektu jde ruku v ruce odmítnutí pojetí 
sociálních a politických aktérů jako předpoliticky a předdiskur-
sivně ustavených nositelů skupinové identity.  

To se týká i příslušníků třídy, jejichž identita, zájem a histo-
rický úkol mají být podle ortodoxního marxismu definovány dří-
ve, než si je sami začnou jako takové uvědomovat v diskursu a po-
litickém programu. V takovém ortodoxním pojetí mají diskursy 
a politické organizace nadstavby pouze odrážet předem danou 
identitu, definovanou postavením lidí v ekonomické základně 
(tj. ve výrobním procesu). Právě dichotomie mezi „třídou o sobě“ 
jako apriorní esencí (či substancí) a „třídou pro sebe“ jako em-
pirickou existencí (či jevem) umožňovala marxistům-leninistům 

 60  Tamtéž, 113. 
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udržovat mýtus historického vyvolení proletariátu a jeho avant-
gardy – komunistické strany. Esencialistické ukotvení tohoto 
mýtu znemožňovalo jakoukoliv falsifikaci – pokud fakta neod-
povídala pojmu, tím hůř pro fakta! Protože strana nezastupovala 
empiricky existující dělnickou třídu, ale její esenci teoreticky 
formulovanou komunistickými intelektuály a aparátčiky, shoda či 
diskrepance mezi reprezentací (znamenajícím) a reprezentovaným 
(zname naným) nemohla být ověřena. Teorie měla primát před 
praxí – napřed avantgarda odhalila objektivní zájem dělnické 
třídy, a teprve posléze byl formulován konkrétní program a poli-
tické aliance. Konkrétní empirické skupiny, jejichž „subjektové 
po zice“ se nacházely v sociálním místě, kde marxistická teorie 
předpokládala výskyt empirického protějšku pojmu dělnické tří-
dy, byly propagandisticky a organizačně zpracovávány v tom 
smyslu, aby se „poznaly“ jako jednotný dějinotvorný subjekt – 
jako „dělnická třída“. 

Zatímco podle marxismu-leninismu bylo toto politické zpra-
covávání nutným momentem politické a diskursivní mediace, 
podle Laclau a Mouffeové se jednalo o diskursivně-sociální arti-
kulaci, kterou se konkrétní identity a požadavky různých skupin 
námezdně pracujících propojovaly a sjednocovaly pod hlavič-
kou společného politického programu: „Bezpochyby neexistuje 
žádná esenciální nutnost, aby tyto požadavky byly artikulovány 
tímto způsobem. Stejně tak však neexistuje žádná esenciální nut-
nost, aby byly artikulovány nějakým jiným způsobem, předpo-
kládáme-li …, že vztah artikulace není vztahem nutnosti. Diskurs 
‚historických zájmů‘ prostě činí hegemonními jisté požadavky.“61 
V tomto smyslu lze pak říci, že politická praktika „vytváří“ iden-
titu a zájmy, které reprezentuje.  

Různé skupinové pozice a jejich ekonomické požadavky mo -
hou, ale nemusejí být sjednoceny do jediného politického sub-
jektu a programu. Zda k tomu dojde, neplyne z nutných zákonů 
dějin odhalovaných marxistickou teorií, ale z konkrétních praktik 
politické artikulace, do nichž jsou zapojováni a jimiž se promě-
ňují a redefinují konkrétní individuální a skupinoví aktéři. Ti ne-
mají ukotvení sami v sobě, ale jsou vždy jen pozicemi v různých 
sériích diferencí: „protože žádná z nich není s to definitivně se 

 61  Tamtéž, 120. 
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konsolidovat jako separátní pozice, rozehrává se mezi nimi hra 
naddeterminace…“62

Slovo „hra“ přitom není náhodné: protože zmizela transcen-
dentní osnova esencí, dění nemá předem stanovený počátek 
a cíl (jako tomu je při práci či boji), které by mu byly vnější. 
Jeho těžiště je tedy v procesu samotném. Proces se odehrává na 
prázdném místě, které zbylo po metafyzické substanci – na místě 
po nepřítomném Subjektu (třída), společenském Systému (kapi-
talismus) a Účelu dějin (komunismus). Hrací plochu nevymezují 
tyto v sobě uzavřené – „zašité“ – esence, ale je jím „nezašité“ 
pole sociálna, na němž je každá danost („pozitivita“) vždy jen po-
vrchní, metaforická, zvratná. Omezené danosti pak nemohou být 
negovány ve jménu nějaké skryté a jimi potlačené Pozitivity, kte-
rá by čekala na své vysvobození – jako u raného Marxe podstata 
člověka, k jejíž emancipaci a uskutečnění měla vést emancipace 
a uskutečnění dělnické třídy. Od hegelovsko-marxistického pojetí 
negace, spjatého s konceptem společnosti jako uzavřené totality, 
odlišují Laclau a Mouffeová své pojetí negace, spjaté s koncep-
tem sociálna. První negace je dialekticky překonána ve vyšší syn-
téze – v „negaci negace“ – druhá negace je nepřekonatelná. Tuto 
„nedialektickou“ negaci nazývají naši autoři „antagonismem“. 

Antagonismus se dané subjektové pozici dává pocítit jako zá -
brana uskutečnění plné sebepřítomnosti – jako něco, co zabraňu-
je být sám sebou, ustavit se jako nezaměnitelná a fixní esence, 
dosáhnout naplnění a sebe-shody, „zašít“ se. Antagonismus je 
latentně všudypřítomný, neboť nemožnost, která se v něm proje-
vuje, je vlastní sociálnu a lidské existenci jako takovým. Stabilita 
a pořádek v normálních časech života společnosti i jednotlivce 
jsou ovšem založeny na zapomnění této nemožnosti sebepří-
tomnosti subjektu. Antagonismus se ohlašuje ve chvílích otřesu 
diferenčního místa subjektu v symbolické struktuře etablovaného 
řádu. Tato krize navozuje zkušenost „hranice“. Nejedná se však 
o hranici oddělující dvě teritoria, takže by se přes ní pouze přešlo 
z jednoho objektivně a pozitivně daného k jinému. Hranice so-
ciálna jako procesu ustavování jednotlivce i společnosti je uvnitř 
teritoria sociálna samého – spočívá v nemožnosti ustavit plnou 
přítomnost. Této nemožnosti odpovídá interval mezi „elementem“ 

 62  Tamtéž, 121–122. 
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a „momentem“, jenž koreluje s nadbytkem významu a existencí 
„plovoucích“ (nefixovaných) signifikantů.

Pro Leninem založenou III. Internacionálu byl historicky před-
určeným hegemonem revoluční politiky proletariát. Jeho podstata 
i úkol byly ukotveny na rovině transcendentní nutnosti (v zákoni-
tostech ekonomické základny), a tak měl ontologicky zajištěnou 
výsadu nad dalšími skupinami, s nimiž se musel spojovat do 
historického bloku (rolnictvo, pracující inteligence, etnické či ná-
rodnostní subjekty). Po strukturalistické kritice substanční meta-
fyziky (Lacan, Alhusser) a poststrukturalistické kritice pozitivně 
daného, uzavřeného systému (Foucault, Derrida) již není před-
stava takové ontologické výsady dělnické třídy (ale ani žádného 
jiného kolektivního subjektu – např. vyvoleného národa) udrži-
telná. Horizontem spojování prvků (aktérů) již není metafyzická 
esence, ale otevřené diskursivní pole, z něhož se vynořují plovou-
cí signifikanty a do něhož neustále uniká významový nadbytek 
vytvářený v diskursech. Toto pole představuje prostředí, v němž 
se subjektové pozice různých diskursivních praktik mohou díky 
operacím nastolujícím ekvivalenci jejich bojů za rovnost a demo-
kratickou participaci propojovat do politických bloků.  

Zatímco Gramsci omezoval svou koncepci hegemonie na binár-
ně rozdělený politický prostor mezi „lidovými vrstvami“ a vlád-
noucími, Laclau a Mouffeová hovoří o demokratických zápa-
sech, které probíhají v mnoha politických prostorech. Překonání 
marxismu znamená opuštění dichotomického esencialismu, který 
tento směr převzal od jakobínství, jehož dualitu starý režim/lid 
nahradil dualitou proletariát/buržoazie. Tato „prostorová“ di cho-
tomie „my“ a „oni“ je v ortodoxní levicové představivosti spjata 
s „časovou“ dichotomií mezi novým a starým režimem: obě mají 
svůj počátek v jakobínském „předpokladu jednoho zakládajícího 
momentu přetržky a jediného prostoru konstituce politična.“63 

Opuštěním obou dichotomií se ocitáme v otevřeném – nikde 
nekončícím – poli sociálna. Jakobínsko-levicový dualismus má 
být podle Laclaua a Mouffeové nahrazen radikálně-demokra-
tickým pluralismem. Ten sice také navazuje na „demokratickou 
revoluci“ z konce 18. století, ale kvalitativně jiným způsobem 
než ortodoxní ideologie revoluční i reformní levice. Na konci 

 63  Tamtéž, 152. 
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18. století se do popředí dostaly požadavky rovnosti a demo-
kratického sebeurčení. V následujících dvou staletích probíhaly 
nespočetné zápasy za extenzi těchto původně oligarchisticky, 
(hetero)sexisticky a rasisticky limitovaných požadavků na stále 
další skupiny vyloučených a podřízených a do dalších sfér so-
ciálního života. Dynamiku této extenze vystihl Alexis de Toc-
queville, když napsal: „Bylo by nepochopitelné, kdyby rovnost 
nepronikla nakonec i do politického světa stejně jako jinam. Bylo 
by nemožné, aby lidé byli trvale nerovni v jednom jediném bodě 
a rovni v ostatních; musí nutně dojít k tomu, že po určité době bu-
dou rovni ve všem.“64 Radikálně-demokratickou politiku chápou 
naši autoři jako poslední výhonek této dynamiky. Tato politika 
zavádí zápas proti nerovnostem a útlaku do všech míst, na nichž 
je nastolován sociální vztah – tj. do všech sociálních sfér. 

Demokratická revoluce byla spuštěna zhroucením teologicko-
-politické logiky, která podpírala hierarchický sociální pořádek: 
zmizením místa protnutí teologické transcendence s politickou 
autoritou, které bylo předtím obsazeno postavou božsky legiti-
movaného panovníka, se těžiště legitimace sociálně-politického 
řádu přeneslo na úroveň svobodných a rovných lidí. To umožni-
lo kritizovat jakoukoliv nerovnost jako nelegitimní a protipři-
rozenou – různé její formy se staly ekvivalentními jakožto různé 
případy nespravedlivého útlaku: „Zde leží hluboká podvratná 
moc demokratického diskursu, který umožnil rozšíření rovnosti 
a svobody do stále dalších oblastí a působil tak jako kvas odporu 
proti různým formám podřízenosti.“65 Od kritiky politické nerov-
nosti (liberalismus) se dospělo k boji proti nerovnosti ekonomic-
ké (socialismus) a od ní k zápasům proti nerovnostem založeným 
na odlišné skupinové identitě (emancipace etnik, národů a ras, 
žen a sexuálních menšin, fyzicky a duševně handicapovaných, 
mládeže a dětí…). 

 64  Citováno v tamtéž, 156 z Alexis de Tocqueville, Demokracie v Americe I., 
přel. V. Jochman (Praha: Lidové noviny, 1992), 44.

 65  Tamtéž, 155. 
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5. Nová sociální hnutí

Nová sociální hnutí 60. let se do velké míry překrývají s třetí 
vlnou emancipačních zápasů. Na jedné straně se po dosažení 
právně-politické rovnosti a rozvinutí sociálního státu dostávají 
do popředí kulturně či identitně založené nerovnosti, na straně 
druhé pak vývoj západní společnosti po 2. světové válce přinesl 
nové formy panství, které mají své těžiště právě v oblasti kultury 
a životního stylu. Tyto formy jsou spjaty se třemi procesy, které 
proměnily tvář těchto společností – s komodifikací (1), byrokrati-
zací (2) a rozvojem prostředků masové komunikace (3).

(1) Systém kapitalistické akumulace se posunul od extenzivní 
do intenzivní fáze, která zapojuje do logiky vytváření zisku nejen 
výrobní sféru, ale všechny ostatní sociální sféry a především sféru 
spotřeby: akumulace kapitálu se neobejde bez vytváření nových 
potřeb. Logika trhu tak začíná prostupovat i nejintimnějšími sféra-
mi individuálního života – každá činnost či mezilidská vazba se 
může stát nástrojem zisku – zbožím. Tato komodifikace sociálního 
života postupně podřizuje všechny sociální vztahy logice trhu. 
Vzrůstající měrou si podmaňuje i sféru kulturní (re)produkce 
společnosti a skupinových a individuálních identit: „Dnes není 
jednotlivec podřízen kapitálu pouze jako prodavač pracovní síly, 
ale také díky svému zasazení v mnoha ostatních sociálních vzta-
zích: kultuře, volném čase, nemoci, vzdělání, sexuálním životě 
a dokonce smrti. Prakticky neexistuje žádná oblast individuálního 
a kolektivního života, která by kapitalistickým vztahům unikala.“66 

Navzdory předpovědím liberálů o „konci ideologií“ (D. Bell) 
a strachu revolucionářů ze vzniku „jednodimenzionálního člově-
ka“ (H. Marcuse) šly ruku v ruce s tímto vývojem nové formy 
odboje. Různá lokální a městská hnutí rozvíjela odpor proti inva-
zi sociálního prostoru kapitálem. Ohnisky nových antagonismů 
se staly obytné čtvrtě, spotřeba zboží a služeb, spor o hranice 
reklamní agresivity atd. Znečišťování životního prostředí vypro-
vokovalo vznik a rozvoj ekologického hnutí, které napadlo jako 
jeho příčinu „produktivismus“ industriálního kapitalismu. 

(2) Vedle expanze kapitálu došlo po 2. světové válce také 
k expanzi státu. Sociální stát reagoval na jedné straně na rozpor 
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mezi prací a kapitálem poskytnutím sociálních garancí pracují-
cím (minimální mzda, délka pracovního dne, sociální a zdravotní 
pojištění, sociální minimum, kolektivní smlouvy, odborová práva 
atd.). Na druhé straně reagoval sociální stát také na naznačenou 
erozi sociálních a mezilidských vztahů spojenou s nástupem trhu 
a postupným rozpadem místních komunit a patriarchálních rodin. 
Toto tržní nahlodávání tradičních forem sociální soudržnosti kom-
penzoval tento nový typ státu poskytováním různých sociálních 
služeb pro nemocné, nezaměstnané, staré atd. Intervencionismus 
státu na obou úrovních (které se ostatně překrývají) znamená, že 
bezprostředně zasahuje do materiální reprodukce člověka jakož-
to pracovní síly a spotřebitele. Bobtnání státu mělo dvojznačný 
dopad – na straně jedné jej lze pochopit jako podmínku emanci-
pace jednotlivců z tradičních závislostí a podřízeností (např. žen 
z patriarchálních rodin), na straně druhé však zavedlo na místo 
předcházejících hierarchií anonymní panství byrokratického apa-
rátu a tedy nový typ nerovnosti a hierarchie. Jednak tedy byly na 
světlo vyneseny a odmítnuty mnohé formy útlaku, dříve skryté 
za hradbou oddělující „soukromé“ od „veřejného“. Zároveň však 
rozšíření jurisdikce státu mohlo být chápáno jen jako nahrazení 
jednoho typu panství jiným.  

(3) Vedle invaze společnosti kapitálem (komodifikace) a její 
invaze státem (byrokratizace) je třetím důležitým procesem po-
válečných západních společností jejich invaze prostředky masové 
komunikace. Také v tomto případě se z hlediska principu rovnosti 
a svobody jedná o ambivalentní proces, neboť „vedle nepopira-
telných efektů masifikace a uniformizace obsahuje tato mediální 
kultura mocné prvky subverze nerovností…“67 Rozvoj spotřební 
pop-kultury může být chápán – a liberálními ideology je skutečně 
v tomto smyslu oslavován – jako moment demokratizace, neboť 
ruší hierarchie statusu a autority a přistupuje ke všem spotřebi-
telům jako k rovným. Na straně druhé je mediální kultura ne-
pochybně nejmocnějším ideologickým aparátem kapitalistického 
systému v Althusserově smyslu. 

Podtržený kulturní aspekt tří naznačených procesů vedl k polo-
žení těžiště nových sociální hnutí do vytváření autonomních oblas-
tí, v nichž mohou být rozvíjeny jiné typy sociality a individuální 
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a skupinové identity, než k jakým nás nutí trh, byrokratický stát 
a komerční média. Zatímco staré formy odporu kladly důraz na 
zahrnutí doposud vyloučených skupin do „systému“ a jejich po-
díl na vytváření kolektivní vůle – byly tedy „dostředivé“ – nové 
formy přenášejí těžiště do pěstování skupinové a individuální 
diference – jsou tedy „odstředivé“. Toto schéma je ovšem hrubé, 
neboť všechna významná nová sociální hnutí (např. feminismus, 
environmentalismus, mírové hnutí) si stále drží i dostředivé, „stá-
tocentrické“ zaměření: vedle experimentace nových životních 
forem chtějí také ovlivňovat formování politik v oblastech svého 
zájmu a dovedou při tom používat i velmi tradičních prostředků 
(masová mobilizace, lobbing atd.).  

Zmnožování konfliktních ohnisek a „pozic subjektu“ odporu 
od 60. let 20. století stvrzuje podle Laclaua a Mouffeové radikál-
ně pluralitní povahu sociálna, která také byla posledním zdrojem 
zhroucení marxisticko-leninského projektu jakožto projektu „pro-
letariátu“: „Zřeknutí se kategorie subjektu jako unitární, transpa-
rentní a zašité (sutured) entity otevírá cestu k uznání specifičnosti 
antagonismů ustavených na základě různých pozic subjektu…“68 
Protože vychází z toho, že tyto rozptýlené „pozice subjektu ne-
 mohou být převedeny zpět na nějaký pozitivní a unitární zaklá-
dající princip“, je radikálně-demokratický projekt na rozdíl od 
svého socialistického předchůdce také projektem radikálně plu-
ralistickým. 

 68  Tamtéž, 166. 
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4. Samuel Bowles a Herbert Gintis: od liberálního 

kapitalismu k postliberální demokracii

1. Předchůdce C. B. Macpherson

V průběhu 80. let a obzvláště po zhroucení sovětského bloku se 
stala takřka hegemonickou liberální idea o souladu kapitalistické 
ekonomiky se svobodou a demokracií. Kniha Samuela Bowlese 
a Herberta Gintise Kapitalismus a demokracie. Vlastnictví, spole -
čenství a rozpory moderního sociálního myšlení (1986) předsta-
vuje otevřený útok proti tomuto liberálnímu konsensu: za základní 
pružinu sociálně-politické dynamiky euroamerické historie posled- 
ních dvou století totiž nepovažuje synergii, ale naopak hluboký 
rozpor mezi logikou tržní ekonomiky založené na soukromém 
vlastnictví a ideálem individuálního i kolektivního sebeurčení. 
Oba autoři vědomě navazují na radikální kritiku liberální demo-
kracie, kterou po 2. světové válce rozvíjel severoamerický teore tik 
C. B. Macpherson. Ten upozorňoval na to, že „jakmile je demo -
kracie pojata jako druh společnosti, a nikoliv pouze jako mecha -
nismus volení a legitimace (authorizing) vlád, pak vyžaduje její 
rovnostářský princip nejen [zásadu] ‚jeden člověk, jeden hlas‘, 
nýbrž také ‚jeden člověk, jedno rovné efektivní právo žít natolik 
lidsky, nakolik si to [daná osoba] přeje.‘“69 Toto právo na rovnou 
příležitost k seberealizaci a s ním spojené právo na individuální 
a kolektivní sebeurčení jsou však v rozporu se strukturou kapita-
listické ekonomiky, která rozděluje společnost na vlastníky výrob-
ních prostředků a námezdní pracovníky. Z tohoto třídního rozdělení 
společnosti plyne zásadní nerovnost ve svobodě a příležitostech. 

Macpherson dokládá, že obecná teze o rozporu mezi ideálem 
právně-politické rovnosti a ekonomickou nerovností vůbec nepat-
ří k nějaké výhradní výbavě radikální teorie, ale byla samozřej-
mostí pro celou západní tradici počínaje Platonem a Aristotelem 
a konče klasiky liberalismu, jakými byli John Locke či John Stuart 
Mill. Tato teze sloužila jako argument odpůrcům demokracie, 

 69  C. B. Macpherson, Democratic Theory: Essays in Retrieval (Oxford: 
Clarendon Press, 1973), 51.
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kteří obhajovali vládu urozených a bohatých právě s odkazem 
na katastrofu, k níž by zákonitě musela vést vláda nemajetné, 
nevzdělané a nezodpovědné většiny. Stejná teze ovšem sloužila 
i obhájcům demokracie jako argument pro zrušení třídního roz-
dělení společnosti, které si představovali buď v podobě beztřídní 
společnosti bez soukromého vlastnictví (např. Thomas More), 
a nebo jako společnost tvořenou jedinou třídou vlastníků – tato 
druhá tradice šla od nejradikálnějších levellerů k Rousseauovi 
a Jeffersonovi.70 Proti zrušení tříd se od Locka k Burkovi stavěl 
antidemokratický liberální proud, který po vzoru tradičních re-
ceptů navrhoval řešit neslučitelnost politické rovnosti s ekono-
mickou nerovností omezením demokratických práv na majetné.  

Specificky liberálně-demokratické myšlení začíná podle Mac-
phersona teprve s Jeremy Benthamem a Jamesem Millem, kteří 
v protikladu k celé předcházející tradici politického myšlení (včet-
ně zmíněných antidemokratických liberálů) obhajovali zároveň 
kapitalistickou ekonomiku s nerovným vlastnictvím výrobních 
prostředků a demokratickou reprezentativní politiku založenou na 
zásadě one man, one vote. Macpherson nazývá jejich politickou 
vizi „protektivní demokracií“ (protective democracy), neboť de-
mokratické instituce mají bránit společnost před státní mocí a tím 
zajišťovat co největší celkovou sumu štěstí. Toto ospravedlnění 
demokracie je v souladu s utilitaristickým pojetím člověka jako 
egoistického maximalizátora slastí, které zase odpovídá způsobu 
fungování kapitalistického trhu. Ochrana člověka jako vlastníka 
a hromaditele majetku a spotřebních požitků je tak důvodem pro 
zajištění jeho politických práv. Tento model stojí na specifických 
antropologických východiscích – předpokládá, že sociální kon-
flikty vyplývají z toho, že společnost se skládá z nenasytných 
jednotlivců řízených touhou donekonečna zvětšovat masu svých 
soukromých statků a slastí.  

Historicky následný model demokracie, rozvinutý Johnem 
Stuar tem Millem, je již formulován v reakci na tento zplošťující 

 70  C. B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy (Oxford, 
New York: Oxford University Press, 1977), 19. V tomto druhém případě 
můžeme ovšem mluvit o jedné společenské třídě jen tehdy, nechápeme-li 
ženy, s jejichž politickou a ekonomickou rovností Jefferson ani Rousseau 
nepočítali, jako ekonomicky vymezenou třídu, nýbrž biologicky vymeze-
nou nižší statutární skupinu. Viz tamtéž. 
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obraz člověka, společnosti a funkce politického systému. Podle 
Milla mladšího má být vedle obrany zájmů lidí hlavní úlohou de-
mokracie přispívat ke zlepšování lidstva, které spočívá především 
v harmonickém rozvoji sil a schopností jeho individuálních pří-
slušníků. Vize „rozvojové demokracie“ (developmental demo-
cracy) chápe společnost nikoliv jako agregaci nezávislých indi-
viduí maximalizujících svá uspokojení tím, že si přivlastňují další 
a další spotřební objekty, nýbrž jako společenství, jehož smyslem 
je seberealizace jeho členů. Podíl na politické samosprávě přitom 
podle Milla stimuluje rozvinutí lidských potencí.  

Mill kolísal mezi liberálně-demokratickou vírou v možný 
soulad kapitalistické ekonomiky s ideálem rovného rozvoje všech 
a vědomím jejich rozporu. Druhý sklon se projevil jeho přijetím 
socialistické představy možného nahrazení soukromo-vlastnické 
struktury industriálního kapitalismu družstevním vlastnictvím děl-
níků, kteří by si participací na správě svých firem znova osvojili 
řídící a rozhodovací kompetence, a tím i kontrolu nad využitím 
svých schopností v práci. Taková demokratizace výroby by evi-
dentně znamenala proměnu celé společnosti i lidského charakte-
ru, v němž by těžiště života bylo přeneseno z agresivního boje 
o vlastní blaho k realizaci tvůrčích potencí každého v soutěživé 
spolupráci s ostatními a podílu na zdokonalování a správě společ-
ných institucí.  

Z druhé strany se však Millovo vědomí rozporu mezi třídním 
rozdělením společnosti a demokratickými institucemi projevilo 
v revizi demokratického rovnostářského principu „jeden člověk, 
jeden hlas“. V protikladu k tomuto principu měl být počet hlasů 
udělován diferencovaně podle stupně intelektuální zdatnosti. Ta 
měla zajistit, aby reálnou politickou moc vykonávala jen vzděla-
ná (a tedy majetná) vrstva společnosti. Pokračovatelé „rozvojové 
demokracie“ – například L. T. Hobhouse, W. Wilson či J. Dewey 
– si již překážky, jimiž kapitalistická ekonomika zahrazuje cestu 
k uskutečnění humanistického rovnostářského ideálu, nepřipouš-
těli: v různé míře zneviditelňovali vztahy závislosti a podřízenosti 
uvnitř kapitalistické firmy i třídní povahu celkového společenské-
ho uspořádání.  

Třetím liberálně-demokratickým modelem je „demokracie rov-
nováhy“ (equilibrium democracy), jejíž základní rysy byly načrtnu-
ty Josephem Schumpeterem, když pojal demokracii prostřednictvím 
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tržní metafory jako proces, v němž si občané a jejich zájmové 
skupiny vybírají z nabídky různých politických programů ty, 
které nejvíce odpovídají jejich soukromým zájmům. Tento neou-
tilitaristický přístup, na nějž naváže americký pluralismus v čele 
s Robertem Dahlem, se v jiné intelektuální a historické situaci 
vrací zpět k antropologickým předpokladům „protektivní demo-
kracie“. Také „demokracie rovnováhy“ redukuje demokracii na 
způsob výběru a kontroly vlády a svým ahistorickým a naivně in-
dividualistickým pojetím člověka zneviditelňuje vzájemné vzta-
hy mezi typem vlády, typem společnosti a typem člověka. Podle 
tohoto modelu není demokracie ničím více než trhem politického 
zboží (tj. stranických programů), na němž si při volbách přichází 
vybrat politický konzument z nabídky činěné politickými podni-
kateli (tj. profesionálními politiky). Pluralita zájmů i podnikatelů 
pak má vést k tržnímu vyrovnávání nabídky a poptávky, které za 
předpokladu výchozí rovnosti všech participantů odpovídá ideálu 
občanské rovnosti a svobody.  

Podle Macphersona však tato teorie stojí na předpokladu, který 
není v liberální společnosti splněn: za prvé není zaručena rovná 
příležitost k prosazování všech potřeb a zájmů, neboť reálná spo-
lečenská moc je na straně bohatých, jejichž zájmy a cíle vstupují 
na trh s nepoměrně větší silou a průrazností než zájmy chudých 
a marginálních skupin; za druhé není pravda, že by se nabídka 
po litických programů formovala preferencemi spotřebitelů, neboť 
situace se daleko více než dokonalému trhu podobá oligopolu, 
v němž existuje omezený počet podnikatelů (politických stran), 
kteří si mezi sebou rozdělují daný trh. Odkázanost spotřebitelů 
na podnikatele tak obrací ideální předpoklad tržní teorie – na-
bídka není formována poptávkou, nýbrž naopak: ať se mu zdají 
dostatečné či ne, spotřebitel nemá jinou možnost, než si vybrat 
z omezeného počtu nabízených alternativ. Tato elitářská povaha 
liberálně-demokratické pluralistické teorie a praxe byla podle 
Macphersona ještě posílena rozvojem keynesovského sociálního 
státu, který pro udržení celkové ekonomické rovnováhy nejen 
zasahuje masivně do ekonomických procesů, ale také omezuje 
možnost demokratické kontroly svých zásahů, neboť je svěřuje 
do rukou expertů.  

Proti třem zmíněným liberálně demokratickým modelům – 
protektivnímu, rozvojovému, „rovnovážnému“ – staví Macpher-



– 67 –

son participační demokracii. Ta přejímá humanistický rovnos-
tářský ideál „rozvojové demokracie“, avšak bez iluzí o možném 
souladu tohoto ideálu s ekonomikou založenou na trhu kapitálu 
a práce. Participační demokracie naopak vyžaduje jasné podřízení 
ekonomických procesů imperativům individuálního seberozvoje 
a demokratického rozhodování. Macpherson uznává potíže to-
hoto modelu s vypracováním věrohodné a realistické alternati-
vy vůči liberálně-demokratickým politickým institucím a tržní 
ekonomice založené na soukromém vlastnictví. Přiznává také, 
že komplexní společnost současnosti jen stěží bude moci naplnit 
ideál zcela samosprávné obce, který je představitelný jen v ma-
lých a lokálně omezených společenstvích. Připomíná proto, že 
participační demokracie nemusí vždy doktrinálně lpět na přímém 
rozhodování, ale tam, kde to prakticky není možné, má být polo-
žen důraz na maximální demokratickou kontrolu rozhodovatelů 
a jejich skládání účtů demokratickému společenství. Ostatně jako 
každý jiný model, také participační demokracie je pouze ideálním 
typem stanovujícím participaci a seberozvoj jako utopické nor-
mativní kritérium, od něhož se empirická realita zákonitě bude 
odchylovat. Prakticky tedy nemusí jít o vybudování zcela partici-
pační společnosti (například podle modelu systému rad, drahého 
Hannah Arendtové71), nýbrž o rozvoj takové společnosti, v níž 
role podílu občanů na kontrole jejich individuálních osudů i osu-
du společného bude co největší.  

Macpherson je toho názoru, že předložení radikální alternativy 
liberálnímu kapitalismu je obtížné až nemožné také z toho důvo-
du, že při tom přirozeně vždy počítáme s typem člověka a sociál-
ních vztahů, které odpovídají liberálnímu kapitalismu, a nikoliv 
možné participační společnosti. Proto je místo fiktivních projektů 
budoucnosti třeba napřed formulovat dvě základní podmínky, bez 
jejichž splnění nebude moci společnost k takové budoucnosti 
vykročit. První podmínkou je přechod od utilitaristicko-liberál-
ního pojetí člověka jako osamělého maximalizátora uspokojení 
a pasivního přivlastňovatele statků k pojetí člověka jako usku-
tečňovatele svých vloh, jako aktéra realizujícího své potence – 
rozvíjejícího své síly a schopnosti v kontextu svých činných 
a komunikativních vztahů s ostatními. Zatímco první obraz kreslí 

 71  Hannah Arendt, On Revolution (New York: Penguin Books, 1965).
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jednotlivce jako nezávislé soukromé osoby, druhý je zasazuje 
do života společenství: „Člověk může získávat a spotřebovávat 
sám, pro své vlastní uspokojení či proto, aby ostatním dal najevo 
svou nadřazenost – to nevyžaduje a nepodporuje smysl pro spole-
čenství; naopak vychutnávání a rozvoj vlastních schopností před-
pokládá spojení s druhými, jistý komunitární vztah.“72 Druhou 
podmínkou participativní demokracie je nastolení ekonomické 
rovnosti – to jest zrušení třídního rozdělení společnosti. Právě 
nerovnost a třídní rozdělení zabraňují rozvinutí této demokracie 
– pro své udržení totiž potřebují potlačení participace ve prospěch 
reprezentace v rámci systému politických stran. 

Tyto dvě podmínky – proměna povahy lidského života a zru-
šení třídního rozdělení společnosti – jsou sice na jedné straně 
předpoklady participační demokracie, na straně druhé nejsou rea-
lizovatelné jinak než rozvojem participace samotné. Ani změna vě -
domí a hodnotové orientace lidí, ani zrušení tříd a minimalizace 
nerovností nejsou možné bez společného politického jednání. To 
na jedné straně pomáhá lidem překonat obraz jich samotných jako 
spotřebitelů a přivlastňovatelů a na straně druhé míří k redistri-
buci majetku a výrobních prostředků. Tento důraz na politické 
jednání je implicitně obsažen v Marxově vizi proletářské samo-
organizace a revoluce i v Millově vizi postupného pozvedání 
pracujících mas, v němž se měl rozvoj dělnického družstevnictví 
vzájemně posilovat s rozvojem vzdělání a rozšiřováním politic-
kých práv. U obou myslitelů lze nalézt intuici změny jako důsled-
ku vzájemného posilování všech tří faktorů – rozvoje určitého 
typu člověka, participačního jednání i změn v celkové ekonomic-
ké struktuře společnosti. Přes omyly v konkrétních politických 
představách obou myslitelů mohou obhájci participativní demo-
kracie navázat na jejich společnou intuici dynamického propojení 
těchto tří faktorů.

Macpherson hájí tezi, že participativní demokracie může být 
pochopena jako radikální interpretace liberální demokracie, po-
kud ovšem s Millem rozumíme liberální demokracií „společnost 
usilující se zajistit, aby všichni její příslušníci byli stejně svobod-
ni při realizaci svých schopností.“ Pochopíme-li ji však jen jako 
„demokracii kapitalistické tržní společnosti (nehledě na míru 

 72  C. B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy, 99. 
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její modifikace rozvojem sociálního státu)“, pak je participační 
demokracie vně jejího horizontu. Východiskem a nosnou tezí 
Macphersonovy koncepce je právě rozpoznání této dvojí tváře 
liberální demokracie: „neboť ‚liberální‘ může znamenat svobodu 
silnějšího porazit slabšího a přitom sledovat tržní pravidla, nebo 
to může znamenat skutečnou rovnou svobodu všech používat 
a rozvíjet jejich schopnosti. Druhá svoboda je přitom nekonsis-
tentní s první.“73  

Základní osa díla Gintise a Bowlese je výrazně ovlivněna touto 
Macphersonovou tezí o janusovské tváři liberalismu a konfliktu 
dvou svobod – vlastnické a osobní. Oba autoři také rozvíjejí téma 
demokracie jako určitého typu vztahů mezi lidmi, který se má 
realizovat nejen ve sféře politických institucí, ale i v ekonomice 
a dalších sociálních oblastech. Na rozdíl od Macphersona však 
Gintis s Bowlesem nezavrhují liberální rétoriku práv, ale ukazu-
jí, jak se také v ní projevuje napětí obou svobod, a to v podobě 
konfliktu mezi vlastnickými a osobními právy. Nezavrhují ani trh 
a politickou reprezentaci, které podle nich zůstanou důležitými 
způsoby koordinace sociálního jednání i v případě postupného 
přetváření společnosti podle ideálu rovné individuální sebereali-
zace a kolektivního sebeurčení.74 

2. Polymorfie moci a identitární povaha politiky 

Ve své koncepci radikální demokracie obracejí Bowles a Gintis 
sklon moderní politické teorie myslet politické instituce a procesy 
pomocí ekonomických metafor a naopak ukazují všechny oblasti 
sociálního života – rodinu a ekonomiku nevyjímaje – z politické-
ho a morálního hlediska, tj. z hlediska mocenských vztahů a mož-
ností či zábran rozvoje člověka. Jejich normativním východiskem 
je ideál svobodného jednotlivce a sociální moci skládající účty 
těm, kteří jsou jí podřízeni. První stránku ideálu sdílejí s rov-
nostářskými liberály typu Ronalda Dworkina – spadají pod ní 

 73  Tamtéž, 1. 
 74  Srov. Samuel Bowles a Herbert Gintis, Democracy and Capitalism. 

Property, Community, and the Contradictions of Modern Social Thought 
(London: Routledge and Kegan Paul, 1987), 233 (pozn. 4). 
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základní práva ochraňující co největší osobní autonomii rovných 
osob.75 Druhá stránka ideálu spadá pod pojem lidové suverenity. 
Ta však není chápána jako sebeurčení jednotného a stejnorodého 
kolektivního subjektu – „lidu“, nýbrž jako sebeurčovací proces 
mnoha různorodých konkrétních skupin.  

K radikálně-demokratické tradici, v níž se tento ideál rozvíjel, 
patřili podle Gintise a Bowlese v 17. století levelleři, v 18. století 
sansculloti, v 19. století angličtí dělničtí chartisté a američtí far-
mářští populisté, ve 20. století protagonisté systému dělnických 
rad, feministky a nová sociální hnutí 60. a 70. let. Z reflexe 
takto vymezené radikálně-demokratické tradice vyvodili Bowles 
s Gintisem dvě základní teze – tezi o polymorfii sociální moci 
a tezi o identitárním charakteru politiky: „Podle první teze na 
sebe útlak (oppression) bere různé podoby, takže arénami panství 
(domination) a politického zápasu jsou vedle státu také ekono-
mika a rodina. Podle druhé teze nejde v politice jen o rozsuzování 
soupeřících nároků na zdroje. Je také zápasem o to, kým se máme 
stát, zápasem, v němž identita, zájmy a solidarita nejsou jen vý-
chodiskem politické aktivity, ale také jejím výsledkem.“76 

První krok ke specificky politickému pochopení ekonomic-
kých vztahů udělal Marx, když proti iluzím chartistů o demokra-
tizační síle politického zastoupení tvrdil, že bohatství je formou 
útlaku chudých nezávisle na občanských a politických právech, 
která je jim s to poskytnout politický systém. Bohatství svěřuje 
do rukou relativně malého počtu jednotlivců a organizací ob-
rovskou sociální moc, která je mimo jakoukoliv kontrolu těch, 
na něž dopadají její důsledky. Bohatství neřídí jen pohyb zboží 
prostřednictvím kupní síly, ale řídí také pohyb lidí a určuje jejich 
životní šance. Bohatství nejen omezuje a ovlivňuje fungování po-
litických institucí a rozhodování demokratické obce, ale nastoluje 
hierarchické vztahy uvnitř podniků a dílen. K této marxovské tezi 
přidala antiautoritářská hnutí 60. a 70. let 20. století poznání, že 
nejen továrny, ale také školy, nemocnice, psychiatrické kliniky či 
armáda jsou vedle státních byrokracií místy výkonu moci člověka 
nad člověkem.  

 75  Srov. např. Ronald Dworkin, Když se práva berou vážně, přel. Z. Ma so-
pust (Praha: Oikoymenh, 2001). 

 76  Samuel Bowles a Herbert Gintis, Democracy and Capitalism, 9. 
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Mocenské vztahy uvnitř rodiny se pak staly tématem feminis-
mu. Ten svým heslem „osobní je politické“ nejen otřásl liberální 
hranicí mezi veřejným a soukromým a jeho státostředným poje-
tím moci, ale také spolu s dalšími sociálními hnutími 60. a 70. 
let minulého století přispěl k druhé tezi, podle níž se v procesech 
politické mobilizace vyjadřují a zároveň produkují skupinové 
a osobní identity. Tento náhled nalomil poválečný konsensus po-
litické teorie i praxe, že politika je především bojem o rozdělení 
zboží a služeb – tj. permanentním sporem o to, kdo dostane co, 
kdy a jak. Nová hnutí míří za tento obzor, když žádají rovnost 
pohlaví a ras, mír a ochranu životního prostředí a právo na eko-
logicky relevantní informace, rovné uznání menšinových sexuál-
ních a kulturních identit a životních způsobů, právo kontroly nad 
vlastním tělem, zastavení využívání jaderné energie pro civilní 
i vojenské účely atd. Jejich programem není prosazování zájmů, 
spjatých s převládající životní formou, ale proměna této životní 
formy.  

Nejde jim pouze o zvláštní cíle, ale o obecnější hodnoty, 
které jsou v těch či oněch cílech realizovány. Obrazy a slogany 
vyjadřující tyto hodnoty jsou nejen nástroji realizace politického 
programu, ale často právě tím, co je samo předmětem politického 
sporu – symbolické a kulturní aspekty politiky nabývají na dříve 
netušené důležitosti:77 „Třebaže v důležitých ohledech jsou tato 
politická hnutí v souladu s dobře známými vzory mobilizace 
a vyjadřují standardní cíle, sdílejí nový rys: jejich nespokojenost 
a aspirace nejsou pouze distribuční, ale také morální a kulturní. 
Jejich cíle zahrnují tvorbu a proměnu společenství a ustavování 
individuálních a kolektivních identit… Tato nová hnutí nepopíra-
jí důležitost kontroly zdrojů a spravedlnosti v rozdělování, ale od-
mítají od sebe oddělovat ekonomické, morální a kulturní otázky 
a hlásají prvotnost morálních a kulturních účelů a instrumentální 
status ekonomických otázek. Tito noví političtí aktéři tak doplňují 
politiku dostávání (getting) politikou stávání se (becoming).“78 

 77  Důraz na kulturu a symboly se ovšem netýká jen radikálů, ale i pravicové 
části politického spektra. Proti „Black is beautiful“ či „Women unite, take 
back the night“ tak stojí „America: love it or leave it!“ či „Better dead 
than red!“ apod. Převzato z tamtéž, 10.

 78  Tamtéž, 10–11. 



– 72 –

Teze o polymorfii moci a o identitární povaze politiky jdou 
proti základním předpokladům liberalismu. První teze otřásá 
dichotomií mezi veřejnou a soukromou sférou, která pro liberály 
odděluje politické od nepolitických záležitostí – tedy stát a poli-
tický systém od rodinných a ekonomických vztahů. Podle radi-
kálních demokratů nenastoluje tato zeď ani tak prostory svobody, 
jak tvrdí ve svém slavném článku o liberálním „umění separace“ 
M. Walzer79, ale spíše vytváří a zároveň skrývá „pevnosti útla-
ku“ v rodině a námezdním vztahu. Druhá teze otřásá dichotomií 
mezi subjekty svobodné volby a těmi, kteří jimi v důsledku své 
nezletilosti či absenci žádoucích dispozic nejsou. Bowles a Gintis 
nazývají první skupinu „voliteli“ (choosers), druhou učedníky 
(learners). Propojení obou dichotomií způsobuje, že princip 
svobody je aplikován pouze na „racionální aktéry (volitele), a ni-
koliv na ostatní (učedníky) a normy demokracie platí pro jednání 
volitelů pouze ve veřejné sféře.“80 Učedníci jsou často vyloučeni 
z veřejné sféry do soukromé, kde jsou jejich poručníky volitelé. 
Lidské jednání je postiženo rozštěpem: svoboda volby (na eko-
nomickém a politickém trhu) se řídí již utvořenými preferencemi 
a nedosahuje tedy na identity, z nichž tyto preference plynou. 
Tyto identity jsou vytvářeny v primárně soukromé oblasti, kde se 
z jisté kategorie učedníků mohou stát volitelé, nikoliv však pro-
střednictvím svobodné volby, ale pod diktátem volitelů. Svoboda 
se tak týká realizace preferencí již utvořených jednotlivců, nikoliv 
utváření těchto jednotlivců – tedy „učení se“.  

Teze o polymorfii moci a identitární povaze politiky jdou ovšem 
také proti základním kamenům marxismu. (Připomeňme, že mar-
xismus je zde podobně jako liberalismus chápán ideálně-typicky 
a ve své dogmatické podobě – nikoliv tedy s ohledem na bohat-
ství a vnitřní otevřenost Marxova textu samotného.) Marxismus 
dovádí svou kritiku liberálního „umění separace“ až k odmítnutí 
rozdílu mezi veřejnou a soukromou sférou a mezi svobodnou 
volbou a učením. Zároveň převádí všechny druhy moci na vyko-
řisťování v ekonomické sféře, přičemž další sociální sféry chápe 
jako její více či méně pasivní odraz. Marxistická ortodoxie také 

 79  Michael Walzer, „Liberalism and the Art of Separation“, Political Theory 
12, no. 3 (1984), 315–330.

 80  Samuel Bowles a Herbert Gintis, Democracy and Capitalism, 17. 
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není s to tematizovat svobodu volby, neboť považuje jednotlivce 
za reprezentanty sociálních tříd: individuální jednání je tak jen 
výrazem zájmu třídy, který je zase výrazem jejího postavení ve 
výrobních vztazích. Tato „expresivní koncepce jednání“ – jed-
nání „vyjadřuje“ sociální pozici – odděluje výsledky sociálních 
procesů od individuálních vůlí a tím bere možnost normativního 
založení demokratické teorie.  

Navzdory svému povrchovému protikladu sdílejí liberalismus 
a marxismus sklon popírat jak identitární povahu politiky, tak 
polymorfii moci. Co se týče první otázky, oba směry počítají jen 
s „exogenními individuálními zájmy“ – to jest s takovými zájmy, 
které předcházejí a jsou vnější jednání, jež je sleduje a je tak 
vůči nim pouhým podřízeným nástrojem. Z liberálního pohledu 
jsou zájmy dány preferencemi a jednání je cestou k uspokojení 
těchto předem daných preferencí. Z marxistického hlediska jsou 
zájmy dány ekonomickým postavením třídy, které v posledku 
determinuje i individuální jednání jejích příslušníků. Pro libe-
rálně-instrumentální i marxisticky-expresivní pohled na jednání 
je tedy typická vnějškovost a nadřazenost zájmů a identit aktérů 
vzhledem k jednání. 

V polemice s liberálním i marxistickým pojetím zdůrazňují 
Gintis a Bowles zpětné ovlivňování preferencí a zájmů jednáním 
– tedy skutečnost, že preference jsou nejen východiskem, ale také 
důsledkem volby a že podobně i skupinové zájmy nejen motivují 
skupinové jednání, ale jsou také spoluvytvářeny tímto jednáním, 
od něhož nelze odmyslet individuální rozhodnutí příslušníků sku-
piny. Proti oběma směrům se naši autoři opírají o tezi, kterou sice 
na rovině abstraktního filosofického diskursu formuloval Marx, 
avšak aniž by jí byl schopen využít ve své sociální teorii: „lidé 
vytvářejí sami sebe a ostatní prostřednictvím svých činů. Podle 
této koncepce není jednání ani instrumentálně vztažené k uspo-
kojení daných [předem utvořených] tužeb, ani nevyjadřuje objek-
tivní zájmy, ale je aspektem samotné tvorby tužeb a specifikace 
objektivních zájmů. V souladu s tím tedy jednotlivci i skupiny 
nejednají pouze proto, aby dostali, ale také aby se stali.“81 

Liberalismus a marxismus se shodují i v představě o homogen-
ní povaze moci, byť každý jinak definuje její obsah – liberálové 

 81  Tamtéž, 22. 
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ji ztotožňují s donucovacím aparátem státu a marxisté s materiál-
ním bohatstvím vládnoucí třídy. Proti tomu staví Gintis a Bowles 
tezi o heterogenitě moci. Ta nepovstává z nějaké celospolečenské 
opozice mezi vládci a ovládanými či vykořisťovateli a vykořis-
ťovanými, ale existuje „v mnoha odlišených strukturách nadříze-
nosti a podřízenosti. V důsledku toho se také odpor proti útlaku 
realizuje na mnoha bitevních polích a v mnoha historicky důleži-
tých formách solidarity.“82 

Pro rozvinutí důsledků takového pojetí moci a potažmo poli-
tiky je ovšem třeba překonat sklon sociálních teorií ztotožňovat 
určitý typ vztahů či praktik s určitou, institucionálně vydělenou 
sociální oblastí – tedy sklon ztotožňovat určité sociální instituce 
s určitými druhy činnosti. K takovému ztotožnění dochází v re-
dukci politiky na stát, výroby na ekonomiku, učení na školu, 
sexuálních a reproduktivních činností na rodinu atd.: „Protože 
popírá [existenci] různých typů sociálních praktik v různých 
oblastech společnosti, je tato domnělá korespondence mezi struk-
turami a aktivitami jedna ku jedné také implikována v liberálním 
oddělení učení se (learning) od volby (choosing): podpírá libe-
rální sklon vyjímat vzdělávací instituce z norem demokratické 
volby a ekonomické instituce z norem osobního růstu a rozvo-
je.“83 Podle Gintise a Bowlese mohou být naopak v jedné sféře 
sociálního života realizovány různé typy činností a vztahů. Tak 
v ekonomické sféře nalezneme vedle výrobních praktik i prakti-
ky politické a kulturní a rodina může být nejen arénou sexuality 
a biologické reprodukce, ale také učení a moci atd. Je-li tomu 
tak, pak všechny sociální sféry mohou být zkoumány s ohledem 
na vzájemné propojení různých typů činnosti a mohou být také 
v principu podřízeny společnému souboru normativních principů. 
Tento smysl pro heterogenitu moci (tj. její přítomnost v různo-
rodých sociálních sférách) musí radikální politická teorie spojit 
s tezí o identitární povaze politického jednání. Ta je specifikací  
obecnější teze o utvářející povaze lidského jednání jako tako-
vého. Pro pochopení politických důsledků této Bowlesovy a Gin-
tisovy teze si musíme rozvést jejich výše naznačenou kritiku 
vnějšího a asymetrického vztahu, který liberalismus i marxismus 

 82  Tamtéž, 32. 
 83  Tamtéž, 24. 
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předpokládají mezi identitou a zájmy na straně jedné a volbou 
a jednáním na straně druhé. 

Utvářející povaha jednání 

Liberální oddělení role volitele od role učedníka implikuje, že 
svobodnou volbu provádí hotový aktér s již utvořenou identitou, 
schopnostmi a zájmy, zatímco vytváření tohoto aktéra spadá do 
sféry autoritářské výchovy těmi, kteří již svobodni jsou. Jak uka-
zuje Benthamův projekt Panoptikonu i úvahy Milla o koloniál-
ní civilizační misi vůči barbarským národům, druhou stranou 
liberálního řádu svobody je poručníkující panství racionálních 
subjektů – to jest majetných bílých mužů – nad iracionálními 
a nevzdělanými, a tudíž nesvéprávnými bytostmi – nemajet-
nými, ženami, dětmi, blázny, mimoevropskými rasami. Mezi svo-
bodnými „voliteli“ a morálně a rozumově nezletilými „učedníky“ 
je vztyčena zeď naprosto neliberálního panství, která se ostatně 
odráží i v dělbě práce uvnitř společenských věd – s první katego-
rií počítá liberální ekonomika, politická věda a filosofie, s druhou 
kategorií pak sociologie, antropologie či psychiatrie. 

Zakládající dichotomie tohoto liberálního paternalismu trans-
versálně protíná dichotomii soukromého a veřejného – proti 
soukromé volbě na trhu a veřejné volbě politických reprezen-
tantů stojí útlak v soukromí patriarchálních rodin i ve veřejných 
vzdělávacích, léčebných a nápravných zařízeních. „Tento defekt 
v liberálním modelu jednání nám pomáhá pochopit, proč byl zla-
tý věk svobodného obchodu a ‚demokratické revoluce‘ zároveň 
v historicky bezprecedentní míře věkem povinné školní docház-
ky, povinné branné povinnosti, kolonialismu a dalších systémů 
institucionální závislosti a sociální kontroly.“84 V protikladu k di-
chotomické antropologii liberalismu – dělící lidi na „učedníky“ 
a „volitele“, „děti“ a „dospělé“, „nezletilce“ a jejich „poručníky“ 
– je podle Bowlese a Gintise naopak třeba počítat s tím, že jed-
notlivec ustavuje svou identitu, formuluje své preference a rozví-
jí své schopnosti nikoliv před svobodným jednáním či mimo něj, 
ale v něm a jeho prostřednictvím. Politicky se ovšem takový obrat 
bude muset vypořádat s otázkou, jak lze bez mýtu autonomního 

 84  Tamtéž, 125–126. 
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jednotlivce a plně ustaveného volitele potvrdit liberální hodnotu 
svobody i demokratickou hodnotu lidové suverenity. 

Ideál autorství a rozvoje schopností každého jednotlivce se 
může uskutečnit jen tehdy, když je mu ponecháno dostatek prosto-
ru pro svobodu individuálního experimentování i pro participaci 
na kolektivní samosprávě: místo liberální redukce prvního aspek-
tu na spotřebitelskou volbu na trhu zboží či životních příležitostí 
a druhého aspektu na podobně pojatou volbu na trhu politických 
programů (cílem obou voleb má být maximalizace uspokojení 
exogenně daných preferencí) se v obou případech svoboda reali-
zuje volbami, jimiž se lidé proměňují v závislosti na tom, co, jak 
a s kým dělají. Koncepce jednání, která odděluje identitu a zájmy 
od volby a činu musí být nahrazena pojetím, které chápe volby 
jako součást učení a jednání jako součást stávání se. Takové poje-
tí umožní pochopit, že lidé a jejich skupiny nejednají často ani tak 
proto, aby uskutečnili předem stanovené cíle, nýbrž aby se ustavili 
nebo byli uznáni jako osoby či skupiny s určitými atributy.85  

Také marxistická i komunitaristická koncepce jednání předpo-
kládají exogenní vztah mezi identitami a zájmy na straně jedné 
a volbami a konáním na straně druhé. Podle těchto koncepcí se 
jednotlivci v zásadě chovají tak, jak jsou naprogramováni při-
náležitostí k třídě, rodu, národu či jiným skupinám a sociálním 
pozicím. Podle Gintise a Bowlese je třeba tuto jednostrannost 
revidovat analogicky k revizi jednostrannosti liberální – na indi-
viduální ani na kolektivní úrovni „nepředcházejí zájmy příčinně 
praktiky. Naopak, obecně vzato závisejí zájmy skupiny mimo jiné 
na povaze členů skupiny, na její interní diskursivní a strukturální 
organizaci, na jejím umístění v ekologickém systému sociálního 
jednání.“86 

Revize Marxova „expresivního pojetí jednání“ pak znamená 
nejen odmítnutí jeho představy o objektivním třídním zájmu, ale 
také odmítnutí jeho představy o dějinném přechodu od kapita-
lismu k socialismu, který měl být hlavním zájmem proletariátu. 
Obraz společnosti jako sítě překrývajících se praktik neumožňuje 
převést různé mocenské konflikty na konflikt mezi dvěma třídami 
jako by tento konflikt byl jedinou „substancí“, která se „proje-

 85  Tamtéž, 138. 
 86  Tamtéž, 149. 
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vuje“ v různých podobách. Praktiky, v nichž se odehrává sociální 
život, nemají žádné takové esenciální jádro, které by definovalo 
aktéra předem a nezávisle na různých rolích, které hraje v růz-
ných hrách. 

Diskursivní – tj. řečově-symbolický – aspekt společného jedná-
ní je přitom stejně tak důležitý jako aspekt ekonomický a politic-
ký. Podobně jako není zájem dán objektivně před jednáním, není 
ani význam dán před svým výrazem, který by tak byl jeho pouhým 
překladem z vědomí do řeči.87 Zájmy ani sdílené významy ne-
existují před kolektivním jednáním – teprve ono definuje a speci-
fikuje společnou identitu v zápase s jinými skupinami a identitami. 
Diskursivní nástroje jsou konstitutivní součástí (a nikoliv pouze 
vnějšími výrazy) sociálních praktik. Proto mohou být termíny pro 
označení skupin nejen nástrojem, ale také předmětem boje. Dis-
kurs není pouhým doplňkem sociálního jednání, nýbrž jeho deter-
minující podmínkou: „vytvářet historii znamená většinou vytvářet 
jazyk. Ale diskursy jsou častěji vypůjčovány či kradeny než tvoře-
ny de novo. Čelíce omezenosti politického slovníku, političtí aktéři 
si přisvojují a proměňují nástroje, které často pracně vytvořily jim 
nepřátelské síly.“88 Použití liberálního jazyka práv pro radikálně-
-demokratické účely je případem takového osvojení. 

Stát, ekonomika a rodina jako sféry panství 

Abychom viděli, jak prosazování ideálu člověka jako spoluautora 
své individuální i kolektivní historie koliduje s pohybem kapitálu, 
je třeba se zbavit liberální představy o ekonomice jako nepolitic -
ké, soukromé oblasti, založené na smluvních vztazích mezi svo-
bodnými jednotlivci. Neoklasická ekonomie podpírá tuto před-
stavu dvěma tezemi: podle první má zaměstnanecká smlouva 
mezi kapitalistou a dělníkem stejný charakter jako jiné obchodní 

 87  „Překladová teorie jazyka a expresivní teorie jednání plodí antropo-
morfickou koncepci kolektivních sociálních praktik. Podle tohoto po-
hledu … je chování a diskurs každého jednotlivce výrazem společných 
zájmů a vědomí. Skupina je tak pojata, jako kdyby byla jedinou myslí 
reprezentovanou v mnoha ztělesněních. Problém solidarity – vzájemné 
vázanosti jednotlivců v kolektivních praktikách – je tím trivializován.“ 
Citováno z tamtéž, 160. 

 88  Tamtéž, 162. 
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smlouvy mezi kupcem a prodejcem – tak jako u nich ani v této 
smlouvě údajně nevzniká žádný mocenský vztah mezi dvěmi 
stranami, neboť práce je zboží jako každé jiné. Podle druhé teze 
podrobuje trh velké vlastníky neutrálním kritériím konkurence-
schopnosti, čímž jim zamezuje kontrolovat ekonomické a sociál-
ní procesy a tak vykonávat moc nad zbytkem společnosti.  

Na první tvrzení odpovídají Gintis a Bowles následujícím 
protitvrzením: práce je vždy vtělena ve svých lidských nositelích 
– osoba pracovníka není oddělitelná od prováděné služby a tato 
služba zase není oddělitelná od dalších činností v rámci daného 
výrobního procesu: „kapitalistická výroba je sociálním vztahem 
mezi osobami, … který nemůže být redukován na směnu vlast-
nických oprávnění … hlavní aspekty smlouvy mezi kapitalistou 
a dělníkem – obzvláště ty, které se týkají kvality a intenzity do-
dávaných pracovních služeb – nejsou garantovány formálními 
podmínkami smlouvy, ale jsou přímo závislé na kapitalistově 
kontrole pracovního procesu…“89 

Proti druhé tezi o neutralizaci sociální moci kapitalistů tržními 
standardy platnými pro všechny se Gintis s Bowlesem drží tra-
dičního marxistického východiska, že peníze (přesněji kapitál) 
jsou moc a že relativně malá skupina boháčů je schopna podstat-
ně ovlivňovat nejen ekonomické, ale také širší sociální, kulturní 
a politické podmínky života ve vyspělých společnostech. Tato 
moc se projevuje především privilegovaným postavením v roz-
hodování o umístění investic včetně úvěrů, z čehož vyplývá také 
vliv na politiku států. Tento vliv je v poslední instanci opřen 
o možnost „stávky kapitálu“, respektive jeho úniku za hranice. 
Úspěch každé vlády závisí na obecné výkonnosti ekonomiky. 
Ta zase závisí na úrovni investic, jež je dána anticipací domácí 
míry zisku v komparaci s očekávaným ziskem v zahraničí. Státní 
politika, která by redukovala očekávanou míru zisku, může vést 
k odlivu kapitálu, zmenšení ekonomického růstu a tím k politic-
ké porážce vlády. „Moc kapitálu – jeho kontrola státní politiky 
– nevyplývá tedy ani tak z toho, co dělá, jako spíše z toho, co by 
mohl neudělat. Jako v mnoha jiných situacích je moc na té stra-
ně, která může … stáhnout své zdroje a tím uvalit velké náklady 
na svého oponenta … moc kapitálu je ve velké míře založena 

 89  Tamtéž, 69. 
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na skutečnosti, že má svobodu pohybu.“90 Ústavně deklarovaná 
suverenita demokratického občanstva se tak z hlediska možné 
„stávky kapitálu“ jeví jako přelud. Liberální vynětí ekonomiky 
z politické oblasti činí neviditelnou moc kapitálu, čímž stvrzuje 
bezmoc pracujících. Z tohoto hlediska je liberalismus ideologií 
ve vlastním slova smyslu souboru představ zakrývajícího panství 
závojem „přirozené“, „nepolitické“, a tedy také „ne-mocenské“ 
povahy sociálních vztahů. 

Podobným způsobem, jakým činí liberalismus neviditelnými 
mocenské vztahy v ekonomice, činí je také neviditelnými v ro-
dině. Jeho ekonomická i politická teorie počítá s rodinou jako 
organickou jednotkou, která je zastoupena v obou sférách pouze 
svou mužskou „hlavou“. Realizuje-li se panství (čili asymetrická 
moc) státu prostřednictvím monopolu prostředků donucení a pan-
ství kapitálu zase výkonem vlastnických práv, panství mužů nad 
ženami se realizuje prostřednictvím kulturní konstrukce rodu, 
která přisuzuje nerovné postavení nositelům mužského a žen-
ského pohlaví v rodině. 

Tyto sféry panství – stát, ekonomika a rodina – jsou charak-
terizovány specifickými způsoby nadvlády: ke státu patří bez-
prostřední hierarchie mezi osobami, ke kapitalistické ekonomice 
patří nerovný vztah k výrobě a rozdělování statků a k rodině pak 
patří nerovné postavení mužů a žen – patriarchát – definované 
odlišnou definicí jejich pohlavního rodu. Navzdory charakterizaci 
každé sféry privilegovaným typem sociální moci však existují ve 
všech sférách i další typy moci (či panství). Navíc existuje vedle 
těchto typů panství (státní byrokracie, kapitalistická ekonomika, 
patriarchát) řada jiných typů – panství založené na rase, etniku, 
náboženství, jazyku, teritoriu nebo sexuální orientaci. Ne všechny 
tyto mocenské praktiky se dají tak jasně vyčlenit v podobě oddě-
lených sociálních oblastí a četnost i vzájemné překrytí různých 
typů moci se liší v závislosti na obecném charakteru společnosti. 
Tři vytknuté oblasti nemusejí být vždycky nejdůležitější, ale zdá 
se, že je najdeme ve všech společnostech.  

 90  Tamtéž, 88. 
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Moderní patriarchát

Zatímco politiku v úzkém, tj. státostředném slova smyslu tema-
tizoval jakožto sféru panství liberalismus a ekonomiku zase mar-
xismus, patriarchální rodina se stala hlavním terénem feminis-
mu. Teze o polymorfii (tj. existenci různých forem či typů) moci 
a různých sférách, v nichž se moc projevuje, přibližuje Gintise 
a Bowlese k těm feministkám, které proti pokusům vyvodit pat-
riarchát ze specificky politického nebo ekonomického panství (či 
naopak tyto typy panství vyvodit z patriarchátu) razily jeho po-
jetí jako zvláštního, svébytného systému. Marxismem ovlivněné 
feministky v tomto smyslu rozvíjely „duální teorii“ sociálního 
panství, podle níž systém moderního panství povstává ze dvou 
navzájem nezávislých oblastí – ekonomické produkce a bio-
logické reprodukce. Panství kapitalistické produkce a panství 
pohlavně-rodové reprodukce se v modernitě spojují do jednoho 
utlačivého systému. 

Gintis a Bowles sice nesouhlasí s redukcí polymorfické moci 
pouze na dva typy, zároveň však drží tezi o autochtonním cha-
rakteru patriarchátu. Patriarchát (jako zvláštní typ moci založený 
na nerovném postavení pohlaví) prostupuje sice všemi sociálními 
oblastmi, avšak hlavní sférou jeho realizace je rodina s jejími ro-
dově založenými pravidly regulace příbuzenství, sexuality a děl -
by práce. Jak ukázala mezi jinými Nancy Chodorowová, jedním 
z hlavních zdrojů patriarchátu je dělba práce mezi pohlavími 
v péči o děti, která vytváří silně odlišné vzory osobního roz-
voje u mužů a žen. Pohlavní dělba práce způsobuje, že děvčata 
a chlapci rozvíjejí odlišné typy vztahů k ostatním i k sobě sa-
mým: „Rozdílné vztahové schopnosti a formy identifikace při-
pravují ženu a muže na to, aby v dospělosti přijali rodové role, 
které umísťují ženy především do sféry reprodukce v pohlavně 
nerovné společnosti.“91  

Důležitým mechanismem reprodukce mužské moci je z druhé 
strany „diskriminace žen na trhu práce a skutečnost, že práce 
v podobě péče o dítě je odměňována především prostřednictvím 
redistribuce uvnitř manželských párů, což činí ženy ekonomicky 

 91  Nancy L. Chodorow, The Reproduction of Mothering (Berkeley: Univer-
sity of California Press, 1978), 173. 
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závislými na muži.“92 Tak se dvě místa panství – rodina a ekono-
mika, sféra biologické reprodukce a sféra ekonomické produkce – 
vzájemně posilují. K tomu se přidává sféra kulturní (re)produkce 
a její řečové a symbolické praktiky prostupující všechny spo-
lečenské oblasti. V těchto praktikách se prostřednictvím speci-
fických diskursivních mechanismů spoluvytváří obraz „ženy“ 
a „muže“, který odpovídá jejich hierarchickému poměru ve spo-
lečnosti. K základnímu kulturnímu zdroji (pohlavní identita) pak 
přistupuje ekonomická i politická nerovnost. Uvnitř i vně rodiny 
se tak patriarchát reprodukuje prostřednictvím kulturně-symbo-
lických, ekonomických i politických praktik.  

Společnost jako síť překrývajících se mocenských her

Načrtnuté pojetí patriarchátu může sloužit jako příklad obecnější 
vize společnosti, v jejichž různých místech – rodině, ekonomice, 
státu, škole, etnickém společenství – se překrývají různé sociální 
praktiky, reprodukující různé typy sociální moci. Proti liberální 
představě společnosti jako tržního prostoru povstávajícího ze 
smluv navzájem nezávislých jednotlivců, i marxistické představě 
společnosti jako ekonomicko-třídní struktury, která determinuje 
volby jednotlivců, rozvíjejí Gintis a Bowles představu společ-
nosti jako sítě vzájemně se překrývajících sociálních praktik či 
„her“. Liberálně-individualistický pohled ignoruje determinující 
vliv sociálních vztahů na jednání jednotlivců, marxisticko-holis-
tický pohled zase ignoruje vliv tohoto jednání na proměnu struk-
tur. Metafora hry má tu výhodu, že zahrnuje jak determinující 
strukturu – pravidla hry, o něž se vždy již musí opírat záměrné 
jednání – tak svobodu individuálního jednání – svými „tahy“ 
může hráč překvapit spoluhráče (či protivníka) a v revolučních 
situacích dokonce proměnit charakter hry.  

Na jedné straně tvarují opakující se sociální hry identitu svých 
aktérů, na straně druhé jsou udržovány v existenci jen díky je-
jich jednání, které zpětně ovlivňuje hry a identitu. Na rozdíl od 
stolních her může tedy určitý typ individuálního a skupinového 
jednání časem dospět k proměně samotných pravidel jednání 
a aktérů. V moderní společnosti navíc hrají jednotlivci neustále 

 92  Samuel Bowles a Herbert Gintis, Democracy and Capitalism, 107. 
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více her najednou – mají zároveň svou roli ve státě (občan), 
rodině (otec, manžel, matka) či ekonomice (vlastník, námezdní 
pracovník) a dalších hrách. Hry jsou většinou založeny na syste-
matické asymetrii moci mezi různými skupinami aktérů, a tedy 
na panství. Překrývání různých her a jejich neustálé opakování 
(bez něhož není možná reprodukce sociálních institucí) vytvářejí 
podmínky pro odboj proti vztahům asymetrie. Gintis a Bowles 
se chápou právě jako teoretikové takového odboje řízeného ra-
dikálně-demokratickým ideálem společnosti složené z množství 
různorodých mocensky symetrických her.  

Obhájci liberálně-demokratického kapitalismu předpokládají, 
že pravidla jeho základních společenských struktur – včetně způ-
sobu výroby a typu rodiny – jsou politicky neutrální: že nezvý-
hodňují systematicky určité skupiny na úkor jiných. Liberálové 
věří v možnost konsensu o nejobecnějších pravidlech soužití, je-
hož dosažení by redukovalo politiku na otázku distribučních pro-
cedur, které by těmto nejobecnějším principům odpovídaly. Jak-
mile vycházíme z toho, že pravidla mohou být v předzjednaném 
souladu s náležitou realizací identit aktérů, pak se skutečně poli-
tika redukuje na otázku distribuce: stačilo by nalézt spravedlivé 
principy a rozdělovat podle nich společenské výhody a nevýhody 
mezi neměnné aktéry. Rawlsovy principy spravedlnosti a Dahlo-
va teorie demokracie vycházejí z víry, že zásady vtělené v zá-
kladních institucích liberálně-demokratických společností ale -
spoň potenciálně korespondují s takovými univerzálně přijatel-
nými principy.93  

Gintis a Bowles vycházejí naopak z toho, že v liberálně-
-demokratickém kapitalismu dosud stále většina her funguje ve 
prospěch určitých skupin a v neprospěch jiných, a že přitom sama 
definice skupinové a individuální identity aktérů může být nástro-
jem jejich podřadného či naopak nadřazeného postavení. Politič-
no se tak nedá redukovat na distribuci mezi již utvořenými aktéry, 
nýbrž realizuje se také a především v praktikách, v nichž se tito 
aktéři ustavují. Jde-li v liberální politice o to, kdo dostane co, kdy 
a jak, pak radikální politika zaostřuje na vytváření onoho „kdo“: 

 93  John Rawls, A Theory of Justice, rev. edition (Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1999); Robert A. Dahl, Demokracie a její kritici, přel. 
H. Blahoutová (Praha: Victoria Publishing, 1995).
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na ustavování skupinových aktérů bojem proti útlaku, v němž za-
kalují pouta solidarity a redefinují svou identitu a zájmy. 

 

3. Exkurs k Benjaminu Barberovi

Ve své knize Silná demokracie. Participativní politika pro nový 
věk (1984) vypracovává Benjamin R. Barber kritiku liberálních 
dualit v pojímání lidského jednání a politiky, kerá je v mnohém 
souběžná s kritikou Gintisovou a Bowlesovou. Podobně jako 
tito autoři a před nimi John Dewey, klade také Barber důraz na 
vzájemnou determinaci mezi identitami a zájmy na straně jedné 
a volbami a jednáním na straně druhé. Podle liberálů mají identity 
a zájmy, z jejichž střetů povstávají politické spory, samy předpo-
litickou povahu. Politika je chápána čistě instrumentálně: má řešit 
spory, jejichž kořeny leží mimo ni. Liberalismus přitom spoléhá 
na to, že je možné odvodit spravedlivé a účinné řešení konfliktů 
z mimopolitického právně-morálního či technicko-instrumentál-
ního rozumu. Proti této instrumentální vizi politiky staví Barber 
politiku jako sféru interakce jednotlivců a skupin, v níž se nejen 
dosahuje vzájemně výhodného modus vivendi protikladných iden-
tit a zájmů, ale v níž se samotné tyto identity a zájmy proměňují. 
Politika nemá být řízena vědeckým či morálním rozumem, který 
ji poměřuje z jí vnějšího stanoviště. Je naopak odpovědí na kon-
flikty, které se nedají pacifikovat podřazením pod takovou údajně 
neutrální perspektivu – rozvíjí se totiž právě v prostoru, zbylém 
po iluzi takového „nezávislého základu“. Ve zvládání politického 
konfliktu nejde o nalezení pravdy a spravedlnosti či technické 
účinnosti, nýbrž o rozumné souzení, které je vždy relativizováno 
pohyblivými souřadnicemi situace i proměnami identit aktérů, 
způsobenými právě jejich participací na politickém procesu.  

Liberální vizi „politiky vyjednávání a směny“ (the politics of 
bargaining and exchange) nahrazuje Barber ideou „politiky trans-
formace“: „v první je volba otázkou výběru mezi alternativami…, 
zatímco v druhé je volba překryta soudem, který vede … k pro-
měně a rozšíření alternativ v důsledku toho, že začnou být viděny 
novým, veřejným způsobem… Zatímco hlasování je statickým 
aktem vyjádření vlastní preference, participace je dynamickým 
aktem imaginace, který vyžaduje, aby jeho nositelé změnili svůj 
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způsob vidění světa… Správnost veřejných rozhodnutí nezávisí 
na předpolitickém pojmu abstraktního práva, ani na prosté kon-
cepci lidové vůle či lidového konsensu. Není totiž dána čistým 
a jednoduchým konsensem, nýbrž aktivním souhlasem partici-
pujících občanů, kteří imaginativně rekonstruovali své vlastní 
hodnoty jako veřejné normy prostřednictvím procesu ztotožnění 
s hodnotami ostatních a vcítění do nich.“94 

Barber polemizuje s liberální představou, že jedinou obranou 
proti kolektivistické zvůli jsou ústavně zaručená individuální prá-
va. Souhlasí s názorem Alexise de Tocquevilla a Hannah Arend-
tové, že – bude-li společnost atomizovaná na jednotlivce sledu-
jící pouze privátní zájmy – tato práva sama o sobě nic nezmůžou 
proti kolektivistickému nebezpečí či davovým persekučním psy-
chózám. Jedině rozvíjení občanských vazeb prostřednictvím je-
jich společného jednání může postavit účinnou hráz výstřelkům 
populistického kolektivismu. Vnitřní korektivy samoorganizova-
né občanské společnosti jsou účinnějším prostředkem proti vládě 
davu než liberální systém vnějších omezení demokratického stá-
tu. Barber se snaží překonat protiklad individualistického práva 
a lidové vůle tím, že oba póly rozpouští v procesuálně pojatém 
politickém jednání a diskusi, v nichž se proměňují individuální 
i kolektivní zájmy, identity a názory aktérů.  

Pět variant demokracie

Barberova „silná demokracie“ má být doplněním „slabé“, tedy 
pouze reprezentativní demokracie. Reprezentativní demokracie 
má podle něj tři základní liberální interpretace, které jsou záro-
veň jejími ideálně-typovými variantami. (1) První z nich má své 
počátky u Hobbese a je vedena realistickým uznáním nepřekro-
čitelné konfliktnosti lidské situace. Tato liberálně-autoritářská, 
pravicová varianta zdůrazňuje potřebu pořádku opřeného o stát-
ní monopol násilí a hierarchické vztahy i v mimopolitických 
oblastech. Liberálně-demokratické instituce mají nacházet svůj 
opěrný bod v privilegiích mocných a moudrých, kteří „slouží“ 
společnosti. (2) Zatímco podle pravicových liberálů často ne-

 94  Benjamin Barber, Strong Democracy. Participatory Politics for a New 
Age (Berkeley: University of California Press, 1984), 136–137. 
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mají sociální konflikty jiné řešení než autoritářské potlačení, 
liberálně-právní přístup věří v možnost jejich náležitého rozsou-
zení z hlediska přirozené spravedlnosti či morálně-politického 
konsensu. Je-li v předcházející variantě kladen důraz na silnou 
exekutivu, v tomto případě je hlavní osou politického systému 
soudní moc střežící ústavní omezení státní moci zajišťováním 
nedotknutelných individuálních práv. (3) Liberálně-pluralistická 
verze reprezentativní demokracie předpokládá možnost řešení 
zájmových konfliktů prostřednictvím vyjednávání a směny. Pro-
ti silou vynucenému pořádku u autoritářského typu a rozumem 
podepřené spravedlnosti u právního typu odvozuje třetí typ sta-
bilitu a legitimitu liberálního řádu z jeho schopnosti umožnit na-
plnění individuálních i skupinových zájmů. Těžištěm politického 
systému je v tomto případě legislativa, jejíž rozhodnutí by měla 
být výsledkem politické agregace a vyrovnávání partikulárních 
zájmů. Základem řešení konfliktů je neviditelná ruka, řídící dění 
na politickém trhu.  

Všechny tři načrtnuté typy reprezentativní demokracie více či 
méně skrytě zavádějí „nezávislý základ“ pro řešení sociálních kon-
fliktů – vylučují, aby souřadnice, povaha i alternativy řešení těchto 
konfliktů byly nastolovány samotným demokratickým procesem 
občanské participace. Roli nezávislého základu hrají u jednoho 
moudrost autoritářské elity, u druhého princip rovných práv či 
rovné důstojnosti a u třetího tržní mechanismy regulující svobod-
né sledování sebezájmu. Všechny tři přístupy zapomínají, že pa-
rametry a charakter náležitého pořádku, spravedlnosti či naplnění 
zájmu nemohou být definovány zvnějšku politického procesu, 
nýbrž že jsou generovány tímto procesem samým.  

Podobně jako u Laclau a Mouffeové se tedy prostor politiky 
otevírá pádem vnějších metafyzických garancí sociálního řádu: 
„pojmy jako ,moudrost‘, ,práva‘ a ,svoboda‘ získávají význam 
a důležitost v rámci demokratické politiky. Tyto a jim podobné 
termíny jsou podstatně sporné: jejich význam je na nejhlubší 
úrovni kontroverzní a nelze jej objevit abstraktním rozumováním 
či odvoláním se k vnější autoritě. Proto se stávají ohniskem dis-
kursu demokratické politiky: nedefinují politiku, nýbrž jsou jí de-
finovány. Reprezentativní demokracie trpí … iluzí, že metafyzika 
může nastolit význam debatovaných politických termínů. Tím, 
že dovolují, a dokonce povzbuzují znovuzavedení nezávislých 
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základů, podvracejí reprezentativní formy demokracie samotný 
politický proces, který měl na absenci takových základů odpoví-
dat a překonávat ji.“95  

Barberova silná demokracie stojí proti třem variantám repre-
zentativní demokracie společně s jinou verzí demokracie, jíž je 
„demokracie unitární“, pocházející od rousseauovské představy 
lidu jako homogenního makrosubjektu s jednotnou „obecnou 
vůlí“, která stojí proti soukromým zájmům jednotlivců. Unitární 
demokracie ovšem svým důrazem na konsensus a jednomyslnost 
hrozí podle Barbera stejným vytěsněním politiky jako zastupitel-
ské formy demokracie. Rousseauovský lid se stává „nezávislým 
základem“ ve výše zmíněném smyslu – je vnější nejen jednotliv-
cům, ale i politickému procesu. Unitární přímá demokracie svým 
vyrušením pluralistické občanské samoorganizace a jednosměr-
ným ztotožněním jednotlivců s fikcí „lidu“ zakrývá „politickou 
situaci člověka“ (the political condition).

Autonomie demokratického procesu

Silná demokracie chce oživit občanské společenství bez takové-
ho úpadku do jednohlasého kolektivismu a konformismu, neboť 
místo nějaké náhražky zmizelého Základu, místo sjednocení an-
tagonistické mnohosti díky jí vnějšímu společnému jmenovateli – 
Moudrosti, Spravedlnosti, Konsensu, Neviditelné ruce či Obecné 
vůli lidu – klade veškeré těžiště politiky do pluralitních procesů 
demokratické participace samotné. „Protože uznává, že podmín-
kou politiky je absence nezávislého základu, jehož prostřednic-
tvím by mohly být urovnány konflikty a formována společná dob-
ra, silná demokracie se vyhýbá znovuzavedení vnějších kritérií do 
politického procesu. Její ústřední hodnotou je autonomie politiky 
a proto vyžaduje, aby participující jednotlivci a skupiny podrobili 
své nejrůznější morální kódy, principy, zájmy, soukromé ideje, 
vize a koncepce dobra zkoušce politického procesu samotného … 
tyto hodnoty získají legitimitu tím, že se osvědčí v demokratic-
kém politickém procesu, který je zároveň proměňuje.“96  

 95  Tamtéž, 147. 
 96  Tamtéž, 156. 
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Občanská participace zvládá konflikty tak, že je proměňuje 
současně s tím, jak proměňuje postoje, identitu a zájmy akté-
rů. Dosažený konsensus je vždy provizorní a přechodný, vždy 
náchylný k dalším revizím a problematizacím. Spíše než k jed-
nomyslnosti vede participace k nastolování společně sdíleného, 
avšak nepřekonatelně pluralitního veřejného prostoru. Participace 
nemění konflikt ve shodu, ale vytváří vědomí vzájemnosti, které 
mění pohled na konflikt a činí aktéry ochotnější respektovat růz-
nost a hledat půdu mírové koexistence. Díky absenci „nezávislého 
základu“ není tato půda veřejných dober dána předem a zvnějšku, 
ale je utvářena veřejným sporem samotným. V samosprávných 
společenstvích „nejsou veřejné účely vyvozovány z absolutních 
fixních bodů (from absolutes), ani „objevovány“ v preexistujícím 
„skrytém konsensu“. Jsou doslova ukuty (forged) akty veřejné 
participace, vytvořeny společnou deliberací a společným jedná-
ním a dopadem, který deliberace a jednání mají na zájmy, jejichž 
tvar a směr se proměňují pod vlivem participačních procesů… 
Společenství vyrůstá z participace a zároveň ji činí možnou… 
Svoboda je tím, co z tohoto procesu vychází, nikoliv tím, co do 
něj vchází. Liberální a reprezentativní pojetí demokracie činí z po-
litiky aktivitu specialistů a expertů… Silná demokracie je naproti 
tomu politikou amatérů, v níž je každý člověk nucen se střetávat 
s ostatními bez zprostředkující expertizy. Tato univerzalita par-
ticipace – každý občan svým vlastním politikem – je klíčová, 
neboť ,Druhý‘ přestává být konstruktem a stává se pro člověka 
skutečným pouze tehdy, setká-li se s ním přímo v politické aréně. 
… Také my zůstává abstrakcí, pokud jsou jednotlivci zastupováni 
politiky, nebo symbolickými celky. Tento termín získává smysl 
konkrétna a jednoduché reality pouze tehdy, když jednotlivci 
redefinují sami sebe jako občany a přímo se spojí, aby vyřešili 
konflikt, dosáhli cíle či uskutečnili rozhodnutí.“97 Participace 
utváří samosprávnou komunitu, která zpětně formuje podmínky 
participace: „ve skutečnosti jsou z hlediska silné demokracie 
dva termíny participace a společenství aspekty jediného modu 
sociálního bytí: občanství.“98 Společenství bez participace vede ke 

 97  Tamtéž, 152–153. 
 98  Tamtéž, 155. 
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kolektivistické uniformitě, participace bez společenství dává jen 
falešnou auru demokracie individualismu.  

I když chvílemi hovoří Barber o silné demokracii jako o alter-
nativě liberální demokracie, v klíčových pasážích upřesňuje, že 
jeho koncept nemá nahrazovat, nýbrž doplňovat existující libe-
rálně-demokratické instituce. Jejich krize je podle něj zapříčiněna 
oslabováním demokratické participace na úkor liberální negativní 
svobody. Jeho projekt se situuje do kontextu znovuoživeného 
zájmu o dobrovolné asociace občanské společnosti, které mají 
vyrovnávat demokratický deficit zastupitelských a administra-
tivních politických institucí a ohraničovat svými aktivitami sféru 
zbožně-peněžních styků, v nichž každý sleduje svůj vlastní zájem, 
aniž by na druhé bral jiné ohledy než strategické. Barberova teorie 
je ozvukem jeffersonovské republikánské tradice, Deweyho hu-
manistického demokratického liberalismu i neoaristotelovské ob-
hajoby vita activa H. Arendtovou. S přístupem Gintise a Bowlese 
se stýká především v důrazu na transformativní charakter jednání 
vespolek. Na rozdíl od těchto autorů však Barber veškerou svou 
kritiku soustřeďuje na demokratický deficit zastupitelských poli-
tických institucí, aniž by si příliš všímal role ekonomické sféry. 
Týká se ho tak výtka, kterou adresoval Macpherson Deweymu, 
když napsal, že Deweyho „nezajímala analýza kapitalismu“, ne-
boť „byl zcela zaujat vyhlídkami demokratického liberalismu“.99 
Také Barber ve své zaujatosti vyhlídkami participativní demokra-
cie odhlíží od reálných bariér, které jí staví do cesty makro- i mi-
krostruktury kapitalistické ekonomiky. Z tohoto hlediska se Gin-
tisova a Bowlesova analýza zdá být realističtějším východiskem 
pro radikální úvahy o budoucnosti.

4. Liberální kompromisy mezi demokracií a kapitalismem

Tak jako nejsou liberalismus a marxismus schopny díky svým 
východiskům porozumět logice politického jednání, nejsou ani 
schopny porozumět dynamice historie západních společností po-
sledních dvou staletí. Ta totiž není založena na rozvoji výrobních 
sil a z něj plynoucího zápasu proletariátu s buržoazií, jak by se 

 99  C. B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy, 74–75. 



– 89 –

domníval Marx, ani na vítězném postupu univerzálního rozumu 
člověka a jeho lidských práv, jak by si představoval osvícenský 
liberalismus, ale vychází z konfliktu mezi logikou osobních 
a vlastnických práv: první práva jsou nástrojem individuální 
a kolektivní emancipace, druhá naopak nástrojem ekonomic-
kého (a zprostředkovaně i politického) útlaku. Fatální chybou 
marxismu bylo právě nepochopení osvobozovacího potenciálu 
liberálního diskursu práv – toho, že může sloužit také k obhajo-
bě komunistického ideálu společnosti, v níž lidé již nebudou 
pasivními objekty anonymních sil, nýbrž autory svých indivi-
duálních příběhů i společné historie. Logika osobních práv vta-
huje další a další sociální oblasti včetně ekonomiky, rodinných 
vztahů či vzdělávacích institucí pod jurisdikci liberálně-demokra-
tických principů svobody a rovnosti. Logika vlastnických práv 
naopak míří k obsazení co největšího sociálního prostoru tržními 
mechanismy kapitalistické akumulace. 

Tato teoretická osnova je samozřejmě v přímém protikladu k li-
berální tezi o vzájemném souladu svobodného podnikání a osobní 
svobody, kapitalismu a demokracie, vlastnických a osobních práv. 
Ztělesněním této liberální ideologie je nejen monetarismus Milto-
na Friedmana, ale také historický výklad americké výjimečnosti 
tak, jak jej nacházíme u Louise Hartze, který přičítá moderní ideo-
logický svár konzervativního zpátečnictví s revolučním pokrokář-
stvím na vrub přežívání feudálních privilegií, které v Evropě způ-
sobovalo bludný kruh vzájemně se posilující „akce“ a „reakce“. 
Americký liberální kapitalismus je tímto začarovaným kruhem 
nepoznamenán, neboť vznikal na zelené louce, bez přetrvávajících 
feudálních pout, která by podněcovala revoltu přejímající kolek-
tivistický princip „stavů“ v podobě levicového učení o třídách. 
Jinými slovy: Amerika neměla feudalismus, a proto se nemusí 
potýkat ani s revolučním socialismem.  

Protože jsou v ní harmonicky spojeny vlastnictví a osobní 
nezávislost, nemá podle Hartze myšlenka svobody na americkém 
kontinentu radikální příchuť, kterou měla po celé 19. století v Ev-
ropě: „Ve společnosti vyvíjející se v americkém modelu … kde 
měl potenciálně každý, včetně průmyslového dělníka, mentalitu 
nezávislého podnikatele, byly cítit dvě národní tendence: tenden-
ce k demokracii a tendence ke kapitalismu. Jinými slovy, lidová 
masa musela být kapitalistická a kapitalismus, jehož duch byl 
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široce přijímán, musel být demokratickým.“100 Třída vlastníků tak 
nemusela čelit revolučním ambicím nemajetných, neboť v prin-
cipu se každý nemajetný mohl stát vlastníkem – právě to často 
byl důvod, proč se do Ameriky přistěhoval. Individualistická 
společnost, která nebyla rozštěpena třídním konfliktem, měla jen 
vnější nepřátele v podobě kolektivistických a totalitárních hnutí 
jakými byly komunismus a fašismus (a dnes bychom mohli dodat 
islamismus). V souladu s tím na sebe po 2. světové válce sociální 
konflikt vzal podobu studenoválečnické bipolarity, jejíž osnovu 
představoval velkopříběh o postupném prosazování světla proti 
tmě, svobody proti útlaku, nezávislého jednotlivce proti kmenové 
skupině, obchodu proti válce, civilizace proti barbarství, pokroku 
proti reakci. Demokratická rovnost ruku v ruce s nedotknutelností 
soukromého vlastnictví stavěla osvícenský individualismus proti 
totalitárnímu panství. Nepřátelé liberálního kapitalismu tak při-
cházejí pouze zvnějšku – jako pohrobci historicky nižších sociál-
ně-politických formací, nebo jako jeho krajně levicové či krajně 
pravicové alternativy.  

Gintis s Bowlesem komentují: „Z Hartzovy pozice plyne, že 
jakmile historie zruší stopy starého řádu a zadrží Sovětský svaz 
a další vyzyvatele světové hegemonie liberálního kapitalismu, 
bude zajištěna plná harmonie liberálního systému. Konec ideolo-
gie není ničím menším než koncem dějin.“101 V protikladu k této 
koncepci vysvětlují Gintis a Bowles dynamiku liberálně-demokra-
tických společností z endogenních příčin – zasazují moderní histo-
rii do osnovy sporu osobních a vlastnických práv, která zaostřuje 
na „konflikt mezi stranami nového průmyslového a obchodního 
řádu, a tak se ostře odděluje od standardního výkladu rozvoje práv 
jako souboje mezi novým demokratickým vzmachem a starou ví-
rou v talár, meč a korunu.“102 

Vnitřní konflikt vyjádřený v rozporuplnosti moderních práv do-
spěl podle našich autorů postupně ke čtyřem řešením, spočívajícím 
v přechodném kompromisu obou logik. Gintis s Bowlesem mluví 
o „akomodaci“ (1) lockovské, omezující politickou participaci na 

 100  Louis Hartz, The Liberal Tradition in America (New York: Harcourt, Bra-
ce and World, 1955), 89. 

 101  Samuel Bowles a Herbert Gintis, Democracy and Capitalism, 31. 
 102  Tamtéž, 40. 
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majetné, (2) jeffersonovské, předpokládající rozšíření vlastnictví 
na všechny občany, (3) madisonovské, neutralizující revoluční ra-
dikalizaci nemajetných fragmentací jejich zájmů a (4) keynesov-
ské, přerozdělující bohatství chudým v rámci třídního smíru. 

(1) Rozpor rovné svobody občana s nerovností mezi vlastníky 
a nemajetnými byl po celé 19. století řešen výraznými restrikce-
mi občanských práv nemajetných – především popřením jejich 
volebního práva. Podmíněnost tohoto práva vlastnictvím byla 
ideově ospravedlňována tak, že záležitosti společnosti jsou nej-
lépe spravovány těmi, kteří jsou ekonomicky nezávislí a mají 
„vklady“ (stakes) ve společnosti v podobě materiálních statků 
a investic. Politického zastoupení byla zbavena právě ta část spo-
lečnosti, která byla nejvíce nebezpečná vrstvě zámožných. Na-
vzdory reformám volebního práva ve 30. a 60. letech 19. století 
mohlo například ve Velké Británii roku 1911 volit stále méně než 
30 procent dospělé populace – všeobecné hlasovací právo mužů 
bylo zavedeno až roku 1918. Podobně tomu bylo i u ostatních zá-
padních národů. U většiny z nich bylo rovné všeobecné hlasovací 
právo prosazeno až během první poloviny 20. století.  

(2) Lockovský kompromis – zajišťující politické nadpráví 
vlastníků nad nemajetnými – byl nutný mimo jiné v důsledku ne -
existence volné půdy, k níž především se v raně moderní době 
vázalo vlastnické právo. Situace řídce obydleného Nového světa 
umožnila Thomasi Jeffersonovi rozvinout vizi liberálního řádu, 
v němž by již osobní práva – včetně práv politických – nemusela 
být v konfliktu s právy vlastnickými. Ekonomická instituce sou-
kromého vlastnictví se měla dostat do souladu s politickou insti-
tucí demokracie prostřednictvím rozšíření vlastnictví na všechny 
svobodně narozené bílé muže. Jefferson předpokládal, že by vlá-
da měla nejen ochraňovat vlastnictví, ale zpřístupnit ho každému 
bělochovi, neboť to je přece předpokladem hledání štěstí, kvůli 
němuž bílí muži přijíždějí do Ameriky. Implicitním předpokla-
dem vlastnické demokracie bylo vyloučení žen a barevných ras 
z kategorie občanství, explicitním předpokladem pak nadbytek 
půdy v Americe. Tato výchozí danost Nového světa umožňovala 
Jeffersonovi snít o demokraticky spravované společnosti obcho-
dujících farmářů a řemeslníků, v níž by každý bílý muž vlastnil 
své prostředky obživy, a tak by mohla zmizet příkrá propast mezi 
vlastníky a námezdními pracovníky. 
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Tato vize ztratila svou věrohodnost v posledních desetiletích 
19. století. Za prvé se zrušením otroctví ukázalo, že myšlenka 
amerického hospodářství založeného na práci vlastníků vycháze-
la ze sebeklamu spočívajícího na zneviditelnění otroků: „Amerika 
nikdy neexistovala bez nemajetné pracující třídy: ačkoliv na kon-
ci 18. století pouze jedna z pěti svobodně narozených (freeborn) 
hlav domácnosti nevlastnila půdu či prostředky obživy, otroci 
představovali kolem jedné třetiny celkové ekonomicky aktivní 
populace. Nemajetní pracovníci – otroci a svobodně narození 
– tak představovali zhruba polovinu pracovní síly, což je jistě 
větší podíl než v jakékoliv evropské společnosti té doby vyjma 
Anglie.“103 Zrušení otroctví vedlo napřed k bezprecedentnímu 
rozšíření volebního práva na široké nemajetné vrstvy, po němž 
ovšem přišlo jejich zpětné odebrání po roce 1877: „Výsledkem 
nebyl ani tak rozpad jeffersonovské akomodace jako spíše odkrytí 
jejich falešných východisek.“104  

Druhou ránu zasadil jeffersonovské akomodaci rychlý rozvoj 
industrializace po občanské válce s masivním vyvlastňováním 
malých živnostníků. Na sklonku 19. století již byla třída vlast-
níků výrobních prostředků redukována zhruba na jednu třetinu 
populace. „Rozpadla-li se lockovská akomodace díky expanziv-
ní logice občanských práv, jeffersonovská akomodace podlehla 
expanzivní logice kapitalistického vlastnictví. Evropané, ať již 
industriální revoluci schvalovali či ne, chápali kapitalismus od 
jeho zrodu jako omezený, nízký a nesentimentální systém. Jen 
v neposkvrněné a na půdu bohaté Americe se mohla vlídná jef-
fersonovská vize zemědělského obchodního řádu jako nového 
věku pro obyčejné lidi stát důvěryhodným uzpůsobením kapita-
lismu a demokracie.“105  

(3) Nedůvěryhodná byla naopak tato vize pro evropské libe-
rály typu Tocquevilla, nemluvě ani o revolučních socialistech 
typu Marxe. Evropská levice i pravice si uvědomovaly, že rovná 
politická práva dělníků, malorolníků a živnostníků by jim dala do 
ruky politickou moc, kterou by mohli použít proti ekonomické 
moci buržoazie. Idea spojení demokratické ústavy s kapitalistic-

 103  Tamtéž, 49. 
 104  Tamtéž. 
 105  Tamtéž, 50–51. 
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kou ekonomikou je rozporuplná: „třídě, jejíž starou společenskou 
moc sankcionuje, buržoazii, odnímá politické záruky této moci. 
Vtěsnává její politické panství do demokratických podmínek, 
které každou chvíli napomáhají nepřátelským třídám k vítězství 
a ohrožují samy základy buržoazní společnosti. Po jedněch se 
chce, aby od politického osvobození nepostupovali k sociálnímu, 
po druhých zase, aby se od sociální restaurace nevraceli k poli-
tické.“106 Co se ale stane, nedovolí-li buržoazie (pře)rozdělovat 
bohatství chudým, jak to navrhoval Jefferson v jednom z návrhů 
na ústavu Virginie (měl ovšem na mysli volnou půdu), a nenecha-
jí-li si z druhé strany nižší vrstvy již déle líbit lockovské odpírání 
svých politických práv?  

Za diskusí s Jeffersonem načrtával jiný otec zakladatel, federa-
lista James Madison, model, který na rozdíl od rovnostářské spo-
lečnosti drobných vlastníků–občanů počítal zároveň s rozšířeným 
volebním právem i s velkými nerovnostmi ve vlastnictví. Z jeho 
Federalisty č. 10 je zřejmé, že si uvědomoval zájmový antagonis-
mus nemajetného množství a majetné menšiny. Předpokládal však 
neschopnost pracujících politicky se sjednotit: štěpení na množ-
ství dílčích a potenciálně protikladných zájmů mělo rušit jejich 
politickou sílu tváří v tvář třídě velkých vlastníků. Tato zájmová 
fragmentace byla podmínkou, aby mohla i při rozšířeném voleb-
ním právu nerušeně vládnout elita moudrých a ctnostných rekru-
tovaná z majetných tříd. Gintisův a Bowlesův idealizovaný mo-
del madisonovské akomodace předpokládá, že si menšina může 
uchovat svou moc i v demokratickém systému tak dlouho, „dokud 
je společnost poznamenána velkým počtem základních a vzájem-
ně se překrývajících předělů, zajišťujících nedostatek jednoty na 
straně většiny… Aby zabránila hrozbě, kterou představovalo pro 
strukturu privilegií rozšíření volebního práva, opírala se madiso-
novská akomodace o heterogenní ekonomickou a so ciální situaci 
hlavních výrobních tříd (farmáři, námezdní dělníci a řemeslníci), 
o strategické vyloučení některých skupin (hlavně černochů a žen) 
stejně tak jako o další rasové, etnické, náboženské a regionální 
antagonismy.“107 Především díky rasovému rozdělení pracujících 

 106  Karel Marx, „Třídní boje ve Francii 1848–1850“, in: Vybrané spisy v pěti 
svazcích, sv. 2 (Praha: Svoboda, 1977), 44–45.

 107  Samuel Bowles a Herbert Gintis, Democracy and Capitalism, 52. 
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vrstev se Amerika 1. poloviny 19. století dá pochopit spíše pomo-
ci Madisonova než Jeffersonova modelu. Pro většinu nejvyspě-
lejších evropských zemí bylo období madisonovské akomodace 
omezené přibližně na dobu od 70. let 19. století do 2. světové 
války. Toto paradigma se začíná zřetelně rozkládat po 1. světové 
válce především díky homogenizaci životních podmínek pracují-
cích a rostoucí kapitalizaci zemědělství a maloobchodu. Obecně 
lze říci, že madisonovská akomodace byla nahlodána úspěšnou 
expanzí kapitalismu, jehož glajchšaltující a atomizující dopady 
vedly ke vzniku masové společnosti.  

(4) Zatímco lockovská akomodace politicky vyloučila nema-
jetné, jeffersonovská jim slíbila vlastnictví a madisonovská spo-
léhala na jejich rozdrobenost, keynesovské akomodaci se je poda-
řilo zapojit do systému, jehož redistributivní a intervencionistická 
politika měla sloužit jak zájmům kapitálu, tak zájmům dělníků. 
Tento třídní smír předpokládal vzájemné ústupky obou stran: 
buržoazie musela souhlasit s integrací odborů do politického 
a ekonomického procesu i se zajištěním minimálních životních 
standardů, plné zaměstnanosti a podílu na ziscích z produktivity; 
pracující se zase smířili s buržoazní kontrolou produkce a in-
vestic, přijali kritérium ziskovosti jako základní měřítko aloka-
ce zdrojů a smířili se s kapitálovou mobilitou a mezinárodním 
obchodem.  

Tento kompromis měl čtyři důsledky. Podpora poptávky ved-
la k růstu státního sektoru a k nízké nezaměstnanosti. Bytnějící 
stát garantoval sociální nároky, a omezil tím logiku vlastnických 
práv. Tak učinil materiální bezpečí pracujících méně závislé na 
trhu. Z druhé strany se dělníci vzdali boje o kontrolu dílen a tová-
ren, což umožnilo konsolidaci vlastnických práv ve sféře výroby. 
Také shoda o potřebě kapitálové mobility a otevřené mezinárodní 
ekonomiky posílila kontrolu kapitálu nad investicemi a růstem, 
a tím pádem i zvýšila jeho vyděračský potenciál s ohledem na 
možnost přečerpat kapitál z domácího na zahraniční trh. K těmto 
dvěma změnám přistupují dva obecnější důsledky: za prvé se 
pracující a zaměstnavatelé vyspělých zemích semkli ve vztahu 
k třetímu světu na základě pro ně výhodných obchodních podmí-
nek a za druhé se postupně odradikalizovala a odideologizovala 
politika – růst životních standardů a postupná asimilace částí 
dělnické třídy do středních vrstev zbavila munice jak revoluční 
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levici, tak reakční a liberální pravici. Původně ostrý konflikt kapi-
tálu a práce tak byl částečně pacifikován a depolitizován.  

Přestože se poválečný sociální smír (podepřený navíc ideolo-
gickou bipolaritou studené války) jevil jako důkaz možného sou-
ladu a vzájemného posilování kapitalismu a demokracie – vlast-
nických a osobních práv, ve skutečnosti byl spíše založen na jejich 
vzájemném vyvažování a zadržování. Protiklad mezi sociální ne-
rovností a politickou rovností byl zmírněn. Neoliberální útok proti 
keynesiánství v 80. a 90. letech 20. století lze pochopit právě jako 
pokus osvobodit logiku kapitálu a vlastnických práv z omezení, 
vnucených jim logikou rovnosti a práv osobních. 

5. Postliberální demokracie proti globálnímu 
a neohobbesovskému liberalismu 

Přijmeme-li Gintisův a Bowlesův pohled na dilemata liberálního 
kapitalismu, jaké politické alternativy se před námi ve chvíli kri-
ze posledního, keynesiánského kompromisu rýsují? Nebereme-li 
v úvahu možnost nahrazení liberálně-demokratických institucí 
antiutopiemi, jaké známe z knih George Orwella či Aldouse 
Huxleyho, pak podle našich autorů existují dvě alternativy, které 
navazují na načrtnutou historickou sérii liberálních kompromisů 
mezi kapitalistickou akumulací a demokratickou svobodou, tedy 
mezi vlastnickými a osobními právy. Obě posunují výsledný po-
měr v neprospěch druhého pólu. Liší se tím, kterou ze dvou stran 
liberálního kapitalismu podtrhávají – zda vlastnickou svobodu, 
a nebo panství vlastníků (a ostatních „volitelů“) nad nemajetnými 
(a „učedníky“). Globální liberalismus (1) by znamenal zinten-
zivnění mobility kapitálu v rámci stále propojenějšího světového 
trhu, výrazně omezujícího suverenitu demokratických států. Neo-
hobbesovský liberalismus (2) by podpořil hierarchické autoritář-
ství v patriarchální rodině, kapitalistickém podniku i státu na úkor 
demokratické samosprávy a kontroly. 

(1) Model globálního liberalismu je založen na moci symbo-
lizované možností „stávky kapitálu“: protože hospodářský růst 
a zaměstnanost jsou závislé na investicích a ty na očekávané míře 
zisku, chtějí-li se vlády udržet u moci, musejí vytvářet co nejpří-
hodnější prostředí pro kapitálové investice. Za situace, kdy státy 
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mohou stále méně samostatně regulovat úvěrovou politiku, aniž 
by braly ohled na mezinárodní prostředí, se tak stále více dostá-
vají do pozice rukojmích ziskové logiky mezinárodního kapitálu 
a jeho vlastníků a manažerů. To bylo doloženo například odlivem 
kapitálu z Francie po nástupu socialistické vlády François Mit-
teranda roku 1981 či obecněji vlivem Mezinárodního měnového 
fondu na země třetího světa a postkomunistické Evropy v 80. 
a 90. letech minulého století, který globálnímu kapitálu umožňo -
val přístup do jejich národních ekonomik. Globální liberalismus 
sice nechává liberálně-demokratická práva neporušena, přesto 
však minimalizuje šance občanů ovlivnit běh událostí v jejich ze-
mích – volba ekonomicko-politických alternativ se totiž redukuje 
na hledání strategií schopných přitáhnout co nejvíce kapitálu. 
Útěcha z demokratické kontroly mimoekonomických oblastí 
ztrácí na přesvědčivosti, uvědomíme-li si, že „imperativy zisko-
vé produkce, které omezují volbu ekonomické politiky, nekončí 
u bran podniku, ale týkají se formy a rozsahu vzdělávání, rozdílů 
šířících resentiment mezi pracujícími a dokonce i soukromých 
pocitů obyvatelstva.“108 

(2) Zatímco globální liberalismus vytlačuje demokratickou 
kontrolu jménem svobodného vykonávání vlastnických práv, 
jeho neohobbesovský rival je založen na podtržení paternalistické 
strany liberálního kapitalismu. Princip tržní transakce není potla-
čen, ale omezen na privilegované. Současně je doplněn utužením 
autoritářských vztahů v netržních sociálních oblastech – státu, pa-
triarchální rodině a podniku. Nad logikou směny nabývá převahy 
logika příkazu, opřená o obvyklý pravicový poukaz k „tradičním“ 
hodnotám. Primát vlastnických nad osobními a demokratickými 
právy je stvrzován autoritářstvím v různých sociálních oblastech, 
jehož posledním ukotvením je poručnictví silného státu. „Trajekto-
rie globálně-liberálního i neohobbesovského modelu jsou hluboce 
nedemokratické. První slibuje demokratickou kontrolu (accounta-
bility) bez suverenity a druhý slibuje suverenitu bez demokratické 
kontroly. Oba jsou liberální, neboť vycházejí ze základních dělí-
cích čar liberálního myšlení mezi soukromým a veřejným a mezi 
učedníkem a volitelem.“109 

 108  Tamtéž, 191. 
 109  Tamtéž, 199. 
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Proti těmto dvěma alternativám liberální postkeynesiánské 
akomodace, které omezují demokracii jménem kapitalismu, 
chtějí Bowles a Gintis omezit kapitalismus – tj. vlastnická práva 
– jménem demokracie – tj. osobních práv. Staví-li globální libera-
lismus ve stopách Bernarda Mandevilla sociální řád na soukromé 
ziskuchtivosti a neohobbesovský liberalismus zase na autoritář-
ské moci, pak postliberální demokracie sází na suverenitu lidu. 
Zbavuje však její pojetí Rousseauova substancialismu a homoge-
nizace i jeho výlučného důrazu na přímý výkon. Lidová suvere-
nita nevyžaduje vždy a za každou cenu přímou demokracii. Její 
zásadou pouze je, že všude tam, kde se významným způsobem 
vykonává sociální moc, musejí ti, kteří se na ní podílejí, skládat 
účty těm, kteří jsou jí vystaveni: „Náš koncept lidové suverenity 
neupřednostňuje některé formy politického jednání – participaci 
– a neočerňuje jiné – reprezentaci. Spíše považuje formy politic-
kého jednání prostě za prostředky k účelům demokratické kontro-
ly (accountability) a svobody. Tento koncept nepředpokládá, že 
stimul politického jednání přichází od ‚lidu‘: efektivní vůdcovství 
i nepředvídaná inovace jednotlivců a skupin odlišných od ‚celku‘ 
je v naprostém souladu s ideálem lidové suverenity, pokud jsou 
jak vůdcovství, tak inovace podrobeny účinné kontrole a delibe-
raci ex post facto.“110 

Od liberální představy svobodného řádu se tato koncepce liší 
především generalizací svobody a demokracie na sociální oblasti 
mimo politický systém státu – především na ekonomiku a rodinu, 
které liberálové považují za soukromé a nepolitické instituce. 
Liberální obzor je tak překročen pochopením vzájemně konsti-
tutivního vztahu, který existuje mezi rozvojem, identitou a zájmy 
člověka a jeho sociálním a politickým jednáním i mezi jednáním 
jednotlivce a jednáním sociální skupiny. Překonání instrumentál-
ně-individualistického i expresivně-holistického konceptu jedná-
ní a desubstancializace lidové suverenity obracejí nutně pozor-
nost od klasického dilematu trh versus stát k „vizi společnosti 
podporující mnohost demokraticky ustavených nestátních veřej-
ných prostorů – pracovišť, čtvrtí a kulturních institucí.“111  

 110  Tamtéž, 183. 
 111  Tamtéž, 199. 
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V protikladu k liberalismu hlásá postliberální demokracie ne-
jen demokratickou kontrolu státu, ale i kontrolu výkonu vlastnic-
kých práv. Z marxismu, ale i z jeffersonovského republikanismu 
a amerického populismu konce 19. století si bere zásadu, že 
ekonomická závislost je stejně tak odlidšťující formou panství 
jako politická despocie. Stejná teze se ostatně objevila na kon-
zervativním ideologickém pólu již v 17. století, když odpůrci 
rozšíření volebního práva argumentovali tím, že ti, kteří slouží 
a pracují, směňují svou autonomii za mzdu a nemohou být tudíž 
považováni za plnoprávné občany. Historie učinila neudržitelnou 
Jeffersonovu a populistickou vizi demokracie malých vlastníků 
i marxisticko-leninskou představu centrálního byrokratického 
plánování. Postliberální demokracie se pokouší překonat a syn-
tetizovat nosné momenty obou pozic: „Hlásí se jak k jefferso-
novské představě decentralizované kontroly výrobního aparátu, 
tak k marxovskému poznání, že díky společenskému charakteru 
výroby na sebe nemůže decentralizace vzít podobu individuální-
ho vlastnictví.“112  

Proti expanzi vlastnických práv i byrokratické moci je třeba 
podle Gintise a Bowlese postavit rozvoj osobních práv zabez-
pečujících realizaci sil a schopností člověka v kontextu sociální 
vzájemnosti a demokratického rozhodování. Ve své seberealizaci 
jsou lidé vždy zároveň „učedníky“ i „voliteli“, „soukromými“ 
i „veřejnými“ osobami. Jejich autonomie je závislá jak na míře 
osobní nezávislosti, tak na možnosti participace na kolektivním 
rozhodování, které determinuje jejich životní podmínky: „Protože 
učení a šířeji lidský rozvoj je ústřední a celoživotní sociální akti-
vitou lidí, neexistuje žádný důvod, abychom vyloučili struktury 
regulující učení – školy, rodiny, čtvrtě či pracoviště – z kritérií 
demokratické kontroly a svobody.“113 Těžiště života člověka 
nemá spočívat v čistě instrumentálním a soukromém jednání na 
trhu ani v nesvéprávné poslušnosti institucím, na jejichž kontrole 
se nepodílí – státu, rodině či kapitalistické korporaci. Těžiště 
lidské seberealizace spočívá v demokratické interakci v různých 
sociálních sférách, v nichž se odehrává jeho život. Klíčová je 
existence „demokratických komunit stojících mezi jednotlivcem 

 112  Tamtéž, 178. 
 113  Tamtéž, 204. 
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a státem i s nimi spjatá možnost zmnožování takových diferencí 
mezi lidmi, které nezpůsobují resentiment.“114 

Požadavky pluralizace vlastnických forem a demokratizace 
ekonomiky – jak ve smyslu podílu výrobců na rozhodování o ce-
lospolečenském rozmisťování zdrojů a investic, tak ve smyslu 
demokratických procedur na pracovišti a v podnicích – jsou ne-
přehlédnutelnými stopami, které v koncepci postliberální demo-
kracie zanechal socialismus. Zatímco však socialistická ideologie 
měla sklon chápat svobodu a demokracii pouze jako podmínku 
a nástroj dosažení ekonomické rovnosti, postliberální demokra-
cie chápe naopak rovnost jako podmínku rozvoje individuálního 
i skupinového sebeurčení: zrušení ekonomického panství a na-
hrazení ziskové logiky kapitálu demokratickým rozhodováním 
o alokaci zdrojů i o organizaci pracovišť jsou cestou k rozvinutí 
osobní svobody i lidové suverenity.115 

 114  Tamtéž, 205. 
 115  Tamtéž, 209. 



II.

NOVÁ SOCIÁLNÍ HNUTÍ
A REFLEXIVITA MODERNITY 



– 103 –

5. Teorie nových sociálních hnutí

1. Od „starých“ k „novým“ sociálním hnutím

Pro levicové osvojení pojmu „občanská společnost“ v 80. a 90. 
letech byla klíčovou reflexe nových sociálních hnutí 60. a 70. let 
– hnutí ekologického, mírového, regionalistického a feministic-
kého, hnutí sexuálních, etnických a jiných kulturních menšin či 
hnutí nekonformní mládeže a její „kontrakultury“.116 Při zkou-
mání těchto hnutí byl zdůrazňován především fakt, že je nelze 
jednoduše pojmout podle modelu zájmových skupin, ani podle 
modelu politických stran. Nezapadala do schémat, vytvořených 
s ohledem na hnutí 19. století s oblíbeným příkladem v hnutí děl-
nickém. Tato schémata byla založena na předpokladu společného 
zájmu dané skupiny, která se v konfliktu s ostatními snaží o jeho 
prosazování, a tedy také o své zahrnutí do politického systému, 
v němž jsou zájmy reprezentovány a vyrovnávány. Důraz byl 
položen na účelovou racionalitu kolektivních aktérů a na strate-
gickou interakci s aktéry ostatními. Měřítkem racionality kolek-
tivního jednání byla analýza jeho zisků a nákladů (cost-benefit 
analysis), jeho posledním cílem pak bylo uspokojení (materiální-
ho) zájmu či získání podílu na politické moci.  

Na rozdíl od těchto neoutilitaristických či ortodoxně marxistic-
kých přístupů zdůrazňovali teoretici nových sociálních hnutí jako 
Alain Touraine, Jürgen Habermas, Claus Offe či Alberto Melucci, 
že těžištěm nových sociálních hnutí nejsou zájmy, nýbrž identi-
ty. Na rozdíl od mnoha předcházejících hnutí moderní doby jim 
nejde v prvé řadě o materiální prospěch či o zahrnutí do systému 
politického zastoupení zájmů, ale o ustavení autonomních prosto-
rů jednání a komunikace vně politického systému a jeho aktérů. 
Mnohá z těchto hnutí si navíc uvědomují, že „moc“ nemůže být 
redukována na oblast politiky v úzkém, liberálním slova smyslu, 

 116  K problematice typologie těchto hnutí viz např. Maxmilián Strmiska, 
Studie o utváření italské Nové levice (1968–1972) (Brno: Masarykova 
univerzita, 1994), 22–38.
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ale že je přítomná ve všech sociálních vztazích, takže politický boj 
proti mocenským asymetriím nelze omezit na úsilí o politické za-
stoupení v oficiálních institucích daného státu, ale musí se rozvíjet 
všude tam, kde tyto asymetrie existují – například v rodině, škole, 
na pracovištích, v psychiatrických ústavech či nemocnicích.  

Érik Neveu shrnuje rysy nových sociálních hnutí, které je 
v očích jejich analytiků odlišují od hnutí „starých“ do čtyř bodů.117 
První rozdíl spočívá ve formách organizace a jednání, v nichž se 
projevuje nedůvěra vůči centralizaci, delegaci autority na vůdce 
či byrokratický aparát. Decentralizovaná organizace nechává 
velkou autonomii horizontální základně hnutí. Mobilizace často 
probíhá kolem jednoho tématu či případu (single-issue organisa-
tions) a důraz je kladen na neinstitucionalizované formy protestu 
– sit-ins, okupační stávky, blokády, hladovky atp., které počítají 
s medializací a mnohdy obsahují silný prvek hravosti. Druhý roz-
díl spočívá v hodnotách a cílech: zatímco klasická sociální hnutí 
se koncentrovala na redistribuci bohatství a přístup k rozhodova-
cím centrům, nová hnutí kladou důraz na bezprostřední odpor ve 
sférách každodenního styku, v nichž se realizuje sociální kont-
rola. Požadavky jsou často kvalitativní povahy, lze o nich proto 
stěží smlouvat – požadavek na uzavření atomové elektrárny či na 
zrušení zákona diskriminujícího homosexualitu se těžko poddává 
kompromisnímu řešení, o něž je možné usilovat například u po-
žadavků mzdových. Navíc nelze jednání nových hnutí redukovat 
na čistě instrumentální logiku, neboť často obsahuje silný expre-
sivní moment – je projevem a potvrzením určitého životního sty-
lu či určité identity, jak o tom svědčí například výraz gay pride. 
V této souvislosti zdůrazňují někteří teoretici důležité místo, které 
v požadavcích i akcích těchto hnutí (u feministek, gayů, ekologů 
atp.) zaujímá tělo – A. Melucci v tomto důrazu na tělesnost, touhu 
a přírodu vidí projev utopické vize vztahů, které by překračovaly 
kalkulovatelnou, kvantifikovatelnou racionalitu moderního kapi-
talismu a jeho politického systému. 

Třetím rozdílem je podle Neveua vztah k politické sféře: za-
tímco klasickým hnutím šlo o vstup do politického systému a do-
sažení státní moci či alespoň podílu na ní, nová hnutí nevedou 

 117  Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux (Paris, Découverte, 1996), 
66–68. 
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frontální útok na stát (či proti státu), ale koncentrují svou pozor-
nost na vytváření prostorů autonomie, v nichž budou rozvinuty 
alternativní formy sociality nezávislé na státu i na trhu. Čtvrtým 
rozdílem je posun v povaze identity aktérů. Hnutí industriální 
společnosti se opírala o identitu třídní či socio-profesní skupiny 
– tj. o identitu opřenou o místo v sociální dělbě práce. Nová hnutí 
odkazují k jiným – kulturním či světonázorovým – typům identi-
fikace – gay, hispánec, bretonec, muslim, „přítel Země“.

Takřka totožné vymezení podává Luke Martell, když odlišnost 
starých a nových sociálních hnutí vidí v jiném umístění – stará mají 
své těžiště v politické, nová v občanské společnosti, v jiné ideolo-
gii a cílech – stará žádají politickou reprezentaci a ekonomickou 
integraci, nová obhajují občanskou společnost proti moci státu i tr-
hu a místo legislativní reformy jim jde primárně o redefinici kul-
tury a životních stylů, v organizaci – stará upřednostňují formální 
a hierarchické instituce, nová neformální a decentralizované sítě 
povstávající z grass-roots participace, a konečně v prostředcích 
změny – stará usilují o změnu prostřednictvím politických institu-
cí, nová rozvíjejí různé formy přímé akce, symbolického jednání 
a kulturní práce na proměně významů a představ.118 

Teoretikové jako Touraine a Melucci spojují objevení nových 
hnutí s rozvojem „postindustriální“ společnosti, přičemž Touraine 
v nich explicitně vidí náznak ustavení takového sociálního aktéra, 
který by „v programované společnosti [Tourainův termín pro spo-
lečnost postindustriální] zaujal ústřední místo, jež mělo dělnické 
hnutí ve společnosti industriální a hnutí za občanské svobody ve 
společnosti tržní.“119 Toto napojení nových hnutí na diagnózu celo-
společenských proměn současnosti je zdůrazněno také jejich vazbou 
na posun k „post-materialistické“ orientaci, ke kterému od 60. let 
docházelo podle Ronalda Ingleharta ve vyspělých společnos tech.120 
Podle Inglehartovy teze jde o posun od důrazu na uspokojení mate-

 118  Viz Luke Martell, Ecology and Society. An Introduction (Cambridge: Poli-
ty Press, 1994), 112–113. Stejné vymezení lze nalézt v: František Znebejá -
nek, Sociální hnutí. Teorie, koncepce, představitelé (Praha: Slon, 1997), 39. 

 119  Citováno v Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, 68 z Alain 
Touraine, La Voix et le Regard (Paris: Seuil, 1978), 40. 

 120  Ronald Inglehart, The Silent Revolution. Changing Values and Political 
Styles among Western Democracies (Princeton: Princeton University Press, 
1977). 
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riálních potřeb ke kvalitativním požadavkům participace a osobní 
autonomie, kontroly pracovního procesu, seberealizace, identity 
a sebeúcty (self-esteem). Masový přístup ke vzdělání podle něj 
učinil poválečné generace méně spokojenými s procedurami in-
stitucionální delegace a organizační hierarchie a citlivějšími vůči 
politicko-ideologické a ekonomicko-reklamní manipulaci.  

Touraine a Melucci navíc vysvětlují postmaterialistický, na 
kulturu a symbolickou akci zaměřený charakter nových hnutí klí-
čovou úlohou získávání, uchovávání a kontroly informací v po-
stindustriální společnosti. Melucci v této souvislosti vyvolává 
obrazy vyvlastňování rolníků a řemeslníků industriální revolucí 
a používá metafory „druhého vyvlastnění“ – tentokrát kulturního 
a symbolického – jako terče odporu nových hnutí.121 Rozvoj těch-
to hnutí je podle zmiňovaných teoretiků symptomem nové histo-
rické éry, charakterizované přesunem konstitutivního těžiště spo-
lečnosti z ekonomiky do kultury – zatímco základnou reprodukce 
industriální společnosti a zdrojem jejich ústředních antagonismů 
byla ekonomika, základnou reprodukce postindustriálních společ-
ností je komunikace symbolů a nakládání s informacemi.122  

Devadesátá léta 20. století v mnohém zrelativizovala řadu 
ostrých odlišení vypracovaných v letech sedmdesátých a osm-
desátých pod vlivem kulturně-politického vření let šedesátých. 
Na jedné straně lze řadu údajně odlišujících znaků nových hnutí 
rozpoznat v různých fázích vývoje „starých“ hnutí (viz 3. oddíl 
této kapitoly). Na druhé straně došlo ke kooptaci mnoha rysů 
a požadavků nových hnutí politickým, ale i ekonomickým systé-
mem, či jeho aktéry – vzpomeňme jen reklamní použití alterna-
tivních a environmentalistických témat spotřebním průmyslem či 
transformaci ekologického hnutí do stran zelených (viz 4. oddíl 
této kapitoly). Centrální postavení problému nezaměstnanosti 
v 80. a 90. letech a kritika ekonomické globalizace navíc přivedly 
důraz zpět na „materialistické“ požadavky klasických hnutí indu-
striální společnosti (viz závěrečná kapitola).

 121  Citováno v Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, 70 s od-
kazem na Alberto Melucci, Sistema politico, partiti e movimenti sociali 
(Milano: Feltrinelli, 1990 (1977)). 

 122  Alberto Melucci, Challenging Codes. Collective Action in the Information 
Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
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Občanská společnost (Jürgen Habermas)

Od konce 70. let interpretovala jedna část levicového myšlení 
fakt, že hlavním cílem nových hnutí již nebylo zahrnutí do systé-
mu oficiální politické reprezentace, ani uspokojení ekonomických 
zájmů tak, že umístila jejich těžiště do prostoru občanské společ-
nosti. Důraz byl přitom položen na takové pojetí občanské spo-
lečnosti, které ji odlišuje od sféry kontroly státu na straně jedné 
a zbožně-peněžních vztahů trhu na straně druhé. V tomto smyslu 
je občanská společnost onou třetí oblastí, jejíž fungování není ří-
zeno formálně organizačními pravidly, ani tržními mechanismy, 
nýbrž je založeno na svobodném sdružování a komunikaci. Tyto 
tři sféry vydělené modernizací je možno charakterizovat jako sféru 
politiky, ekonomiky a kultury. Občanská společnost jako relativně 
samostatný prostor dobrovolného sdružování a kulturního sebe-
přetváření je důležitým protějškem a korektivem prvních dvou ob-
lastí: zatímco ony jsou řízeny především účelovou a strategickou 
racionalitou, v této třetí oblasti se může rozvíjet racionalita ko -
munikativní, která je založena na vůli k dohodě a sebereflexi.  

Pro Jürgena Habermase probíhá v prvních dvou oblastech „sys-
témová“ integrace, ve třetí pak integrace „sociální“. Rozvoj těchto 
tří sfér je podle něj projevem racionalizace společnosti, v níž na 
jedné straně stojí rozum instrumentální, na straně druhé rozum 
komunikativní. Diferenciace subsystémů instrumentální a strate-
gické racionality ve formě státu a ekonomiky umožňuje rozvoj 
komunikativní racionality ve veřejných prostorech občanské spo-
lečnosti. Tradicionalistické způsoby sociální integrace – založené 
na nereflektovaném přijímání zvyků a autorit – mohou být postup-
ně nahrazovány způsoby posttradicionalistickými, jejichž jádrem 
je kritická komunikace rovných a svobodných osob o sdílených 
významech, identitách a normách. Odlišením socio-kulturního 
světa života od imperativů administrativní a ekonomické raciona-
lity vzniká tedy volný prostor pro aktivní vypracovávání solidarit, 
identit a zájmů, pro sebe-reflexi společnosti a její vědomé učení, 
pro individuální i kolektivní sebevýraz a sebetvorbu, tedy prostor 
občanské společnosti v normativně zaostřeném smyslu.123  

 123  V Habermasově důrazu na sociálně integrující a kontrolní roli komuni-
kace v demokratických veřejných prostorech se odráží vliv, který na něj 
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Novost sociálních hnutí by pak spočívala v tom, že tento 
prostor není jen východiskem jejich činnosti, ale také jejím před-
mětem. Občanská společnost a kultura jim nejsou jen základnou, 
z níž by vyrážela k výpravám na dobytí politické moci či získání 
ekonomických výhod, ale valná část jejich činnosti je zaměřena na 
proměnu občanské společnosti a kultury samotných, na proměnu 
významů, symbolů a sociálních zvyků a norem, na prosazení ji-
ných životních stylů, na obnovování sociálního pouta. Proti strate-
gické interakci, jejímž předmětem jsou materiální a mocenské zá-
jmy, tak stojí dialogická interakce, jejímž předmětem je společná 
identita a vypracovávání závazných norem, s nimiž je spjata. 

2. Exkurs k pojetí Alberta Melucciho 

Alberto Melucci upozorňuje na to, že sociální hnutí, vzniklá 
v 19. století na pozadí procesů rozvoje kapitalismu, industrializa-
ce a politické modernizace, byla chápána podle modelu divadla, 
na jehož scéně jednají kolektivní postavy – například buržoazie 
a proletariát – podle scénáře velké historie. Nová sociální hnutí 
naproti tomu nemohou být představována jako postavy obdařené 
esencí a účelem v rámci dramatu s předem daným vyústěním. 
Kořeny této změny mají své (A) sociálně-politické i (B) sociál-
ně-teoretické kořeny. 

(A) Dělnické hnutí jako paradigma sociálního hnutí 19. sto -
letí se na jedné straně točilo kolem třídního, tj. sociálně-ekono-
mického konfliktu, na straně druhé v něm šlo o rozšíření poli-
tických práv – o přístup k moci v rámci národního státu. Jednání 
dělnické třídy tak mělo dvě navzájem vnitřně propojená ohniska 
– sociální a politické. Rozvoj nových sociálních hnutí naopak 
signalizuje jejich odpojování. Melucci sice uznává, že např. u fe-
minismu stále nacházíme oba póly. Sociální pól ovšem neodka-
zuje na ekonomiku, která byla „základnou“ industriální společ-
nosti, nýbrž na boj za uznání odlišného kulturního kódu (tj. jiné 

měla recepce americké pragmatické tradice sociálního myšlení, přede-
vším dvou významných představitelů druhé generace pragmatiků Georga 
Herberta Meada a Johna Deweyho. Pro stručný výklad jejich koncepce 
demokratické veřejnosti založené na komunikaci viz Dario Melossi, The 
State of Social Control, 116–124. 
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identity), což odpovídá posunu sociálního těžiště postindustriální 
společnosti z ekonomiky do kultury. Navzdory této analogii pod-
le Melucciho přesto platí, že v současné společnosti se sociální 
a politická dimenze kolektivního jednání rozbíhají: „Sociální 
konflikty – tj. přísně vzato konflikty týkající se sociálních vztahů 
konstituujících daný systém – se oddělily od zápasů o rozšíření 
občanství – tj. o zahrnutí vyloučených či statutárně nižších sku-
pin do oblasti práv a pravidel politické hry. Dva typy zápasu jsou 
spjaty s odlišnými aktéry a formami jednání.“124 

(B) Teoretickým kořenem posunu v pojetí sociálních hnutí je 
kritika esencialismu v sociálních vědách. Co dříve bylo chápáno 
jako samozřejmé východisko analýzy – totiž existence jednot-
ných entit, homogenních kolektivních subjektů nadaných vlastní 
„entelechií“ – se stále více jeví jako produkt sociálních procesů 
s komplexními vztahy mezi strukturou a jednáním, které musejí 
být samy analyzovány: „Mnohé analýzy začínají implicitním onto-
logickým předpokladem, že aktér existuje: jinými slovy, že exis-
tuje ‚hnutí dělníků‘, ‚hnutí žen‘, ‚hnutí mládeže‘, ‚ekologické hnu-
tí‘ atd. Z analytického hlediska jde však právě o to vysvětlit, jak 
dochází k utvoření empirické jednotky, která může být pozoro-
vána a nazvána ‚hnutím‘.“125 Spolu s představou subjektu-aktéra 
nadaného vlastní duší, která určuje jeho cíle a řídí jeho jednání, se 
rozplývá i obraz kolektivní postavy na scéně dějin. Kolektivní ak-
téři jsou produktem záměrných i nezáměrných procesů utváření 
a udržování skupinové soudržnosti, a jsou to tedy v poslední instan -
ci tyto procesy, které jsou podmínkou kolektivního jednání.126  

Historické odpojení sociálního od politického zápasu (A) i pře -
nesení teoretického důrazu z (politické) reprezentace identit na je-
jich tvoření (B) dovolují pochopit novost hnutí mládeže, ženské-
ho, environmentálního i mírového hnutí. Tato hnutí nejsou podle 
Melucciho primárně zaměřena na politické zahrnutí předtím vy-
loučených skupin, nýbrž na rozvíjení a realizaci „alternativních 
definicí smyslu“ a vytváření takových „významů a vymezení 

 124  Alberto Melucci, „Social Movements and the Democratization of Every-
day Life“, in: Civil Society and the State. New European Perspectives, ed. 
John Keane (London, New York: Verso, 1988), 246. 

 125  Tamtéž, 246–247. 
 126  Alberto Melucci, Challenging Codes, 3–4 a 68–80. 
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identity, které jdou proti rostoucímu podmínění individuálního 
i kolektivního života neosobní technokratickou mocí. Tato hnutí 
rozpoutávají konflikty týkající se kódů, formálních regulátorů 
vědění a jazyků, které organizují naše procesy učení a naše so-
ciální vztahy. Tyto konflikty nemají subjekt, alespoň ne v esen-
cialistickém, quasi-metafyzickém smyslu … kolektivní jednání 
současnosti na sebe bere formu sítí ponořených v každodenním 
životě. V rámci těchto sítí se odehrává experimentace a přímé 
uskutečňování alternativních osnov smyslu…“127 

V těchto sítích se produkují a akumulují symbolické a infor-
mační zdroje, které ve chvílích eskalace konfliktu hnutí použí-
vají. Například mobilizace mírového hnutí 80. let nebyla možná 
bez předtím stěží viditelných sítí ženských spolků, alternativní 
kultury mladých či environmentalistických skupin. Latence a vi-
ditelnost jsou podle Melucciho dvěma propojenými póly kolek-
tivního jednání – viditelná tvář mobilizace vystupuje z pozadí 
každodenní (re)produkce alternativních osnov smyslu. Konflikt 
sám pak nelze popsat termíny instrumentálního jednání, jakými 
jsou účinnost či úspěch, neboť se odehrává především na sym-
bolické půdě: jde v něm o napadení a narušení symbolických 
systémů, na nichž jsou založeny etablované sociální vztahy. Ty 
jsou podvraceny samotnou existencí a rozvojem jiného způsobu 
„vnímání a pojmenovávání světa.“128 I když rozvoj těchto hnutí 
má nezanedbatelný vliv na institucionální reformu i na směnu 
elit, jejich smyslem jsou „kulturní inovace“: „produkce modelů 
chování a sociálních vztahů, které vstupují do každodenního ži-
vota a na trh, modifikace fungování sociálního řádu prostřednic-
tvím proměn řeči, sexuálních zvyků, citových vztahů, oblékání 
a stravovacích zvyků.“129 

Nejvýraznějším odlišujícím charakterem nových sociálních 
hnutí je, že neoperují jako „postavy“ (characters), ale jako „zna-
mení“ (signs) – jejich činnost se realizuje v symbolických výzvách 
(symbolic challenges), „které otřásají dominantními kulturními 
kódy a vyjevují jejich iracionalitu a stranickost tím, že působí 

 127  Alberto Melucci, „Social Movements and the Democratization of Every-
day Life“, 247–248. 

 128  Tamtéž, 248. 
 129  Tamtéž, 249. 
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na úrovních (informace a komunikace), na nichž také operují 
nové formy technokratické moci.“130 Melucci přitom odlišuje tři 
základní typy těchto symbolických výzev – proroctví, paradox 
a reprezentaci. Proroctví s poukazem na individuální zkušenost 
ohlašuje, že „jsou možné alternativní osnovy smyslu a že operační 
logika mocenských aparátů není jedinou možnou ‚racionalitou‘.“ 
Vnitřním rozporem této výzvy je, že „[p]roroci ohlašují něco jiné-
ho než sami sebe, a přitom zároveň představují sebe jako model.“ 
Tak například „[ž]eny mluví o právu na odlišnost, které míří za 
současnou ženskou pozici, musejí se však také opírat o zvláštnost 
své biologické a historické situace… Aktéři hnutí jsou velice často 
rozpolceni mezi svou prorockou rolí a svou činností jakožto par-
tikulárních sociálních aktérů.“131 Paradox převrací převládající 
kódy tím, že je přehání, čímž vyjevuje jejich iracionalitu a násilí, 
jež v sobě skrývají: „Přeháněním či dováděním do krajnosti do-
minantního diskursu moci zjevuje ‚hnutí‘ seberozpornou povahu 
jeho ‚důvodů‘ či z druhé strany ukazuje, že to, co je vládnoucími 
aparáty označené za ‚iracionální‘, je možná dramaticky pravdi-
vé.“132 Reprezentací ukazují aktéři vnitřní rozpory obsahů vlád-
noucího diskursu tak, že je rámují do jiných forem – řečových, 
divadelních, filmových, obrazových. 

Efekt těchto tří typů symbolické výzvy přesahuje nepřímý vliv 
na institucionální reformu či proměnu elit. Činí viditelnou moc, 
která je normálně zneviditelňována naturalizací racionality orga-
nizačních procedur či divadlem velké politiky. Také moc sama to-
tiž přestává být v komplexních, postindustriálních společnostech 
„postavou“. Je rozptýlena v institucionálních formách a kódech, 
takže to vypadá tak, jako by vlastně nikdo nebyl zodpovědný za 
formulaci a prosazování účelů kolektivního života. Vytváření pro-
storů viditelnosti moci je proto důležitou funkcí sociálních hnutí, 
neboť jen s mocí, která je rozpoznatelná, se lze konfrontovat a vy-
jednávat – jen takovou moc lze přinutit, aby vzala ohled na odliš-
nosti a místo jejich potlačování či hubení se s nimi naučila žít.133 

 130  Tamtéž. 
 131  Tamtéž, 249–250. 
 132  Tamtéž, 250. 
 133  Alberto Melucci, „A Strange Kind of Newness: What’s ,New‘ in New So-

cial Movements?“, in: New Social Movements. From Ideology to Identity, 
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Moc ovšem není zviditelňována pouze na úrovni politického 
systému, nýbrž v různých oblastech a institucích sociálního živo-
ta. Po celém obvodu společenského těla je vyjevován mocenský 
– tj. nepřirozený, neracionální, neuniverzalistický – charakter so-
ciálních vztahů, které tak jsou otevírány konfrontaci, vyjednávání 
a demokratickým procedurám tvoření vůle. V postindustriální 
společnosti je stát decentrován. Z jedné strany je zapuštěn do 
systému vzájemné závislosti na úrovni transnacionálních vztahů, 
z druhé je fragmentován směrem dolů do „mnohosti dílčích vlád 
(partial governments) definovaných jak svými vlastními systémy 
reprezentace a rozhodování, tak souborem vzájemně propojených 
organizací, v nichž jsou neoddělitelně spjaty veřejné a soukromé 
aspekty.“ Hegelovské odlišení „občanské společnosti“ partikulár-
ních skupinových zájmů od „státu“ jako ochránce zájmu univer-
zálního ztrácí stále více na významu, neboť se rozpouštějí per-
manentní sociální skupiny (hegelovské „stavy“ – Stände), a tím 
se také problematizuje reprezentace, „syntéza“ a vyrovnávání 
jejich zájmů státem a jeho politickým systémem. „Předcházející 
jednota (a homogenita) sociálních zájmů se rozpadla … viděno 
zvrchu dalo by se říci, že na sebe berou podobu obecných kul-
turních a symbolických orientací, které nemohou být přisouzeny 
zvláštním sociálním skupinám; viděno zespodu jsou tyto zájmy 
rozděleny do množství primárních potřeb včetně těch, které 
byly dříve považovány za přirozené.“134 Tak je zkomplikováno 
a zpochybněno oddělení společnosti mnoha zájmů od politického 
systému jejich reprezentace. Masové strany se postupně deideo-
logizují a zbavují svých původně vyhrocených třídních obsahů. 
Jsou čím dál tím blíže státnímu aparátu než společnosti, kterou 
mají reprezentovat. Z druhé strany se zmnožují centra reprezenta-
ce a rozhodování vně stranického politického systému. 

Právě na pozadí těchto proměn se rozvíjejí hnutí, jimž jde 
o aktivní osvojení motivace a smyslu jednání v každodenním 
životě i o zviditelnění moci v různých sociálních institucích, jež 
je prvním krokem k jejich politizaci a demokratizaci. V nové 

eds. Enrique Laraña, Hank Johnson a Joseph R. Gusfield (Philadelphia: 
Temple University Press, 1994), 121–126.

 134  Alberto Melucci, „Social Movements and the Democratization of Every-
day Life“, 257. 
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historické situaci již demokracie nemůže spočívat pouze v pro-
cedurálně zajištěném přístupu ke státním zdrojům: „Demokracie 
v komplexních společnostech vyžaduje vytvoření podmínek, kte-
ré umožní jednotlivcům a sociálním skupinám, aby se potvrdili 
a byli uznáni jako to, čím jsou nebo si přejí být. Vyžaduje tedy 
uznání autonomie individuálních a kolektivních procesů signifi-
kace.“135 Tvoření, udržování a proměna identit vyžaduje existenci 
svobodných veřejných prostorů. Svoboda rozvíjení a přetváření 
identity je stále garantována svobodou reprezentace – identity 
musejí být nadále reprezentovány, a tím demokraticky bráněny 
v konfliktech s ostatními. Na druhé straně však je příslušnost 
k identitě opakem reprezentace: „příslušnost (belonging) je pří-
má, reprezentace nepřímá; příslušnost znamená bezprostřední 
užívání prospěchu z dané identity, zatímco reprezentace znamená 
oddálené uspokojení atd.“136 

Skutečná demokracie musí respektovat tento rozdíl mezi 
„konstrukcí“ a „reprezentací“ identit a v souladu s ním umož-
ňovat jak problematizaci etablovaných osnov smyslu (čili kódů) 
a vytváření nových identit, tak jejich emancipaci a zahrnování do 
politického systému. „Neautoritářská demokracie v komplexních 
společnostech předpokládá schopnost předvídat a podporovat tuto 
dvojí možnost. Právo být slyšen prostřednictvím reprezentace či 
modifikace podmínek poslouchání, stejně tak jako právo příslu-
šet (to belong), či vzdát se příslušnosti za účelem tvorby nových 
významů. Tyto svobody by učinily možným ustavení jistých práv 
každodenního života vztahujících se k prostoru, času, narození 
a smrti, k biologickým a afektivním rysům jednotlivců a přežití 
planety a lidského druhu.“137

Nutnou podmínkou takové demokracie je nezávislost veřejných 
prostorů na institucích politické společnosti – tj. státu a politic-
kých stranách: „Tyto prostory na sebe berou formu artikulovaného 
systému rozhodování, vyjednávání a reprezentace, v němž mohou 
být nezávisle na formálních politických institucích vyjadřovány 
a vnímány signifikační [tj. významotvorné] praktiky každodenní-
ho života. Veřejné prostory tohoto druhu by měly zahrnovat jisté 

 135  Tamtéž, 258. 
 136  Tamtéž. 
 137  Tamtéž. 
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záruky možnosti existence individuálních a kolektivních identit, 
lehké (soft) institucionalizované systémy podporující osvojová-
ní vědění a produkci symbolických zdrojů a otevřené systémy 
cirkulace a kontroly informací.“138 Takové prostory musejí být 
schopny prostředkovat kontakt mezi administrativně-politickou 
mocí a sítěmi každodenního života a vysílat podněty jak k pro-
měně sociálních makrostruktur, tak k demokratizaci mikrostruktur 
světa života.  

Demokratizace sociálních vztahů přitom překračuje nejen hra -
nice reprezentace zájmů politickým systémem, nýbrž hranice jaké-
koliv reprezentace. V komplexních systémech je totiž permanentně 
zvýrazňován rozdíl mezi zástupci a zastupovanými, reprezentací 
a reprezentovaným, a tím problematizována reprezentace jako 
taková. Tuto diferenci do velké míry ignorovalo pravé i levé kříd-
lo moderní politiky. Problematizace „synchronické“ reprezentace 
v rámci jednoho časového okamžiku je spjata s problematizací 
„diachronické“ reprezentace v rámci historického času. Zatímco 
pravice byla tradičně definována pozitivním vztahem k minulosti, 
levice se vymezovala jako strana budoucnosti. Navzdory svému 
levicovému rodokmenu ruší nová sociální hnutí toto zaměření na 
budoucnost, které bylo zasazeno do optimistické vize lineárního 
pokroku. Místo za budoucnost bojují tato hnutí za změnu pří-
tomnosti, od níž konec konců budoucnost také závisí. V nových 
sociálních hnutích se vydělují původci změn od těch, kteří je musí 
zpracovat a institucionalizovat. V tomto smyslu symbolizují tato 
hnutí krok za moderní dichotomii pravice a levice. Svou existen-
cí nám totiž připomínají, že idea hnutí, které se promění samo 
v administrativně-politickou moc, aniž by ztratilo svůj kreativně-
-revoluční potenciál, nepřežila Říjnovou revoluci. 

Komplexní systém potřebuje k udržení své rovnováhy konti-
nuál ní adaptivní změny a tedy konflikt, ale z druhé strany také 
stabilizující moc, která je sama odlišná od konfliktů a jejich 
aktérů: „Konflikty jsou důležité proto, že mohou zabránit sebe-
uzavření systému tím, že nutí vládnoucí skupiny inovovat, dovolit 
směnu elit, vpustit dovnitř to, co bylo předtím z rozhodovací aré-
ny vyloučeno a přivést na světlo stínové zóny neviditelné moci 
a umlčení, které systém a jeho vládnoucí zájmy nevyhnutelně 

 138  Tamtéž, 258–259. 
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tvoří. Zdá se, že tyto možné důsledky konfliktu jsou základní (byť 
ne jedinou) funkcí sociálních hnutí a takové politické opozice, 
která odolává pokusům nastolit novou moc na ruinách staré či ale-
spoň se snaží zabránit sama sobě v reprodukci takové moci.“139 

3. Jak nová jsou nová sociální hnutí? (Kenneth H. Tucker)

Nová sociální hnutí vystupují do popředí po pádu velkých revo-
lučních projektů „staré“ i „nové“ levice. Jejich prvotním cílem již 
není uchopit moc ve státě a použít ji ke zrušení politického a eko-
nomického subsystému, které údajně zabraňují plnému uskuteč-
nění člověka. Nová sociální hnutí respektují vydělení těchto dvou 
subsystémů a těžiště jejich zájmu se přesouvá z utopických plánů 
na jejich zrušení k obraně proti jejich nelegitimní expanzi na úkor 
občanské samoorganizace a svobodné komunikace. Občanská 
společnost v tomto smyslu ovšem již není pojata jako sféra eko-
nomické činnosti (marxistické a ultraliberální pojetí), nýbrž jako 
sféra demokratické veřejnosti. Habermasovi žáci Jean Cohenová 
a Andrew Arato vystihují termínem „sebe-omezujícího radikalis-
mu“ (self-limiting radicalism) právě fakt, že nová sociální hnutí 
nejsou pouze prostředkem prosazení politických cílů, ale že mají 
také smysl sama v sobě, neboť se v nich vyjadřují a přetvářejí 
skupinové identity.140  

V této souvislosti upozorňují oba autoři (a mnozí další ko-
mentátoři 90. let) na to, že rozdíl mezi starými a novými hnutími 
byl zbytečně přehnán. Jak ukázal anglický marxistický historik 
E. P. Thompson ve slavné práci Utváření anglické dělnické třídy 
(1969)141, celé dělnické hnutí se od svých počátků dá pochopit 
nejen s ohledem na boj za prosazení ekonomických zájmů a po-
litickou emancipaci, ale také a v nemenší míře jako utváření 
nové kolektivní identity, jako kulturní sebetvorba pracujících tříd, 
jako konstrukce jejich společné identity a systému kulturních 

 139  Tamtéž, 254. 
 140  Jean L. Cohen a Andrew Arato, Political Theory and Civil Society (Cam-

bridge, MA: MIT Press, 1992), 493. 
 141  E. P. Thompson, The Making of the English Working Class (Harmond-

sworth: Penguin Books, 1969). 
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významů, norem jednání a interpretací světa. Určité segmenty 
dělnického hnutí (například anarcho-syndikalismus) pak svým 
důrazem na politickou decentralizaci a participaci, osobní sebe-
rozvoj a nezávislost odpovídají přímo znakům, kterými se údajně 
nová hnutí odlišují od starých.  

Kenneth H. Tucker v této souvislosti napadá habermasovskou 
dichotomii mezi prací, zařazenou do ekonomické sféry, v níž 
vládne instrumentální racionalita, a osobní autonomií, seberoz-
vojem a demokratickou komunikací, zařazených do socio-kultur-
ního „světa života“.142 Podle Tuckera Habermas touto dichotomií 
nejen popírá možnost, že se v práci může rozvíjet autonomie 
a schopnosti člověka, ale také implicitně zavrhuje původní dělnic-
ký program zavedení demokratické participace do výroby a eko -
nomiky. Tucker také kritizuje články Cohenové z první půle 
80. let, které byly silně ovlivněné Habermasovou koncepcí. Na 
rozdíl od svých umírněnějších pozdějších formulací v nich tato 
teoretička vyostřila rozdíl mezi „novými“ a „starými“ hnutími 
a řadila některé proudy těch druhých – především právě anarcho-
-syndikalismus – ke zpátečnické reakci hlásající „de-diferenciaci 
společnosti, ekonomiky a státu“. Podle Cohenové „[j]ejich čistě 
defenzivní povaha … implikuje nikoliv obranu společnosti, ale 
utopického modelu předmoderního společenství proti státu a eko-
nomice. Jejich odmítnutí dosažených forem demokracie jako 
‚buržoazních‘ spolu s nebezpečným mýtem společenství osvo-
bozeným od moci, suverenity či dokonce soutěže vyjevuje jejich 
příbuznost s autoritářstvím.“143 

Tucker dokládá chybnost tohoto soudu na příkladu francouz-
ského anarcho-syndikalismu. Ukazuje spjatost tohoto hnutí s tra-
dicí republikánských ctností opřených o ekonomickou a osobní 
autonomii výrobců a jejich schopnost demokratické samosprávy 
založené na permanentním vzájemném dialogu. Práce, jejíž pa-
rametry pracovník kontroluje, je součástí jeho seberozvoje a její 

 142  Kenneth H. Tucker, „How New are the New Social Movements?“, Theo-
ry, Culture and Society 8 (1991), 75–97.

 143  Citováno v tamtéž 84 z Jean L. Cohen, „Rethinking Social Movements“, 
Berkeley Journal of Sociology 28 (1983), 104. Druhým důležitým člán-
kem Cohenové z tohoto období k tomuto tématu je: „Strategy or Identity: 
New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements“, So-
cial Research 52, no. 4 (1985), 663–716.
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koordinace s prací ostatních je věcí komunikativní, a nikoliv in-
strumentální racionality. V tomto smyslu překonává anarchosyn-
dikalistická teorie a praxe habermasovskou dualitu ekonomiky 
a komunikace: „Zkušenost práce spojuje kreativitu procesů sebe-
-tvorby s příležitostí diskuse prakticko-morálních otázek.“144 

Anarchosyndikalistická doktrína nepředpokládala uchopení 
moci v centru, ale chápala radikální převrat jako masový pohyb, 
který proměňuje sociální realitu zespodu. Sdružující se výrobci si 
v tomto pohybu osvojují funkce, které byly doposud vykonávané 
anonymními ekonomickými mechanismy či byrokratizovanými 
aparáty odborů, státu a stran. Revoluční emancipace se tak obejde 
bez profesionálních revolučních elit (typu bolševické „avantgar-
dy“) a bez dichotomií mezi věděním a jednáním, rozhodováním 
a výkonem, expertízou a zkušeností, organickými levicovými 
intelektuály a dělníky. V přímé akci – generální stávce – tvoří 
dělníci kolektivně novou společnost, přičemž tato akce je nejen 
prostředkem, nýbrž i cílem samotným – uskutečňuje totiž utopic-
ké elementy budoucnosti „zde a nyní“ – je bezprostředně utopií, 
k níž se odvolává.  

Důraz na nezávislost, samosprávu a seberozvoj pracovníků – 
na individuální i kolektivní sebeurčení a seberealizaci – je v sou-
-ladu s tématy typickými pro mnohá nová sociální hnutí, v nichž 
se lidé bouří proti své redukci na „klienty“ sociálního státu 
a „konzumenty“ zboží, proti své infantilizaci profesionál ními ex-
perty, podmaňujícími si postupně všechny sféry veřejného i sou-
kromého života. Některá americká hnutí 70. a 80. let, někdy ozna-
čovaná souhrnnou nálepkou „nový populismus“ (sem patří např. 
New Citizen Movement), vědomě navazují svým odporem proti 
ta kovému „vyvlastňování“ své životní autonomie státem, trhem, 
mediální popkulturou a experty na velmi „staré“ tradice agrární-
ho republikanismu Thomase Jeffersona, farmářského populismu 
a dělnického republikanismu posledních desetiletí 19. století. 
Tato hnutí vyznávala ideál přímé decentralizované demokracie, 
emancipované od moci ekonomických a politických elit a umož-
ňující realizovat kreativní a existenciální potenciál jednotlivců: 
„noví populisté vycházejí z toho, že k formování populistického 
ducha a rozvoji vzdělané a politizované veřejnosti je nutná reálná 

 144  Kenneth H. Tucker, „How New are the New Social Movements?“, 94.
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zkušenost participace a kooperace vně zvěcnělých politických pro -
cesů. Tento grassroots radikalismus upřednostňuje přímou akci, 
lidovou iniciativu a sebeaktualizaci před byrokratickou reprezen-
tací… Prostředkem sociální změny je oživený komunitární život 
založený nikoliv na ekonomickém determinismu, z něhož vychá-
zí ortodoxní marxismus, nýbrž na koalicích a ideologickém plu-
ralismu. Prostředkem emancipace není revoluce, nýbrž budování 
nové participativní kultury zasahující do všech životních sfér.“145 
To vše je v souladu jak s republikánskou a populistickou tradicí 
minulosti, tak s vymezeními nových sociálních hnutí současnosti, 
která pozvedávají „kvalitativní požadavky, jež přesahují schop-
nosti tradičních stran a byrokratických organizací kanalizovat je 
produktivistickým směrem.“146  

Do tohoto kontextu patří i aktualizace amerického republika-
nismu Michaelem Sandelem a amerického populismu Christo-
pherem Laschem. U Sandela je republikánská tradice explicitně 
spojena se současným diskursem „občanské společnosti“ a Lasch 
se považoval za „interního“ kritika nových sociálních hnutí vze-
šlých z nové levice 60. a 70. let – environmentalismu, pacifismu 
a feminismu.147 Oba tito autoři přitom svými historickými exkur-
sy do 19. století mimo jiné zvýrazňují skutečnost, jak nedávná je 
vlastně úplná redukce předmětu „politiky“ na problém ekonomic-
kého růstu (blahobytu) a distribuce jeho výsledků, kterou máme 
sklon projektovat zpětně do 19. století. 

Přehnaný protiklad mezi dělnickým hnutím 19. století a nový-
mi sociálními hnutími poslední čtvrtiny 20. století zakrývá sku-
tečnost, že na antikapitalistických zápasech 19. století se vedle 
(utvářejícího se) proletariátu v Marxově smyslu podíleli také ma-
loživnostenští řemeslníci, kteří obhajovali své materiální ži vobytí 
stejnou měrou jako svou životní formu a s ní svou autonomii, 
seberealizaci a důstojnost. Tato tradice se neomezovala jen na 
19. století: ani východiska a cílové orientace důležitých segmentů 

 145  Tamtéž, 80.
 146  Tamtéž. 
 147  Michael Sandel, Democracy’s Discontent. America in Search of a Public 

Philosophy (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1996); Christopher Lasch, The Minimal Self. Psychic 
Survival in Troubled Times (London, New York: W.W. Norton and Com-
pany, 1984). 
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radikálního dělnického hnutí v Německu a Itálii na konci 1. sv. 
války se nedají jednoduše shrnout pod marxistický – sociálně-
-demokratický či komunistický – koncept třídního boje: důležitou 
roli v nich hráli vysoce kvalifikovaní dělníci, kteří se bránili tay-
lorizaci výroby nebo chtěli ve výrobní samosprávě rozvinout zku-
šenost získanou v průběhu války: „V obou případech … přivedla 
dělníky k protestu především obrana jisté získané identity (jejich 
dovedností či jejich organizačních funkcí ve výrobě).“148

4. Duální povaha hnutí (Jean Cohenová a Andrew Arato)

Nejenže autonomistické a antietatistické tendence lze nalézt 
u „starých“ hnutí 19. století, ale z druhé strany se většina no-
vých sociálních hnutí tak či onak snaží alespoň vykonávat vliv 
na fungování státu a ekonomiky a v krajním případě, jak ukázal 
v 90. letech případ evropských Zelených, přímo usiluje o inkluzi 
do politického systému a o podíl na legislativní a exekutivní moci. 
Podle Cohenové a Arata lze u většiny nových sociálních hnutí 
sledovat podobně duální charakter činnosti jako u amerického 
hnutí za občanská práva v 50. a 60. letech. Toto hnutí mělo jasné 
právní, politické a sociálně-ekonomické cíle v integraci afrických 
Američanů do americké společnosti, jejímž prvním předpokla-
dem bylo zrušení segregace a udělení plných občanských práv 
a dalším předpokladem zajištění rovnosti příležitostí. Ruku v ruce 
s těmito politickými a sociálními cíli však šly cíle kulturní – boj 
proti rasovým předsudkům, vytváření solidarity mezi černochy 
samotnými, ale také mezi nimi a bílými Američany, proměna 
amerického národního sebe-vědomí (rozšiřování národního „my“ 
tak, aby zahrnulo americké černochy a původní obyvatele). Ji-
nými slovy: politický program byl spjat s programem kulturním 
– prosazování morálních a politických cílů bylo doplněno rekon-
strukcí identit.  

Analogie takové duality lze nalézt u feminismu, hnutí se-
xuálních a kulturních menšin, hnutí za místní či regionální auto-
nomii, u environmentalistického hnutí i hnutí mírového. Ve všech 
těchto případech je politika reprezentace usilující o zahrnutí do 

 148  Ernesto Laclau a Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, 158. 
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politického a ekonomického subsystému (a o jejich proměnu) 
spjata s politikou kultury a identity. Tyto dva aspekty jsou často 
neoddělitelné, neboť politika identity (reinterpretace norem, tvo-
ření nových významů) většinou přímo napadá „sociální konstrukci 
samotných hranic mezi veřejnou, soukromou a politickou oblastí 
jednání“.149 V nových sociálních hnutích jsou většinou obsaženy 
expresivně-identitární, normativně-komunikativní i instrumentál-
ně-strategické aspekty kolektivního jednání: „tato hnutí mohou 
bojovat zároveň za obranu a demokratizaci občanské společnosti 
a za zahrnutí do politické společnosti a její expanzi.“150 Duální 
povaha těchto hnutí spočívá jednak ve vykonávání tlaku a vlivu 
na politický systém jednak v kulturní proměně samotné občanské 
společnosti a veřejné kultury.  

Dvojznačnost moderní racionality a úkol nových 
sociálních hnutí

Při vymezení nových sociálních hnutí Cohenová a Arato vycházejí 
z Habermasových analýz ambivalence moderní racionalizace, kte-
rá přinesla na jedné straně osamostatnění a hypertrofii instrumen-
tálního rozumu v subsystémech státní administrace (stát) a ma-
teriální produkce a distribuce (trh), na straně druhé diferenciaci 
nároků platnosti v kulturní sféře do oblastí umění, vědy a morálky 
a s ní spojenou reflexivitu, tj. rozvoj „posttradiční“ či „postkon-
vencionalistické“ kultury založené na kritice a dialogu. Navzdory 
očekáváním svých osvícenských hlasatelů i reakčních či radikál-
ních kritiků neznamená modernizace ani jen emancipaci, ani jen 
odcizení a utužení panství. Dva aspekty modernizace – osamostat-
ňování instrumentálního rozumu ve dvou subsystémech a osamo-
statňování různých nároků platnosti v různých oblastech vysoké 
kultury a s tím spjatý rozvoj sociální reflexivity – představují jak 
nebezpečí odlidštění, tak potenciál polidštění moderní společnosti. 
Právě proto nemůže být odpovědí na rozpory moderní společnosti 
ani její bezvýhradná apologetika, ani hlásání totální revoluce. Spí-
še jde o hledání náležitých hranic logiky subsystémů – totiž hranic 
expanze instrumentálního rozumu. Tyto hranice mají být stanovo-

 149  Jean L. Cohen a Andrew Arato, Political Theory and Civil Society, 511. 
 150  Tamtéž, 523. 
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vány hodnotami a významy, které se komunikativně vytvářejí ve 
svobodných asociacích občanské společnosti.  

Novým sociálním hnutím má jít o zajištění primátu komunika-
tivního rozumu a solidarity nad instrumentálním rozumem a mé-
dii byrokratické moci a peněz, v nichž se tento druhý typ rozumu 
realizuje. Nejde ovšem již o zrušení státu a trhu (jak o to šlo v pů-
vodním revolučně socialistickém programu), ale o jejich omezení. 
Vykázání administrativní moci a peněz do relativně samostatného, 
avšak omezeného prostoru je osou nové radikální politiky. Tato 
politika je připravena respektovat relativní autonomii těchto dvou 
médií a diferenciaci jejich dvou subsystémů, avšak jen v náleži-
tých mezích, které bude sama určovat a kontrolovat. 

Habermas vztahuje dvojaký charakter moderní racionalizace ke 
dvěma stranám současné společnosti – ambivalentní povaha mo-
dernizace je interpretována jako střet mezi imperativy subsystémů 
a nezávislými společenstvími svobodné komunikace. Z toho lze 
vyvodit, že v institucích moderních společností se budou odehrá vat 
jak „defenzivní boje“ za demokratizaci komunikativní základny 
každodenního života a její ochranu před kolonizací penězi a mo-
cí, tak „ofenzivní boje“ za radikální institucionální reformu.  

Když Habermas zdůrazňuje „defenzivnost“ těchto hnutí, nemá 
tím na mysli reakční obranu předmoderních životních způsobů. 
Obrana se netýká neliberálních tradic, nýbrž svobodných forem 
kooperace a socializace. Ty se musejí bránit moci státu a trhu, 
které formátují lidi do předem definovaných rolí zaměstnance, 
spotřebitele, občana a klienta sociálního státu: „Terčem protes-
tu jsou právě tyto role. Alternativní praxe je zaměřena proti na 
zisk orientované instrumentalizaci profesionální pracovní síly, 
proti na trhu závislé mobilizaci pracovní síly, proti rozšiřování 
tlaků na soutěž a výkon až k základní škole. Jejím terčem je také 
monetarizace služeb, vztahů, a času, konzumeristická redefinice 
soukromých sfér života a osobních životních stylů. Také vztah 
klientů k institucím poskytujícím veřejné služby má být otevřen 
a reorganizován podle participačního modelu svépomocných or-
ganizací… Nakonec negují tyto formy protestu … definice role 
občana stejně jako běžné způsoby účelové realizace zájmů.“151 
Kladný rys nových sociálních hnutí spočívá v tom, že staví 

 151  Jürgen Habermas, „New Social Movements“, Telos 49 (1981), 36.
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hráze zvěcňujícím efektům byrokratické a tržní regulace. Tato 
hnutí však podle Habermase sama o sobě nemají „emancipační 
potenciál“, který by mohl vést k reformě systémů a společnosti 
vcelku. Oproti univerzalistickému vzmachu moderního libera-
lismu a levice jsou podle něj tato hnutí soustředěna na obranu 
partikulárních identit. Většinou jsou také spojena s odporem 
k institucionalizaci, bez níž se ovšem žádná reforma společnosti 
neobejde. Navíc tuší Habermas v některých těchto hnutích sklon 
ke kříšení reakčního snu o organické Gemeinschaft, která by zru-
šila diferencializaci subsystémů od světa života i diferencializaci 
vysoké a každodenní kultury a různých nároků platnosti v rámci 
vysoké kultury.152 

Defenzivní a ofenzivní aspekt hnutí

Arato a Cohenová kritizují Habermasovu politickou interpretaci 
nových sociálních hnutí, v níž jim v rámci dualismu subsystémů 
a světa života přisuzuje příliš jednostranně pouze defenzivní 
funkci v boji proti kolonizaci světa života.153 Sám Habermas 
ovšem na příkladu feminismu připouští i „ofenzivní“ potenciál 
nových sociálních hnutí. V tomto směru je defenzivní, partikula-
ristická strana – zaměřená na proměnu identit a životních forem 
– doplněna ofenzivním, univerzalistickým projektem politického 
zahrnutí a rovných práv. Pro Habermase to znamená, že prv-
ní stranou je feminismus obrácen k novým sociálním hnutím, 
druhou k emancipačním hnutím modernity. Tak je překročení 
partikularismu v Habermasově optice také překročením povahy 
nových sociálních hnutí jako takových. 

Cohenová a Arato formulují své pojetí duální povahy nových 
sociálních hnutí v opozici proti tomuto Habermasovu názoru, 
avšak stále zevnitř habermasovské sociálně-teoretické osnovy. 
Podle nich byl Habermas sveden na scestí absolutizací rozdílu 

 152  Jean L. Cohen a Andrew Arato, Political Theory and Civil Society, 396. 
 153  Cohenová a Arato mají na mysli především pasáže věnované novým 
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mezi subsystémy a světem života – na jedné straně má sklon vidět 
systémy jako „sebereferenčně uzavřené“ a imunní proti záměr-
nému (politickému) jednání, na straně druhé přehání neformální 
a antiinstitucionalistickou povahu nových hnutí. Podle Cohenové 
a Arata však koncentrace těchto hnutí na sféru kulturní repro-
dukce, socializace a sociální integrace vůbec nevylučuje jejich 
institucionalizaci v rámci světa života a občanské společnosti, ani 
vliv na reformu systémů samotných či dokonce aktivní podíl na 
ní. Vedle „kulturní politiky“ v úzkém slova smyslu generují hnutí 
„novou solidaritu, mění asociativní strukturu občanské společnosti 
a vytvářejí mnohost nových veřejných prostorů a zároveň rozši-
řují a revitalizují prostory, které již institucionalizovány jsou.“154 
Mohou navíc vyvíjet ofenzivní strategie zaměřené na to, aby byla 
dovnitř systémů zabudována čidla na přijímání podnětů z občan-
ské společnosti, které poukazují ke dříve nezahrnutým hodnotám, 
hlediskům a faktorům. Podle Cohenové a Arata je třeba haberma-
sovskou dualistickou koncepci společnosti doplnit o vypracování 
duální logiky nových sociálních hnutí, která různými způsoby 
proměňují obě strany hranice mezi světem života a systémy.  

Za tím účelem vyostřují odlišení „defenzivního“ od „ofen-
zivního“ aspektu hnutí. Defenzivní strana hnutí uchovává a dále 
rozvíjí komunikativní základnu světa života. Tím je podtržena 
Habermasova teze, že hnutí jsou či měla by být nositeli kulturní 
modernizace. Tato stránka hnutí pokrývá „úsilí o redefinici iden-
tit, reinterpretaci norem a rozvoj rovnostářských, demokratických 
asociačních forem. Sem patří expresivní, normativní a komunika-
tivní způsoby kolektivního jednání; ale tato dimenze kolektivního 
jednání s sebou také nese snahy o zabezpečení institucionálních 
změn v rámci občanské společnosti, které odpovídají nově vytvá-
řeným významům, identitám a normám.“ Ofenzivní strana hnutí 
chce měnit vzájemné vztahy mezi oblastmi státní administrace 
a ekonomiky na straně jedné a kultury a občanské společnosti na 
straně druhé. K tomu musejí hnutí rozvíjet strategicko-instrumen-
tální prostředky v zápase o zdroje a politické uznání a o vliv na 
sociálně-politické makrostruktury. Ofenzivní aspekt nových hnutí 
tak intervenuje do politické společnosti (a časem možná i do eko-
nomické společnosti) a prosazuje i tam „projekt sebeomezující, 

 154  Jean L. Cohen a Andrew Arato, Political Theory and Civil Society, 530.
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demokratické institucionální reformy zaměřené na rozšíření 
a demokratizaci struktur dialogu a kompromisu, které v těchto 
oblastech již existují.“155

Diachronické pojetí duality

Cohenová a Arato stavějí svou koncepci do protikladu s diachro-
nizací duální logiky kolektivního jednání v modelu dvou stadií. 
Tento model předpokládá, že všechna sociální hnutí míří od forem 
neinstitucionálního masového protestního jednání k instituciona-
lizované a rutinní politice zájmových skupin a stran. Podle tohoto 
modelu má každé hnutí napřed podobu volné sítě lokálních sdru-
žení a grass-roots skupin s minimálními rozdíly mezi vůdci a ak-
tivisty, členy a nečleny. V tomto počátečním stadiu jsou vznášeny 
hodnotově vyhraněné a těžko vyjednavatelné požadavky. Proces 
formulace a vyjadřování těchto požadavků je zároveň procesem 
tvoření identity jejich nových nositelů – prvním úkolem hnutí je 
totiž ustavit samotný „subjekt“ politického zápasu. V tomto sta-
diu není ještě jednání měřitelné zisky a ztrátami na kontě tohoto 
subjektu, ale úspěchem či neúspěchem v budování jeho totožnos-
ti, soudržnosti a sebevědomí. Přímá participace a expresivní akce 
jsou nejvhodnějšími nástroji při dosahování tohoto cíle, tj. při 
artikulaci nové kolektivní identity ve veřejném prostoru.  

Teprve ve druhém stadiu nastupuje institucionalizace a zahrnu-
tí aktéra do systému. Toto zahrnutí znamená jeho uznání politic-
kými insiders jakožto nositele legitimního partikulárního zájmu, 
který má právo být zastoupen v politických procesech jejich agre-
gace a vyrovnávání – tj. v politice parlamentních stran či zájmo-
vých skupin. Jakmile je nová kolektivní identita utvořena a takto 
politicky uznána, těžiště jednání se posunuje z expresivního 
modu jednání k modu instrumentálně-strategickému: jeho úspěch 
či neúspěch již není poměřován vytvářením identity a solidari-
ty, nýbrž zisky a ztrátami v prosazování cílů a zájmů. Formální 
organizace nahrazuje neformální, ustavují se přesné procedury 
přijímání členů a volení leaderů. Těžiště se přenáší z participace 
na reprezentaci. Tento posun je koncepcí dvou stadií popisován 
jako proces učení, jenž s sebou nese adaptaci na politické struk-

 155  Tamtéž, 531–532. 
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tury – tj. postupné uznání toho, že identitní, symbolická politika 
neformálního hnutí nestačí k prosazení daného programu. Proto 
je nutné přejít k budování disciplinované hierarchické organizace, 
která se řídí instrumentálně-strategickými principy.  

Podle Cohenové a Arata podceňuje tato diachronická koncep-
ce duality důležitost udržování a redefinice identity a solidarity 
skupiny. Předpokládá, že identita sociálního aktéra je ustavena 
jednou provždy a že sociální hnutí se nemohou koncentrovat zá-
roveň na strategické jednání a utváření identity. Z jiného hlediska 
se tento model dá považovat za potvrzení Michelsova „železného 
zákona oligarchie“, s nímž se řada hnutí skutečně potýká: pro-
cesy formalizace a profesionalizace deradikalizují hnutí, takže 
jeho úspěch v úsilí o institucionální zahrnutí znamená nejen jeho 
zánik jakožto hnutí, ale také zhroucení jeho utopických aspira-
cí. Konflikt fundis a realos v mnoha hnutích současnosti odráží 
právě toto dilema mezi reálným zapojením a podílem na moci 
a sledováním původního radikálního programu.  

Synchronické pojetí duality

Podle Arata a Cohenové však je toto dilema v nových sociálních 
hnutích prakticky řešeno právě synchronickým udržováním obou 
jejich aspektů – například u amerického feminismu se podle nich 
dá dobře doložit, že od svého začátku až dodnes u něj přetrvává 
podvojná organizační logika strategického jednání a politiky re-
prezentace v oficiálních politických kontextech na straně jedné 
a expresivního jednání a politiky identity realizující se v grass-
-roots sítích, alternativní feministické kultuře a svépomocných 
sdruženích na straně druhé. Žádný jednosměrný přesun od expre-
sivní k instrumentální racionalitě, či od neformální k formální or-
ganizaci se v americkém feminismu nedá empiricky doložit, neboť 
„učení se odehrávalo na obou stranách a v obou směrech – političtí 
insiders přebírali témata a metody grass-roots aktivistek, zatímco 
mnohé aktivistky se připojovaly k formálním organizacím.“156  

Oproti představě o časově lineárním přechodu z občanské 
společnosti do politické tak hájí Arato a Cohenová tezi, že před-
mětem jednání je současně občanská i politická společnost, a že 

 156  Tamtéž, 558. 
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cílem hnutí je tedy jak permanentní tvorba, redefinice a udržování 
identity a solidarity, tak politika strategického prosazování zájmů. 
Ostatně také „stará“ hnutí, jako například hnutí dělnické, zakláda-
la po mnoho desetiletí svou sílu na schopnosti spojovat aktivitu na 
úrovni kulturní integrace s aktivitou na úrovni politické integrace. 
„Z tohoto hlediska nespočívá novost nových hnutí ani tak v jejich 
dualismu jako v jejich zdůrazněném uvědomění tohoto dualis-
mu. Proto by jejich odmítnutí instrumentalizace kulturní politiky 
a budování identity pro úzce pojatý politický úspěch nemělo být 
pojímáno jednoduše jako fundamentalistická nechuť k učení. Spí-
še by se dal odpor k ‚sebe-racionalizaci‘ u mnoha současných ko-
lektivních aktérů interpretovat jako důsledek poznání, že mnohé 
specifické problémy současné občanské společnosti nemohou být 
vyřešeny ‚normálními‘ politickými prostředky.“157 Na druhé stra-
ně nerovnováha mezi systémy moci a peněz a komunikativním 
„světem života“ nedovoluje žádný „ústup do autonomie“ (retreat 
to autonomy) ve smyslu uzavření se do budování vlastního světa 
nezávisle na těchto systémech, ale naopak nutí nová sociální hnu-
tí, aby vystupovala z hájemství občanské společnosti a aktivně 
působila na to, co se děje v subsystémech. Jen propracováváním 
různých forem a způsobů penetrace do těchto subsystémů může 
být občanská společnost bráněna před jejich expanzí.

Čtyři typy politiky  

S teorií dvou stadií se Cohenová a Arato shodují v tom, že tak 
jako „politika identity“ ustavuje aktéry občanské společnosti, 
ustavuje „politika zahrnutí“ aktéry politické společnosti, kteří se 
pak mohou podílet na „politice reformy“. K těmto třem typům 
politiky je ještě třeba přidat „politiku vlivu“, která zprostředkuje 
vztah mezi občanskou a politickou sférou a jejímž prostřednic-
tvím mohou hnutí či jejich identitární křídla působit na dění 
v politické společnosti, aniž by se musela stát oficiálně uznanými 
entitami této společnosti. Tato čtvrtá dimenze je klíčová, neboť 
výše zmíněný Michelsův „zákon“ skutečně platí v tom smyslu, 
že přerod hnutí do byrokratizovaných stran či zájmových skupin 
s sebou nutně nese akceptaci ziskové logiky peněz a administra-

 157  Tamtéž, 559–560. 
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tivní logiky moci. Vytratila-li by se komunikativní racionalita 
jako vnější korektiv těchto logik, pak by přes dílčí změny musely 
být opuštěny radikální aspirace těchto hnutí. Právě politika vlivu 
hraje klíčovou roli v udržování podvojné povahy aktérů, včetně 
napětí a konfliktů mezi grass-roots sdruženími socio-kulturního 
světa života a organizacemi strategicky působícími na stát a eko-
nomiku. „Program sebe-omezující radikální demokracie s sebou 
nese kritiku demokratického fundamentalismu typického pro ko-
lektivní aktéry usazené v občanské společnosti a kritiku demo-
kratického elitismu typického pro ty [kolektivní aktéry] usazené 
v politické společnosti.“158  

Shrňme tedy ještě jednou čtyři typy politiky, v nichž se podle 
Cohenové a Arata projevuje duální povaha nových sociálních hnu-
tí. Jsou jimi: (1) politika identity jako „redefinice kulturních no-
rem, individuálních a kolektivních identit, náležitých sociálních 
rolí, způsobů interpretace a formy a obsahu diskursů“, (2) poli-
tika zahrnutí jako snaha „získat uznání pro nové politické aktéry 
jako členy politické společnosti a dosáhnout výhod těch, které 
‚reprezentují‘“, (3) politika vlivu jako úsilí o změnu „světa po-
litického diskursu tak, aby se uzpůsobil novým interpretacím 
potřeb, novým identitám a novým normám“ a (4) politika refor-
my jako úsilí o „demokratizaci politických a ekonomických insti-
tucí“. Vztah nových sociálních hnutí vůči občanské společnosti 
a subsystémům se podle Cohenové a Arata dá charakterizovat 
v kategoriích cíle a prostředku: „Zatímco demokratizace občan-
ské společnosti a obrana její autonomie před ekonomickou či ad-
ministrativní ‚kolonizací‘ může být pochopena jako cíl nových 
hnutí, vytváření „senzorů“ uvnitř politických a ekonomických 
institucí (institucionální reforma) a demokratizace politické spo-
lečnosti (politika vlivu a inkluze), které by otevřely tyto instituce 
novým identitám a rovnostářským normám artikulovaným na te-
rénu občanské společnosti, jsou prostředky k zabezpečení tohoto 
cíle.“159

 158 Tamtéž, 561. 
 159 Tamtéž, 526. 
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5. Případ feminismu 

Zatímco Cohenová a Arato doplňují dualistickou osnovu Haber-
masovy sociální teorie (subsystémy/svět života) dualistickým 
pojetím povahy a činnosti nových sociálních hnutí (defenzivní/
ofenzivní), Nancy Fraserová odmítá tuto osnovu jako nepouži-
telnou pro feministické hnutí.160 Z habermasovského pohledu 
totiž rodina spadá do světa života a tedy sféry sociální integrace, 
která leží vně zbožně-peněžních a mocensko-administrativních 
vztahů, v nichž probíhá integrace systémová. Podle Fraserové 
zastírá protiklad dvou typů integrace fakt, že rodina je ekono-
mickým a mocenským systémem svého druhu – místem práce, 
směny, vykořisťování a donucení. Je také učiněna neviditelnou 
vzájemná závislost neplacené „reproduktivní“ práce ženy a pla-
cené „produktivní“ práce muže i to, jak moc muže nad ženou 
v rodině je podepřena mocí státu. V této souvislosti Fraserová 
podrobuje kritice Habermasovo odlišení rodiny, veřejné sféry, 
ekonomiky a státu, jimž odpovídají role konzumenta, občana, 
dělníka a klienta. Navrhuje doplnit tyto role o roli dětské pečova-
telky (childrearer). Tato role zpětně poukazuje k rodové povaze 
rolí předcházejících, která zůstává pro Habermase skrytá. Poli-
tickým důsledkem kritiky Fraserové je odmítnutí teze o nebez-
pečí kolonizace světa života, podle níž jsou soukromá i veřejná 
sféra občanské společnosti (oblast rodiny i asociací) v rostoucí 
míře podřizovány ekonomické a administrativní logice. Rozvoj 
moderní patriarchální rodiny se podle ní od začátku vzájemně 
posiloval s rozvojem kapitalistické ekonomiky a státu, proto ne-
může údajný konflikt rodiny (jako součásti světa života) s těmito 
dvěma subsystémy poskytnout analytické ani normativní výcho-
disko pro pochopení feminismu.  

Cohenová a Arato zvedají hozenou rukavici a snaží se načrt-
nout takovou politickou interpretaci Habermasovy sociální teorie, 
která by ji učinila použitelnou pro feminismus. Zapracovávají do 
ní ovšem i některé kritické podněty Fraserové. Především odmí-

 160  Nancy Fraser, „What’s Critical about Critical Theory? The Case of Ha-
bermas and Gender“, New German Critique, no. 35 (1985), 97–131. V ná-
sledujícím textu je při výkladu Fraserové použito shrnutí její pozice v Jean 
L. Cohen a Andrew Arato, Political Theory and Civil Society, 532–535. 
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tají relativizaci rozdílu mezi světem života a subsystémy a s ním 
korespondujícího rozdílu mezi sociální a systémovou integrací. 
Upozorňují, že smysl této dichotomie leží v odlišení dvou způ-
sobů sociální koordinace jednání – těžiště prvního spočívá v ko-
munikaci, druhého v tržních a administrativních mechanismech, 
které jsou řízeny médii peněz a úřední moci. Zatímco první způ-
sob je vhodný pro sféru kulturní (re)produkce, druhý je vhodný 
pro sféru (re)produkce materiální a organizační. Popřením tohoto 
rozdílu by podle Arata a Cohenové feministická teorie a praxe 
minuly hlavní zdroj útlaku žen, jímž je kulturní konstrukce žen-
ského a mužského rodu, která je utvářena především komunika-
tivně. Navíc lze empiricky vzato stěží rodinné vztahy pojmout 
stejnými pojmy jako vztahy formální organizace či ekonomiky. 
Příčina toho, že neplacenou péči žen o děti nelze podřadit pod 
námezdní práci, leží právě v tom, že jejím jádrem je komunika-
tivní koordinace jednání, a nikoliv koordinace systémová. Teprve 
udržíme-li tuto dichotomii, jsme schopni řešit otázku, který typ 
činnosti se hodí pro regulaci tržními mechanismy a formálními 
organizacemi a který ne.  

Tak například feministická kritika náhradního mateřství pouka-
zuje k nevhodnosti směny dětí za peníze (komodifikace mateřství) 
a chápání těhotenství a porodu po způsobu smlouvy o práci. Zdá 
se zřejmé, že v těchto případech je zavedení tržních principů zdro-
jem zmrzačení vztahu ženy k jejímu tělu, jejímu já i jejímu dítěti. 
K podpoře tohoto stanoviska přitom nemusíme přijmout natura-
listickou či esencialistickou argumentaci diferenčního feminismu, 
ale stačí vzít vážně habermasovskou ideu „komunikativní základ-
ny sociálních vztahů občanské společnosti“, která zapovídá vydání 
těchto vztahů regulaci médiem peněz. Jak péče o dítě v jeslích, tak 
výchova a vzdělání ve veřejných institucích na sebe sice berou 
formu placené práce, nemají však stejný cíl a stejnou povahu jako 
ostatní druhy námezdní práce a spadají tedy navzdory peněžnímu 
odměňování spíše do občanské společnosti. 

Místo smazání či relativizace rozdílu mezi rodinou jako sou-
částí světa života a ekonomickým či mocensko-administrativním 
systémem má podle Cohenové a Arata feminismus provádět kri-
tiku nespravedlností uvnitř rodiny v její spjatosti s fungováním 
systémů. Cílem nemá být zajištění uznání ekonomického charak-
teru domácích prací a péče o dítě převedením těchto činností pod 
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kategorii placené práce, nýbrž reforma rodiny zavedením rovné 
dělby rodičovských a domácích povinností, jíž se bude relativizo-
vat rodový charakter těchto činností. Spíše než převedení ženské 
práce v rodině do ekonomických kategorií námezdní práce jde 
tedy o zrušení patriarchálních norem, které definují tuto práci 
jako výlučně ženskou.  

Zdroj moci rodu v tradicionalistickém světě života 

Podle Cohenové a Arata má ovšem Fraserová pravdu, když tvrdí, 
že moderní patriarchální rodina posiluje fungování kapitalistické 
ekonomiky a určuje zaměstnaneckou strukturu i vztah klienta 
vůči sociálnímu státu. Patriarchální struktura nukleární rodiny je 
však „moderní“ pouze v deskriptivním smyslu. V normativním 
smyslu jsou naopak patriarchální formy života příkladem tradicio-
nalistické, konvencionalistické kultury, nikoliv kultury moderní 
a racionalizované. Zatímco konvencionalistické normy jsou spja-
ty s nekritickým a mocensky podepřeným konsensem, postkon-
vencionalistické normy jsou spjaty s konsensem, povstávajícím 
z kritického dialogu rovných osob o významech a identitách, 
které sdílejí a pravidlech, jimiž se mají řídit. „Moderní“ rodina 
v deskriptivním smyslu se tak musí „modernizovat“ ve smyslu 
preskriptivním – musejí do ní být zavedeny principy rovné svo-
body a kritické komunikace o společném životě a jeho normách. 
Podmínkou takové modernizace uvnitř sféry sociální integrace je 
osvobozování komunikativní interakce z rituální reprodukce tra-
dičních konvencí. Tato modernizace kultury je však možná teprve 
tehdy, když je komunikativní interakce zbavena úkolu koordinace 
všech sociálních oblastí. Toto odlehčení zajišťuje právě diferen-
ciace systémů ekonomiky a státní správy od socio-kulturního 
světa života. 

Cohenová a Arato souhlasí s Fraserovou v tom, že Haberma-
sovo vyhrazení výrazu „moc“ pro administrativní moc formál-
ních organizací činí neviditelným mnohotvárnou povahu a různé 
způsoby, jakými moc operuje ve sféře sociální integrace. V této 
sféře se moc realizuje především v podobě různých komunikač-
ních kódů, které vymezují sféru srozumitelného a nesrozumitel-
ného, a tím i sféru možného a nemožného, přípustného a zakáza-
ného, „přirozeného“ a „umělého“, kontingentního a nutného atd. 
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„Rod“ je typickým příkladem takového selektujícího kódu, jehož 
moc je založena na „samozřejmosti“ a „přirozenosti“ – tj. nekri-
tizovatelnosti jeho východisek. Cohenová a Arato přiřazují „rod“ 
k „prestiži“ a „morální autoritě“, které Habermas odlišuje od 
řídících médií (peněz, moci) jako „generalizované formy komu -
nikace“: „Existující rodové kódy, i když jsou historicky proměn-
livé a v tomto smyslu sotva tradiční, jsou vytvořeny takovým 
způsobem, že zastavují tázání na domněle nekritizovatelném 
(unchallengable) komplexu významů, který je definován jako 
,přirozený‘ … Rod není dalším řídícím médiem, ale souborem 
kódů, v nichž a jejichž prostřednictvím operuje moc. Rod pokra-
čuje ve vytěsňování komunikace přirozeného jazyka a usnadňuje 
operaci moci vně formálních organizací.“161

Konvenční rozumění rodu redukuje náklady interpretativní 
a komunikační energie a zmenšuje nebezpečí neporozumění. 
Schopnost rodu motivovat jednání a zajišťovat poslušnost jistým 
pravidlům je založena na shodě. Konvenční kódy s jejich vý-
znamy a normami jsou vštěpovány v průběhu primární – dětské 
– socializace v rodině spolu s utvářením identity a znova potvr-
zovány a posilovány v sekundárních socializačních procesech ve 
veřejných institucích. Tyto normy, významy a identity jsou pří-
mo či nepřímo posilovány pozitivními a negativními sankcemi 
spjatými s nerovným přístupem k penězům a moci v rámci dvou 
subsystémů: „Proto musejí být napadeny na dvou frontách: kon-
venční rodové kódy moci musejí být rozpuštěny aktéry beroucí-
mi do svých rukou zodpovědnost za vytváření nových významů 
a nových interpretací a zároveň musejí být napadeny nerovnosti 
(inequities) v rozdělování peněz a moci.“162 

Na jedné straně je tedy moc rodu vytvářena v soukromé i ve-
řejné sféře občanské společnosti, na straně druhé má rodovou 
povahu i fungování dvou subsystémů. Cohenová a Arato souhlasí 
s Fraserovou v tom, že největší mezera Habermasovy teorie spo-
čívá právě v neschopnosti zohlednit rodový charakter rolí dělníka 
a občana, které se vynořily společně s vydělováním tržní ekono-
miky a moderního státu ze světa života. Paralelně s nimi a jako 
jejich komplement se utvářela moderní role ženy v domácnosti. 

 161  Tamtéž, 543
 162  Tamtéž. 
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Omezení žen na reproduktivní a pečovatelskou roli bylo „druhou 
stranou přechodu z rodinné ekonomiky na kapitalistický způsob 
výroby a nahrazení autokratických a monarchických ústavních 
forem formami republikánskými a liberálními. Jakmile začala 
mít převahu námezdní práce, začala být role námezdního dělníka 
chápána jako rodová, mužská role, zatímco rodina byla konstruo-
vána jako soukromá sféra – jako oblast žen, v níž není vykonává-
na žádná skutečná práce. Totéž platí pro republikánskou koncepci 
občana-vojáka, z jejíž definice byly vyloučeny ženy. Není vůbec 
náhodou, že s krystalizací rolí mužského živitele (male breadwin-
ner) a mužského občana (male citizen) se vynořil kult domácího 
krbu (a cult of domesticity), aby poskytl ideologické komponenty 
novým rolím manželky a matky. Samozřejmě byla také rozvinuta 
role otce, ale to byla prázdná role, jen jiný termín pro živitele. 
Tak byly jakožto generalizované médium komunikace vestavěny 
rodové mocenské vztahy do všech rolí rozvinutých v (selektivně 
racionalizované) moderní společnosti.“163 

Tato rekonstrukce rodové povahy modernizace neruší dualitu 
světa života (včetně rodiny) a subsystémů státní správy a tržní 
ekonomiky, ale ukazuje, jak jsou ve světě života produkovány 
patriarchální normy, o něž se opírá moderní sociální stát, když 
konstruuje ženy jako závislé na mužích, a činí z nich klienty 
zvláštního druhu. Fraserová má svou část pravdy v tom, že teze 
kolonizace zdůrazňuje opačný směr determinace – totiž penetraci 
peněz a formálně organizované moci do komunikativní základny 
každodenního života. Místo paušálního odmítnutí této teze však 
je podle Cohenové a Arata plodnější podržet ji, ale přitom zavést 
kvalitativní rozdíl mezi tradicionalistickými a modernizovanými 
formami světa života. Nejde jen o to, zda v tom či onom případě 
(či činnosti) je lepší sociální nebo systémová integrace, ale také 
o to, jaký typ sociální integrace by měl doplňovat či nahrazovat 
integraci systémovou. Teze kolonizace tak má být podržena, musí 
však být specifikována a kontextualizována. Jejím opuštěním 
a redukcí světa života na systém bychom zcela vyloučili možnost 
radikální kulturní rekonstrukce sociálních vztahů. Taková reduk-
ce by totiž směřovala k „reifikaci a vyčerpání neobnovitelných 
kulturních zdrojů, které jsou zapotřebí pro údržbu a tvoření osob-

 163 Tamtéž. 
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ních a kolektivních identit. To zahrnuje zdroje nutné k tvoření 
nepatriarchálních norem ve světě života a k rozvoji solidárních 
asociací a aktivní participaci, která by jim pomohla stvrdit jejich 
vliv na subsystémy.“164

Otázka „zprávnění“ a duální strategie 

Tento přístup lze ilustrovat na použití Habermasova pojmu 
„zprávňování“ (Verrechtlichung, juridification) na problém rodiny. 
Z jedné strany má rozšíření základních právních principů na ženy 
a děti, jimž byl původně status právní osoby odepřen (např. v an-
glo-amerických zemích v doktríně coverture), evidentně pozitivní 
dopad. Rovnostářské principy v podobě zákonně zaručených práv 
dětí vůči rodičům a manželky vůči muži nahrazují autoritářské 
normy patriarchálního řádu a vedou k rovnější distribuci kompe-
tencí a nároků mezi členy rodiny, a tím k jejich demokratickému 
umocnění. Z druhé strany s sebou zprávňování nese administra-
tivní a soudní kontrolu, které nahrazují proces sociální integrace 
integrací systémovou, takže emancipace v rodině je tak dosaženo 
za cenu nového typu panství. To je čím dál tím hmatatelnější 
v rozvoji sociálního státu: „Experti (soudci a terapeuti) se stávají 
rozhodčími nových práv a konfliktů, které z nich povstávají. Zasa-
hují … do sociálních vztahů, které jsou formalizovány, odpojeny 
a rekonstruovány jakožto individualizované případy, jež mají být 
řešeny soudními a administrativními prostředky jako každý jiný 
soubor konfliktních vztahů. Formální, individualizující a tudíž 
univerzalizující soudy, které se nemohou zabývat kontextuálními 
spletitostmi, zbavují klienty moci tím, že předem vylučují jejich 
schopnost aktivně participovat na řešení jejich vlastních problémů. 
Samotné médium práva narušuje komunikativní struktury…“165  

Tento proces tedy blokuje možnost dialogických procesů 
tvoření vůle a rozhodování. Nutně také abstrahuje od podmínek 
a potřeb každého individuálního „případu“. Vedle uschopnění tak 
zprávnění může mít také opačný, zneschopňující efekt. Z hledis-
ka feministické teorie i praxe nezbývá než uznat, že zde existuje 
reálné dilema – zákonné zavádění rovných práv může nahradit 

 164  Tamtéž, 544–545. 
 165  Tamtéž, 545–546. 
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jednu závislost jinou a místo uvolnění prostoru pro přetváření 
norem a identit může znamenat jen jiný typ podrobení: „Tra-
diční patriarchální životní formy byly formálně delegitimovány 
novými právy žen a dětí, avšak vztahy klient/expert zmnožované 
v občanské společnosti prostřednictvím média práva, neruší pod-
statné nerovnosti v moci a hlasu, ani neusnadňují tvoření nových 
významů, identit a norem. Ve skutečnosti nové vertikální vztahy 
mezi právním subjektem a soudcem či sociálním pracovníkem 
vytěsňují horizontální komunikativní interakci nezbytnou pro 
vznik nových solidarit, rovnostářských norem a životních způ-
sobů. V důsledku toho jsou procesy kolektivního uschopnění 
(empowerment) a tvoření nepatriarchálních identit v občanské 
společnosti zablokovány.“166 

Záporné efekty právní intervence do rodiny sociálním státem 
lze dát do protikladu se zaváděním zákonné regulace práv dělní-
ků na odborovou organizaci či kolektivní vyjednávání. Základní 
rozdíl je v tom, že jedno zprávnění vedlo k rozšíření autonomie 
dotčených osob, druhé k jejímu oslabení. A právě takové roz-
lišení je schopna konceptuálně podepřít dualistická sociální 
teorie – zatímco pracovní zákonodárství umožňuje jednotlivcům 
rozvíjet vzájemnou solidaritu, společně jednat a vymáhat si tak 
větší prostor autonomie, určité typy státní intervence do rodiny 
vytvářejí izolované a bezmocné klienty státního aparátu. Zavádějí 
totiž administrativní moc do oblastí, kde by se měla rozvíjet a mo-
dernizovat komunikativní forma koordinace. Cohenové a Aratovi 
nejde o paušální kritiku sociálního státu (s jeho uzákoňováním 
nových, sociálních nároků), ale o přivedení pozornosti k tomu, 
že konkrétní forma práva či dávky i institucionální a kulturní 
kontext mohou měnit jejich výsledný efekt z hlediska demokra-
tického a rovnostářského ideálu.  

Výdobytky sociálního státu nemají být paušálně odmítnuty, ale 
podrobeny naznačenému normativnímu testu, který teprve ukáže, 
zda vedou k rozvinutí, nebo naopak potlačení komunikativně-us -
chopňujících struktur občanské společnosti. Boj proti patriarchátu 
pak musí mít tři základní kroky či „projekty“. Obrana světa živo -
ta musí být doplněna jeho modernizací ve smyslu nahrazování 
konvenčně dodržovaných patriarchálních norem normami komu-

 166  Tamtéž, 546–547. 
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nikativně dosahovanými (1). Musí být také rozvíjeny rovnostář-
ské instituce občanské společnosti (2). Tyto instituce pak musejí 
být schopné vykonávat vliv na administrativní a ekonomický sys -
tém (3): „První projekt dovolí zprávnění pouze ve formách, které 
umocňují aktéry občanské společnosti, aniž by je podrobovaly ad -
ministrativní kontrole. Druhý rozpustí mužské panství ve veřej-
ných i v soukromých institucích. Třetí přinese do ekonomické i po -
litické společnosti strukturální reformy, které je učiní receptivními 
a komplementárními vůči novým identitám a nově demokratizo-
vaným, rovnostářským institucím občanské společnosti.“167 

Cohenová a Arato tak přijímají jisté momenty kritiky Haber-
mase Fraserovou, zároveň však zachovávají dualistickou osnovu 
jeho sociální teorie, kterou doplňují konceptem duální strategie 
hnutí. V protikladu k Habermasovi ukazují právě na příkladu 
feminismu, že role nových sociálních hnutí nespočívá jen ve 
hlídání hranic modernizovaného světa života, ale také v reformě 
společnosti jako celku. „Zaměření na převrat konkrétních život-
ních forem založených na mužské dominanci a na reinterpretaci 
rodových identit doplňuje feminismus úsilím o zabezpečení vlivu 
nových, rovnostářštějších rodových identit ve veřejných prosto-
rech občanské a politické společnosti a dosažení politické inkluze 
za takovýchto podmínek.“168 

První, defenzivní aspekt feminismu pak nelze nazvat parti-
kularistickým, neboť v něm jde o aktivní přetváření a kritickou 
modernizaci životních forem, která proměňuje omezení a nerov-
nosti ve veřejných i soukromých komunikativních procesech – 
v nichž se generují normy, interpretují tradice a tvarují identity – 
ve směru větší reflexivity, individuální autonomie a otevřenosti 
k druhému. Druhý, ofenzivní aspekt feminismu prosazuje zahrnu tí 
žen jakožto rovných do politického i ekonomického systému a od -
povídající proměnu těchto systémů – zahrnutí žen jakožto rov-
ných do světa politiky a práce s sebou nutně nese kritiku a otřes 
„mužských standardů za domněle neutrálními strukturami těchto 
oblastí. Jakmile ‚typický dělník‘ již není pojat jako mužský živi -
tel rodiny, struktura pracovního času, délka pracovního dne, po -
vaha dávek a hodnota zaměstnání musejí být náležitě revidovány. 

 167  Tamtéž, 548. 
 168  Tamtéž. 
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A jakmile ‚odpovědný občan‘ již není pojat jako mužský voják, 
inkluze žen do politické a státní sféry musí zahrnovat také pod-
statné změny v těchto oblastech. Má-li ofenzivní politika zahr-
nutí být opravdu univerzalistická, nese s sebou institucionální 
reformu. Duální logika feministické politiky tak s sebou nese 
komunikativní, dialogickou politiku identity a vlivu zacílenou na 
občanskou a politickou společnost a organizovanou, strategicky 
racionální politiku zahrnutí a reformy zaměřenou na politické 
a ekonomické instituce.“169 

Podle Cohenové a Arata lze doložit, že poválečný feminismus 
v USA i západní Evropě měl právě takovou duální povahu. Druhá 
vlna feminismu byla založena na posilování vědomí o žen ské otáz-
ce (consciousness raising) stejně tak jako na prosazování ekono-
mické a politické emancipace a reformy, přičemž druhé nemohlo 
být prosazeno bez prvního. Tyto dva momenty byly ztělesněny ve 
dvou větvích hnutí: „Starší větev (ve smyslu časovém i vzhledem 
k průměrnému věku aktivistek) zahrnovala množství zájmových 
skupin zaměřených na politickou a ekonomickou inkluzi a usilu-
jících o vykonávání vlivu uvnitř právního a politického systému 
v boji proti diskriminaci a za dosažení rovných práv. ‚Mladší‘ 
větev, vynořující se z nové levice a hnutí za občanská práva, se 
formovala do volně propojených autonomních grass-roots skupin, 
jejichž terčem byly formy mužské dominance v rámci soukromé 
a veřejné sféry občanské společnosti. Tyto skupiny artikulovaly 
velká mobilizující ‚rodová‘ témata potratu, antikoncepce, znásil-
nění, domácího násilí a podobně. Jejich zaměření na identitu, 
svépomoc, consciousness raising a proselytismus prostřednic-
tvím undergroundového tisku, alternativních publikací a univer-
zit mělo za cíl šířit feministické vědomí a zavádět institucionální 
změny v sociálních vztazích občanské společnosti založených 
na tradicionalistických, nerovnostářských rodových normách. Na 
kon ci 60. let se začaly obě větve hnutí přibližovat. Politicky etab-
lované feministky převzaly mnoho témat artikulovaných grass-
-roots feministkami, zatímco tyto začaly masově vstupovat do 
místních oddělení celonárodních politických organizací.“170  

 169  Tamtéž, 549–550. 
 170  Tamtéž, 552. 
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Úspěchy této duální strategie jsou měřitelné množstvím legisla-
tivních opatření přijatých v průběhu 70. let k zajištění nediskrimi-
nace a rovnosti, k legalizaci potratu i k ochraně žen před násilím 
jejich zákonných mužů. Všechna tato témata obsahovala mnohem 
více než jen program rovných práv – šlo v nich o radikální pro-
měnu statusu ženy v moderní patriarchální kultuře, respektive 
o překročení této kultury samotné. Tak například otázka potratu, 
svobody volby a kontroly nad vlastním tělem symbolizovaly hlub-
ší touhu po svobodě rozhodování o tom, čím žena bude, včetně 
toho zda a kdy se stane matkou. Legalizace potratu a kriminalizace 
manželského násilí a znásilnění sice zavedly právo do soukromé 
oblasti, na straně druhé však jimi ženy získaly daleko větší kontro-
lu nad tímto soukromím, a tím dosáhly větší osobní autonomie. 



– 138 –

6. Návrat politična z radikalizace modernity
(U. Beck, A. Giddens)

1. Modernita: jednoduchá a reflexivní

Teorie reflexivní modernity či modernizace propracovávaná ně-
meckým sociologem Ulrichem Beckem a jeho britským kolegou 
Anthony Giddensem na konci 20. století stojí jako poslední v řadě 
těch sociálních teorií 20. století, které se po vzoru historického 
materialismu nesnažily jen neutrálně zjistit, jaký svět je, ale také 
jaký by měl být a co pro takovou změnu je třeba udělat. Beckova 
a Giddensova teorie je posledním článkem v řetězu, který začíná 
u kritické teorie Frankfurtské školy 30. a 40. let, jejímž pokračova-
telem je Jürgen Habermas. Habermasova idea nových sociálních 
hnutí jako obránců světa života a jeho komunikativní racionality 
před subsystémy státní administrace a trhu poháněnými instru-
mentálně-strategickou racionalitou byla odpovědí na „legitimační 
krizi“ kapitalistického státu blahobytu. Pro Habermase je posled-
ním zdrojem legitimity i reformy sociálně-liberálního státu svo-
bodné sdružování a komunikace v nestátních oblastech občanské 
společnosti. Subjektem tohoto svobodného kolektivního jednání 
jsou právě nová sociální hnutí. Ta na jedné straně signalizují ne-
moc – krizi legitimity a kolonizaci světa života, na straně druhé 
naznačují i směr možné léčby – zadržení expanze subsystémů 
potvrzením světa života a občanské společnosti. 

Pro Ulricha Becka jsou tato hnutí také odpovědí na krizi. Jejím 
paradigmatem však již není krize legitimační, ale krize ekolo-
gická. Ta podle tohoto autora symbolizuje přechod od „první“, 
„lineární“ či „jednoduché“ modernity do modernity „druhé“, „ne-
lineární“, „reflexivní“.171 V první modernitě se ekonomika, kul-
tura a politika spojily do konfigurace industriálního kapitalismu, 
národního státu a parlamentní demokracie.172 Ve druhé moder-

 171  K problematice „druhé modernity“ srov. také: Jan Keller, Sociologie a eko-
logie (Praha: Slon, 1997), 168–191 a Břetislav Horyna, Druhá moderna 
(Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace) (Brno: Masarykova univer-
zita, 2001). 

 172  Beck nazývá první modernitu „industriální“, odmítá však výraz „postin-
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nitě se začaly nezamýšlené důsledky těchto institucí obracet proti 
nim samotným. Vedle této prvotní, deskriptivně pojaté reflexivity 
se také rozvíjí reflexivita v užším smyslu uvědomování si nové 
si tuace a hledání a experimentace náležitých odpovědí: krize 
modernity jako epochy a společenského řádu vyzývá k radika-
lizaci modernity jako intelektuálního, politického a kulturního 
projektu. Tento projekt se svým filosofickým jádrem v osvícen-
ství byl kulturně-politickým motorem první modernizace, která 
„rozpustila strukturu feudální společnosti v devatenáctém století 
a vytvořila industriální společnost“.173 Dnes musí modernita na-
jít nové prostředky, jak reagovat na krizi této společnosti, musí 
se stát „jinou modernitou“ – modernitou schopnou reflektovat 
a kritizovat sebe samu – své nezamýšlené důsledky i zamlčené 
předpoklady.  

Vystavení modernity problémům, které si sama způsobila, cha-
rakterizuje Beck jako „použití“ modernity na ni samotnou, jako 
její potýkání se s negativními bočními důsledky – Nebenfolgen 
– jejího prvního stadia. Ekologická krize je nejtypičtějším pro-
jevem této reflexivity – otřásá ideově-teoretickým horizontem 
19. století s jeho představou možnosti neomezeného růstu, tech-
nického pokroku a nevyčerpatelných sil přírody, údajně použi-
telných k nekonečnému zvětšování blahobytu člověka. K eko-
logickému zpochybnění industriální modernity se dále přidávají 
proměny v různých sociálních sférách, ať již se jedná o sociální 
stratifikaci, výrobu nebo rodinu. 

Konfiguraci první modernity nahlodávají procesy globalizace 
a individualizace. Zatímco první proces narušuje samozřejmost 
národního státu, druhý zase podrývá samozřejmost sociálních tříd 
industriální éry a zpochybňuje „přirozenost“ pohlavně-rodových 
rolí téže epochy. Národní, třídní i pohlavně-rodová identita lidí se 
problematizuje. Dochází k tomu nikoliv nějakou vědomou revo-
luční přetržkou s první modernitou, ale naopak rozvojem logiky 

dustriální“ pro označení druhé fáze: ten je podle něj redukcionisticky 
zatížen funkcionalistickou perspektivou, neboť za základní rozdíl pokládá 
rostoucí důležitost sektoru služeb oproti sektoru průmyslové výroby. Po-
dobně ovšem odmítá Beck i výraz „pozdní kapitalismus“ jako stále příliš 
poplatný postmarxistické perspektivě.

 173 Ulrich Beck, Risk Society. Towards a New Modernity, trans. M. Ritter 
(London: Sage, 1992), 10. 
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modernizace, jejíž nezamýšlené důsledky se obracejí proti někte-
rým jejím východiskům. Spíše než Marxova představa kapitalismu, 
který vychová své vlastní hrobaře, zde platí Schumpeterova intui-
ce o pozvolném vývoji, v němž budou nepozorovaně nahlodány 
samotné základy, na nichž tento vývoj stojí. Místo Marxovy před-
stavy boje, v němž jedna třída přemůže jinou (která jí doposud 
vládla), nabývá na přesvědčivosti představa porážky industriální 
modernity prostřednictvím jejího vítězství.

Beckovou terapií reflexivity modernity je radikalizace moder-
nity jako intelektuálního, kulturního a politického projektu, tedy 
její zreflexivnění v druhém naznačeném smyslu. Industriální 
modernita je podle něj pouze „polomodernitou“ – tedy takovým 
typem rozvoje, v němž modernizace je neustále doprovázena, brz-
děna a omezována pohybem „protimodernizace“. Příkladem je jak 
partikularizace univerzálních lidských práv jejich přidělováním na 
základě příslušnosti k národnímu liberálním státu, tak rozpor mezi 
deklarovanou rovností lidí jakožto jednotlivců a nerovností obou 
pohlaví v buržoazní patriarchální rodině, v zaměstnání a participa-
ci na politické moci. První modernita byla podle Becka pozname-
nána dialektikou modernizace a protimodernizace – deklarativní 
přijetí rovného práva každého na hledání vlastního sebeuskuteč-
nění a budování liberálně-demokratických institucí v ní šlo ruku 
v ruce s nacionalismem, sexismem, kolonialistickým rasismem 
a industrializací války. 

Filosoficky vzato se tato dialektika modernity a protimodernity 
projevuje jako neustálé napětí mezi morálním i epistemologickým 
zneurčiťováním a problematizací světa a sklonem k jeho re-na-
turalizaci, k novému zesamozřejmění. Demaskování všech do-
mnělých „přírodních“ nutností jakožto „historických“ nahodi lostí 
rozjitřuje touhu po novém ukotvení v přírodní nutnosti. V sou -
ladu s tím byla rozpuštěná tradice předmoderní společnosti v in-
dustriální modernitě nahrazena novými institucemi, které stabi-
lizovaly zkušenost jednotlivce a zajišťovaly jistotu a neměnnost 
společenského prostředí. Tyto instituce do sebe zapadaly jako 
panenky ruské matrjošky: na jasně vymezených rodových rolích 
stála nukleární rodina, z níž vyrůstaly jednotlivé společenské 
třídy. Ke zpochybnění těchto jistot pak došlo podle Becka právě 
díky úspěchu institucí a procesů, z nichž tyto jistoty vyrůstaly. 
Reflexivní modernizace spojená u Becka s příchodem tzv. riziko-
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vé společnosti „rozpouští premisy a kontury industriální společ-
nosti a otevírá cestu do jiných modernit nebo protimodernit.“174 

Reflexivní modernita se objevuje neočekávaně a nezáměrně, 
bez revolučních křečí a bez demokratického požehnání parlament -
ních institucí – spíše se plíží a ustavuje takovými cestami a skrze 
takové instituce, které jsme tradičně pokládali za mimopolitické. 
Slovy Becka dochází k „subpolitizaci společnosti“: „V součas-
ných diskusích se již neočekává, že ‚alternativní společnost‘ vze -
jde z parlamentních debat o nových zákonech, ale spíše z aplika ce 
mikroelektroniky, genetické technologie a informačních médií.“175 
Sub-politizace společnosti reaguje na návrat nejistoty, který cha -
rakterizuje rizikovou společnost. Riziková společnost totiž vy-
prazdňuje klasické politické instituce, které nejsou schopny na 
novou situaci adekvátně reagovat. Politično tak proniká za hrani ce 
úzce vymezeného politického systému: „Ty oblasti rozhodování, 
které v modelu industriálního kapitalis mu ležely v závětří politič -
na – soukromí, podnikání, věda, obce, každodenní život atd. – jsou 
v reflexivní modernitě chyceny v bou řích politických konfliktů.“176 

S příchodem rizikové společnosti se také mění povaha distri-
bučního konfliktu, který charakterizoval industriální fázi moder-
nizace. Zatímco v ní šlo o distribuci dober, v rizikové společnos-
ti jde o distribuci zel. Hrozby modernizace začínají dominovat 
nad jejími přísliby. To se projevuje ve třech vztazích: ve vztahu 
k přírodním a kulturním zdrojům, které jsou postupně v průběhu 
modernizace vyčerpávány, ve vztahu k ohrožením a rizikům, 
které modernizace produkuje a konečně ve vztahu k celkovému 
uspořádání společnosti a zdrojům kolektivní identity a významů, 
dávajícím smysl individuální existenci. Tyto objektivně existují-
cí hrozby, které definují logiku fungování rizikové společnosti, 
přitom nejsou podle Becka ve veřejném vědomí nejdříve jako 
systémové hrozby vnímány. Koneckonců každá jednotlivá hroz-
ba vyžaduje určité opatření, které lze s trochou marketingového 

 174  Ulrich Beck, „Das Zeitlater der Nebenfolgen und die Politisierung der 
Moderne“, in: Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse, Ulrich Beck, 
Anthony Giddens a Scott Lash (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996), 29.

 175  Ulrich Beck, Risk Society, 223. 
 176  Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver 

Modernisierung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993), 157. 
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umu výhodně zpeněžit. Z pohledu kapitalistických podnikatelů 
tak rizika představují spíše tržní příležitosti, které vlastně pod-
porují ekonomický růst, a proto můžeme jen těžko očekávat, že 
to budou tito podnikatelé, kteří pomohou sebevražednou logiku 
rizikové společnosti odhalit. To stejné se týká politických elit, 
jejichž životnost do značné míry závisí na tom, jak se jim daří 
zajistit volební přísliby všeobecné prosperity. Podle Becka jsou 
to logicky nová sociální hnutí, která jsou schopna produkci rizik 
tematizovat ve veřejné diskusi a vynášet tak na světlo vnitřní roz-
pory rizikové společnosti.177 Veřejná diskuse o rizicích produko-
vaných moderní společností je jedinou možností, jak mohou být 
tato rizika podřízena politické kontrole. Nová sociální hnutí sice 
vyrůstají ze spontánní organizace ve sféře občanské společnosti, 
jejich projekty však tuto sféru překračují a míří k proměně poli-
tických institucí. Tato proměna by ve svém konečném důsledku 
měla politizovat i ty sociální oblasti, které se stále ještě tváří jako 
nepolitické – např. vědecké laboratoře. 

Riziková společnost není pouze společností posttradiční či po-
stindustriální, ale také společností postracionální – v tom smyslu, 
že řešení jejích problémů formulovaná pouze na základě instru-
mentální racionality nejsou již nadále přesvědčivá. Riziková spo-
lečnost neumožňuje přesnou diagnózu současného stavu ani rela-
tivně přesnou předpověď budoucího vývoje. Je charakterizována 
existencí vzájemně se vylučujících a stálé změně podléhajících 
expertních názorů. Dnes není např. možné rozhodnout na základě 
vědecky podložených argumentů, zdali skleníkový efekt existuje, 
nebo ne. Nerozhodnutelná povaha problémů rizikové společnosti 
zpochybňuje samotné systémy expertního vědění a velkou rozho-
dovací moc, kterou si rozvojem industriální modernity vydobyli 
její nositelé. Ve společnosti, která takto otřásá monopolem na 
expertízu, se pak každý může ocitnout v situacích, v nichž si 
musí být sám sobě expertem. Politické rozhodování v prostředí 
rizikové společnosti se tedy nemůže nadále automaticky opírat 
o obvyklý zdroj své legitimity, jímž se v předcházející epoše staly 
přírodní a v jisté míře i sociální vědy. To se týká i kritické sociál-

 177  Ulrich Beck, „From Industrial Society to Risk Society: Questions of Sur-
vival, Social Structure and Ecological Enlightenment“, Theory, Culture 
and Society 9 (1992), 97–123.
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ní teorie. Ta se již nemůže opřít o Marxovu jistotu příchodu svo-
bodné společnosti, ani o jeho jistotu, že nositelem této revoluční 
změny bude dělnická třída. Krize zavedených institucí, sociálních 
aktérů i řešení přirozeně vede k obrácení pozornosti do pluralitní-
ho prostoru občanské společnosti, v němž hledají a experimentují 
své odpovědi nová sociální hnutí. 

2. Posttradiční svět 

Beckova idea reflexivní modernity vstoupila v průběhu 90. let do 
plodného dialogu s analýzami Anthonyho Giddense. Podle Gid-
dense vyžaduje současná situace západních společností opuštění 
opozice mezi liberálním pokrokářstvím a konzervativním tradicio-
nalismem. Tato alternativa ztratila svou relevanci v posttradiční 
společnosti, do níž vyústilo dvě sta let rozvoje modernity. Zatím-
co život v tradiční společnosti stojí a padá s naivní naturalizací 
a univerzalizací jejích hodnot a pravd, posttradiční společnost je 
„denaturalizována“ rostoucím vědomím o kontingentnosti a roz-
poruplnosti různých hodnotových a pravdivostních nároků plat-
nosti. Tradiční společnost si není vědoma sama sebe. Samotný 
pojem „tradice“ v ní většinou neexistuje, neboť tradice natolik 
prostupuje celým sociálním životem, že ji nelze odlišit od jiných 
způsobů jednání a prožívání světa. Na tradici založený sociální 
řád je charakterizován opakováním, v němž je minulost neustále 
propojována s přítomností a budoucností. Nárok pravdivosti je 
spjat s určitými rituálními formulemi a pozicemi, nikoliv s argu-
mentací a metodickým ověřováním.

V tradiční společnosti jsou tradice zdrojem ospravedlnění pan-
ství. Polovičatost jednoduché modernity spočívala v tom, že se 
neobešla bez tradic, které zaštiťovaly před osvícenskou kritikou 
důležité útvary sociálního života jako národní stát či patriarchální 
rodinu. V jednoduché modernitě platila samozřejmá totožnost 
„moderního“ a „západního“ s všelidským. Západní civilizace se 
nepovažovala za jednu z mnoha partikulárních tradic, nýbrž za 
pozitivně daný výraz univerzální podstaty člověka. Ve chvíli glo-
balizace je tento naivní nárok evropské modernity vystaven kon-
frontaci s mimoevropskými kulturami. Západ je nucen použít na 
sebe osvícenskou kritiku všeho partikulárního, jíž ospravedlňoval 
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podmaňování mimoevropských společností. Náhle rozpoznává 
mnohé své domněle univerzální (tj. obecnou lidskost zastupující) 
rysy jako rysy kulturně a historicky podmíněné. 

Globalizace podněcuje osvícenství k další relativizaci všeho 
absolutního, k historizaci všeho domněle přirozeného – a to včet-
ně osvíceneckého rozumu samotného. Posttradiční společnost je 
taková společnost, kde takovéto vyprazdňování samozřejmého 
smyslu světa (charakteristického pro tradiční společnost) dostou-
pilo předtím nevídaného stupně. Všelidský nárok každé hodnoty, 
každé životní formy je podroben kritice a odhalen jen jako další 
v řadě falešných univerzalizací – „naturalizací“ – nějaké zvláštní 
kulturní tradice.

Jak plyne z předchozího, podle Giddense je „detradicionali-
zace“ moderního světa jen jinou stranou jeho „denaturalizace“. 
Tradice v tradiční společnosti má status přírody, tedy něčeho, 
co je vnější lidské vědomé vůli a historickému jednání, co je 
uni verzální a přirozené, pevně ukotvené ve věčném řádu světa. 
Tou měrou, jakou mizejí ze světa nesporné tradice, mizí z něj 
také kontakt s přírodou jako transcendentní mezí lidské aktivity. 
Diskuse o oteplování Země a jejích možných katastrofických 
následcích jen dokládá, že zemské klima nepředstavuje žádné 
„přirozené“ prostředí, ale že jeho stav je naopak již produktem 
činnosti lidí, odrazem vedlejších (a nechtěných) důsledků této 
činnosti. Je zrelativizována opozice mezi kulturou a historií na 
straně jedné a přírodou a univerzálním rozumem na straně druhé. 

Detradicionalizaci jako otřes samozřejmosti tradic i rozdílu 
mezi přírodou a kulturou (či historií) považuje Giddens za kon-
stitutivní moment rozvoje „sociální reflexivity“. Tento termín má 
vyjadřovat onen rys současné společnosti, který Beck nazývá in-
dividualizací: jednotliví lidé jsou vystaveni rozhodování o stále více 
rysech svého života, které dříve byly předurčeny tradičními zvy-
ky a institucemi společenství, v němž byl pevně zapuštěn jejich 
život. Slovo reflexivita tak má jiný význam než v Beckově výrazu 
„reflexivní modernita“. Pro Becka reflexivita v první řadě zname-
ná proces nezamýšlené a často nevědomé (a tedy v kognitivním 
smyslu nereflektované) konfrontace modernity se sebou samou 
a svými důsledky. Reflexivní modernizace se podle něj projevuje 
rozvojem rizikové společnosti. Příchod této společnosti je objek-
tivním procesem setkání modernity s negativními důsledky jejího 
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vlastního rozvoje. Sociální reflexivita označuje u Giddense na-
opak zreflexivňování subjektivní zkušenosti světa – podřizování 
stále většího množství rysů našeho života vědomé volbě. Je tedy 
součástí a projevem reflexivity ve druhém, užším a normativním 
smyslu radikalizace modernity jakožto vědomého projektu (niko-
liv tedy objektivního, „nezamýšleného“ procesu). 

Sociální reflexivita je výrazem celkového znejištění světa, ztrá-
ty nepochybných, samozřejmých opěrných bodů daných tradicí 
či domnělou přirozenou nutností, jichž by se člověk mohl bez-
myšlenkovitě držet ve výkonu svého života. V globalizované 
a detradicionalizované společnosti se každý neustále ocitáme 
v situacích, v nichž musíme volit z různých alternativ na základě 
informací z nejrůznějších zdrojů (lokální tradice, škola, národní 
a globální média, experti atd.). Jak v osobním životě (srov. např. 
rozhodování o manželství v tradiční či moderní a posttradiční 
společnosti), tak v postfordistické ekonomice (horizontální orga-
nizace produkce a distribuce, flexibilita apod.) se výrazně zvyšuje 
autonomie jednání lidí a tlak na jejich samostatné rozhodování. 
Lidé musejí filtrovat záplavu informací, pořádat je a používat při 
svém plánování. Protože i vědecké a expertní vědění se postupně 
pluralizovalo, nestačí se přitom spolehnout na odborníky, ale člo-
věk je neustále stavěn do situace nutnosti volby i o věcech, jimž 
nerozumí: „Svět zintenzivněné reflexivity je světem chytrých lidí. 
Nemyslím tím lidi, kteří jsou inteligentnější než bývali. V post-
tradičním řádu jsou jednotlivci více či méně nuceni se zapojovat 
do širšího světa, mají-li v něm přežít. Informace produkovaná spe-
cialisty (včetně vědeckého poznání) již nemůže být cele omezena 
na specifické skupiny, ale je rutinně vykládána a používána laiky 
v jejich každodenním jednání.“178

V posttradiční společnosti člověku nezbývá, než si z rozporu-
plné mnohosti možností volit určité hodnoty a životní formy jako 
své vlastní. Jejich obrana tváří v tvář soupeřícím hodnotám a ži-
votním formám pak v zásadě může probíhat dvojím způsobem – 
buďto prostřednictvím dialogu a přesvědčování, a nebo fundamen-
talisticky, tj. vlastně „tradičním“ způsobem, jenž se spoléhá na 

 178  Anthony Giddens, Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics 
(Cambridge: Polity Press, 1994), 7. Srov. také týž, Důsledky modernity, 
přel. K. Müller (Praha: Slon, 1998), 11–53.
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pravdu rituálů a formulí a odmítá kritickou a tolerantní diskusi. 
Epistemologicko-existenciální zajištění poskytované tradicí spo -
čívá právě v identitě a smyslu, které jednotlivec získává přimknu-
tím se ke skupině „vlastních“ proti „cizím“, kteří přicházejí z kul-
turně jiných a tedy neinteligibilních světů. 

Rituály tradice zajišťují důvěru mezi příslušníky jedné kultury. 
Život v posttradičním světě klade otázku, jak je možná důvěra mezi 
cizinci – těmi, kteří spolu musejí žít a kooperovat v globální ves-
nici a přitom používají navzájem nepřeložitelných a nesouměřitel-
ných symbolických a morálních kódů. V tradiční společnosti k tako-
výmto konfrontacím mezi různými hodnotami a životními formami 
docházelo daleko méně, neboť v nich nebyly zdaleka tak propo-
jeny celospolečenská a lokálně-individuální úroveň. Ve starověku 
a středověku mohly místní, z velké části autarkické komunity žít 
vedle sebe bez toho, že by do sebe musely narážet. Mravy a zvyky 
se lišily místo od místa, aniž by to společnost destabilizovalo. Glo-
bální svět, který je dnes v různých podobách přítomný i v nejniter-
nějších volbách jednotlivce, radikálně mění tuto situaci, neboť tra-
dice a hodnoty na sebe narážejí nejen v takto scvrklém a zároveň 
znejištěném světě, ale v srdcích a myslích jednotlivců samotných. 

Giddensovská „sociální reflexivita“ je tedy součástí beckovské 
„reflexivní modernity“ – modernity, která se již nepotýká s tradi-
cemi a přírodou, jak tomu bylo v případě jednoduché, „lineární“ 
industriální modernity, ale s důsledky sebe samotné – tedy s neza-
mýšlenými důsledky uskutečňování svého projektu nahrazení kul-
turních tradic přirozeným rozumem a ovládnutí přírody technikou. 
Jak bylo již několikrát řečeno, reflexivní modernita v tomto de-
skriptivním smyslu před nás klade výzvu k reformulaci modernity 
jakožto normativního projektu, v němž by již nešlo o racionalizaci 
tradice a nahrazení mýtů vědou a ovládnutí přírody technikou, ale 
o demytologizaci rozumu a vědy samotných a stanovování mezí 
vůli k opanování přírody. Věda a technika by byly zbaveny samo-
spasitelné aury, kterou kolem nich vytvořilo dogmatické osvícen-
ství. Kritické osvícenství by skácelo onu modlu rozumu a člověka, 
jejíž autorita byla dogmatickým osvícenstvím industriální moder-
nity stejně tak nezpochybňovaná, „samozřejmá“ a posvátná jako 
v předmoderní společnosti modly bohů. 

Jsou-li nová sociální hnutí nositeli a místy této sebekritiky 
osvícenství (či radikalizace modernity), pak se musejí vzdát víry 
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v ničím neomezený pokrok. Mohou si přitom vypomoci filoso-
fickým konservatismem, který v poválečné Británii představoval 
Michael Oakeshott. Prostřednictvím Oakeshottovy kritiky moder-
ního racionalismu by se radikální politika měla zbavit představy 
možnosti totální přestavby světa stejně jako přesvědčení o mož-
nosti racionální řiditelnosti společensko-ekonomických procesů. 
Pro Oakeshotta byl racionalista plánovačem, který se snaží řídit 
celou společnost podle účelů vytyčených abstraktním rozumem. 
Racionalista je přesvědčen, že je držitelem jediné platné pravdy, 
jejíž hodnota nepovstává z nějaké činně udržované tradice, ale je 
odvozená od abstraktních principů, vytržených z každé tradice. 
V politice se racionalismus projevuje jako ideologie snažící se 
o transformaci společnosti bez ohledu na konkrétní empirické 
podmínky. Pro Oakeshotta je naopak politika praktickým umě-
ním, jejíž znalost může vyrůstat pouze z jejího každodenního vý-
konu v určitém konkrétním kontextu. Znalost politiky se získává 
nikoliv skrze abstraktní recepty ideologie, ale prostřednictvím 
zkušenosti s jejím prováděním.179 Napojením na tuto konzervativ-
ní kritiku racionalismu si má radikalismus osvojit skepsi ohledně 
údajné neomezené moci člověka manipulovat prostředím, v němž 
žije. Tato rezignace na globální přestavbu světa podle abstrakt-
ních idejí musí být doplněna odpovědností za tento svět. 

Giddens i Beck hlásají opuštění pokrokářství a dogmatického 
racionalismu. Fundamentalistické lpění na racionálním založení 
světa a politiky není schopno reagovat na problémy, přinesené 
rozvojem moderní společnosti. Ne z víry ve správnost abstrakt-
ních principů, ale naopak ze založení světa a politiky na radikál-
ním pochybování může vzniknout adekvátní politický program. 

3. Zdroje a proměny politična

Beck shrnuje protiklad první a druhé modernity do šesti bodů.180 
(1) Na místo lineárních modelů modernizace jako neustálého, 

 179  Michael Oakeshott, Rationalism in Politics and Other Essays (London: 
Methuen and Co., 1962).

 180  Ulrich Beck, „Das Zeitlater der Nebenfolgen und die Politisierung der 
Moderne“, 65–68.
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quasi-automatického zlepšování a inovace nastupují komplexní 
a mnohadimenzionální způsoby popisu a hodnocení sociálních 
dějů. Návratu původně vytěsňovaných bočních důsledků odpoví-
dá návrat nejistoty, nikoliv ovšem již jako projevu nedostatečné 
technické kontroly prostředí, ale naopak jako důsledku moderni-
začních procesů samotných. (2) Jednoduchá modernita zaměřova-
la svou instrumentální racionalitu na přírodu, reflexivní modernita 
je nucena reagovat na důsledky svých vlastních zásahů do přírody. 
Podvědomá i vědomá externalizace nákladů modernizace na mi-
molidský svět již není možná – náklady spočívají stále citelněji na 
bedrech lidí. (3) Na úrovni teorie je vize homogenních a homoge-
nizujících modernizačních procesů vystřídána pojetím modernity 
jako rozporuplné historické symbiózy modernity, předmodernity 
a protimodernity a podobně i modernizace přelomu 20. a 21. sto -
letí má být pochopena v „protikladu reflexivní modernizace (pro-
hlubování a zobecňování nejistoty) a protimodernizace (slibování 
a zavádění staronových rigidit a hranic)“.181 (4) S ohledem na ži -
votní formy a sociální strukturu se rozpouštějí velké sociální sku -
piny – „třídy“ – v nichž v industriálních podmínkách korelovalo 
postavení v ekonomickém životě s kolektivní a kulturní iden-
tifikací. Výsledkem však není zrušení sociální nerovnosti, ale 
pouze její individualizace. (5) Zvrácené důsledky funkcionálně-
-systémové diferenciace moderních společností vedou k hledání 
způsobů nového propojování osamostatněných systémů jednání. 
(6) Ideologický protiklad levice a pravice, zděděný ze sociálního 
konfliktu mezi prací a kapitálem v industriální společnosti 19. sto-
letí, je doplňován či překrýván protiklady mezi jistotou a nejisto-
tou, vnitřkem a vnějškem, politizací a depolitizací. V tomto pro-
storu se pohybují také nová sociální hnutí, která se díky tomu, že 
rezignovala na formulaci „všezahrnujícího plánu“ celospolečen-
ské změny, vymykají politické matrici industriální modernity. 

Přitakání relativitě a nostalgie po absolutnu

Poslední bod tak poukazuje k celkové kvalitativní proměně obsa-
hu i formy současné politiky ve srovnání s politikou jednoduché 
modernity. Dnes již nejde o zápas velkých politicky reprezento-

 181  Tamtéž, 67. 
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vaných skupin a dogmaticky pojatých programů, ale o komplexní 
vyjednávání života vespolek na různých úrovních, v němž žádný 
„program“ není nekritizovatelný a žádné řešení nesporné. Nejde 
o prosazení a realizaci jedné vize – ale o množství sporů o dílčích 
pravidlech a rozhodnutích. Pozice v těchto sporech již nemůže 
být vyvozena z jednoznačného místa na jedné nebo druhé straně 
jediné ideologické Dichotomie. Hlavní dělící linie současné po-
litiky neleží ani tak v obsazích politických programů jako spíše 
ve formě, kterou aktéři upřednostňují při řešení konfliktů svých 
programů. Rozhodnutí o formě pak povstává z hlubšího postoje 
vůči bytí. Více než pozice na pravici či na levici je základním kri-
tériem odlišení různých politických přístupů to, zda přijímají ne-
redukovatelnou nejistotu a ambiguitu lidské existence, a nebo zda 
mají sklon utíkat se k nějakým novým Základům a o ně opřeným 
dichotomickým konstrukcím, které zjednoznačňují svět a oddělu-
jí jasně dobro od zla. Rozdíl v tomto existenciálním východisku 
se pak projeví v různých postojích vůči reflexivní modernizaci: 
ta může být jednak pochopena jako výzva k radikalizaci pochyb 
o bohorovném humanismu dogmatického osvícenství, a nebo jako 
výzva k ustavení nových jistot, k budování nepřekročitelných zdí 
mezi „my“ a „oni“, k nové depolitizaci sociálního života, ať již 
jeho „naturalizací“ a nebo jeho opětným začarováním do velko-
příběhu o boji dobra se zlem. Přijetí nejistoty a pochyby impliku-
je vědomí o relativitě všech hledisek a tedy sklon ke kompromisu 
a respekt k nestranné proceduře řešení konfliktu. Odmítnutí po-
chyby implikuje absolutizaci vlastního hlediska a tedy neochotu 
ke kompromisu a vůli k prosazení Dobra bez ohledu na názory 
protivných stran či nestrannou proceduru. 

Zrození politična ze sebekritiky osvícenství 

První postoj k reflexivní modernitě otevírá dveře ke kritice toho, 
co je v modernitě samé protimoderního, ke kritice údajně nespor-
ných, „přirozených“ a nekritizovatelných základů moderní civi-
lizace – scientistického rozumu, dichotomie mužství a ženství, 
patriarchální rodiny, heterosexuality, kultu produktivity, techno-
kratismu. Modernizace modernity vyžaduje zbavit ji všech těchto 
nekritizovatelných, domněle nesporných fundamentů. S odkazem 
na Dialektiku osvícenství T. Adorna a M. Horkheimera, kde lze 
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najít odlišení „dogmatického“ od „kritického“ osvícenství, Beck 
píše: „Copak nevězí v každém osvícenství v té podobě, v jaké 
doposud bylo myšleno, probojováváno a praktikováno, základní 
fundamentalismus vlastníků pravdy a indoktrinace, který se stále 
znova lehce převrací v opak? Není snad zánik stálic primárního 
osvícenství – jednotlivce, identity, pravdy, skutečnosti, vědy, tech -
niky atd. – předpokladem pro začátek jiného osvícenství, které 
se nebojí pochyby, ale činí ji součástí života, prostředkem k pře-
žití?“182 Tato jiná modernita tedy bude založena na uvědomění 
a přijetí nedostatečnosti lidského rozumu i lidské moci: „Reflek-
tovaný skepticismus, jenž žije a argumentuje na výši svého času, 
snad překoná arogantní víru v techniku industrialismu a rozvine 
toleranci a zvědavost k jinakosti druhého.“183

Radikalizace modernity je založena na přijetí nejistoty jako zá -
kladní podmínky lidského a sociálního života: „Tato vše pohlcu-
jící a prostupující nejistota není pouze stinnou stránkou svobody. 
Stojí za to ji naopak objevit jako její světlou stránku. Právě za-
hrnutí nejistoty do našeho myšlení a jednání nám může pomoci 
zmenšit cíle, může pomoci dosáhnout pomalosti, revidovatelnosti 
a posílit schopnost učení, péče, ohleduplnosti, tolerance, ironie, 
které jsou nutnými předpoklady změny ve světě jiné moderni-
ty.“184 Přijetí nejistoty jde ruku v ruce jak s překonáváním myšle-
ní v absolutizovaných dichotomiích, tak s otevřením dosud dog-
maticky naturalizovaných oblastí a stránek života k politizaci – 
tj. k permanentnímu vyjednávání, dialogu, vzájemné relativizaci 
soupeřících pozic. 

Politizace ve smyslu generalizace pochybování je přímým dů-
sledkem relativizace všeho absolutního, profanace všeho posvát-
ného, o němž mluvil i Marx s Engelsem v první části Komunistic-
kého manifestu: „Buržoazní epocha se od všech dřívějších epoch 
odlišuje neustálými převraty ve výrobě, ustavičnými otřesy všech 
společenských vztahů, věčnou nejistotou a pohybem. Všechny 
pevné, zrezivělé poměry se svým doprovodem starých ctihod-
ných představ a názorů se rozkládají, všechny nově utvořené 
zastarávají, dříve než mohou zkostnatět. Vše stavovské a stojaté 

 182  Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen, 249.
 183  Tamtéž, 250. 
 184  Tamtéž, 260.
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chátrá, vše posvátné je znesvěcováno a lidé jsou posléze nuceni 
pohledět na své vzájemné vztahy střízlivýma očima.“185 

Schopnost odolat touze po zjednoznačnění světa – po převe-
dení různorodé jevové mnohosti na údajné společné jmenovatele 
v podobě transcendentních esencí – je královskou cestou k po-
litizaci. Stále méně aspektů života vespolek se jeví jako samo-
zřejmých a přirozených a začínají tak být vtahovány do prosto -
ru rozhodování rovných a svobodných jednotlivců. Jinak řečeno: 
politizace sociálního světa je efektem podemletí jeho domně-
lých ontologických Základů. Polovičatá modernita depolitizova-
la sociální interakci, neboť ji podrobovala údajně samozřejmým 
principům domněle univerzálního rozumu či domněle neutrální 
technické expertizy nebo realizace domněle nutné esence ná-
roda. Modernizovaná modernita vystavuje národní příslušnost, 
rozum a expertizu sporu, argumentaci a vyjednávání, podrobuje 
je proceduře dialogu, soutěže a rytířské konfrontace. Na rozdíl 
od polovičaté modernity v ní již nejde o definitivní zavedení 
jednoznačných pravidel racionálního jednání, ale o potenciálně 
permanentní spor o tato pravidla samotná. První modernita svět 
depolitizovala tím, že ho převáděla na vědeckou, instrumentální 
a morální racionalitu, druhá modernita kritizuje tuto racionalistic-
kou kritiku samu – je kritikou kritiky, relativizací domněle abso-
lutního založení osvícenského rozumu. 

Beck a Schmitt: paralely a divergence

Byl to Carl Schmitt, který proti depolitizujícímu procesu jedno-
duché modernity postavil politično jako rys takové sociální inter-
akce, na jejímž obzoru se objevuje mezní konflikt – tedy konflikt, 
v němž jde o vlastní přežití a porážku protivníka.186 Podle Becka 
je Schmittův odpor k depolitizaci sám chycen v hledání jistoty 
v podobě absolutizovaných protikladů a není schopen se otevřít 
ambivalenci. Absolutizace diferencí do dichotomií – převádění 

 185  Karel Marx a Bedřich Engels, „Manifest komunistické strany“, in: Vybra-
né spisy I (Praha: Svoboda, 1950), 29. 

 186  Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. Mit einer Rede über das Zeit-
alter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen (München und Leip-
zig: Verlag von Duncker & Humblot, 1932). 
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mnoha navzájem závislých roz-dílů a dělení do jediného v sobě 
založeného proti-kladu – je sama stále součástí procesu depoli-
tizace, byť šla tentokrát nikoliv směrem od politiky k obchodu, 
technice, racionální diskusi, ale naopak k válce a vášni. Skutečná 
pluralita podle Becka překračuje binární kategorie, které se jí po-
kouší spoutat – včetně polarity přítel/nepřítel, kterou Carl Schmitt 
navrhoval jako konstitutivní kritérium politična: „kategorie nepří-
tele má smysl pouze v absolutistickém černobílém myšlení, které 
je vyloučeno … z posuvného barevného spektra pochybovačného 
myšlení.“187 

Ve světě rozmazaných hranic mezi správností a nesprávností, 
pravdou a nepravdou, dobrem a zlem se nepřátelé stávají spolupo-
chybovači, kteří jsou schopni sami sebe relativizovat a vyjednávat 
o sobě a své pravdě. Rozpory se nemusejí nutně vyhrocovat do 
nepřátelství, ale mohou se proměňovat na hry, v nichž za ujímáme 
nadhled vůči všem esencializujícím vymezením světa a našeho 
místa v něm. Na rozdíl od Schmitta, pro nějž byla kritériem poli-
tična možnost války, vymezuje Beck politično schopností pochy-
bovat nejen o protivníkově pozici, ale také o pozici své. Logika 
války je naopak spjata se sklonem odložit všechnu pochybu na 
pozici soupeře: „radikální nerovnost pochyby – vyloučení sebe-
pochyby a koncentrace vší pochybnosti na stranu druhého, cizího 
– patří ke společnostem a státním zřízením ohroženým válkou. 
Společnost cele pochybovačná (zweifelhafte), která … je v silném 
smyslu neschopná pravdy (wahrheitsunfähig), nemůže rozvinout 
a udržet žádnou konstrukci nepřítele.“188 V takové společnosti jsou 
lidé otevřeni k procedurálnímu řešení svých sporů dialogem, vy-
jednáváním a kompromisy. 

Dvojznačný vztah Becka ke Schmittovi tedy můžeme shrnout 
následujícím způsobem. Na jedné straně Beck přebírá Schmittovo 
odmítnutí neutralizace konfliktu dogmatickým osvícenským rozu-
mem – morálním, obchodním, technickým. Souhlasí se Schmit-
tem v tom, že taková depolitizace není nikdy tím, za co se pova-
žuje: údajné překonání konfliktu zaujetím hlediska nestranného 
univerzálního rozumu je vždy pouze ospravedlňující maskou pro 
vítězství jedné partikulární moci nad mocí jinou. Proti falešným 

 187  Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen, 262. 
 188  Tamtéž. 
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nárokům neutrality a univerzality je třeba podle obou myslitelů 
přijmout nevykořenitelnost konfliktů a tedy politična ze sociál-
ního světa. Beck se však rozchází se Schmittem v charakterizaci 
politizace, kterou oba obhajují: jím navrhovaný přechod od dog-
matického ke kritickému osvícenství s sebou nese přijetí nejistoty 
a odmítnutí černobílého manicheismu, jenž utišuje úzkost z on-
tologické kontingence rozdělením světa na „my“ a „oni“, dobré 
a zlé. Přestože je zbaveno morálního obsahu, Schmittovo pojetí 
konfliktu jako potenciálně násilného střetu s nepřítelem sklouzává 
do stejně absolutizované dichotomie. Boj na život a na smrt redu-
kuje nekonečnou pluralitu vztahů na dvě vzájemně se vylučující 
možnosti, a tím strhává spory z hravého zmnožování  diferencí do 
vážné opozice „kdo z koho“. Zatímco nositelem politična je pro 
jednoho myslitele aristokratický státník, vyjednávající na mezi-
národním poli koalice pro příští válku, pro druhého myslitele jsou 
jím nová sociální hnutí otevírající doposud nepolitické oblasti so -
ciálního života demokratickému vyjednávání a přitom hravě expe-
rimentující s novými životními formami. 

Kritické osvícenství nových hnutí proti technokratické 
a konzervativní pravici

Nová sociální hnutí vnášejí spor do oblastí, kde doposud vládla 
Jediná pravda. Tato jejich „modernizace modernity“ je v přímém 
protikladu k úsilí technokratických státních i nestátních elit o udr-
žení monopolu (či oligopolu) sociálního rozhodování. Růst civi-
lizačních rizik včetně možností protisociálního a protipřírodního 
zneužití špičkových technologií může ospravedlňovat omezování 
lidských práv zajišťováním bezpečí pro občany. Díky možnostem 
technologií ohrozit výrazným způsobem životy ostatních roste 
sklon proměnit liberální stát blahobytu na stát bezpečnosti (Si-
cherheitsstaat): v něm je bezpečí zajištěno tím, že se s jednot-
livými občany zachází jako s rizikovými faktory, které musejí 
být drženy pod stálým dohledem a kontrolou. Za nebezpečné pro 
sociální stabilitu jsou z tohoto důvodu považovány také rovnostář-
ské výdobytky antiautoritářské kulturní revoluce 60. let 20. století. 
Tato revoluce totiž emancipovala lidi z omezování jejich tužeb, 
které dříve zajišťovaly sociální autority – otec v patriarchální rodi-
ně, lokální komunita a církve. Toto osvobození nenasytných tužeb 
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ze všech sociálních omezení podle některých technokratů zvětšuje 
pravděpodobnost ohrožení společnosti ze strany jednotlivců.  

V boji proti výsledné morální dezorientaci a sociálnímu chao-
su se technokratičtí experti spojují s tradicionalistickými konzer-
vativci, kteří hlásají návrat ke světu nepochybných pravd a tradic. 
Konzervativci mají pravdu, když tvrdí, že vyrobená rizika nelze 
zvládat jen dalším rozvojem vědecko-technického poznání, mani-
pulace a kontroly, a to z toho důvodu, že jsou ve skutečnosti 
nechtěnými důsledky tohoto nekritického technokratismu. Ani 
podle Becka tyto problémy nemohou být prostě řešeny rozšíře-
ním technické racionality. Nemohou však být tím spíše řešeny 
ani prostým návratem ke slepé víře v sociální autority a rádoby 
přirozené normy chování. V jednoduché modernitě „[v]ěda a s ní 
spojený technologický pokrok představují všeobecně přijaté ztě-
lesnění nároků na autoritativní pravdu“.189 Adekvátní odpovědí 
na krizi vědeckého rozumu v „druhé“ modernitě není pošetilý 
útěk zpět „před“ modernitu. Příčinou problémů není osvícenská 
kritika tradic a samozřejmostí, ale její nedostatečnost – její ne-
schopnost obrátit nástroje kritiky proti svým vlastním dogmatic-
kým (technokratickým, patriarchalistickým a heterosexistickým) 
předpokladům. 

Svět reflexivní modernizace nás nutí kriticky zkoumat meze 
a slepé skvrny nároku vědecko-technického opanování světa. Vy-
robená rizika nás přesvědčují, že čím více se evropské lidstvo ří-
dilo tímto imperativem, tím více rostla pravděpodobnost nepřed-
vídatelných a nezvladatelných „odpovědí“ přírody na takovou 
expanzi. Řešením krize industriální modernity tedy není návrat 
k pasivnímu fatalismu, ale sebekritika rozumu – místo o kontrolu 
a stále větší ovládnutí přírody dnes musí jít o kontrolu a nápravu 
škod, které nám a přírodě způsobuje naše panství nad ní. Neustá-
lé posunování hranic naší moci musí být nahrazeno obezřetným 
hlídáním expanze těchto hranic – omezováním instrumentální 
racionality racionalitou uchování života, opřenou o morálně-po-
litickou kritiku technokratického rozumu. Aspirace na poznání 
a kontrolu nemají být opuštěny, ale má být změněn jejich směr – 
již nemá jít o poznání a kontrolu přírody, ale o poznání a kontrolu 
naší mocenské intervence do přírody. 

 189  Anthony Giddens, Beyond Left and Right, 80. 
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4. Od emancipace k sebetvorbě

Epochu jednoduché modernizace začaly industriálně-kapitalistic-
ká a politická revoluce. Každá z nich měla nesmírný detradiciona-
lizující potenciál. Industriální kapitalismus vykořenil lidi z lokál-
ních společenství a rozložil množství místních zvyků a praktik. 
Liberálně-demokratické principy převedly legitimaci řádu z odka-
zu na minulost či zásvětí na souhlas přítomných rovných a svo-
bodných osob upírajících svůj pohled do budoucna. Tento moder-
nizační vzmach byl však zároveň přidušován opačným sklonem 
k retradicionalizaci: „Byly vynalézány nové tradice jako naciona-
lismus a obnovené formy náboženství. Jiné tradicionální rysy tý -
kající se pohlaví a rodiny byly od konce 18. a v průběhu 19. sto-
letí přetvořeny.“190 

Sociální reflexivita je výrazem zpochybnění tradicionalismů 
v moderní kultuře. Zatímco v epoše jednoduché modernity byly 
individuální volby regulovány samozřejmými pravidly a hod-
notami, nyní je samo ustavování naší identity čím dál tím více 
věcí volby mezi různými alternativami nabízenými ve stále plu-
ralitnějším a globálnějším kulturním prostoru: „Jáství se stává 
reflexivním projektem a tělo stále více také. Jednotlivci nemohou 
zůstat spokojeni pouze s identitou, která je zděděná či daná tra-
dičním statusem. Osobní identita musí být z velké části odhalena, 
konstruována, aktivně udržována. Podobně jako jáství ani tělo již 
není přijato jako ‚osud‘, jako fyzické zavazadlo jáství. Musíme 
čím dál tím víc rozhodovat nejen kým být a jak jednat, ale jak 
vypadat vzhledem k vnějšímu světu.“191 

Klasická liberální a levicová politika emancipace předpokláda-
la naturalistickou antropologii. Hlásala svobodu od okovů tradice 
a minulosti, svobodu od arbitrární moci a materiální bídy a záro-
veň nastolení rovných životních příležitostí k osobní autonomii 
a seberozvoji, k realizaci obecné lidské podstaty i jedinečnosti 
každého člověka. Osvobození z panství tradic mělo vést ke spon-
tánnímu a neproblematickému rozvinutí všech individuálních 
i sociálních potencí lidské podstaty. Život v detradicionalizova-
ném a denaturalizovaném světě – tj. ve světě, v němž „tradice již 

 190  Tamtéž, 84. 
 191  Tamtéž, 82.



– 156 –

není tradiční a příroda již není přirozená“192 – se však již nemůže 
spolehnout na spontánní rozvinutí všech přirozených potencialit, 
k němuž mělo dojít po zboření všech umělých překážek. Bez to-
hoto spolehnutí musí být politika emancipace (emancipatory po-
litics) doplněna „politikou života“ (life politics), která pozitivně 
experimentuje se způsoby zaplnění uvolněného prostoru. Hlavní 
otázka, kterou si tato politika klade, je následující: „jak bychom 
měli žít ve světě, v němž nyní musí být v určitém smyslu vybráno 
a zvoleno vše, co dřív bývalo přirozené (či tradiční).“193 Nositeli 
politiky emancipace byly sociální třídy a jejich politické strany – 
buržoazie vybojovala emancipaci občansko-politickou, dělnická 
třída vybojovala emancipaci socio-ekonomickou. Nositeli politi-
ky života jsou nová sociální hnutí. Ačkoliv to Giddens neříká, 
implicitně z jeho analýz plyne, že sociální základnou těchto hnutí 
jsou tzv. nové střední třídy.194 

Nejistota v oblasti identity, hodnot, žádoucích cílů a forem 
života skrývá obrovský potenciál lidské tvořivosti, zároveň však, 
jak si uvědomoval již Durkheim i velké nebezpečí úpadku do pa-
tologických defenzivních reakcí. Kde již minulost nemá rozhodu-
jící vliv na přítomné rozhodování o budoucnosti a stává se pouze 
jedním z jeho možných důvodů, kde existující zvyky a instituce 
poskytují pouze omezeného průvodce jednání a budoucnost je 
otevřena různým scénářům a strategiím, tam se otevírá jak prostor 
lidské seberealizaci, tak prostor nutkavému jednání všeho druhu 
i potenciálního chaosu a násilných konfliktů. Ústřední otázkou se 
v této souvislosti stává vytváření „aktivní důvěry“ (active trust) 
v ostatní lidi i společné instituce, důvěry, která již není předem 
dána jako ve stabilním tradičním řádu, ale musí být stále znova 
produkována a vyjednávána. „Politika života“ je proto součástí 

 192  Tamtéž, 91. 
 193  Tamtéž, 90–91. 
 194  Například Radim Marada shrnuje definici nové střední třídy takto: jedná 

se o „kategorii vzdělaných profesionálů a profesionálek vyznačujících se 
buď poměrně značnou flexibilitou ohledně prostředí, ve kterém mohou 
své dovednosti uplatnit, případně schopných uplatnit se v nově vznika-
jících oborech kulturního, informačního nebo komunikačního průmyslu, 
ve sféře vyšších nebo netradičních forem vzdělávání, neziskovém sektoru 
atd.“ Citováno z Radim Marada, Kultura protestu a politizace každoden-
nosti (Brno: CDK, 2003), 154. 
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širšího konceptu „generativní politiky“ (generative politics), která 
má své těžiště právě v procesech generujících aktivní důvěru. Ge-
nerativní politika je zaměřena na vytváření takových vztahů mezi 
lidmi, které umožní, aby mohli na základě společné deliberace 
proměňovat své životy i jejich institucionální osvětí. Taková po-
litika vytváří aktivní důvěru mezi lidmi i občanů vůči společným 
institucím a zároveň podporuje co nejširší autonomii jednotlivců 
a jejich skupin a jejich co největší vliv na celkové sociální podmín-
ky i konkrétní politická rozhodnutí, týkající se jejich životů. 

„Politika života“ i „generativní politika“ jsou tedy politickou 
odpovědí na změněné podmínky reflexivní modernizace, odpově-
dí, která se opírá o přijetí této modernizace jako výzvy k radikali-
zaci kritického vztahu k existenci. Společné reflexi rovných a svo-
bodných lidí mají být od nynějška podrobeny i ty domněle pevné 
a přirozené body, o něž se opírala industriální modernita a dogma-
tické osvícenství – představy o fixní rodové diferenci mezi mužem 
a ženou a o „přirozeném“ modelu rodiny, o „přirozených“ krité-
riích psychické, fyzické či sexuální normality a patologie, o pev-
ných epistemologických základech vědy a potenciální všemoci na 
ní založené techniky, o „přirozené“ existenci národů a jejich náro-
ků na realizaci a sebeurčení v jejich národních státech, o dějinném 
uskutečňování Ducha či Člověka, o univerzálně-emancipační misi 
„dělnické třídy“ v lidských dějinách atd. Generativní politika má 
učinit ze sociální reflexivity aktivní podnik individuálního a ko-
lektivního uschopnění lidí, kteří se jím mají stát spoluautory svých 
individuálních identit a kolektivních institucí. 

5. Dialogismus proti fundamentalismu

V této souvislosti razí Giddens výraz „dialogická demokracie“ 
a „dialogická demokratizace“. V dnešním radikálně pluralitním 
světě nemá jít v dialogu primárně o shodu, ale o zajištění pokojné-
ho soužití různosti. Skutečnost, že životy lidí jsou stále více ovliv-
ňovány procesy, které nejsou kontrolovány politikou v úzkém 
slova smyslu, nutí k rozšíření pojmu dialogické demokratizace 
na nejrůznější sociální sféry mimo politiku v úzkém slova smys -
lu a za hranice národních států. Svou koncepcí dialogické de mo-
kracie se Giddens zařazuje do široce definovaného myšlenkového 
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proudu, který posouvá těžiště současné teorie demokracie od hle-
dání nestranných pravidel politické soutěže k aktivnímu rokování 
(deliberaci) občanů. Podle představ těchto teoretiků tvoří aktivní 
utváření veřejného mínění ve státem nekontrolované sféře občan-
ské společnosti (tvořené sdruženími občanů) podmínku legitimity 
přijímaných politických rozhodnutí.195 

Podle Giddense se pak dialogická demokratizace musí rozvíjet 
ve čtyřech vzájemně propojených oblastech, které všechny ovliv-
ňují to, co se děje v politice v úzkém slova smyslu: (1) v osobním 
životě a mezilidských vztazích, (2) v nových sociálních a své-
pomocných hnutích, (3) ve velkých byrokratických organizacích 
privátní i veřejné sféry a (4) v planetární politice.196

(1) Detradicionalizace a sociální reflexivita ruší předurčený 
charakter manželství, sexuality, přátelství, vztahů rodičů k dětem 
a příbuzenských vztahů obecně. Ustavování posttradičního so-
ciálního řádu posiluje rozvoj tzv. „čistého vztahu“, tj. takového 
vztahu, který je navazován pro něj samotný (pro hodnotu, kterou 
přináší zúčastněným), nikoliv pro nějaký další účel – např. repro-
dukci rodu, plození dětí, ekonomickou výhodnost, z tradice atp. 
Toto „imanentní“ založení vztahů je ovšem činí daleko křehčími – 
bez nezpochybnitelných vnějších účelů potřebují ke své údržbě 
daleko více aktivní důvěry mezi lidmi, tím spíše, že jsou svou 
definicí spíše než na zvláštní sociální roli či statusu založeny na 
tom, jaký je druhý jako člověk a co přináší soužití s ním. Ty-
pickým příkladem transformace intimních meziosobních vztahů 
na čisté vztahy je manželství. Dříve – a empiricky vzato samo-
zřejmě v mnoha případech i nyní – bylo manželství založeno 
na vzájemném doplňování pohlavně určených rolí – manželství 
bylo nejmenší ekonomickou jednotkou sociální dělby práce. Na-
víc bylo často dojednáno přes hlavy zúčastněných. Bylo něčím 
„přirozeným“, co se nezpochybňovalo a bralo se jako samozřej-
most. Během posledního půlstoletí se v západních společnostech 
manželství rozvinulo z patriarchálního vztahu do partnerství rov-
ných – stalo se „emocionální vazbou vytvořenou a udržovanou 

 195  K této problematice srov. Will Kymlicka, Contemporary Political Philo-
sophy. An Introduction. 2nd edition (Oxford, New York: Oxford University 
Press, 2002), 284–326. 

 196  Anthony Giddens, Beyond Left and Right, 117–124. 
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na základě osobní přitažlivosti, sexuality a citů a nikoliv z eko-
nomických důvodů“.197 

Současně s vyprazdňováním tradičního obsahu manželství se 
relativizuje původně samozřejmá představa o sexualitě – i ta se 
stává plastičtější, než byla dříve. Jakoby i zde člověk v jisté míře 
musel rozhodovat, jakého je zaměření, neboť „heterosexualita 
(v principu) již není předem daným, ‚přirozeným‘ standardem.“198 
V manželství, sexuálních i dalších meziosobních vztazích záleží 
schopnost, stabilita a trvání vztahu na otevření se druhému v ko-
gnitivní i emocionální komunikaci, která je napojena na vlastní 
sebereflexi. Otevřenost k druhému je druhou stranou otevřenosti 
k sobě, schopnosti vnímat a rozvíjet své vlastní emoce. „Demo-
kracie emocí“ – schopnost svého emocionálního seberozumění 
i naladění na emoce druhých – je důležitou podmínkou kolektiv-
ního spolurozhodování o životě. Podobně jako v politické demo-
kracii v původním slova smyslu má být i zde vztah založen na 
psychologické a materiální autonomii jednotlivců, kteří díky ní 
mohou vstupovat do dialogu jakožto rovní. 

I vztah rodičů k dětem nabývá čím dál tím více podoby „vy-
jednávané autority“, která není dána prostou definicí rolí, ale je 
ustavována dialogem obou stran – empiricky má rodič větší auto-
ritu, přesto však se v mnoha situacích k sobě dítě a rodič chovají 
jako implicitně rovní partneři: „Demokratický vztah rodič–dítě 
je vztahem kontrafaktuálně vyjednávané autority. Rodič ve sku-
tečnosti říká dítěti: bylo-li bys schopné diskutovat se mnou náš 
vztah tak, jak je toho schopen dospělý, svobodným a otevřeným 
způsobem, přijalo by jsi mé důvody, proč se k tobě chovám tak, 
jak se chovám.“199 Také zde je emocionální komunikace nezbyt-
nou podmínkou rozvoje komunikace verbální a rodinné pěstování 
demokraticko-dialogických vztahů mezi rovnými připravuje do-
spívající lidi k demokracii občanské.  

(2) Výrazem zvýšené reflexivity lokálního i globálního života 
současnosti je rozvoj nových sociálních hnutí a svépomocných 

 197  Tamtéž, 118. Srov. také Anthony Giddens, The Transformation of Intima-
cy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies (Cambridge: Polity 
Press, 1995).

 198  Anthony Giddens, Beyond Left and Right, 118. 
 199  Tamtéž, 119. 



– 160 –

skupin. Přestože tato hnutí nejsou vždy demokratická, většina 
z nich otevírá veřejný prostor dialogu, v němž se ocitají aspekty 
sociálního chování, které předtím byly neproblematicky přijímá-
ny jako dané a přirozené. Skupiny svépomoci navíc rozvíjejí vůli 
a schopnosti jednotlivce zvládat aktivně svůj život. Například 
Anonymní alkoholici (Alcoholics Anonymous) vytvářejí komuni-
kační prostor, v němž se porozumění ostatním a jejich dobrá vůle 
odrážejí ve schopnosti porozumět sobě a sebrat v sobě sílu k pře-
konání závislosti. Skupiny svépomoci často zahrnují silný důraz 
na „emocionální demokracii“ a dialog v meziosobních vztazích 
spojený s rozvojem solidarity v praktických věcech života. Své-
pomocné skupiny, operující v různých oblastech života jako je 
sexualita, násilí v rodině, AIDS, stravování, atd., vracejí laikům 
schopnost řídit svůj život, kterou jim předtím vzali experti.  

(3) Třetí oblastí demokratizace jsou podle Giddense velké or -
ganizace, v nichž je od 70. let patrný sklon k decentralizaci 
hierarchických vztahů na horizontální federace relativně auto-
nomních obchodních jednotek, čímž se celá struktura stává dyna-
mičtější a flexibilnější. Tento trend jde proti Weberově představě, 
že byrokracie je tím efektivnější, čím více koncentruje informace 
moc na vrcholku. Není jasné, zda tento tradiční typ moderní orga-
nizace skutečně ztrácí na významu, nicméně rozvoj alternativního 
„postbyrokratického“ typu organizace je hmatatelný. Giddens to 
vysvětluje tím, že „postbyrokratická organizace může osedlat so-
ciální reflexivitu a odpovědět na situace vyrobené nejistoty (manu-
factured uncertainty) mnohem efektivněji než příkazový systém. 
Organizace strukturované podle aktivní důvěry nutně devolují 
odpovědnost a závisejí na rozšíření prostoru dialogu. Organizace 
založená na odpovědnosti uznává, že reflexivita saturuje potře-
bu lokálního vědění, i když takové lokální vědění není obyčejně 
tradicionální.“200  

(4) Čtvrtou oblastí dialogické demokratizace je globální po -
litický řád sám. Nutnost jeho ustavení signalizuje to, že globální 
problémy nejsou řešitelné v poslední instanci jinak než na glo-
bální úrovni. Giddens odkazuje na koncepci kosmopolitní de-
mokracie Davida Helda, který předpokládá zřízení regionálních 
parlamentů pokrývajících celé kontinenty a vztažených k vrchol -

 200  Tamtéž, 122–123. 
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né autoritě demokratizovaných Spojených národů.201 Bez rozvi-
nutí dialogické demokracie na této transnacionální úrovni by však 
takové rozšíření reprezentativní demokracie mělo stejná omeze ní 
jako demokracie v liberálně-demokratických státech. První znám-
kou rozvoje transnacionální dialogické demokracie je otevírání 
dialogických veřejných prostorů mezi různými hnutími a skupi-
nami svépomoci na straně jedné a státy a nadnárodními korpo-
racemi na straně druhé. Tyto prostory vznikají potenciálně tam, 
kde globalizace přivádí do kontaktu různé tradice a kultury, ať již 
upadající nebo vznikající. V bodech střetu se pak nabízí volba 
mezi dialogickou demokratizací a násilím, mezi kritickou tole-
rancí a fundamentalismem. Ten může být pochopen právě jako 
„odmítnutí dialogu ve světě, v němž se různé tradice pravidelně 
potkávají jako nikdy předtím“.202 

Z kosmopolitního pohledu globalizujícího se světa není ade-
kvátní odpovědí na strach ze sociální dezintegrace volání po obno-
vení silných společenství tradičního či novějšího (např. korpora-
tivistického) typu, či dokonce po větším zapuštění individuálních 
životů v životě národního společenství. Každá taková pacifikace 
„dovnitř“ má totiž za svůj nutný doplněk obrácení agresivity nave-
nek. Příkladem toho může být rozvoj evropských národních států, 
kterým se dařilo docílit velké úrovně vnitřní pacifikace, ale pouze 
na pozadí neustálé přípravy vnější války: „Solidarita doma, jasně 
odlišení nepřátelé venku – to byl konec konců kontext, v němž se 
rozvinula občanská práva.“203 

Pravicově-konzervativní a komunitaristické volání po obnovení 
tradičních společenství může vést jen k obdobné pacifikaci uvnitř 
(avšak bez liberálních individuálních práv garantovaných národ-
ním státem) doplněné potenciálním násilím navenek – vůči jiným 
komunitám, kulturám, tradicím. Pojem společenství je v Britá -
nii od počátku 19. století neodmyslitelně spojen s konzervativní 

 201  Srov. např. David Held, „Democracy and Globalization“, Global Gover-
nance 3, no. 3 (1997), 251–267 a týž, „The Changing Contours of Politi-
cal Community: Rethinking Democracy in the Context of Globalization“, 
in: Global Democracy. Key Debates, ed. Barry Holden (London and New 
York: Routledge, 2000), 17–31.

 202  Anthony Giddens, Beyond Left and Right, 124. 
 203  Tamtéž, 125. 
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obranou sociální soudržnosti proti devastujícím dopadům rozvoje 
industriálního kapitalismu. Volání po společenství je voláním po 
předmoderním světě tradiční společnosti bez sociální dezinteg-
race, ale také bez individuální autonomie, tedy po společenství 
mechanické solidarity v Durkheimově smyslu, která utlačuje in-
dividuální jedinečnost a vynucuje si konformismus. Navíc je ten-
to svět založen na předpokladu možnosti separace různých kultur 
a komunit, které by v rámci „segmentálního systému“ fungovaly 
prostřednictvím jasné dichotomie inkluze/exkluze, tj. dichotomie 
mezi insidery a outsidery.

I kdybychom se smířili se ztrátou individuální autonomie jako 
cenou za nové nabytí sociální soudržnosti, přece by vyslyšení to-
hoto volání nepřineslo žádaný mír, neboť segmentální systém kul-
turně-geografické segregace není realistickou alternativou. Toto 
volání musí mít v detradicionalizovaném, tj. kulturně pluralit-
ním a zároveň globálně propojeném světě stejné důsledky jako 
fundamentalismus, který také není ničím jiným než obhajobou 
tradice tradičním, tj. dogmatickým, nekritickým, nedialogickým 
způsobem. V situaci nevyhnutelných srážek různých tradic musí 
konzervativní návrat k tradičnímu společenství stejně tak jako 
fundamentalismus nutně ústit do násilí. 

Diference – pohlavní, etnická, kulturní či osobnostní – se může 
stát prostředkem nepřátelství, ale také vzájemně obohacující ko-
munikace. V prvním případě je spuštěn bludný kruh eskalace vzá-
jemného strachu a násilí, v druhém pak „[p]orozumění hledisku 
druhého umožňuje větší porozumění sobě, které zpětně posiluje 
komunikaci s druhým.“204 Rozvoj dialogické demokracie je pod-
mínkou pokojného zvládání sociálních konfliktů v globalizujícím 
se světě.  

Giddens i Beck vyzývají k rozvoji kosmopolitního politického 
vědomí a institucí. Podle Becka je sama diferenciace světové 
společnosti do suverénních národních států „protimoderním“ ry-
sem první modernity. Globalizace zpochybňuje tuto diferenciaci 
a nastoluje podmínky rozvoje kosmopolitního řádu, jenž nadřadí 
princip lidských práv principu národní suverenity. Za symbolický 
počátek a znamení této proměny považuje Beck bombardování 
Jugoslávie v souvislosti s nuceným exodem albánského obyvatel-

 204  Tamtéž, 244. 



– 163 –

stva z Kosova v roce 1999.205 Rozvoji kosmopolitního vědomí na-
pomáhá globalizace, provazující stále těsněji národy mezi sebou 
i individualizace, uvolňující jednotlivce z jejich sevření. Nedávné 
erupce globálního terorismu pak vyjevily vzájemnou provázanost 
celé planety a znemožnily vyspělým státům věřit, že by i nadále 
mohly zakládat svou mírovou existenci a bezpečnost na vytěsnění 
negativních projevů modernizace do periferie. Útoky z 11. září 
2001 ukázaly, že stability a bezpečnosti může Sever dosáhnout 
jen za cenu zrušení bariéry chudoby a resentimentu, která jej od-
děluje od Jihu.206 

Vedle náboženských, etnických a nacionalistických fundamen-
talismů je největším nepřítelem kosmopolitanismu jejich komple-
mentárních opak – neoliberální globalismus se svou vírou v auto-
matickou schopnost kapitalismu přinést společenskou prosperitu 
a demokracii. Podle Becka tomu je právě naopak – deregulace 
na úrovni planety vytváří sociální nerovnosti: úspěšným nabízí 
netušené možnosti na globálním trhu, neúspěšní hledají útočiště 
v etnických a národních ohradách, kde je berou pod svou kuratelu 
autoritářští vůdcové.207 Aby se zabránilo tomuto vývoji, je třeba 
globalizaci politizovat. To ovšem znamená, že nová sociální hnutí 
se musí transnacionalizovat a hlásit se o svůj demokratický podíl 
na vytváření celoplanetárního řádu. Reflexi tohoto úsilí dalšími 
autory bude věnována závěrečná kapitola knihy. 

 205  Ulrich Beck, „The Cosmopolitan Perspective: Sociology in the Second 
Age of Modernity“, in: Conceiving Cosmopolitanism. Theory, Context, 
and Practice, eds. Steven Vertovec a Robin Cohen (Oxford, New York: 
Oxford University Press, 2002), 61–85.

 206  Ulrich Beck, „Kosmopolitische Globalisierung. Die schöpferische Selbst-
zerstörung der Weltordnung“, Internationale Politik 58, no. 7 (2003), 
9–13.

 207  Ulrich Beck, „The Cosmopolitan Society and Its Enemies“, Theory, Cul-
ture and Society 19, no. 1–2 (2002), 38–40.
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7. Globální občanská společnost

1. Rekapitulace

V předcházejících kapitolách jsme sledovali, jak se levicová teorie 
v průběhu 20. století vypořádávala s omezeními marxismu.208 Od 
Gramsciho přes Althussera až po teorie nových sociálních hnutí 
a reflexivní modernity se tento proud postupně odpoutával (1) od 
ekonomického determinismu, (2) od třídního chápání sociálních 
konfliktů v moderní společnosti a (3) od finalistické představy dě-
jin směřujících ke konečnému vykoupení v proletářské revoluci. 
Tyto tři momenty spolu úzce souvisely. V  Marxově filosoficko-
-dějinném plánu rozhodovalo o identitě, zájmu i úspěchu té které 
třídy (i jednotlivců, z nichž se skládala) postavení této třídy ve 
struktuře výrobních vztahů. V moderní společnosti pak proti sobě 
stály buržoazie a proletariát. Ten byl předurčen k dějinnému úspě -
chu, a to bez ohledu na své skutečné jednání. Pokud si dělnická 
třída neuvědomovala své dějinné poslání, bylo to jen díky „faleš -
nému vědomí“ – tedy ideologii sloužící buržoazii k jejímu ovlá-
dání. Vědecká teorie socialismu (či komunismu) pak měla za 
úkol zničit tuto bariéru, která bránila tomu, aby se objektivní 
situace proletariátu adekvátně odrazila v jeho subjektivním vě-
domí a z třídy „o sobě“ se stala třída „pro sebe“. Jakmile by se 
to podařilo, pak by sociální struktura přímo formovala kolektivní 
identitu dělníků, z níž by bezprostředně plynul jejich zájem na 
revoluci. Kapitalismus by v nich skutečně našel vlastní hrobaře, 
jak předpokládal Marx.  

Na neudržitelnost tohoto pojetí poprvé upozornil Gramsci. 
Přestal chápat ideologii pouze jako „falešné vědomí“ zastírající 
„skutečné“ – tj. materiální – zdroje útlaku a začal ji samu chápat 
jako relativně samostatný zdroj útlaku a zároveň jako možný 
prostředek boje proti němu. Vymanil tak sféru idejí z jejího pod-
řízení materiálním podmínkám života společnosti a začal věnovat 

 208  Dřívější verze některých částí této kapitoly se objevila v: Ondřej Císař, 
„Vzniká globální občanská společnost? Nestátní aktéři ve světové politi-
ce“, Mezinárodní vztahy 38, no. 4 (2003), 5–23. 
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náležitou pozornost specificky kulturnímu aspektu politických 
zápasů. Gramsci si uvědomil, že sociální panství není vykonává-
no jen na základě kontroly prostředků donucení (jak se domnívají 
liberálové), ani jen na základě kontroly prostředků výroby (jak se 
domnívají ortodoxní marxisté), ale vždy také na základě kontroly 
prostředků kulturního utváření identity poddaných. Moc donucení 
a bohatství jsou podepřeny dobrovolným souhlasem poddaných, 
plynoucím z toho, jak chápou sami sebe a svět. Materiální realita 
nepůsobí sama o sobě a bezprostředně, ale vždy prostřednictvím 
významů, kterými jí dáváme smysl. Tyto významy jsou formová-
ny, udržovány a vštěpovány v rodinách, školách, církvích a mé-
diích. Relativní nezávislost kulturní moci „nadstavby“ na ekono-
mické moci „základny“ posléze podtrhl Louis Althusser ve své 
koncepci „ideologických aparátů států“. Podobně jako Gramsci 
i on chtěl takto vysvětlit selhání marxistické předpovědi proletář-
ské revoluce. Gramsci i Althusser si byli vědomi, že stejnou dů-
ležitost, jakou kultura a ideologie mají při udržování politického 
panství, mají také v odboji vůči němu. Althusser navíc učinil krok 
od dualistického pojetí ideologie jako představy bytí ve vědomí 
k jejímu pojetí jako souboru sociálních praktik, z nichž teprve 
povstávají představy ve vědomí.  

Gramsciho a Althusserovo zdůraznění kulturních aspektů po-
litického boje bylo posléze využito v reflexi nových sociálních 
hnutí u Laclaua, Mouffeové, Gintise a Bowlese. Tito teoretici 
se zároveň otevřeli liberálnímu jazyku práv a začali ho zavádět 
i do oblastí, v nichž předtím nebyl přítomný – do školy, rodiny, 
psychiatrických léčeben, průmyslových podniků. Politická praxe 
i teorie nových sociálních hnutí politizovaly sociální sféry, které 
do té doby nebyly pokládány za primárně politické. Zároveň s tím 
Alain Touraine a po něm Alberto Melucci poukázali na nevhod-
nost Marxovy analýzy kapitalismu, vázané na realitu industriální 
společnosti 19. století, pro poslední čtvrtinu 20. století, v níž se 
rozvíjí společnost postindustriální. V tomto období již netvoří 
hlavní „základnu“ produkce materiální výrobní prostředky, ale 
intelektuální znalosti a schopnosti. Díky tomu se těžiště eman-
cipačního boje přesunulo od proletářské revoluce k obhajobě 
individuální a skupinové autonomie v různých sférách života 
společnosti. Třídní konflikty týkající se postavení v dělbě prá-
ce a rozdělení sociálního produktu jsou postupně nahrazovány 
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konflikty týkajícími se kvality života, rovnoprávnosti žen a dal-
ších dříve podřízených kulturních skupin, ochrany životního pro-
středí, osobní seberealizace a demokratické participace. Těžiště 
je přesunuto od zápasů o přerozdělení materiálních statků k ob-
hajobě „postmateriálních“ hodnot. V souladu s tím již sociální 
základnu radikální politiky netvoří dělnická třída, ale nové střed-
ní třídy. Na místo levicových politických stran (komunistických 
či sociálně-demokratických) nastupují nová sociální hnutí, která 
spíše než v politickém systému vybojovávají své bitvy ve sférách 
občanské společnosti a kultury všedního dne. 

Nová sociální hnutí zpochybňují „samozřejmosti“ každodenní-
ho života, které znemožňují určitým skupinám uznání jejich iden-
tit a zamezují tak jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti. 
Politizují podřízenost žen v domácnosti i na pracovištích, pacien-
tů v nemocnicích a psychiatrických klinikách, dětí a studentů ve 
školách.209 Nová sociální hnutí mají dvojí ostří. Na jedné straně 
vždy sledují nějaký konkrétní cíl – například rovnoprávnost žen. 
Tím však zároveň na druhé straně zpochybňují obecný rámec fun-
gování společnosti – v uvedeném příkladě tedy patriarchát. Podle 
Melucciho „je konflikt vyvolán konkrétními podmínkami, ale 
přináší do hry také problémy, které se týkají celkové logiky sys-
tému a jeho dilemat. Aktér je vždy specifická entita, ale sociální 
pole, kterého se dotýká a témata, která přináší, zahrnují celý sys-
tém.“210 Jiným příkladem může být environmentální hnutí bojující 
proti spuštění jaderné elektrárny. Vedle tohoto cíle takové hnutí 
zpochybňuje a politizuje celkový vztah moderní společnosti k vy-
užívání přírodních zdrojů. Vznášením konkrétního politického 
požadavku otřásají environmentalisté zdánlivou „samozřejmostí“ 
vykořisťovatelského postoje člověka k přírodě. 

Nová sociální hnutí se vynořují v situaci, v níž se moderní spo-
lečnost začíná čím dál tím více potýkat s problémy, které sama 
způsobila. Tato situace „reflexivity modernity“ (U. Beck) vytváří 
terén pro nové typy konfliktu.211 Například odkrýváním poruch 
jaderných elektráren, které se jejich původci snaží skrýt, přivádí 

 209  Např. Alberto Melucci, „A Strange Kind of Newness: What’s ,New‘ in 
New Social Movements?“, 101–130.

 210  Tamtéž, 118.
 211  Ulrich Beck, „From Industrial Society to the Risk Society“, 97–123.



– 167 –

environmentální hnutí do veřejné debaty možné negativní důsled-
ky využívání jaderné energie. Tím nezpochybňuje pouze určitou 
technologii, ale celkový způsob života moderního člověka. Téma-
tizace „reflexivní modernity“ novými sociálními hnutími tak vede 
k rozvoji „sociální reflexivity“ (A. Giddens) – stále více institucí 
a praktik naší každodennosti ztrácí svou samozřejmost a „přiroze-
nost“ a stává se předmětem vědomé rozvahy a individuálního či 
skupinového rozhodování. 

Podobně lze porozumět nedávnému vystoupení antiglobali-
začního hnutí, jemuž bude věnována tato závěrečná kapitola. 
Toto hnutí přivádějí do světla veřejné diskuse limity ekonomické 
globalizace. Ta na jedné straně prohlubuje ekonomickou a po-
litickou spolupráci mezi různými částmi světa, na straně druhé 
však soustavně vytváří skupiny a oblasti, které díky politikám 
vyspělých zemí nemohou získat rovný přístup na světový trh. 
Podobně jako vystoupení nových sociálních hnutí 60. a 70. let 
je také antiglobalizační hnutí indikátorem nového konfliktu. Jde 
v něm o pravidla a instituce mezinárodní ekonomiky. Analogicky 
k jiným sociálním hnutím nepředstavuje protest proti Světové ob -
chodní organizaci (WTO) jen tento konkrétní boj, ale zpochybňu-
je celkové uspořádání globální ekonomiky. Politizuje tak zdánli-
vě přirozené uspořádání ekonomických vztahů, jak se na meziná-
rodní úrovni konstituovalo přibližně od konce 70. let 20. století. 
Zároveň s tím toto hnutí proti ekonomické – tj. neoliberální či 
kapitalistické – globalizaci otevřelo otázku existence či možnosti 
ustavení globální občanské společnosti (dále také GOS) jakožto 
vyzývatele transnacionálních korporací a základního kamene spra-
vedlivějšího globálního uspořádání.212

2. Hnutí proti neoliberální globalizaci

K organizovaným protestům vůči symbolům neoliberální eko-
nomické globalizace, především mezinárodním finančním insti-
tucím – Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance (IMF, 
WB), Světové obchodní organizaci (WTO – dříve GATT), G7 

 212  Srov. např. Jeremy Brecher, Tim Costello a Brendan Smith, Globalization 
from Below. The Power of Solidarity (Cambridge, Massachusetts: South 
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či Severoamerické zóně volného obchodu (NAFTA) – docházelo 
nejméně od konce 80. let 20. století.213 K poměrně významné 
mobilizaci došlo například v roce 1988, kdy IMF a WB uspo-
řádaly své zasedání v Berlíně. Po dvou letech soustředěné orga-
nizace a mobilizace vyvrcholily protesty mnoha aktivitami v do-
bě konání zasedání, během něhož proběhla demonstrace 80 000 
odpůrců.214 Od té doby se zasedání těchto organizací stejně jako 
setkání Světového ekonomického fóra či WTO stala pravidelnou 
příležitostí k protestům proti neoliberalismu, deregulaci a volné-
mu trhu. 

Za symbolický počátek „antiglobalizačního hnutí“ se obvykle 
považuje „bitva o Seattle“, která se rozpoutala kolem třetí mi-
nisterské konference Světové obchodní organizace na konci roku 
1999. Tato událost symbolizovala zároveň vyvrcholení dosavad-
ních útoků proti neoliberální globalizaci a jejím sociálním dopa-
dům na chudé části světa a počátek hnutí založeného na sdíleném 
přesvědčení o nutnosti změny. Podle Susan Georgeové se „,Seat-
tle‘ stal těsnopisnou značkou pro moment, kdy si antiglobalizační 
síly prorazily cestu do širokého povědomí (mainstream conscious-
ness)“.215

Večer 29. listopadu 1999 se okolo stadionu v Seattlu, v němž 
místní političtí leadeři a podnikatelé organizovali uvítací večírek 
pro účastníky konference, shromáždilo několik tisíc lidí (podle 
policejních odhadů to bylo 14 tisíc, podle aktivistů 30 tisíc) a vy-
tvořilo kolem něj lidský řetěz, jenž měl symbolizovat zničující 
dopad zadlužení třetího světa. Protestující odradili více než dvě 
třetiny z 5000 očekávaných hostů party. Lidský řetěz, který měl 

End Press, 2000); Naomi Klein, „Reclaiming the Commons“, New Left 
Review 9 (2001), 81–89; David Graeber, „The New Anarchists“, New 
Left Review 13 (2002), 61–73; Michael Hardt, „Today’s Bandung?“, New 
Left Review 14 (2002), 112–118 a Immanuel Wallerstein, „New Revolts 
against the System“, New Left Review 18 (2002), 29–39.

 213  Robert O’Brien, Anne Marie Goetz, Jan Aart Scholte a Marc Williams, 
Contesting Global Governance. Multilateral Economic Institutions and 
Global Social Movements (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000).

 214  Dieter Rucht, „Social Movements Challenging Neo-liberal Globalisati-
on“, Central European Science Review 2, no. 5 (2001), 106.

 215  Susan George, „Another World is Possible“, Dissent, Winter 2001, 5.
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symbolizovat „řetěz dluhu“, byl součástí kampaně Jubilee 2000 za 
odpuštění dluhů třetího světa a odstartoval týden trvající pro testy 
proti liberálnímu obchodnímu režimu.216 Protest v Seattlu vyrostl 
z „dřívějších lokálních, národních a transnacionálních mo bilizací 
proti dohodám o liberalizaci obchodu, politikám Světové banky 
a IMF a proti neschopnosti chránit lidská práva a životní prostře-
dí“.217 Seattle poskytl důkaz, že globální odpor proti neoliberální 
globalizaci je možný a uskutečnitelný i navzdory zdánlivě nepře-
konatelným překážkám, které organizaci protestu skrze státní hra-
nice leží v cestě. V Seattlu byla antiglobalizační hnutí „doplněna“ 
o členy odborových organizací a důležité zázemí a podporu po-
skytovali členové církevních organizací a lokálních skupin. 

Nejdůležitějším a nejvíce zdůrazňovaným faktorem však nepo-
chybně byly transnacionální mobilizační struktury. Vedle lokál-
ních hnutí a protestních organizací, např. Neighborhood no-WTO 
Committees, se v Seattlu angažovala hnutí, jejichž organizační 
logika sahala od méně institucionalizovaných transnacionálních 
vazeb – Public Citizen, Global Exchange, Rainforest Action Net-
work a další – až po plně formalizované transnacionální organi-
zace – Greenpeace, Friends of the Earth, International Forum 
on Globalization, Third World Network, Peoples Global Action, 
50 Years Is Enough Network a další.218 A třebaže valnou většinu 
účastníků tvořili občané USA a Kanady, Seattle také symbolizo-
val rostoucí míru participace na antiglobalizačních protestech ze 
zemí globálního Jihu. V Seattlu byly registrovány například Kenya 
National Farmers Union, Kalahari Conservation Society (Bots -
wana) a Tanzanian Gender Networking.

Ačkoli jednání v Seattlu ztroskotala, bylo by přehnané přikládat 
to vlivu protestujících organizací, a to i přes snahu některých ak-
tivistů prezentovat kolaps jednání jako své „vítězství“. Střízlivější 
komentáře se obecně shodují v tom, že jednání by díky nepřeko-
natelným rozdílům v zájmech jednotlivých zemí zkolabovala tak 

 216  Popis událostí se opírá o Jackie Smith, „Globalizing Resistance: The 
Battle in Seattle and the Future of Social Movements“, Mobilization: The 
International Journal of Research in Social Movements, Protest, and 
Contentious Politics 6, no. 1 (2001), 1–19.

 217  Tamtéž, 4.
 218  Tamtéž, 7.
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jako tak.219 To však neznamená, že by „bitva o Seattle“ zůstala bez 
jakéhokoli dopadu. Stala se symbolem počátku skutečně globálně 
chápaného hnutí proti negativním vlivům globalizace, porušování 
základních norem ochrany životního prostředí a lidských práv 
mocnými korporacemi a za odpuštění dluhů třetího světa. 

Na události v Seattlu bezprostředně reagovala řada komen-
tářů, článků a diskusních sekcí ve významných akademických 
časopisech, jejichž účastníci se snažili zhodnotit význam těchto 
událostí a odhadnout potenciál hnutí v budoucnu. Levicová teo-
retička a bývalá aktivistka britského mírového hnutí 80. let Mary 
Kaldorová označila demonstranty v Seattlu za kosmopolitní hnu -
tí proti globální nespravedlnosti a za zárodek globální občanské 
spo lečnosti.220 V Seattlu podle ní došlo poprvé k podstatnému 
zpochybnění samotné povahy současného globálního systému. 
„Globální občanské sítě“ jsou podle Kaldorové silou, která může 
přispět k osedlání globalizace pravidly. Příslib GOS neleží v ob-
rácení globalizačního procesu, ale v jeho regulaci a demokratiza-
ci.221 Protestující žádali „větší participaci jak občanských skupin, 
tak vlád třetích zemí při tvorbě pravidel, která vládnou globální 
ekonomice“.222 Podle Kaldorové bylo důležité i to, že hlas občan-
ských iniciativ a sociálních hnutí byl poprvé vzat vážně oficiál-
ními účastníky konference.

V následujících oddílech zasadíme projevy hnutí proti ekono-
mické globalizaci do širšího kontextu debat, které se kolem tohoto 
fenoménu rozpoutaly na konci 20. století. Následující oddíl se za-
měří na témata sociálně-vědné diskuse o globalizaci a transnacio-
nálním jednání. Další oddíl rozvede hlavní témata diskuse o glo-
bální občanské společnosti. Poslední oddíl pak popíše normativní 
dimenzi této diskuse a narýsuje základní politické pozice uvnitř 
antiglobalizačního hnutí samotného. 

 219 Srov. např. Chakravarthi Raghavan, „After Seattle, World Trade System 
Faces Uncertain Future“, Review of International Political Economy 7, 
no. 3 (2000), 495–504 a Fred Halliday, „Getting Real About Seattle“, 
Millennium: Journal of International Studies 29, no. 1 (2000), 123–129.

 220 Mary Kaldor, „,Civilizing‘ Globalization? The Implications of the ,Battle 
in Seattle‘“, Millennium: Journal of International Studies 29, no. 1 (2000), 
105–114.

 221 Tamtéž, 110.
 222 Tamtéž, 112.
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3. Globalizace a transnacionální jednání

V rámci debaty o globalizaci se v průběhu 90. let do popředí zá-
jmu sociální vědy dostalo transnacionální jednání nevládních or-
ganizací a sociálních hnutí a jeho možnost prosadit institucionální 
změny na globální úrovni. Za transnacionální je většinou pova-
žováno takové jednání, které překračuje státní hranice a jehož 
ak tér je nestátním subjektem a neoperuje jménem nějaké vlády 
či mezivládní organizace.223 Ačkoli o transnacionálních vztazích 
mluvili liberální kritici realismu v teorii mezinárodních vztahů 
již v 70. letech 20. století, pozornost věnovaná tomuto fenoménu 
významně vzrostla v poslední dekádě 20. století. Stalo se tak díky 
rostoucímu vědomí o ekonomické a politické provázanosti světa, 
důležitosti rozvoje nových komunikačních technologií a prohlubo-
vání mezinárodní multilaterální kooperace. Tyto procesy souhrn-
ně představují to, co se obvykle označuje jako globalizace. 

Dimenze globalizace a institucionální příležitosti 
transnacionální mobilizace

Označení globalizace se sice někdy používá jen v souvislosti 
s rostoucí ekonomickou provázaností světa, za jejíž symbolický 
počátek se považuje konec poválečné „zlaté éry“ organizovaného 
kapitalismu na počátku 70. let 20. století. Do definice globalizace 
je však třeba zahrnout také její „politickou dimenzi“ – tj. roz -
voj mezinárodních institucí a norem.224 Podle některých teoretiků 
globalizace je tato politická proměna inherentní součástí globa-
lizace225, podle jiných je reakcí na globalizaci. Například Ro-
bert Keohane a Joseph Nye rozlišují čtyři dimenze globalizace 

 223  Srov. Thomas Risse-Kappen, „Bringing Transnational Relations Back In: 
Introduction“, in: Bringing Transnational Relations Back In: Non-State 
Actors, Domestic Structures and International Institutions, ed. Thomas 
Risse-Kappen (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 3.

 224  Pro diskusi srov. Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Mal-
den and Oxford: Blackwell, 1996) a především pak příspěvky editova-
ného svazku Morten Ougaard a Richard Higgott, eds., Towards a Global 
Polity (London and New York: Routledge, 2002).

 225  Jan Aart Scholte, Globalization. A Critical Introduction (Basingstoke: 
Macmillan Press, 2000).
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– ekonomickou, vojenskou, environmentální a sociální či kultur-
ní.226 Politická globalizace pak podle nich není zvláštní dimenzí, 
ale aspektem předchozích čtyřech: „Téměř všechny formy glo-
balizace mají politické implikace. Například Světová obchodní 
organizace (WTO), Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT), 
Montrealská konvence a vzdělávací, vědecké a kulturní organiza-
ce Spojených národů jsou odpověďmi na ekonomickou, vojen-
skou, environmentální a sociální globalizaci.“227 

Sidney Tarrow zase odlišuje projevy „ekonomické globalizace“ 
od efektů „politické internacionalizace“.228 Zatímco první pojem 
zachycuje vytváření globálního trhu, druhý zachycuje budování 
mezinárodních a nadnárodních institucionálních a organizačních 
struktur (tedy „politickou dimenzi“ globalizace). Toto rozlišení 
pak Tarrowovi umožňuje vytvořit základní typologii transnacio-
nálních nevládních organizací, které působí v současné světové 
politice. Zatímco tzv. „antiglobalizační hnutí“ je reakcí na ne-
gativní aspekty ekonomické globalizace, transnacionální hnutí za 
lidská práva či za ochranu životního prostředí nevznikla jako od-
pověď na ekonomickou globalizaci, ale v souvislosti s rozvojem 
„mezinárodních norem, režimů a institucí, které jim vládnou.“229 
Tarrow však upozorňuje, že ani „antiglobalizační hnutí“ nebylo 
zázračně generováno ekonomickou globalizací. Právě naopak – 
konstituovalo se v určitém institucionálním rámci, který jeho mo-
bilizaci poskytl vhodné příležitosti. Takovými příležitostmi byly 
vedle již dávno vyzkoušených institucí národních států (které 
v kampaních transnacionálních aktérů stále hrají podstatnou roli) 
také mezinárodní organizace a jejich zasedání. Jak jsme viděli, za 
symbolický počátek globálního hnutí proti ekonomické globaliza-

 226  Robert Keohane a Joseph Nye, „Introduction“, in: Governance in a Glo-
balizing World, eds. Joseph Nye a John Donahue (Cambridge, Mass., 
Washington D.C.: Visions of Governance for the 21st Century, Brookings 
Institution Press, 2000), 1–41. 

 227  Tamtéž, 6.
 228  Sidney Tarrow, „From Lumping to Splitting: Specifying Globalization 

and Resistance“, in: Globalization and Resistance. Transnational Dimen-
sions of Social Movements, eds. Jackie Smith a Hank Johnson (Lanham, 
Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2002), 
229–249.

 229  Tamtéž, 236.
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ci se považuje mobilizace proti třetí ministerské konferenci WTO, 
která proběhla na konci roku 1999 v americkém Seattlu.

Debata v teorii mezinárodních vztahů

Vraťme se však nejdříve do 70. let minulého století. Počátkem 
sedmdesátých let došlo díky proměnám v mezinárodní politice 
a díky transnacionalizaci ekonomické produkce k obnovení zá -
jmu o mezinárodní ekonomické vztahy. Tato zvýšená pozornost 
věnovaná nestátním aktérům ve světové politice reagovala na 
proměnu mezinárodní politické situace, v níž klesal význam 
velmocenské politiky a rostla role transnacionálních korporací. 
Obrat výzkumného zájmu našel svůj výraz ve vypracování teorie 
vzájemné závislosti, která byla formulována jako korektiv k pře-
vládající státostředné realistické teorii mezinárodních vztahů.230 
Studium transnacionálních vztahů (v protikladu ke vztahům me-
zinárodním) bylo v této době spjato s rozvojem „pluralistického 
paradigmatu“ při studiu zájmové politiky na domácí úrovni – pře-
devším v podmínkách USA – a s marxisticky orientovanou „te-
orií světového systému“ I. Wallersteina, pro nějž nebyl určující 
silou světové politiky nikdy stát, ale rozvoj kapitalismu.231

Koncem 80. let se pak disciplína mezinárodní politické ekono-
mie stala uzlovým bodem diskuse o globalizaci, která reflektovala 
rostoucí význam nestátních aktérů v globální politice a s tím pro-
vázanou proměnu mocenských vztahů. Následující debata měla 
dvě fáze. V první polovině 90. let se soustředila na napětí mezi 
globalizující se světovou ekonomikou a systémem národních 
států. Stát byl chápán jako charakteristicky moderní jednotka so-
ciální organizace, která si díky poválečnému kompromisu držela 
nad tržními silami kontrolu. To se s příchodem globalizace údaj-
ně změnilo. Debata tak byla zaměřena na dichotomii stát versus 
trh, a byly to převážně tržní subjekty (transnacionální korporace), 
které byly chápány jako hlavní vyzývatel státní moci. 

 230  Srov. Robert Keohane a Joseph Nye, Power and Interdependence: World 
Politics in Transition (Boston: Little and Brown, 1977).

 231  Odstavec se převážně drží výkladu ve Fred Halliday, „The Romance of 
Non-state Actors“, in: Non-state Actors in World Politics, eds. Daphné 
Josselin a William Wallace (New York: Palgrave, 2001), 21–37.
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Od poloviny 90. let vstoupila debata do druhé fáze. Došlo k po-
sunu perspektivy: globalizace přestala být chápána jako výsledek 
spontánní tržní expanze a konjunktury kapitálu a důraz byl polo-
žen na politickou dimenzi – globalizace kapitálu totiž vyžaduje 
liberální politická rozhodnutí, která ustavují právně-politický pro-
stor nutný pro kapitálovou mobilitu a kalkulaci zisku. Neoliberální 
pojetí tržní spontaneity tak bylo nahrazeno chápáním, které vy-
růstalo z tradice ekonomické sociologie s kořeny u Maxe Webera 
a Karla Polanyiho.232 To se však týkalo roviny deskriptivní (kon-
ceptuálně teoretické) bez toho, že by tento posun byl následován 
větším zdůrazněním normativních otázek spravedlnosti institucí, 
které podpírají globalizující se kapitalismus.

V první fázi debaty mluvili hyperglobalisté o příchodu kva-
litativně nové situace, v níž síly globální ekonomiky nezvratně 
narušují mocenské postavení státu. Naopak skeptici na základě 
odlišné interpretace dat o mezinárodním obchodu a přímých za-
hraničních investicích zpochybňovali, že by docházelo k nějaké 
významné změně. Podle tohoto tábora se postavení státu téměř 
nezměnilo a o homogenním globálním trhu nemohlo být řeči.233 
V druhé fázi opustila debata argumenty „pro“ a „proti“ existenci 
globalizace chápané v ekonomických pojmech, a zaměřila se na 
globalizaci jako sociální proces.234 Díky tomu přestala být globa-
lizace interpretována pouze na základě kvantitativních dat o růstu 
světového obchodu, investic a množství spekulativního kapitálu. 
Pojem globalizace se rozšířil i na další oblasti. Začal zachycovat 
fenomény spojené se zhuštěním a zrychlením transnacionálních 
a mezikontinentálních interakcí ve všech sférách lidské činnosti 
a dopady tohoto zhuštění a zrychlení na dosavadní instituce a stra-

 232  Max Weber, General Economic History (New York: Collier Books, 1961) 
a Karl Polanyi, The Great Transformation. The Political and Economic 
Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, 1957).

 233  Srov. např. Paul Hirst a Grahame Thompson, Globalization in Question. 
The International Economy and the Possibilities of Governance (Cam-
bridge, Oxford: Polity Press, 1996).

 234  David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt a Jonathan Perraton, 
Global Transformations. Politics, Economics and Culture (Cambridge: 
Polity Press, 1999). Srov. také Martin Ehl, „Diskuse o globalizaci – roz-
díl českého a světového diskurzu“, Mezinárodní vztahy 38, no. 4 (2003), 
87–94.
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tegie politických a sociálních aktérů. Debata o globalizaci se ved -
le transnacionálních korporací otevřela také jiným aktérům, a spolu 
s tím také jinému typu otázek než jen tomu, zda-li je stát glo ba-
lizací ohrožen nebo ne. Stala se otevřeným a interdiscipli nárním 
výzkumným polem, kterým měla být podle jedné ze svých prota-
gonistek – Susan Strangeové – od samého počátku.235 V součas-
nosti se proto diskutuje o transnacionálních nátlakových sítích236, 
transnacionálních a potenciálně globálních sociálních hnutích237, 
mezinárodně aktivních nadacích a humanitárních organizacích238, 
církvích, politických stranách, sítích teroristů, odborářů a médií.239

4. Co je globální občanská společnost?

Právě v kontextu druhé fáze debaty o globalizaci se rozhořel 
spor o význam pojmu globální občanské společnosti, a spolu 
s tím také o budoucí osud demokracie a o možnost zapojení 
demokratické legitimace politického rozhodování na nadnárodní 

 235  Srov. např. Susan Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of 
Power in the World Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 
1996).

 236  Margaret Keck a Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders. Advocacy 
Networks in International Politics (Ithaca, London: Cornell University 
Press, 1998), Peter Evans, „Fighting Marginalization with Transnational 
Networks: Counter-Hegemonic Globalization“, Contemporary Sociology 
29, no. 1 (2000), 230–241 a Ann Florini, ed., The Third Force. The Rise of 
Transnational Civil Society (Washington, Tokyo: Carnegie Endowment, 
Japan Center for International Exchange, 2000).

 237  Jen pro ilustraci, srov. Robert O’Brien, Anne Marie Goetz, Jan Aart Schol-
te a Marc Williams, Contesting Global Governance, Dieter Rucht, „Social 
Movements Challenging Neo-liberal Globalisation“, 94–114 a Donatella 
della Porta, Hanspeter Kreisi a Dieter Rucht, eds., Social Movements in 
a Globalizing World (London: Macmillan Press, 1999).

 238  Srov. např. Sarah Mendelson a John Glenn, eds., The Power and Limits 
of NGOs. A Critical Look at Building Democracy in Eastern Europe and 
America (New York: Columbia University Press, 2002) a Thomas Ca-
rothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve (Washington, 
D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1999).

 239  Daphné Josselin a William Wallace, eds., Non-state Actors in World Poli-
tics (New York: Palgrave, 2001).
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úrovni.240 Termín GOS zpravidla označuje mnohost aktérů, kteří 
dnes působí ve strukturách globální politiky. Jedna skupina teore-
tiků se mu snaží dát jasně definovaný empirický význam a obhájit 
jej proti alternativním označením („transnacionální občanská spo -
lečnost“, „světová společnost“, „světová komunita“).241 Jiní auto -
ři jej chápou jako označení pro „dobrá“ (lidskoprávní, environ-
mentální atp.) hnutí a nevládní organizace, a odmítají jej tedy 
jako koncept, který by mohl postihnout různorodost a komple-
xitu současné světové politiky. Zde totiž vedle řady „dobrých“ 
nestátních aktérů operuje nespočet transnacionálně propojených 
kriminálních, teroristických či separatistických organizací. (Tyto 
„špatné“ organizace bývají někdy označovány jako „neobčanská 
společnost“ – uncivil society.) 

Zazněly i hlasy, podle nichž je koncept občanské společnosti 
natolik svázán s konceptem moderního národního státu, že nemů -
že sloužit pro uchopení globálních procesů, které postavení národ-
ního státu podkopávají. Místo termínu GOS proto někteří autoři 
upřednostňují označení „transnacionální občanská společnost“, 
neboť toto pojmenování neimplikuje globální ustavování kultur ně 
stejnorodé sféry, ale postihuje různorodost a nepřehlednost sou -
časného uspořádání na nadnárodní úrovni.242 Bez ohledu na termi -
nologické rozdíly však mají autoři píšící o transnacionální i globál-
ní občanské společnosti zpravidla na mysli identický fenomén.

 240  Pro přehled, srov. Anthony McGrew, „From Global Governance to Good 
Governance. Theories and Prospects of Democratizing the Global Poli-
ty“, in: Towards a Global Polity, eds. Morten Ougaard a Richard Higgott 
(London and New York: Routledge, 2002), 207–226; Jürgen Habermas, 
„Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie“, in: 
Die postnationale Konstellation. Politische Essays (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1998), 91–169 a Ondřej Císař, „Teorie demokracie na úsvitu 
globálního věku?“, in: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, eds. Vít Hloušek a Lubomír Kopeček 
(Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003), 
349–375.

 241  Srov. např. Helmut Anheimer, Marlies Glasius a Mary Kaldor, „Introdu-
cing Global Civil Society“, in: Global Civil Society 2001, eds. Helmut 
Anheimer, Marlies Glasius a Mary Kaldor (Oxford: Oxford University 
Press, 2001), 3–22.

 242  Srov. např. Margaret Keck a Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders, 
33–34.
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Co tedy GOS označuje? Pro některé se zhmotňuje v ulicích 
měst, v nichž se odehrávají výroční zasedání WB, IMF a WTO. 
Pro další je ztělesněna pravidelnými interakcemi transnacionál-
ních nevládních organizací jakými jsou například Amnesty Inter -
national, Friends of the Earth International či Greenpeace. Jiní 
ji zase chápou jako obecně rostoucí propojenost všech typů po-
tenciálně politické činnosti, která díky rozvoji komunikačních 
technologií probíhá stále více přes státní hranice a tvoří vlastně 
základní kontext pro všechny aktéry, kteří vstupují do transna-
cionálních interakcí. 

Když je třeba podložit argument o objevení se GOS empiric-
kými daty, hovoří se o růstu počtu mezinárodních nevládních or -
ganizací (INGOs, international non-governmental organizations), 
paralelních summitů organizovaných odpůrci neoliberální globa-
lizace a o rostoucím významu transnacionálních vazeb mezi roz-
ličnými nestátními aktéry.243 Na základě těchto dat pak zastánci 
teze o objevení se GOS mluví o nové realitě – o nadnárodní sféře, 
v níž občanští aktivisté, sociální hnutí a angažovaní jednotlivci 
vstupují do vzájemných interakcí, debat, konfliktů a aliancí. I když 
nadnárodní nevládní organizace existovaly a fungovaly v meziná-
rodní politice i v minulosti, jejich počet a množství oblastí, v nichž 
fungovaly, nikdy nedosahoval současných měřítek: „od summitů 
OSN o sociálních otázkách nebo životním prostředí po konfliktní 
situace v Kosovu, od globálního odporu vůči Mnohostranné doho-
dě o investicích k lokálnímu lidskoprávnímu aktivismu v Mexiku, 
Barmě nebo Timoru a od mediálních korporací obepínajících ze-
měkouli ke kampaním domorodého obyvatelstva.“244 

 243  Data pro studie rostoucího počtu INGOs vycházejí zpravidla z každo -
roční Yearbook of International Organizations, kterou publikuje bruselská 
Union of International Associations od roku 1950. Například Kathryn 
Sikkinková a Jackie Smithová se z tohoto zdroje snaží vytěžit data o těch 
organizacích, které se orientují na „politickou či sociální změnu“. Srov. 
Kathryn Sikkink a Jackie Smith, „Infrastructure for Change: Transnational 
Organizations, 1953–93“, in: Restructuring World Politics. Transnational 
Social Movements, Networks, and Norms, eds. Sanjeev Khagram, James 
V. Riker a Kathryn Sikkink (Minneapolis, London: University of Minne-
sota Press, 2002), 24–44.

 244  Helmut Anheimer, Marlies Glasius a Mary Kaldor, „Introducing Global 
Civil Society“, 4. 
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Díky různorodosti fenoménů, které v sobě zahrnuje, zůstává 
tedy pojem GOS značně neurčitý. Jednou ze strategií, jak se 
s tímto problémem vypořádat, je rezignovat na pojem samotný. 
Při empirickém studiu různých typů nestátních aktérů ve světové 
politice se koneckonců výzkumník bez tohoto konceptu lehce 
obejde. V tomto případě totiž studuje jednu organizaci, jeden typ 
organizace nebo jednu kampaň a otázka, zda tyto konkrétní or-
ganizace tvoří abstraktně vymezenou občanskou společnost, pře-
stává být důležitá. V teorii mezinárodních vztahů se proto v této 
souvislosti spíše než o GOS začalo hovořit o transnacionálních 
sítích prosazujících zájmy či transnacionálních nátlakových sí-
tích (transnational advocacy networks): „transnacionální nátla-
ková síť zahrnuje ty relevantní aktéry, kteří pracují mezinárodně 
na nějakém problému, kteří jsou svázáni sdílenými hodnotami, 
společným diskursem a hustou výměnou informací a služeb.“245 
Transnacionální nátlakové sítě jsou sítě aktivistů, kteří prosazují 
„zásadové myšlenky nebo hodnoty“ jakými jsou například lidská 
práva nebo ochrana menšin a životního prostředí. 

Obecně jsou tyto sítě formovány v takových politických oblas-
tech, které jsou charakterizované vysokým normativním a hod-
notovým obsahem, a v situacích, kdy pro to mají institucionálně 
vytvořené příležitosti. Mezinárodní politika totiž zahrnuje normy 
a instituce, které nejen „kolíkují“ terén pro strategickou kalkulaci 
států, ale vytvářejí také příležitosti k mobilizaci nestátních aktérů 
a sociálních hnutí, jež zpětně dávají normám jejich důležitost 
a umožňují jejich reálný dopad. Jinými slovy, nevládní organi-
zace a hnutí využívají příležitostí poskytovaných mezinárodními 
dohodami, normami a institucemi, aby dosahovaly svých cílů 
a tím tyto normy uvádí v život. V tom však hrají důležitou roli 
také některé státy, které často transnacionální mobilizaci podpo-
rují a takto zvyšují pravděpodobnost jejího úspěchu. Příkladem 
by mohla být významná role Kanady, kterou hrála v úspěšné 
kampani za přijetí konvence proti používání nášlapných min.246 

 245  Margaret Keck a Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders, 2.
 246  Srov. např. Matthew J. O. Scott, „Danger – Landmines! NGO-Govern-

ment Collaboration in the Ottawa Process“, in: Global Citizen Action, eds. 
Michael Edwards a John Gaventa (Boulder, Co.: Lynne Rienner, 2001), 
121–133.
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Některé státy tak mohou v transnacionálních kampaních sehrát 
důležitou roli nikoli jen jako nepřátelské terče mobilizace, ale 
také jako součásti širších koalic, které prosazují určité cíle proti 
zájmům jiných států. Globální politika je tak pochopena jako kon-
fliktní prostor, k jehož zachycení se pojem GOS nehodí.

Jak upozorňuje Sidney Tarrow, plné rozvinutí transnacionální 
či globální občanské společnosti naráží na překážky a omezení. 
Těmi je především nedostatek či slabost sociálních sítí na nadná-
rodní úrovni. Zatímco může být relativně jednoduché zorganizo-
vat sociální hnutí na úrovni města, regionu i národního státu, na 
úrovni nadnárodní je to daleko těžší díky neexistenci transnacio-
nálních kolektivních identit a přetrvávající relevanci politických 
příležitostí poskytovaných národními státy.247 Podle Tarrowa sice 
dnes „mohou občané cestovat jednodušeji než dříve…, ale stále 
žijí ve státech a … mají příležitosti, sítě a dobře známé repertoáry 
[politického jednání] národních politických jednotek.“248 

Tarrowova kritika konceptu GOS je ovšem spjata se silným 
významem, který mu Tarrow dává, když považuje GOS za nestát-
ní sféru transnacionálního jednání, která se vyvazuje z národně-
-státních ukotvení, ustavuje se jako plně autonomní oblast a zpo-
chybňuje tak politický význam národního státu. Obhájci GOS ji 
však většinou chápou daleko slaběji jako nadnárodní sféru jedná-
ní nestátních aktérů, která existuje v interakci s aktéry na státní 
a regionální úrovni jednání. V tomto pojetí nepřináší GOS vyru-
šení významu národních států, ale jejich doplnění. Přidává prostě 
další úroveň k již existujícímu mezinárodnímu systému. James 
Rosenau například říká, že díky procesům globalizace dochází 
k částečnému přemísťování „autority nahoru na transnacionální 
a supranárodní organizace, stranou na sociální hnutí a nevládní 
organizace a dolů na subnárodní skupiny“.249 GOS je pak tvořena 
právě těmito sociálními hnutími a nevládními organizacemi. 

 247  Sidney Tarrow, Transnational Contention (Badia Fiesolana, San Domeni-
co: EUI Working Paper RSC 2000/44), 20.

 248  Sidney Tarrow, „Transnational Politics: Contention and Institutions in Inter -
national Politics“, Annual Review of Political Science 4 (2001), 2–3.

 249  James Rosenau, „Toward an Ontology for Global Governance“, in: Ap-
proaches to Global Governance Theory, eds. Martin Hewson a Timothy 
Sinclair (New York: State University of New York Press, 1999), 293.



– 180 –

5. Mezi antiglobalizací a alterglobalizací

Ve většině použití nese koncept GOS jasný normativní náboj. 
Proto jej nemá smysl používat v širokém a neutrálním významu, 
neboť navozuje očekávání spojená s občanskou participací, nad-
národní solidaritou či liberálně-levicovou politikou, a tak jasně 
vylučuje nadnárodní korporace i teroristické a kriminální sítě. 
Jeho protagonisté ho nejčastěji představují jako alternativu k zá-
kladním premisám neoliberální globalizace. GOS je sice širším 
pojmem než antiglobalizační hnutí (dále také AH), z druhé strany 
však toto hnutí dalo GOS její současnou politickou naléhavost. 
GOS by byla jen stěží tak užívaným pojmem, kdyby nedošlo 
k oněm působivým projevům mobilizace proti kapitalistické glo-
balizaci, jakými byly protesty proti WTO v roce 1999 v Seattlu, 
proti WB a IMF v roce 2000 v Praze, či k masové mobilizaci 
během setkání G 8 v roce 2001 v Janově. 

Od washingtonského konsensu k reformě globálního vládnutí 

AH se staví proti takové globalizaci, z níž mohou profitovat jen 
silné ekonomické subjekty, a která je vedena kapitálem vyvá-
zaným ze všech omezení sociální odpovědnosti a produktivní -
ho využití. Taková globalizace je charakterizovaná neomezenou 
spekulací – ničím nespoutanými finančními transakcemi – a je 
formována rozhodnutími úzké třídy manažerů transnacionálního 
kapitálu, jehož jménem jsou liberalizovány a rozpouštěny všech-
ny překážky, které by mohly brzdit kapitálový zisk. Ideologické 
ospravedlnění a zdroj politických doporučení, která kapitálu 
umožňují rozšiřovat svou globální moc, poskytuje neolibera-
lismus – ideologie volného trhu, privatizace, deregulace a atomi-
zovaného individualismu, který na konci 70. let vystřídal s pří-
chodem Nové pravice keynesianismus v pozici dominantního 
ekonomického paradigmatu.250 

 250  K popisu proměny paradigmat, srov. Thomas Biersteker, „The ,Triumph‘ 
of Liberal Economic Ideas in the Developing World“, in: Global Chan-
ge, Regional Response. The New International Context of Development, 
ed. Barbara Stallings, (Cambridge, Cambridge University Press, 1995), 
174–196.
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Neoliberalismus se vtělil do tzv. washingtonského konsensu, 
jenž definoval podmínky, které tvořily součást rozvojových 
a strukturálních programů mezinárodních finančních institucí na 
konci 80. a počátku 90. let.251 Tento konsensus stál například za 
„šokovou terapií“ ekonomické transformace, která byla apliko-
vána v některých východoevropských zemích po pádu komunis-
mu (navzdory silné neoliberální rétorice Václava Klause se česko-
slovenská a česká vláda této terapii vyhnuly). V rovině praktické 
politiky se washingtonský konsensus projevoval jako obchodní 
liberalizace, finanční deregulace, privatizace veřejného majetku 
a protiinflační opatření (makroekonomická stabilizace). Tato opa-
tření posilovala globalizaci a zároveň vyjímala vznikající globál-
ní ekonomické hřiště z jakýchkoliv omezení, která by mu mohla 
stanovovat distribuční spravedlnost. Podle odpůrců neoliberální 
globalizace vedly politiky washingtonského konsensu k prohlou-
bení bídy ve třetím světě, k zadluženosti chudých zemí a ke vše-
obecnému přehlížení nejchudších skupin světové populace.

Ve druhé polovině 90. let 20. století však řada problémů a krizí 
globálního kapitalismu narušila významným způsobem hegemo-
nii neoliberálního diskursu. S použitím slovníku Ulricha Becka 
bychom mohli říci, že neoliberální konsensus – poslední výhonek 
produktivistického paradigmatu industriální modernity – narazil 
na své objektivní limity. Došlo k jeho problematizaci, a tedy také 
k politizaci. Jejich nositelem se mimo jiné stalo právě AH, jehož 
vystoupení bylo součástí celkové „proměny nálady“ v postoji ke 
globalizaci v neoliberální podobě. 

V důsledku rozsáhlých finančních krizí 90. let (východní Asie, 
Mexiko, Rusko) se přesvědčení o neomylnosti neoliberálního 
konsensu začalo zachvívat v základech.252 Krize a reakce na ně 
ze strany administrativy USA a mezinárodních finančních orga-
nizací vyvolala bouřlivé diskuse a vedla na konci minulého sto-
letí k rozpoutání personálních půtek na nejvyšších úrovních. Tyto 

 251  Pro paradigmatický popis washingtonského konsensu, srov. John Wil-
liamson, „Democracy and the ,Washington Consensus‘“, World Develop-
ment 21, no. 8 (1993), 1329–1336.

 252  Srov. např. Ondřej Císař, „Ideational Structure in Flux: Uncertain Future 
for the IMF?“, Perspectives. The Central European Review of Interna-
tional Affairs 16 (2001), 5–20.



– 182 –

dramatické události uvnitř globální elity poskytly odpůrcům glo-
balizace nové argumenty, přinesly jim informace z nejvyšších míst 
a přivedly až téměř do jejich řad globální celebrity, mimo jiných 
také bývalého hlavního ekonoma WB, Josepha Stiglitze.253 Další 
významnou událostí signalizující „změnu nálady“ byl kolaps jed-
nání OECD o Mnohostranné dohodě o investicích, k němuž podle 
některých interpretací přispěl v roce 1998 globálně koordinovaný 
odpor nevládních organizací prostřednictvím internetu.254 Třetím 
momentem pak byla působivá mobilizace proti WTO v Seattlu 
v roce 1999, která symbolizuje počátek koordinovaného odpo -
ru ne vůči jednotlivým problémům spojeným s globalizací, ale 
proti kapitalistickému globálnímu řádu jako takovému. Čtvrtým 
a posledním „kritickým momentem“ neoliberální hegemonie bylo 
posilování vědomí o rostoucí nerovnosti mezi nejvíce a nejméně 
vyspělými částmi světa.255

Tyto procesy posilovaly přesvědčení o nutnosti reformy „glo-
bálního vládnutí“ (global governance) tvořeného mezinárodními 
organizacemi a normami. Tato reforma měla zajistit větší regu-
laci globálních ekonomických výměn a snížit pravděpodobnost 
nepředvídatelných zvratů. V souvislosti s tím došlo k posunu od 
ekonomického (tj. washingtonského) k více sociálně orientova-
nému (tzv. post-washingtonskému) paradigmatu, jehož centrální-
mi pojmy jsou sociální kapitál, transparentnost, nová mezinárodní 
ekonomická architektura a budování sociálních záchranných sítí. 
Globální vládnutí má dbát na snižování globálních nerovností 
a omezování poškozování životního prostředí a jedním z dekla-
rovaných cílů je i zahrnutí nestátních aktérů – tedy organizací 
GOS – do globálního politického procesu. V podmínkách ne-

 253 Pro jeho radikální kritiku „tržního fundamentalismu“ prosazovaného v 90. 
letech 20. století mezinárodními finančními institucemi (především IMF) 
ve formě politických doporučení washingtonského konsensu, srov. Jose-
ph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (London: Penguin Books, 
2002).

 254 Craig Warkentin a Karen Mingst, „International Institutions, the State, 
and Global Civil Society in the Age of the World Wide Web“, Global 
Governance 6, no. 2 (2000), 237–257.

 255 Tento odstavec se držel logiky výkladu v Richard Higgott, „Contested 
Globalization: The Changing Context and Normative Challenges“, Re-
view of International Studies 26 (2000), 131–153.
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existence centralizované politické autority na globální úrovni se 
„vládnutí bez vlády“ musí opírat o intenzivní spolupráci s nevlád-
ním sektorem čili s GOS.256

Koncept globálního vládnutí ovšem trpí stejnou mnohoznač-
ností jako koncept GOS. Podle svých levicových a liberálních 
protagonistů zahrnuje nejen příslib větší „ovladatelnosti“ globál-
ní ekonomiky a globálních politických procesů, ale také mož -
nost zvýšení demokratické participace v rozhodovacích proce-
sech na mezinárodní a globální úrovni.257 V pravicovém podání 
má kon cept globálního vládnutí úzce manažerský význam – na-
místo transparentnosti a participace v mezinárodních institucích 
zdůrazňuje pouze jejich zvýšenou efektivitu. Proto zůstává řada 
levicových intelektuálů stejně jako aktivistů k „newspeaku vlád-
nutí“ stále skeptická. Spolu s tím zdůrazňují nutnost jeho vyvá-
zání z technokratického pojetí – otevření globálního prostoru 
normativním otázkám spravedlnosti globální distribuce a sociál-
ní odpovědnosti.258 To je také cíl, k němuž směřují protesty určité 
části AH. 

Konfliktní linie hnutí proti globalizaci 

Z předcházejícího výkladu by se mohlo zdát, že hnutí proti glo-
balizaci bylo charakterizováno jednotou protestujících. Opak je 
však pravdou. Bitva o globalizaci nemůže být prezentována jako 
konflikt dvou táborů s jasně definovanými zájmy. Existují zásad-
ní rozdíly jak mezi západními odpůrci globalizace samotnými, 
tak mezi některými z nich a odpůrci globalizace ze třetího světa. 
Za čněme touto druhou neshodou. Spojení otázek obchodu, pra-
covních norem a environmentálních standardů prosazovaných 
některými odpůrci globalizace z vyspělých zemí totiž vede ke 

 256  Odstavec vychází z tamtéž, 139–140. Srov. také Joseph S. Nye a John D. 
Donahue, eds., Governance in a Globalizing World (Cambridge, Mass., 
Washington D.C.: Visions of Governance for the 21st Century, Brookings 
Institution Press, 2000).

 257  Srov. James Rosenau, „Governance and Democracy in a Globalizing 
World“, in: Reimagining Political Community. Studies in Cosmopolitan 
Democracy, eds. Daniele Archibugi, David Held a Martin Köhler (Cam-
bridge: Polity Press, 1998), 28–57.

 258  Richard Higgott, „Contested Globalization“, 131–153. 
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znevýhodnění těch chudých zemí, které standardům stanoveným 
vyspělými ekonomikami nemohou dostát. „Co kdyby Bangladéš 
odmítla produkty vyspělých zemí na základě toho, že jsou zod-
povědné za globální oteplování?“, ptal se jeden komentátor ze 
třetího světa.259 Rozpory existují i mezi západními odborovými 
organizacemi a zájmy pracujících chudých zemí. Některé poža-
davky západních odborářů není těžké demaskovat jako projev 
protekcionismu a snahy po omezení konkurence přicházející 
z méně rozvinutých zemí. Proto se někteří západní levicoví teo-
retikové obrátili kriticky do vlastních řad. Například podle Alice 
Amsdenové se západní levice musí vzdát svého nacionalismu, 
a i když musí zůstat jejím cílem boj za kompenzace pro ty, kteří 
díky liberalizaci obchodu přijdou o zaměstnání, neměla by obha-
jovat vyloučení určitých druhů zboží z určitých národních trhů: 
„pokud budou socialisté podporovat protekcionistické politiky 
udržující stará průmyslová odvětví, i když ty budou maskovány 
jako obrana pracovních standardů, skončí [socialisté] v politické 
bezvýznamnosti.“260 

Rozdíl mezi parochiální „starou levicí“ a kosmopolitními 
„novými transnacionálními sítěmi“ vypichuje Mary Kaldorová, 
když v prvních vidí „odmítače“ globalizace, preferující zvrácení 
globalizačního procesu a znovunastolení „národních kapitalis-
mů“, zatímco druzí se podle ní snaží doplnit (a tím korigovat) 
ekonomickou globalizaci občanskou participací a politickou re-
gulací. Odlišení „odmítačů“ (parochialistů – komunitaristů) od 
„reformistů“ (globalistů – individualistů) odpovídá Beckovu roz-
dílu mezi „industriální“ a „reflexivní“ modernitou (6.1.): zatímco 
první modernita a její dnešní pokračovatelé zavírají jednotlivce 
do kolektivu národního státu (parochialismus – komunitarismus), 
druhá modernita vytváří potence pro osvobození jednotlivce z to -
hoto zajetí a pozitivní přijetí globalizace (globalismus – indivi-
dualismus). Doplní-li se tato osa klasickým odlišením proka-
pitalistické pravice od redistributivní (a ekologické) levice, pak 
dospějeme k následující tabulce. 

 259  Převzato z Mary Kaldor, „ ,Civilizing‘ Globalization?“, 112. 
 260  Alice Amsden, „Ending Isolationism“, Dissent, Spring 2000, 15–16. 
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parochialismus – 
komunitarismus

globalismus – 
individualismus

neoliberalismus
nová pravice 
(např. Thatcherová, 
Pinochet)

transnacionální 
business 

redistribuce (a ohled 
na životní prostředí)

stará levice (např. 
tradiční socialistické 
strany a odbory)

kosmopolitní 
sociální hnutí

Čtyři pozice plynoucí z kombinace dvou kritérií jsou následu-
jící.261 První z nich je pozice transnacionálního businessu (v Bec-
kově terminologii globálního kapitalismu) a jeho spojenců (pravý 
horní čtverec). Tato pozice podporuje ekonomickou globalizaci 
a šíření vlády práva, deregulaci, volný obchod a kapitálovou 
mobilitu. Je to pozice těch, kteří z globalizace v její neoliberální 
podobě profitují a přejí si její další pokračování. Nová pravice 
pak podporu neregulované globální ekonomiky doplňuje podpo-
rou suverénního státu a odporem k zapojení do mezinárodních in-
stitucí (levý horní čtverec). Tato pozice podporuje ekonomickou 
globalizaci, ale staví překážky volnému pohybu osob a vidí tak 
svět jako zároveň ekonomicky integrovaný a národně rozdělený. 
V Beckově terminologii je to svět nepřátel kosmopolitanismu. 
Stará levice se pak sice nestaví proti další regulaci globalizace, 
ale podmiňuje ji návratem ke světu „národních kapitalismů“ 
(levý dolní čtverec). Podmínkou politické svobody je podle ní 
ekonomický protekcionismus. Nová pravice a stará levice patří 
do širšího tábora odmítačů, kteří si přejí zvrátit proces globalizace 
– první vystupuje hlavně proti politické dimenzi globalizace, dru-
há proti její dimenzi ekonomické. První říká ano globálnímu ka-
pitalismu, ale brání se jeho doplnění (a osedlání) demokratizací. 
Druhá je otevřená zavedení demokratických procedur na meziná-

 261  Tabulka a následující přehled vychází z Helmut Anheimer, Marlies Gla-
sius a Mary Kaldor, „Introducing Global Civil Society“, 7–10; Mary Kal-
dor, „,Civilizing‘ Globalization?“, 105–114 a táž, „Cosmopolitanism and 
Organized Violence“, in: Conceiving Cosmopolitanism. Theory, Context, 
and Practice, eds. Steven Vertovec a Robin Cohen (Oxford, New York: 
Oxford University Press, 2002), 268–278.
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rodní úrovni, ale chce zastavit ekonomickou globalizaci. V levém 
sloupci se tedy spolu s radikálně antikapitalistickými sociálními 
hnutími ocitají autoritativní státy a nacionalistická a fundamenta-
listická hnutí – stará levice si zde podává ruku s novou pravicí. 

Čtvrtou pozici tvoří kosmopolitní sociální hnutí, mezi která po -
dle Kaldorové patří většina transnacionálních nevládních organi-
zací a transnacionálních sítí národních nevládních organizací bo-
jujících za lidská práva, za ochranu přírody a proti ekonomické-
mu útlaku (pravý dolní čtverec). Tito aktéři sice akceptují rozvoj 
globálního kapitalismu a rostoucí ekonomickou propojenost jako 
daný fakt, ale snaží se globalizaci „civilizovat“. Této skupině jde 
o globální sociální spravedlnost, reformu mezinárodních finan-
čních institucí a o zavedení specifických instrumentů, které by 
mohly pomoci globální „turbokapitalismus“ zkrotit (např. Tobi-
nova daň). Vedle těchto čtyř pozic je ještě třeba zmínit radikálně 
alternativní skupiny upřednostňující vystoupení ze systému (opt 
out) před instrumentálním politickým jednáním, které věří v mož-
nost jeho reformy. Cílem těchto skupin je budování nezávislých 
sociálních prostorů mimo moc kapitálu i státu – nejvýraznější 
z těchto skupin jsou autonomové. (Jejich historickým prototypem 
bylo italské hnutí nové levice autonomia operaia – „dělnická 
autonomie“ – rozvinuté v 70. letech v reakci na neúspěch „revo-
luce“ 1968–69.) 

Antiglobalizační hnutí, tak jak se tohoto pojmu během 90. let 
užívalo, spadá vjedno s kosmopolitními sociálními hnutími. Ve 
skutečnosti však AH v singuláru nikdy neexistovalo. Právě na-
opak – toto hnutí je tvořeno různými komponenty a jejich sítěmi, 
které v některých případech vykazují rysy pozice staré levice 
i autonomistických radikálů. Tato hnutí nejsou spojena ničím 
jiným než svou opozicí vůči neoliberální globalizaci a nositelům 
moci kapitálu – transnacionálním korporacím. Svoji „jednotu“ 
tak AH odvozuje jen ze vztahu k tomu, co se snaží negovat. 

Navrhovaná typologie je ideálně-typická – vymezené pozice 
nenajdeme v čisté podobě a až na výjimky je nelze jednoznačně 
ztotožnit s tím či oním hnutím. Naopak, jedno a totéž hnutí může 
vykazovat rysy více pozic. Ostatně již u Cohenové a Arata (5.4.) 
jsme si mohli všimnout, že autonomisticky a identitně orientova-
ná sociální hnutí se nemusejí vylučovat, ale naopak doplňovat 
s hnutími, která sledují instrumentální politické cíle: jedno hnutí 
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či křídlo může budovat autonomní sociální prostor a experimen-
tovat s novým životním způsobem, druhé hnutí či křídlo se může 
aktivně prosazovat v rámci politického systému.  

Odlišení kosmopolitních sítí od parochiálních hierarchických 
organizací přesto představuje důležitý milník reflexe antiglobali-
začních hnutí. Také proto, že řada teoretiků a aktivistů kosmopo-
litních hnutí odmítá samotné označení „antiglobalizační hnutí“. 
Místo něj začali nedávno razit termín „alter-globalizace“, aby 
vyjádřili, že jim nejde o zrušení globalizace, ale o „jinou“ globa-
lizaci. Podle Davida Graebera „je to hnutí za vytvoření a ustano-
vení horizontálních sítí místo centralizovaných (především stát -
ních, korporativních a stranických) struktur, sítí založených na 
principech decentralizované, nehierarchické konsensuální demo-
kracie.“262 Obdobný koncept představuje Michael Hardt, který roz -
lišuje mezi „transnacionálními sítěmi a hnutími“ bojujícími za 
demokratizaci globalizace a „hierarchickými organizacemi“ sna-
žícími se o znovunastolení národních suverenit, které by globa-
lizaci mohly kontrolovat.263 Hardt klade rovnítko mezi politické 
cíle jednotlivých hnutí a jejich organizační strukturu. Transnacio-
nálním sítím má jít o demokratizaci, hierarchickým organizacím 
o zastavení globalizace a vybudování hierarchie národních států.

Tento předpoklad však empiricky nelze doložit. Do druhé sku-
piny podle Hardta patří např. původně francouzské Sdružení pro 
zdanění finančních transakcí ku pomoci občanům (Association 
for the Taxation of Financial Transactions in Aid of Citizens čili 
ATTAC). ATTAC však ve skutečnosti prochází skrz Hardtovu 
dichotomii, protože decentralizovanou demokracii a rozvinutou 
občanskou společnost podmiňuje existencí silného státu.264 Hardto -
vi by tedy pomohlo, kdyby jednotlivé pozice pochopil jako ideál-
ní typy a nepředpokládal jejich stoprocentní překrytí s konkrét-
ními hnutími. ATTAC prostě vykazuje rysy jak kosmopolitního, 
tak parochiálně-redistributivního přístupu. Ani představitelé AT-
TACu se navíc s nálepkou antiglobalizačního hnutí neidentifikují 

 262  David Graeber, „The Globalization Movement: Some Points of Clarifica-
tion“, Items and Issues. SSRC 2, no. 3–4 (2001), 14. 

 263  Michael Hardt, „Today’s Bandung?“, 112–118. 
 264  Marcos Ancelovici, „Organizing against Globalization: The Case of AT-

TAC in France“, Politics & Society 30, no. 3 (2002), 427–463.
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o nic vstřícněji než reprezentanti jiných hnutí. Také jim jde spíše 
než o „antiglobalizaci“ o „jinou“ globalizaci.265 

Taková globalizace ovšem předpokládá radikální proměnu stá-
vajícího systému počínaje politizací dříve „nepolitických“ oblastí, 
které – v souladu s konceptem „polymorfie moci“ (4.2.) – musejí 
být pochopeny z hlediska mocenských vztahů. V úzce liberálním 
pojetí je za skutečně politickou považována jen úzce vymezená 
sféra soutěže o držbu a používání státní moci. Nová sociální hnutí 
(a jejich teorie) jdou právě proti tomuto sklonu redukovat moc 
na stát i proti marxistickému sklonu zužovat ji na kontrolu pro-
středků materiální reprodukce společnosti. Prosazují lidská práva 
a demokratickou kontrolu moci ve všech sférách společnosti (tj. 
v rodině, podniku, škole či léčebně), ne jen v úzce chápaném po-
litickém systému. Alterglobalizační hnutí lze pochopit jako další 
variantu tohoto sklonu nových sociální hnutí k politizaci původně 
nepolitických oblastí – v tomto případě se jedná o prosazování de-
mokratické kontroly do oblasti mezinárodní politiky, především 
o politické zahrnutí těch skupin světové populace, které byly do-
posud vyloučeny. Sledováním konkrétních politických cílů tato 
hnutí problematizují, a tím politizují celkové uspořádání světo-
vého pořádku a strukturu mezinárodních institucí. Jejich cílem 
je otevření globální debaty o možnostech demokratické kontroly 
moci vyspělých zemí a s nimi spojených představitelů globálního 
kapitálu tak, aby byly plody globalizace rozdělovány férověji mezi 
jednotlivé části světa. 

Revolučně-utopické pojetí GOS: Michael Hardt 
a Antonio Negri

Hardtova homologie mezi politickými cíli a způsobem organi-
zace vytváří dojem, že AH je tvořeno transparentními a prode-
mokratickými uskupeními. Takovými však antiglobalizační orga-
nizace často nejsou. To zřejmě přinese ještě mnoho zklamaných 
nadějí, zvláště u těch, kteří GOS, ztotožněnou s těmito hnutími, 
považují v protikladu k opovrženíhodnému systému založenému 
na penězích a moci za zárodek budoucí svobodné společnosti 
založené na spontánní sociální koordinaci. Z tohoto hlediska se – 

 265  Susan George, „Another World is Possible“, 5–8.
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zcela v duchu Marxových analýz – současná globální expanze 
kapitalismu jeví jako předzvěst globální revoluce. Ta však nemá 
primárně mířit na proměnu společenské struktury (jako u Marxe), 
ale má se realizovat přímo v každodenním antisystémovém jed-
nání aktérů. Záměrem tohoto jednání již není dosažení jim vnější-
ho cíle – komunistické společnosti – v budoucnosti, ale realizace 
svobody a solidarity „zde a nyní“ – v přímé akci. Mezi exponenty 
této představy patří vedle Michaela Hardta také bývalý vůdce 
výše zmíněného italského hnutí dělnické autonomie Antonio 
Negri. Společně vtělili své představy o takovém bezprostředním 
osvobozování člověka v aktech každodenních revolt (jejichž jsou 
spektakulární summitové demonstrace jen nejviditelnějším pro-
jevem) do knihy Impérium, kterou mnozí intelektuálně založení 
radikálové považují za „manifest“ antiglobalizačního hnutí.266 

Jak napovídá název, jádrem knihy je teze o všudypřítomné 
globální říši, v níž nelze odlišit centrum od periferie, „metropoli“ 
od jejích „držav“. Tím ztrácí smysl hovořit o „imperialismu“ jako 
vědomé politice vycházející ze středu říše k jejím hranicím s cílem 
jejich rozšíření. Tento odosobněný systém rozbil utlačující struk-
tury moderního národního státu jen proto, aby jednotlivce bez-
prostředně podřídil globální mašinérii produkce a sociální kont -
roly. Osvobozování podřízených subjektů má pak spočívat ve 
spontánních erupcích přímé akce. Ty mohou probíhat po celém 
obvodu systému a ve všech sociálních oblastech, neboť zdánlivá 
sociální diferenciace je beztak jen ideologickou iluzí. Je-li systém 
všude – a hlavně „uvnitř“ aktérů samotných –, pak se možnost 
revoluce již nekoncentruje na periférii, ale je latentně přítomná 
přímo ve středu říše.267 

Přechod produktivních zdrojů nového kapitalismu od materiál-
ních kapacit ke kapacitám intelektuálním (5.1., 5.2.), rozvíjeným 
jakožto duševní síly bezprostředně na úrovni individuální existen-
ce, činí i z malých „revolucí“ ve způsobu myšlení a životním sty-
lu antisystémové průlomy. Impérium je imanentní našim životům, 
a proto výchozí rovinou jeho podvracení je rozvoj alternativních 

 266  Michael Hardt a Antonio Negri, Empire (Cambridge, London: Harvard 
University Press, 2000). Pro kritiku tohoto nároku viz John Keane, Global 
Civil Society? (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 64–65. 

 267  Michael Hardt a Antonio Negri, Empire, 25. 
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životních forem, v nichž bezprostředně překonáváme internalizo-
vané normy systému a osvobozujeme v sobě tvořivou energii. Kaž -
dý takový výtrysk kreativity je vzpourou. Jedinec se osvobozuje ve 
chvíli, kdy rozbíjí znehybňující krunýř systému – ať již v podobě 
vlastního konformního myšlení či výlohy McDonaldu – a realizu-
je se tak jako sebeutvářející já. Protože těžištěm revoluce je spon-
tánní kreativita, jíž se ze subjektů – tj. anglicky „poddaných“ – 
stávají svrchované a nezaměnitelné bytosti, staví se Hardt a Negri 
proti jakékoliv politické institucionalizaci hnutí. Ta by totiž nutně 
neutralizovala tuto odstředivou energii tím, že by jedinečné činy 
a životní mody podřazovala pod společné jmenovatele. Nikoliv 
dělnická třída, vedená avantgardou – sociálně-demokratickou či 
komunistickou stranou, nýbrž divoké a spontánní „množství“ – 
multitude – je nositelem komunistické revoluce. 

Jak upozornili kritikové, problémem této koncepce je, že nepo-
skytuje žádná kritéria pro odlišení růných typů „spontánní akce“ 
a jejich motivů.268 Hardtova a Negriho představa svobody totiž 
zahrnuje stejně tak individuálního aktivistu nenásilně bojujícího 
proti nespravedlivému obchodnímu režimu jakož i radikála, jehož 
cílem je při násilné demonstraci co nejbrutálněji zneškodnit svého 
vrstevníka, který nosí policejní uniformu, i členy Al Kajdy, kteří 
s dopravním letadlem plným cestujících naráží do Světového ob-
chodního centra v New Yorku. 

Při popisu „imanence“ impéria – jeho přítomnosti v hlavách, 
srdcích a tělech poddaných – a nárysu mikrorevolucí, jimiž se 
máme dostávat „vně“ – do onoho „jinde“ komunistické utopie, 
čerpají Hardt a Negri z teorie moderní disciplinace rozvinuté Mi-
chelem Foucaultem a dále z Gillese Deleuze a Félixe Guattariho, 
kteří rýsují způsoby, jimiž lze prolamovat inercii zvnitřnělé mo-
ci v „liniích úniku“ (lignes de fuite).269 Tyto poststrukturalistické 
analýzy pak naši autoři kombinují na jedné straně s mnohem starší 
mystickou – teistickou a panteistickou – tradicí (Augustin, Franti-
šek z Assissi, Spinoza), na straně druhé pak s Marxovou koncepcí 

 268  Michael Rustin, „Empire: A Postmodern Theory of Revolution“, New Po-
litical Economy 7, no. 3 (2002), 451–462.

 269  Michel Foucault, Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, přel. Č. Pelikán 
(Praha: Dauphin, 2000); Gilles Deleuze a Félix Guattari, L’Anti-Œdipe 
(Paris: Minuit, 1972) a titíž, Mille Plateaux (Paris: Minuit, 1980).
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komunistické revoluce jako události, která přichází až poté, co ka-
pitalismus naplnil a vyčerpal všechny své potence. Proto se Hardt 
a Negri stavějí proti snahám neosuverenistických odmítačů globa-
lizace (levý spodní čtverec tabulky) znovu nastolit státní kontrolu 
kapitalismu. To by se totiž rovnalo návratu k předcházející formě 
útlaku, zatímco má jít naopak o to, završit kapitalismus. Tím se 
dostaneme za jeho hranice a potenciálně tedy i za něj. Rozbitím 
všech bariér toku kapitálu vytváří globálně sjednocený svět pod-
mínky pro osvobození všech obyvatel planety. Hardt a Negri se 
staví k neoliberální globalizaci stejně ambivalentně jako se Marx 
stavěl k industriálnímu kapitalismu. Příchod kapitalismu i příchod 
globalizace rozbil minulé formy nespravedlivé nadvlády a nahra-
dil je novými. Řešením nových nespravedlností pak není návrat 
k nespravedlnostem minulým, ale krok vpřed – v případě Marxe 
nastolení komunistické společnosti, u Hardta a Negriho realizace 
globálního „množství“, které se ohlašuje v antiglobalizačních de-
monstracích. GOS je tak potenciálním „proti-impériem“: „Boje 
proti Impériu za jeho svržení, stejně jako boje za skutečné alterna-
tivy se budou odehrávat na vlastním imperiálním terénu. Takové 
nové boje se již začaly objevovat. Prostřednictvím těchto bojů … 
bude muset množství (multitude) vynalézt nové demokratické 
formy a nové utvářející síly, které nás jednoho dne provedou skrz 
a mimo Impérium.“270 

Podobně jako Marx a Engels před 150 lety, také Hardt a Negri 
předpokládají, že poté, co se lidé osvobodí z područí impéria, bu-
dou spontánně kooperovat a vytvářet sami sebe i svůj svět.271 Tato 
komunistická představa je nejen nerealistická, ale navíc nebez peč-
ná. Tragické konce levicových sociálních experimentů 20. století 
doložily, že moderní komplexní společnost se neobejde bez insti-
tucionálně zajištěného trhu, ani byrokratické organizace veřejné 
autority. Spíše než svobodu a dobrovolnou kooperaci přináší ne-
omezená spontaneita na celospolečenské úrovni chaos a násilí. 
Jak ukazuje John Keane, sklon odlišovat „špatné“ tržní síly od 
„dobrých“ globálních aktivistů, stejně jako Hardtova a Negriho 
snaha stavět „spontánní množství“ proti „globálním mocenským 
strukturám“, dělá z GOS utopii. Takové porozumění předpoklá-

 270  Michael Hardt a Antonio Negri, Empire, xv. 
 271  Michael Rustin, „Empire: A Postmodern Theory of Revolution“, 457.
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dá, že „globální občanská společnost by mohla v budoucnosti 
přežít bez peněz nebo peněžních směn – tedy podobně jako si 
komunisté devatenáctého a počátku dvacátého století naivně 
představovali, že budoucí komunistická společnost bude držet 
pohromadě prostřednictvím takových atributů jakými jsou láska, 
tvrdá práce a vzájemnost. Obě [vize] se dopouští chyby, protože 
předpokládají, že zboží a služby by mohly být zabezpečeny … 
nějakou netržní neviditelnou rukou, z níž by se ve skutečnosti 
vyklubala bičující ruka dezorganizace, hladu a chaosu.“272

Reformně-realistické pojetí GOS: J. Keane, J. A. Scholte a další

Revolučně-utopická tradice, kterou se pro 21. století pokusili 
vzkřísit Hardt a Negri, se nespokojuje s realizací svobody v ome-
zené sféře občanské společnosti, ale míří na zrušení systému 
kapitalistické produkce a byrokratického panství. Jejím cílem je 
de-diferenciace vzájemně autonomních sfér moderní společnosti. 
Tato vize tedy udržuje původní Marxovo nasazení a nehodlá se 
spokojit s omezeným radikalismem, jaký představují např. teoreti-
ci nových sociálních hnutí. Revoluční verze diskursu GOS se vrací 
před postrevoluční obrat v radikální politické teorii, jak byl kon-
cem 20. století vypracován u postmarxistů Laclaua, Mouffeové 
(kap. 3), Gintise, Bowlese (kap. 4), Habermase, Cohenové a Ara -
ta (kap. 5). Připomeňme, že například podle Habermase není již 
cílem levicových sociálních sil „přímé zrušení kapitalisticky osa -
mostatněného systému hospodaření a byrokraticky osamostatně-
ného systému panství, nýbrž demokratické tlumení kolonizujících 
zásahů systémových imperativů do oblasti životního světa.“273 
V návaznosti na Habermase pak Cohenová s Aratem mluví o „se-
beomezujícím se radikalismu“, který míří na „obranu a demokra-
tizaci občanské společnosti, jež akceptuje strukturní diferenciaci 
a uznává integritu politických a ekonomických systémů.“274 V sou -
ladu s tím odmítá Keane revoluční představy a tvrdí, že by se 

 272  John Keane, Global Civil Society?, 75–76.
 273  Citováno z českého překladu Habermasovy předmluvy k novému vydání 

Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990): Jürgen Habermas, Strukturální 
přeměna veřejnosti, 35.

 274  Jean Cohen a Andrew Arato, Political Theory and Civil Society, 493.
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GOS neobešla bez globálních tržních sil ani jediný den. Opačně 
ovšem stejně tak platí, že se globální tržní síly neobejdou bez pod-
půrných sociálních institucí občanské společnosti, jakými jsou do-
mácnosti, lokální sdružení, regionální a jazyková společenství či 
kulturní formy jako přátelství, důvěra či nenásilná kooperace.275

Podle našeho názoru lze vnímat pozitivní roli GOS, aniž by-
chom ji museli vidět jen růžovými brýlemi. První kritickou otáz-
kou by mělo být, nakolik jsou transnacionálně operující nevlád-
ní organizace nestátní a netržní. Nejenže mnohé z nich fungují 
jako mluvčí partikulárních vlád a firem – odtud se pak odvozují 
novotvary jako jsou GINGOs a BINGOs (tj. government-control-
led a business-controlled NGOs) – ale všechny čerpají ze zdrojů 
v posledku generovaných globalizovaným kapitalismem, ať už 
v podobě státních grantů nebo grantů soukromých nadací. Příklad 
Sorosovy Nadace otevřené společnosti je v postkomunistické vý-
chodní Evropě pravděpodobně nejzjevnější ilustrací tohoto faktu. 
Pro popis GOS je tak třeba „deromantizovat“ její paradigmatické 
aktéry a začít je vnímat jako standardní politické subjekty od 
začátku „pošpiněné“ nejen lidskou nedokonalostí svých nositelů, 
ale také reálnými podmínkami politického boje v globální poli-
tické aréně.276

Takový realistický pohled umožní vznášet věcné otázky tý -
kající se transparentnosti operací těchto organizací, jejich vazeb 
na další mocná uskupení, otázky demokratičnosti vnitřního ří-
zení a legitimity jejich požadavků. Ty jsou zasazeny do jazyka 
obrany práv chudých tohoto světa, ale v mnoha případech se tak 
děje bez dostatečné konzultace chudých, které tyto organizace, 
převážně vyrůstající z blahobytného Severu, chtějí reprezentovat. 
To v posledku hrozí tím, že „globální občanský aktivismus může 
reprodukovat vyloučení neoliberální globalizace dokonce v těch 
kampaních, které se proti těmto nerovnostem hodlají stavět. Jak 
můžeme zajistit, že občanská společnost dá ve skutečnosti hlas 
všem a ne jen těm, kteří mluví tím správným jazykem a mohou si 
dovolit letenku do Seattlu?“277

 275  John Keane, Global Civil Society?, 78.
 276  Fred Halliday, „The Romance of Non–state Actors“, 21–37.
 277  Jan Aart Scholte, „Cautionary Reflections on Seattle“, Millennium: Jour-

nal of International Studies 29, no. 1 (2000), 119.
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Podle některých svých kritiků GOS vůbec nepřispívá k ustavo-
vání občanské společnosti jakožto sféry spontánních společenství 
a asociací občanů. Je totiž převážně tvořena elitními nevládními 
organizacemi, které sledují své cíle bez ohledu na partikulární lo -
kální kontexty, v nichž fungují. To v některých případech může být 
jistě pozitivní. Fungující transnacionální vazby, které jsou usta -
veny proti vůli lokálních politických elit autoritářských režimů, 
vybavují místní opoziční skupiny dodatečnými zdroji, které mo-
hou využít ve svém odporu proti utlačující moci. Avšak v mnoha 
jiných případech působí tato lokální odcizenost „globálně sta-
novené“ politické agendy negativně. Místo toho, aby transnacio-
nální organizace v konkrétním kontextu posilovaly občanskou 
aktivitu, asociativní vazby a schopnost lokálních aktérů artiku-
lovat své zájmy a získat přístup do globální politické arény, zne-
schopňují lokální politické síly tím, že jim vnucují importované 
cíle a programy. Místo toho, aby s nimi jednaly jako s rovnými 
aktéry schopnými volby, vztahují se k nim jako k neautonom-
ním učedníkům. V těchto případech dosahuje GOS opaku svého 
deklarovaného cíle, jímž je umocnění (empowerment) lokálních 
a podreprezentovaných aktérů a jejich zahrnutí do transnacio-
nálních aktivistických sítí. Mocné a byrokratizované nevládní 
organizace umlčují lokálně artikulované zájmy a nebo je dokonce 
uměle za pomoci peněz konstruují.278 Z tohoto hlediska tedy GOS 
nepředstavuje nic inherentně demokratického.279 

Ať si to přiznávají nebo ne, alterglobalisté jsou většinou pří-
slušníky globální třídy. Ta sice může být nositelem pozitivního 
potenciálu, stejně tak však může zdegenerovat do třídy „glo-
bálních podnikatelů“ občanského sektoru, zaštiťující sledování 
svých soukromých zájmů ideologií občanské společnosti. Podle 
této ideologie je občanská společnost díky svému nestátnímu 
a antikapitalistickému charakteru příslibem světové demokratiza-
ce. Na počátku 21. století však víme, že každá společnost (včetně 
té světové) potřebuje vedle angažovaného občanstva také fun-
gující trh a ústavně (nebo jinak) zajištěnou strukturu politických 

 278  Neera Chandhoke, „The Limits of Global Civil Society“, in: Global Civil 
Society 2002, eds. Marlies Glasius, Mary Kaldor a Helmut Anheimer 
(Oxford: Oxford University Press, 2002), 35–53.

 279 Jan Aart Scholte, „Cautionary Reflections on Seattle“, 119.



– 195 –

institucí s nezbytnou mírou byrokratizace. Stěžejní otázkou sou-
časnosti pak není nějaká pomyslná revoluce, ale to, jak tyto pilíře 
stabilní společnosti zajistit v nerozvinutých zemích, a jak prosadit 
a využít jisté prvky demokratické vlády i na nadnárodní úrovni.  

Při hledání odpovědi na tuto otázku mohou hnutí GOS sehrát 
svou úlohu. Ne kvůli tomu, že by snad tato hnutí nutně nabízela 
nějakou lepší a humánnější verzi globalizace, ale kvůli tomu, že 
v nastávající „globální veřejné debatě“ by měly být slyšet hlasy 
co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. V tomto smyslu repre-
zentují představitelé občanských iniciativ nutný korektiv k úzce 
ekonomistickému pohledu globální politické a ekonomické elity. 
Přesto jejich pohled zůstává neméně elitním pohledem privilego-
vané a mobilní části světové populace. Proto by měla být věno-
vána větší pozornost nebezpečí spojenému s vyloučením „hlasů 
třetího světa“, které jsou díky excesivní pozornosti zaměřené na 
severní aktivisty často „přeslechnuty“ nebo slyšeny jen skrze se-
verní „zprostředkovatele“, kteří vládnou dostatečnými zdroji ve 
formě politického, ekonomického a sociálního kapitálu.

Světová sociální fóra

Za pokus o překonávání těchto problémů mohou být považována 
Světová sociální fóra (SSF) a další paralelní summity GOS orga -
nizované na tomto základě (vedle SSF proběhla také celá řada re -
gionálních, národních a tematických fór v Evropě, Asii i Africe 
a další setkání). SSF poprvé proběhlo jako paralelní setkání zá -
stupců alterglobalistů, kteří se tak chtěli vymezit vůči každoroč-
nímu zasedání světových ekonomických a politických elit v rám-
ci Světového ekonomického fóra (SEF) ve švýcarském Davosu. 
Zatímco SEF bylo chápáno jako platforma globálního kapitalis-
mu, SSF se mělo stát základnou pro hledání skutečných alterna-
tiv k neoliberální globalizaci. První SSF se uskutečnilo na konci 
ledna 2001 v Porto Alegre v Brazílii za účasti asi 20 000 lidí. Od 
té doby je pořádáno každoročně, v roce 2003 se SSF účastnilo 
již 100 000 delegátů. V lednu 2004 se SSF uskutečnilo v indické 
Bombaji. Stejně jako předchozí fóra i toto bylo zorganizováno 
pod heslem „Je možný jiný svět“. 

Pořádání SSF bylo do značné míry myšlenkou „vyspělého 
Severu“. V současné době je ostře kritizováno kvůli tomu, že se 
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mu nedaří v praxi uskutečňovat proklamované principy rovnosti 
a participace. Během SSF v roce 2003 byli navíc podle kritiků ak-
tivisté za spravedlivější globalizaci vyvlastněni představiteli poli-
tické elity.280 Jednou z hvězd fóra se vedle brazilského prezidenta 
Luise Ignacia da Silvy stal například kontroverzní venezuelský 
prezident Hugo Chávez. Přesto SSF představuje skutečný (a zatím 
neúspěšný) pokus o zahrnutí neuspořádané plurality hlasů v dis -
kusi o alternativách ke kapitalistické globalizaci do světové sítě 
sociálních hnutí. Podle některých teoretiků je současná exploze 
sociálních fór po celém světě součástí další fáze vývoje alterglo-
balizačního hnutí.281 V této fázi již primárně nejde o protest proti 
neoliberální globalizaci, nýbrž o hledání jejích alternativ. 

V roce 2003 se na program SSF vedle otázek neoliberalismu 
a globálních nespravedlností dostala s plnou silou také otázka 
amerického unilateralismu. Ta přinesla další rozšíření již existu-
jící agendy a určitou proměnu strategie alterglobalizačního hnutí. 
To se na počátku roku 2003 profilovalo v rámci celosvětových 
protestů proti válce v Iráku, které vyrůstaly z komunikační a or-
ganizační infrastruktury, rozvinuté při pořádání sociálních fór. 
Protiválečné demonstrace však zcela nenahradily odpor proti ka-
pitalistické globalizaci. Globální nespravedlnosti a ekonomická 
globalizace stály v centru pozornosti alterglobalizačních sil i bě-
hem roku 2003. Strategie rezistence však doznala určité proměny. 
Zatímco během 90. let šlo především o kritiku washingtonského 
konsensu a s ním spojených mezinárodních organizací, v roce 2003 
se sama existence těchto organizací stala nejistou. Tomu se podle 
některých komentátorů museli přizpůsobit i alterglobalisté. 

 280  Naomi Klein, „What Happened to the Left? The Hijacking of the WSF“, 
30 January 2003, přístupno na www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/wsf

 281  Mary Kaldor, Helmut Anheimer a Marlies Glasius, „Global Civil Society 
in an Era of Regressive Globalization“, in: Global Civil Society 2003, 
eds. Mary Kaldor, Helmut Anheimer a Marlies Glasius (Oxford: Oxford 
University Press, 2003), 24.
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 282  Michael Rustin, „Empire: A Postmodern Theory of Revolution“, 459.

Namísto závěru

Na konci 90. let 20. století se aktéři GOS pohybovali v nepřehled-
ném a proměnlivém terénu mezinárodních institucí a norem. Na 
počátku nového tisíciletí prodělává toto prostředí výrazné změny. 
Souvisí to především s proměnou vnímání světové supervelmoci 
v rámci mezinárodního režimu globálního vládnutí. Podle Hardta 
a Negriho byly na konci 90. let USA podřízeny všezahrnující struk-
tuře Impéria. Po americké reakci na útoky z 11. září 2001 však již 
není přesvědčivá myšlenka, že také USA jsou omezeny Impériem 
a že „při legitimaci svých aktů závisejí na mezinárodním konsensu 
a univerzalistických kritériích.“282 USA jednají tak, jako by jejich 
jediným cílem bylo vymanit se ze struktur globálního vládnutí – 
jednají tedy unilateralisticky. Tento sklon sice byl patrný již před-
tím, než vyhlásily válku terorismu, ale na pozadí zahraničně-poli-
tického konfliktu mezi zastánci a odpůrci války v Iráku na přelo-
mu let 2002 a 2003 však byl zřetelně artikulován v citlivé oblasti 
mezinárodní bezpečnosti. Unilateralismus triumfoval navíc nad 
institucionálním symbolem globálního vládnutí – OSN.  

Tato proměna globálního klimatu podle některých interpretací 
proměnila i postavení a možné strategie GOS. Na konci 90. let se 
aktéři GOS mohli spoléhat na struktury mezinárodních organi-
zací a norem, které do určité míry zavazovaly všechny – včetně 
jejich mocných protivníků. Nyní se podle skeptiků vracíme do 
světa, jak si jej představoval realismus – do světa války všech 
proti všem. A ačkoli nejsilnější globální hráč tvrdí, že mu jde 
o další šíření práva a demokracie, činí to způsobem, který tyto 
principy pošlapává. Zatímco tedy na konci 90. let stály síly GOS 
tváří v tvář multilaterálním mezinárodním organizacím, dnes stojí 
tváří v tvář moci, která nehodlá tyto instituce respektovat. Proto, 
aby tuto situaci lépe popsala, doplnila Mary Kaldorová se svý-
mi spolupracovníky svou tabulku (7.4.) o pozici „regresivních 
globalistů“. Těm nejde primárně o zvrat globalizace (nepatří tedy 
k „odmítačům“), ale chtějí globalizaci a její politickou infrastruk-
turu využít pro vé vlastní cíle, a to bez ohledu na důsledky, které 
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to může přinést pro ostatní.283 Pokud globalizace nemůže sloužit 
jejich cílům, jsou připraveni se jí vzdát. Regresivní globalizace je 
tak opakem „progresivní globalizace“ spojené s reformistickým 
(alterglobalizačním) programem, kterému jde o globalizaci lid-
ských práv a demokratických procedur. Do skupiny regresivních 
globalistů vedle administrativy G. W. Bushe spadají například 
francouzští farmáři bojující o zemědělské dotace z evropského 
rozpočtu bez zřetele na negativní důsledky, které jejich uměle 
vydržovaná zemědělská produkce působí v méně rozvinutých 
zemích. Do těch mohou po hodlně exportovat své produkty za 
ceny, kterým nedotované potraviny nemohou konkurovat. Regre-
sivní globalizace odpovídá zhruba pozici, kterou Gintis a Bowles 
nazvali „hobbesovským liberalismem“. Připomeňme, že jejich 
další negativní model globální budoucnosti odpovídá neoliberální 
globalizaci a alternativou pozitivní je pro ně „postliberální demo-
kracie“, zhruba odpovída jící „progresivní globalizaci“ (4.5.).  

Někteří alterglobalisté vyjadřují obavy z toho, že by se hob-
besovská logika boje všech proti všem – tj. globalizace chápaná 
jako hra s nulovým součtem – mohla stát dominantním paradig-
matem budoucího mezinárodního uspořádání. Tyto obavy nebyly 
vzbuzeny jen v souvislosti s okolnostmi vstupu amerických vojsk 
do Iráku v březnu 2003, ale také například ve spojitosti s posled-
ní ministerskou konferencí WTO, která se konala v září 2003 
v mexickém Cancúnu. Jedním z cílů konference bylo dojednat 
v oblasti zemědělského obchodu takový režim, který by umožnil 
rovný přístup na zahraniční trhy i těm zemědělcům, kteří se (na 
rozdíl od svých protějšků z EU a USA) nemohou spoléhat na 
dotace. Setkání skončilo neúspěchem. Podle některých názorů 
symbolizoval Cancún pro WTO to stejné, co americká invaze 
do Iráku symbolizovala pro OSN – popření logiky multilaterální 
kooperace jménem logiky moci. USA a EU se sice kvůli jedno -
tě dvaadvaceti rozvojových zemí vedených Brazílií, Indií a Čínou 
(G 22) nepodařilo prosadit jejich vlastní agendu další liberalizace 
např. v oblasti investic, zároveň s tím však nedošlo ani k ústup-
kům vůči rozvojovým zemím v oblasti zemědělství.

 283  Mary Kaldor, Helmut Anheimer a Marlies Glasius, „Global Civil Society 
in an Era of Regressive Globalization“, 5–7. Kaldorová et al. přejímají 
toto označení z Martin Shaw, „The Global Transformation of the So-
cial Sciences“, in: Global Civil Society 2003, eds. Mary Kaldor, Helmut 



– 199 –

Anhei mer a Marlies Glasius (Oxford, Oxford University Press, 2003), 
35–44. 

 284  Pro přehled debaty mezi anti-globalisty (suverenisty, abolicionisty) a al-
ter-globalisty (reformisty) o kolapsu jednání v Cancúnu, srov. diskusní fó-
rum „Clashes over Cancún“, Open Democracy, September–October 2003, 
přístupno na www.opendemocracy.net. Přehled historie debaty mezi tě-
mito pozicemi nabízí Yahia Said a Meghnad Desai, „Trade and Global 
Civil Society: The Anti-Capitalist Movement Revisited“, Global Civil 
Society 2003, eds. Mary Kaldor, Helmut Anheimer a Marlies Glasius 
(Oxford, Oxford University Press, 2003), 59–85. 

 285  Yahia Said a Meghnad Desai, „Trade and Global Civil Society“, 60. 

Podle radikálních antiglobalistů je neúspěch cancúnského jed -
 nání skutečným příslibem, neboť otevřel možnost pro kolaps ne-
náviděné organizace, která tak jako tak jen zastírala mocenskou 
asymetrii v postavení vyspělých a rozvojových zemí a dodávala jí 
zdání dohody. Podle alterglobalistů naopak vznikla nebezpečná 
situace, která podemílá architekturu další mezinárodní instituce 
a otevírá dveře nespoutanému unilateralismu mocných. Místo re - 
formy nedobře fungujících mezinárodních institucí tak hrozí jejich 
faktický kolaps, který nemůže přinést nic dobrého.284 Ti aktivisté, 
kteří dnes volají po zrušení WTO, pravděpodobně „špatně inter-
pretovali podstatné změny v mezinárodní aréně spojené se vzestu-
pem neokonzervativců v USA a útoky z 11. září. Tito aktivisté 
stále hodlají bojovat proti washingtonskému konsensu, který již ne-
existuje. Administrativa USA necítí zvláštní závazek ani k WTO, 
ani k jiné multilaterální instituci. Globalizace a globální instituce 
jsou tolerovány jen pokud slouží zájmům USA … Pokud je ne-
možné nebo složité shodnout se na pravidlech, která jsou výhod-
ná pro USA, pak je pro USA lepší žádná pravidla nemít.“285

Podle umírněného křídla alterglobalistů nahrávají radikální 
odmítači a suverenisté těm, kteří o pravidlech rokovat nechtějí, 
protože se vždy mohou spolehnout na vlastní sílu – stoupencům 
regresivní, hobbesovské globalizace, těm, kteří instituce a normy 
respektují jen tehdy, hodí-li se jejich záměrům. Pokud přestanou 
mezinárodní instituce existovat, změní se pro ně sice uspořádání 
globálního hřiště a pole představitelných strategií, ale zároveň se 
jim otevřou nové možnosti pro mocenskou politiku bez skrupulí. 
Takový svět bude ovšem ještě méně nakloněn hledání alternativ 
než ten současný, v němž existují alespoň zárodky řešení na půdě 
multilaterálních institucí. 
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