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5. Teorie nových sociálních hnutí

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

Pro levicové osvojení pojmu „ob anská spole nost“ v 80. a 90. 
letech byla klí ovou reflexe nových sociálních hnutí 60. a 70. let 
– hnutí ekologického, mírového, regionalistického a feministic-
kého, hnutí sexuálních, etnických a jiných kulturních menšin i 
hnutí nekonformní mládeže a její „kontrakultury“.116 P i zkou-
mání t chto hnutí byl zd raz ován p edevším fakt, že je nelze 
jednoduše pojmout podle modelu zájmových skupin, ani podle 
modelu politických stran. Nezapadala do schémat, vytvo ených 
s ohledem na hnutí 19. století s oblíbeným p íkladem v hnutí d l-
nickém. Tato schémata byla založena na p edpokladu spole ného 
zájmu dané skupiny, která se v konfliktu s ostatními snaží o jeho 
prosazování, a tedy také o své zahrnutí do politického systému, 
v n mž jsou zájmy reprezentovány a vyrovnávány. D raz byl 
položen na ú elovou racionalitu kolektivních aktér  a na strate-
gickou interakci s aktéry ostatními. M ítkem racionality kolek-
tivního jednání byla analýza jeho zisk  a náklad  (cost-benefit 
analysis), jeho posledním cílem pak bylo uspokojení (materiální-
ho) zájmu i získání podílu na politické moci.  

Na rozdíl od t chto neoutilitaristických i ortodoxn  marxistic-
kých p ístup  zd raz ovali teoretici nových sociálních hnutí jako 
Alain Touraine, Jürgen Habermas, Claus Offe i Alberto Melucci, 
že t žišt m nových sociálních hnutí nejsou zájmy, nýbrž identi-
ty. Na rozdíl od mnoha p edcházejících hnutí moderní doby jim 
nejde v prvé ad  o materiální prosp ch i o zahrnutí do systému 
politického zastoupení zájm , ale o ustavení autonomních prosto-
r  jednání a komunikace vn  politického systému a jeho aktér . 
Mnohá z t chto hnutí si navíc uv domují, že „moc“ nem že být 
redukována na oblast politiky v úzkém, liberálním slova smyslu, 

 116  K problematice typologie t chto hnutí viz nap . Maxmilián Strmiska, 
Studie o utvá ení italské Nové levice (1968–1972) (Brno: Masarykova 
univerzita, 1994), 22–38.
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ale že je p ítomná 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 – nap íklad v rodin , škole, 
na pracovištích, v psychiatrických ústavech i nemocnicích.  

Érik Neveu shrnuje rysy nových sociálních hnutí, které je 
v o ích jejich analytik  odlišují od hnutí „starých“ do ty  bod .117 
První rozdíl spo ívá ve formách organizace a jednání, v nichž se 
projevuje ned v ra v i centralizaci, delegaci autority na v dce 
i byrokratický aparát. Decentralizovaná organizace nechává 

velkou autonomii horizontální základn  hnutí. Mobilizace asto 
probíhá kolem jednoho tématu i p ípadu (single-issue organisa-
tions) a d raz je kladen na neinstitucionalizované formy protestu 
– sit-ins, okupa ní stávky, blokády, hladovky atp., které po ítají 
s medializací a mnohdy obsahují silný prvek hravosti. Druhý roz-
díl spo ívá v hodnotách a cílech: zatímco klasická sociální hnutí 
se koncentrovala na redistribuci bohatství a p ístup k rozhodova-
cím centr m, nová hnutí kladou d raz na bezprost ední odpor ve 
sférách každodenního styku, v nichž se realizuje sociální kont-
rola. Požadavky jsou asto kvalitativní povahy, lze o nich proto 
st ží smlouvat – požadavek na uzav ení atomové elektrárny i na 
zrušení zákona diskriminujícího homosexualitu se t žko poddává 
kompromisnímu ešení, o n ž je možné usilovat nap íklad u po-
žadavk  mzdových. Navíc nelze jednání nových hnutí redukovat 
na ist  instrumentální logiku, nebo  asto obsahuje silný expre-
sivní moment – je projevem a potvrzením ur itého životního sty-
lu i ur ité identity, jak o tom sv d í nap íklad výraz gay pride. 
V této souvislosti zd raz ují n kte í teoretici d ležité místo, které 
v požadavcích i akcích t chto hnutí (u feministek, gay , ekolog  
atp.) zaujímá t lo – A. Melucci v tomto d razu na t lesnost, touhu 
a p írodu vidí projev utopické vize vztah , které by p ekra ovaly 
kalkulovatelnou, kvantifikovatelnou racionalitu moderního kapi-
talismu a jeho politického systému. 

T etím rozdílem je podle Neveua vztah k politické sfé e: za-
tímco klasickým hnutím šlo o vstup do politického systému a do-
sažení státní moci i alespo  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 ( i proti státu), ale koncentrují svou pozor-
nost na vytvá ení prostor  autonomie, v nichž budou rozvinuty 
alternativní formy sociality nezávislé na státu i na trhu. tvrtým 
rozdílem je posun v povaze identity aktér . Hnutí industriální 
spole nosti se opírala o identitu t ídní i socio-profesní skupiny 
– tj. o identitu op enou o místo v sociální d lb  práce. Nová hnutí 
odkazují k jiným – kulturním i sv tonázorovým – typ m identi-
fikace – gay, hispánec, bretonec, muslim, „p ítel Zem “.

Tak ka totožné vymezení podává Luke Martell, když odlišnost 
starých a nových sociálních hnutí vidí v jiném umíst ní – stará mají 
své t žišt  v politické, nová v ob anské spole nosti, v jiné ideolo-
gii a cílech – stará žádají politickou reprezentaci a ekonomickou 
integraci, nová obhajují ob anskou spole nost proti moci státu i tr-
hu a místo legislativní reformy jim jde primárn  o redefinici kul-
tury a životních styl , v organizaci – stará up ednost ují formální 
a hierarchické instituce, nová neformální a decentralizované sít  
povstávající z grass-roots participace, a kone n  v prost edcích 
zm ny – stará usilují o zm nu prost ednictvím politických institu-
cí, nová rozvíjejí r zné formy p ímé akce, symbolického jednání 
a kulturní práce na prom n  význam  a p edstav.118 

Teoretikové jako Touraine a Melucci spojují objevení nových 
hnutí s rozvojem „postindustriální“ spole nosti, p i emž Touraine 
v nich explicitn  vidí náznak ustavení takového sociálního aktéra, 
který by „v programované spole nosti [Tourain v termín pro spo-
le nost postindustriální] zaujal úst ední místo, jež m lo d lnické 
hnutí ve spole nosti industriální a hnutí za ob anské svobody ve 
spole nosti tržní.“119 Toto napojení nových hnutí na diagnózu celo-
spole enských prom n sou asnosti je zd razn no také jejich vazbou 
na posun k „post-materialistické“ orientaci, ke kterému od 60. let 
docházelo podle Ronalda Ingleharta ve vysp lých spole nos tech.120 
Podle Inglehartovy teze jde o posun od d razu 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, p edstavitelé (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 pot eb ke kvalitativním požadavk m participace a osobní 
autonomie, kontroly pracovního procesu, seberealizace, identity 
a sebeúcty (self-esteem). Masový p ístup ke vzd lání podle n j 
u inil povále né generace mén  spokojenými s procedurami in-
stitucionální delegace a organiza ní hierarchie a citliv jšími v i 
politicko-ideologické a ekonomicko-reklamní manipulaci.  

Touraine a Melucci navíc vysv tlují postmaterialistický, na 
kulturu a symbolickou akci zam ený charakter nových hnutí klí-
ovou úlohou získávání, uchovávání a kontroly informací v po-

stindustriální spole nosti. Melucci v této souvislosti vyvolává 
obrazy vyvlast ování rolník  a emeslník  industriální revolucí 
a používá metafory „druhého vyvlastn ní“ – tentokrát kulturního 
a symbolického – jako ter e odporu nových hnutí.121 Rozvoj t ch-
to hnutí je podle zmi ovaných teoretik  symptomem nové histo-
rické éry, charakterizované p esunem konstitutivního t žišt  spo-
le nosti z ekonomiky do kultury – zatímco základnou reprodukce 
industriální spole nosti a zdrojem jejich úst edních antagonism  
byla ekonomika, základnou reprodukce postindustriálních spole -
ností je komunikace symbol  a nakládání s informacemi.122  

Devadesátá léta 20. století v mnohém zrelativizovala adu 
ostrých odlišení vypracovaných v letech sedmdesátých a osm-
desátých pod vlivem kulturn -politického v ení let šedesátých. 
Na jedné stran  lze adu údajn  odlišujících znak  nových hnutí 
rozpoznat v r zných fázích vývoje „starých“ hnutí (viz 3. oddíl 
této kapitoly). Na druhé stran  došlo ke kooptaci mnoha rys  
a požadavk  nových hnutí politickým, ale i ekonomickým systé-
mem, i jeho aktéry – vzpome me jen reklamní použití alterna-
tivních a environmentalistických témat spot ebním pr myslem i 
transformaci ekologického hnutí do stran zelených (viz 4. oddíl 
této kapitoly). Centrální postavení problému nezam stnanosti 
v 80. a 90. letech a kritika ekonomické globalizace navíc p ivedly 
d raz zp t na „materialistické“ požadavky klasických hnutí indu-
striální spole nosti (viz záv re ná 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 ást levicového myšlení 
fakt, že hlavním cílem nových hnutí již nebylo zahrnutí do systé-
mu oficiální politické reprezentace, ani uspokojení ekonomických 
zájm  tak, že umístila jejich t žišt  do prostoru ob anské spole -
nosti. D raz byl p itom položen na takové pojetí ob anské spo-
le nosti, které ji odlišuje od sféry kontroly státu na stran  jedné 
a zbožn -pen žních vztah  trhu na stran  druhé. V tomto smyslu 
je ob anská spole nost onou t etí oblastí, jejíž fungování není í-
zeno formáln  organiza ními pravidly, ani tržními mechanismy, 
nýbrž je založeno na svobodném sdružování a komunikaci. Tyto 
t i sféry vyd lené modernizací je možno charakterizovat jako sféru 
politiky, ekonomiky a kultury. Ob anská spole nost jako relativn  
samostatný prostor dobrovolného sdružování a kulturního sebe-
p etvá ení je d ležitým prot jškem a korektivem prvních dvou ob-
lastí: zatímco ony jsou ízeny p edevším ú elovou a strategickou 
racionalitou, v této t etí oblasti se m že rozvíjet racionalita ko -
munikativní, která je založena na v li k dohod  a sebereflexi.  

Pro Jürgena Habermase probíhá v prvních dvou oblastech „sys-
témová“ integrace, ve t etí pak integrace „sociální“. Rozvoj t chto 
t í sfér je podle n j projevem racionalizace spole nosti, v níž na 
jedné stran  stojí rozum instrumentální, na stran  druhé rozum 
komunikativní. Diferenciace subsystém  instrumentální a strate-
gické racionality ve form  státu a ekonomiky umož uje rozvoj 
komunikativní racionality ve ve ejných prostorech ob anské spo-
le nosti. Tradicionalistické zp soby sociální integrace – založené 
na nereflektovaném p ijímání zvyk  a autorit – mohou být postup-
n  nahrazovány zp soby posttradicionalistickými, jejichž jádrem 
je kritická komunikace rovných a svobodných osob o sdílených 
významech, identitách a normách. Odlišením socio-kulturního 
sv ta života od imperativ  administrativní a ekonomické raciona-
lity vzniká tedy volný prostor pro aktivní vypracovávání solidarit, 
identit a zájm , pro sebe-reflexi spole nosti a její v domé u ení, 
pro individuální i kolektivní sebevýraz a sebetvorbu, tedy prostor 
ob anské spole nosti v normativn  zaost eném smyslu.123  

 123  V Habermasov  d razu na sociáln  integrující a kontrolní roli komuni-
kace v demokratických ve ejných prostorech se odráží vliv, který na n j 
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Novost sociálních hnutí by pak spo ívala v tom, že tento 
prostor není jen východiskem jejich innosti, ale také jejím p ed-
m tem. Ob anská spole nost a kultura jim nejsou jen základnou, 
z níž by vyrážela k výpravám na dobytí politické moci i získání 
ekonomických výhod, ale valná ást jejich innosti je zam ena na 
prom nu ob anské spole nosti a kultury samotných, na prom nu 
význam , symbol  a sociálních zvyk  a norem, na prosazení ji-
ných životních styl , na obnovování sociálního pouta. Proti strate-
gické interakci, jejímž p edm tem jsou materiální a mocenské zá-
jmy, tak stojí dialogická interakce, jejímž p edm tem je spole ná 
identita a vypracovávání závazných norem, s nimiž je spjata. 

2. Exkurs k pojetí Alberta Melucciho 

Alberto Melucci upozor uje na to, že sociální hnutí, vzniklá 
v 19. století na pozadí proces  rozvoje kapitalismu, industrializa-
ce a politické modernizace, byla chápána podle modelu divadla, 
na jehož scén  jednají kolektivní postavy – nap íklad buržoazie 
a proletariát – podle scéná e velké historie. Nová sociální hnutí 
naproti tomu nemohou být p edstavována jako postavy obda ené 
esencí a ú elem v rámci dramatu s p edem daným vyúst ním. 
Ko eny této zm ny mají své (A) sociáln -politické i (B) sociál-
n -teoretické ko eny. 

(A) D lnické hnutí jako paradigma sociálního hnutí 19. sto -
letí se na jedné stran  to ilo kolem t ídního, tj. sociáln -ekono-
mického konfliktu, na stran  druhé v n m šlo o rozší ení poli-
tických práv – o p ístup k moci v rámci národního státu. Jednání 
d lnické t ídy tak m lo dv  navzájem vnit n  propojená ohniska 
– sociální a politické. Rozvoj nových sociálních hnutí naopak 
signalizuje jejich odpojování. Melucci sice uznává, že nap . u fe-
minismu stále nacházíme oba póly. Sociální pól ovšem neodka-
zuje na ekonomiku, která byla „základnou“ industriální spole -
nosti, nýbrž na boj za uznání odlišného kulturního kódu (tj. jiné 

m la recepce americké pragmatické tradice sociálního myšlení, p ede-
vším dvou významných p edstavitel  druhé generace pragmatik  Georga 
Herberta Meada a Johna Deweyho. Pro stru ný výklad jejich koncepce 
demokratické ve ejnosti založené na komunikaci viz Dario Melossi, The 
State of Social Control, 116–124. 
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identity), což odpovídá posunu sociálního t žišt  postindustriální 
spole nosti z ekonomiky do kultury. Navzdory této analogii pod-
le Melucciho p esto platí, že v sou asné spole nosti se sociální 
a politická dimenze kolektivního jednání rozbíhají: „Sociální 
konflikty – tj. p ísn  vzato konflikty týkající se sociálních vztah  
konstituujících daný systém – se odd lily od zápas  o rozší ení 
ob anství – tj. o zahrnutí vylou ených i statutárn  nižších sku-
pin do oblasti práv a pravidel politické hry. Dva typy zápasu jsou 
spjaty s odlišnými aktéry a formami jednání.“124 

(B) Teoretickým ko enem posunu v pojetí sociálních hnutí je 
kritika esencialismu v sociálních v dách. Co d íve bylo chápáno 
jako samoz ejmé východisko analýzy – totiž existence jednot-
ných entit, homogenních kolektivních subjekt  nadaných vlastní 
„entelechií“ – se stále více jeví jako produkt sociálních proces  
s komplexními vztahy mezi strukturou a jednáním, které musejí 
být samy analyzovány: „Mnohé analýzy za ínají implicitním onto-
logickým p edpokladem, že aktér existuje: jinými slovy, že exis-
tuje ‚hnutí d lník ‘, ‚hnutí žen‘, ‚hnutí mládeže‘, ‚ekologické hnu-
tí‘ atd. Z analytického hlediska jde však práv  o to vysv tlit, jak 
dochází k utvo ení empirické jednotky, která m že být pozoro-
vána a nazvána ‚hnutím‘.“125 Spolu s p edstavou subjektu-aktéra 
nadaného vlastní duší, která ur uje jeho cíle a ídí jeho jednání, se 
rozplývá i obraz kolektivní postavy na scén  d jin. Kolektivní ak-
té i jsou produktem zám rných i nezám rných proces  utvá ení 
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 p e -
nesení teoretického d razu z (politické) reprezentace identit na je-
jich tvo ení (B) dovolují pochopit novost hnutí mládeže, ženské-
ho, environmentálního i mírového hnutí. Tato hnutí nejsou podle 
Melucciho primárn  zam ena na politické zahrnutí p edtím vy-
lou ených skupin, nýbrž na rozvíjení a realizaci „alternativních 
definicí smyslu“ a vytvá ení takových „význam  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 podmín ní individuálního 
i kolektivního života neosobní technokratickou mocí. Tato hnutí 
rozpoutávají konflikty týkající se kód , formálních regulátor  
v d ní a jazyk , které organizují naše procesy u ení a naše so-
ciální vztahy. Tyto konflikty nemají subjekt, alespo  ne v esen-
cialistickém, quasi-metafyzickém smyslu … kolektivní jednání 
sou asnosti na sebe bere formu sítí pono ených v každodenním 
život . V rámci t chto sítí se odehrává experimentace a p ímé 
uskute ování alternativních osnov smyslu…“127 

V t chto sítích se produkují a akumulují symbolické a infor-
ma ní zdroje, které ve chvílích eskalace konfliktu hnutí použí-
vají. Nap íklad mobilizace mírového hnutí 80. let nebyla možná 
bez p edtím st ží viditelných sítí ženských spolk , alternativní 
kultury mladých i environmentalistických skupin. Latence a vi-
ditelnost jsou podle Melucciho dv ma propojenými póly kolek-
tivního jednání – viditelná tvá  mobilizace vystupuje z pozadí 
každodenní (re)produkce alternativních osnov smyslu. Konflikt 
sám pak nelze popsat termíny instrumentálního jednání, jakými 
jsou ú innost i úsp ch, nebo  se odehrává p edevším na sym-
bolické p d : jde v n m o napadení a narušení symbolických 
systém , na nichž jsou založeny etablované sociální vztahy. Ty 
jsou podvraceny samotnou existencí a rozvojem jiného zp sobu 
„vnímání a pojmenovávání sv ta.“128 I když rozvoj t chto hnutí 
má nezanedbatelný vliv na institucionální reformu i na sm nu 
elit, jejich smyslem jsou „kulturní inovace“: „produkce model  
chování a sociálních vztah , které vstupují do každodenního ži-
vota a na trh, modifikace fungování sociálního ádu prost ednic-
tvím prom n e i, sexuálních zvyk , citových vztah , oblékání 
a stravovacích zvyk .“129 

Nejvýrazn jším odlišujícím charakterem nových sociálních 
hnutí je, že neoperují jako „postavy“ (characters), ale jako „zna-
mení“ (signs) – jejich innost se realizuje v symbolických výzvách 
(symbolic challenges), „které ot ásají dominantními kulturními 
kódy a vyjevují jejich iracionalitu a stranickost tím, že p sobí 

 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 p itom odlišuje t i 
základní typy t chto symbolických výzev – proroctví, paradox 
a reprezentaci. Proroctví s poukazem na individuální zkušenost 
ohlašuje, že „jsou možné alternativní osnovy smyslu a že opera ní 
logika mocenských aparát  není jedinou možnou ‚racionalitou‘.“ 
Vnit ním rozporem této výzvy je, že „[p]roroci ohlašují n co jiné-
ho než sami sebe, a p itom zárove  p edstavují sebe jako model.“ 
Tak nap íklad „[ž]eny mluví o právu na odlišnost, které mí í za 
sou asnou ženskou pozici, musejí se však také opírat o zvláštnost 
své biologické a historické situace… Akté i hnutí jsou velice asto 
rozpolceni mezi svou prorockou rolí a svou inností jakožto par-
tikulárních sociálních aktér .“131 Paradox p evrací p evládající 
kódy tím, že je p ehání, ímž vyjevuje jejich iracionalitu a násilí, 
jež v sob  skrývají: „P ehán ním i dovád ním do krajnosti do-
minantního diskursu moci zjevuje ‚hnutí‘ seberozpornou povahu 
jeho ‚d vod ‘ i z druhé strany ukazuje, že to, co je vládnoucími 
aparáty ozna ené za ‚iracionální‘, je možná dramaticky pravdi-
vé.“132 Reprezentací ukazují akté i vnit ní rozpory obsah  vlád-
noucího diskursu tak, že je rámují do jiných forem – e ových, 
divadelních, filmových, obrazových. 

Efekt t chto t í typ  symbolické výzvy p esahuje nep ímý vliv 
na institucionální reformu i prom nu elit. iní viditelnou moc, 
která je normáln  zneviditel ována naturalizací racionality orga-
niza ních procedur i divadlem velké politiky. Také moc sama to-
tiž p estává být v komplexních, postindustriálních spole nostech 
„postavou“. Je rozptýlena v institucionálních formách a kódech, 
takže to vypadá tak, jako by vlastn  nikdo nebyl zodpov dný za 
formulaci a prosazování ú el  kolektivního života. Vytvá ení pro-
stor  viditelnosti moci je proto d ležitou funkcí sociálních hnutí, 
nebo  jen s mocí, která je rozpoznatelná, se lze konfrontovat a vy-
jednávat – jen takovou moc lze p inutit, aby vzala ohled na odliš-
nosti a místo jejich potla ování i hubení se s nimi nau ila 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 zviditel ována pouze na úrovni politického 
systému, nýbrž v r zných oblastech a institucích sociálního živo-
ta. Po celém obvodu spole enského t la je vyjevován mocenský 
– tj. nep irozený, neracionální, neuniverzalistický – charakter so-
ciálních vztah , které tak jsou otevírány konfrontaci, vyjednávání 
a demokratickým procedurám tvo ení v le. V postindustriální 
spole nosti je stát decentrován. Z jedné strany je zapušt n do 
systému vzájemné závislosti na úrovni transnacionálních vztah , 
z druhé je fragmentován sm rem dol  do „mnohosti díl ích vlád 
(partial governments) definovaných jak svými vlastními systémy 
reprezentace a rozhodování, tak souborem vzájemn  propojených 
organizací, v nichž jsou neodd liteln  spjaty ve ejné a soukromé 
aspekty.“ Hegelovské odlišení „ob anské spole nosti“ partikulár-
ních skupinových zájm  od „státu“ jako ochránce zájmu univer-
zálního ztrácí stále více na významu, nebo  se rozpoušt jí per-
manentní sociální skupiny (hegelovské „stavy“ – Stände), a tím 
se také problematizuje reprezentace, „syntéza“ a vyrovnávání 
jejich zájm  státem a jeho politickým systémem. „P edcházející 
jednota (a homogenita) sociálních zájm  se rozpadla … vid no 
zvrchu dalo by se íci, že na sebe berou podobu obecných kul-
turních a symbolických orientací, které nemohou být p isouzeny 
zvláštním sociálním skupinám; vid no zespodu jsou tyto zájmy 
rozd leny do množství primárních pot eb v etn  t ch, které 
byly d íve považovány za p irozené.“134 Tak je zkomplikováno 
a zpochybn no odd lení spole nosti mnoha zájm  od politického 
systému jejich reprezentace. Masové strany se postupn  deideo-
logizují a zbavují svých p vodn  vyhrocených t ídních obsah . 
Jsou ím dál tím blíže státnímu aparátu než spole nosti, kterou 
mají reprezentovat. Z druhé strany se zmnožují centra reprezenta-
ce a rozhodování vn  stranického politického systému. 

Práv  na pozadí t chto prom n se rozvíjejí hnutí, jimž jde 
o aktivní osvojení motivace a smyslu jednání v každodenním 
život  i o zviditeln ní moci v r zných 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 nem že spo ívat pouze v pro-
ceduráln  zajišt ném p ístupu ke státním zdroj m: „Demokracie 
v komplexních spole nostech vyžaduje vytvo ení podmínek, kte-
ré umožní jednotlivc m a sociálním skupinám, aby se potvrdili 
a byli uznáni jako to, ím jsou nebo si p ejí být. Vyžaduje tedy 
uznání autonomie individuálních a kolektivních proces  signifi-
kace.“135 Tvo ení, udržování a prom na identit vyžaduje existenci 
svobodných ve ejných prostor . Svoboda rozvíjení a p etvá ení 
identity je stále garantována svobodou reprezentace – identity 
musejí být nadále reprezentovány, a tím demokraticky brán ny 
v konfliktech s ostatními. Na druhé stran  však je p íslušnost 
k identit  opakem reprezentace: „p íslušnost (belonging) je p í-
má, reprezentace nep ímá; p íslušnost znamená bezprost ední 
užívání prosp chu z dané identity, zatímco reprezentace znamená 
oddálené uspokojení atd.“136 

Skute ná demokracie musí respektovat tento rozdíl mezi 
„konstrukcí“ a „reprezentací“ identit a v souladu s ním umož-
ovat jak problematizaci etablovaných osnov smyslu ( ili kód ) 

a vytvá ení nových identit, tak jejich emancipaci a zahrnování do 
politického systému. „Neautoritá ská demokracie v komplexních 
spole nostech p edpokládá schopnost p edvídat a podporovat tuto 
dvojí možnost. Právo být slyšen prost ednictvím reprezentace i 
modifikace podmínek poslouchání, stejn  tak jako právo p íslu-
šet (to belong), i vzdát se p íslušnosti za ú elem tvorby nových 
význam . Tyto svobody by u inily možným ustavení jistých práv 
každodenního života vztahujících se k prostoru, asu, narození 
a smrti, k biologickým a afektivním rys m jednotlivc  a p ežití 
planety a lidského druhu.“137

Nutnou podmínkou takové demokracie je nezávislost ve ejných 
prostor  na institucích politické spole nosti – tj. státu a politic-
kých stranách: „Tyto prostory na sebe berou formu artikulovaného 
systému rozhodování, vyjednávání a reprezentace, v n mž mohou 
být nezávisle na formálních politických institucích vyjad ovány 
a vnímány signifika ní [tj. významotvorné] praktiky každodenní-
ho života. Ve ejné prostory tohoto druhu by m ly 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 v d ní a produkci symbolických zdroj  a otev ené systémy 
cirkulace a kontroly informací.“138 Takové prostory musejí být 
schopny prost edkovat kontakt mezi administrativn -politickou 
mocí a sít mi každodenního života a vysílat podn ty jak k pro-
m n  sociálních makrostruktur, tak k demokratizaci mikrostruktur 
sv ta života.  

Demokratizace sociálních vztah  p itom p ekra uje nejen hra -
nice reprezentace zájm  politickým systémem, nýbrž hranice jaké-
koliv reprezentace. V komplexních systémech je totiž permanentn  
zvýraz ován rozdíl mezi zástupci a zastupovanými, reprezentací 
a reprezentovaným, a tím problematizována reprezentace jako 
taková. Tuto diferenci do velké míry ignorovalo pravé i levé k íd-
lo moderní politiky. Problematizace „synchronické“ reprezentace 
v rámci jednoho asového okamžiku je spjata s problematizací 
„diachronické“ reprezentace v rámci historického asu. Zatímco 
pravice byla tradi n  definována pozitivním vztahem k minulosti, 
levice se vymezovala jako strana budoucnosti. Navzdory svému 
levicovému rodokmenu ruší nová sociální hnutí toto zam ení na 
budoucnost, které bylo zasazeno do optimistické vize lineárního 
pokroku. Místo za budoucnost bojují tato hnutí za zm nu p í-
tomnosti, od níž konec konc  budoucnost také závisí. V nových 
sociálních hnutích se vyd lují p vodci zm n od t ch, kte í je musí 
zpracovat a institucionalizovat. V tomto smyslu symbolizují tato 
hnutí krok za moderní dichotomii pravice a levice. Svou existen-
cí nám totiž p ipomínají, že idea hnutí, které se prom ní samo 
v administrativn -politickou moc, aniž by ztratilo sv j kreativn -
-revolu ní potenciál, nep ežila íjnovou revoluci. 

Komplexní systém pot ebuje k udržení své rovnováhy konti-
nuál ní adaptivní zm ny a tedy konflikt, ale z druhé strany také 
stabilizující moc, která je sama odlišná od konflikt  a jejich 
aktér : „Konflikty jsou d ležité proto, že mohou zabránit sebe-
uzav ení systému tím, že nutí vládnoucí skupiny inovovat, dovolit 
sm nu elit, vpustit dovnit  to, co bylo p edtím z rozhodovací aré-
ny vylou eno a p ivést na sv tlo stínové zóny neviditelné moci 
a uml ení, které systém a jeho vládnoucí zájmy nevyhnuteln  

 138  Tamtéž, 258–259. 
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tvo í. Zdá se, že tyto možné d sledky konfliktu jsou základní (by  
ne jedinou) funkcí sociálních hnutí a takové politické opozice, 
která odolává pokus m nastolit novou moc na ruinách staré i ale-
spo  se snaží zabránit sama sob  v reprodukci takové moci.“139 

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

Nová sociální hnutí vystupují do pop edí po pádu velkých revo-
lu ních projekt  „staré“ i „nové“ levice. Jejich prvotním cílem již 
není uchopit moc ve stát  a použít ji ke zrušení politického a eko-
nomického subsystému, které údajn  zabra ují plnému uskute -
n ní lov ka. Nová sociální hnutí respektují vyd lení t chto dvou 
subsystém  a t žišt  jejich zájmu se p esouvá z utopických plán  
na jejich zrušení k obran  proti jejich nelegitimní expanzi na úkor 
ob anské samoorganizace a svobodné komunikace. Ob anská 
spole nost v tomto smyslu ovšem již není pojata jako sféra eko-
nomické innosti (marxistické a ultraliberální pojetí), nýbrž jako 
sféra demokratické ve ejnosti. Habermasovi žáci Jean Cohenová 
a Andrew Arato vystihují termínem „sebe-omezujícího radikalis-
mu“ (self-limiting radicalism) práv  fakt, že nová sociální hnutí 
nejsou pouze prost edkem prosazení politických cíl , ale že mají 
také smysl sama v sob , nebo  se v nich vyjad ují a p etvá ejí 
skupinové identity.140  

V této souvislosti upozor ují oba auto i (a mnozí další ko-
mentáto i 90. let) na to, že rozdíl mezi starými a novými hnutími 
byl zbyte n  p ehnán. Jak ukázal anglický marxistický historik 
E. P. Thompson ve slavné práci Utvá ení anglické d lnické t ídy 
(1969)141, celé d lnické hnutí se od svých po átk  dá pochopit 
nejen s ohledem na boj za prosazení ekonomických zájm  a po-
litickou emancipaci, ale také a v nemenší mí e jako utvá ení 
nové kolektivní identity, jako kulturní sebetvorba pracujících t íd, 
jako konstrukce jejich spole né 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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význam , norem jednání a interpretací sv ta. Ur ité segmenty 
d lnického hnutí (nap íklad anarcho-syndikalismus) pak svým 
d razem na politickou decentralizaci a participaci, osobní sebe-
rozvoj a nezávislost odpovídají p ímo znak m, kterými se údajn  
nová hnutí odlišují od starých.  

Kenneth H. Tucker v této souvislosti napadá habermasovskou 
dichotomii mezi prací, za azenou do ekonomické sféry, v níž 
vládne instrumentální racionalita, a osobní autonomií, seberoz-
vojem a demokratickou komunikací, za azených do socio-kultur-
ního „sv ta života“.142 Podle Tuckera Habermas touto dichotomií 
nejen popírá možnost, že se v práci m že rozvíjet autonomie 
a schopnosti lov ka, ale také implicitn  zavrhuje p vodní d lnic-
ký program zavedení demokratické participace do výroby a eko -
nomiky. Tucker také kritizuje lánky Cohenové z první p le 
80. let, které byly siln  ovlivn né Habermasovou koncepcí. Na 
rozdíl od svých umírn n jších pozd jších formulací v nich tato 
teoreti ka vyost ila rozdíl mezi „novými“ a „starými“ hnutími 
a adila n které proudy t ch druhých – p edevším práv  anarcho-
-syndikalismus – ke zpáte nické reakci hlásající „de-diferenciaci 
spole nosti, ekonomiky a státu“. Podle Cohenové „[j]ejich ist  
defenzivní povaha … implikuje nikoliv obranu spole nosti, ale 
utopického modelu p edmoderního spole enství proti státu a eko-
nomice. Jejich odmítnutí dosažených forem demokracie jako 
‚buržoazních‘ spolu s nebezpe ným mýtem spole enství osvo-
bozeným od moci, suverenity i dokonce sout že vyjevuje jejich 
p íbuznost s autoritá stvím.“143 

Tucker dokládá chybnost tohoto soudu na p íkladu francouz-
ského anarcho-syndikalismu. Ukazuje spjatost tohoto hnutí s tra-
dicí republikánských ctností op ených o ekonomickou a osobní 
autonomii výrobc  a jejich schopnost demokratické samosprávy 
založené na permanentním vzájemném dialogu. Práce, jejíž pa-
rametry pracovník kontroluje, je sou ástí 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 d ležitým lán-
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 v cí komunikativní, a nikoliv in-
strumentální racionality. V tomto smyslu p ekonává anarchosyn-
dikalistická teorie a praxe habermasovskou dualitu ekonomiky 
a komunikace: „Zkušenost práce spojuje kreativitu proces  sebe-
-tvorby s p íležitostí diskuse prakticko-morálních otázek.“144 

Anarchosyndikalistická doktrína nep edpokládala uchopení 
moci v centru, ale chápala radikální p evrat jako masový pohyb, 
který prom uje sociální realitu zespodu. Sdružující se výrobci si 
v tomto pohybu osvojují funkce, které byly doposud vykonávané 
anonymními ekonomickými mechanismy i byrokratizovanými 
aparáty odbor , státu a stran. Revolu ní emancipace se tak obejde 
bez profesionálních revolu ních elit (typu bolševické „avantgar-
dy“) a bez dichotomií mezi v d ním a jednáním, rozhodováním 
a výkonem, expertízou a zkušeností, organickými levicovými 
intelektuály a d lníky. V p ímé akci – generální stávce – tvo í 
d lníci kolektivn  novou spole nost, p i emž tato akce je nejen 
prost edkem, nýbrž i cílem samotným – uskute uje totiž utopic-
ké elementy budoucnosti „zde a nyní“ – je bezprost edn  utopií, 
k níž se odvolává.  

D raz na nezávislost, samosprávu a seberozvoj pracovník  – 
na individuální i kolektivní sebeur ení a seberealizaci – je v sou-
-ladu s tématy typickými pro mnohá nová sociální hnutí, v nichž 
se lidé bou í proti své redukci na „klienty“ sociálního státu 
a „konzumenty“ zboží, proti své infantilizaci profesionál ními ex-
perty, podma ujícími si postupn  všechny sféry ve ejného i sou-
kromého života. N která americká hnutí 70. a 80. let, n kdy ozna-
ovaná souhrnnou nálepkou „nový populismus“ (sem pat í nap . 

New Citizen Movement), v dom  navazují svým odporem proti 
ta kovému „vyvlast ování“ své životní autonomie státem, trhem, 
mediální popkulturou a experty na velmi „staré“ tradice agrární-
ho republikanismu Thomase Jeffersona, farmá ského populismu 
a d lnického republikanismu posledních desetiletí 19. století. 
Tato hnutí vyznávala ideál p ímé decentralizované demokracie, 
emancipované od moci ekonomických a politických elit a umož-
ující realizovat kreativní a existenciální potenciál jednotlivc : 

„noví populisté vycházejí z toho, že k formování populistického 
ducha a rozvoji vzd lané a politizované ve ejnosti je nutná reálná 

 144  Kenneth H. Tucker, „How New are the New Social Movements?“, 94.
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zkušenost participace a kooperace vn  zv cn lých politických pro -
ces . Tento grassroots radikalismus up ednost uje p ímou akci, 
lidovou iniciativu a sebeaktualizaci p ed byrokratickou reprezen-
tací… Prost edkem sociální zm ny je oživený komunitární život 
založený nikoliv na ekonomickém determinismu, z n hož vychá-
zí ortodoxní marxismus, nýbrž na koalicích a ideologickém plu-
ralismu. Prost edkem 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 sou asnosti, 
která pozvedávají „kvalitativní požadavky, jež p esahují schop-
nosti tradi ních stran a byrokratických organizací kanalizovat je 
produktivistickým sm rem.“146  

Do tohoto kontextu pat í i aktualizace amerického republika-
nismu Michaelem Sandelem a amerického populismu Christo-
pherem Laschem. U Sandela je republikánská tradice explicitn  
spojena se sou asným diskursem „ob anské spole nosti“ 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 auto i p itom svými historickými exkur-
sy do 19. století mimo jiné zvýraz ují skute nost, jak nedávná je 
vlastn  úplná redukce p edm tu „politiky“ na problém ekonomic-
kého r stu (blahobytu) a distribuce jeho výsledk , kterou máme 
sklon projektovat zp tn  do 19. století. 

P ehnaný protiklad mezi d lnickým hnutím 19. století a nový-
mi sociálními hnutími poslední tvrtiny 20. století zakrývá sku-
te nost, že na antikapitalistických zápasech 19. století se vedle 
(utvá ejícího se) proletariátu v Marxov  smyslu podíleli také ma-
loživnostenští emeslníci, kte í obhajovali své materiální ži vobytí 
stejnou m rou jako svou životní formu a s ní svou autonomii, 
seberealizaci a d stojnost. Tato tradice se neomezovala jen na 
19. století: ani východiska a cílové orientace d ležitých segment  

 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 d lnického hnutí v N mecku a Itálii na konci 1. sv. 
války se nedají jednoduše shrnout pod marxistický – sociáln -
-demokratický i komunistický – koncept t ídního boje: d ležitou 
roli v nich hráli vysoce kvalifikovaní d lníci, kte í se bránili tay-
lorizaci výroby nebo cht li ve výrobní samospráv  rozvinout zku-
šenost získanou v pr b hu války: „V obou p ípadech … p ivedla 
d lníky k protestu p edevším obrana jisté získané identity (jejich 
dovedností i jejich organiza ních funkcí ve výrob ).“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 v tšina no-
vých sociálních hnutí tak i onak snaží alespo  vykonávat vliv 
na fungování státu a ekonomiky a v krajním p ípad , jak ukázal 
v 90. letech p ípad evropských Zelených, p ímo usiluje o inkluzi 
do politického systému a o podíl na legislativní a exekutivní moci. 
Podle Cohenové a Arata lze u v tšiny nových sociálních hnutí 
sledovat podobn  duální charakter innosti jako u amerického 
hnutí za ob anská práva v 50. a 60. letech. Toto hnutí m lo jasné 
právní, politické a sociáln -ekonomické cíle v integraci afrických 
Ameri an  do americké spole nosti, jejímž prvním p edpokla-
dem bylo zrušení segregace a ud lení plných ob anských práv 
a dalším p edpokladem zajišt ní rovnosti p íležitostí. Ruku v ruce 
s t mito politickými a sociálními cíli však šly cíle kulturní – boj 
proti rasovým p edsudk m, vytvá ení solidarity mezi ernochy 
samotnými, ale také mezi nimi a bílými Ameri any, prom na 
amerického národního sebe-v domí (rozši ování národního „my“ 
tak, aby zahrnulo americké ernochy a p vodní obyvatele). Ji-
nými slovy: politický program byl spjat s programem kulturním 
– prosazování morálních a politických cíl  bylo dopln no rekon-
strukcí identit.  

Analogie takové duality lze nalézt u feminismu, hnutí se-
xuálních a kulturních menšin, hnutí za místní i regionální auto-
nomii, u environmentalistického hnutí i hnutí mírového. Ve všech 
t chto p ípadech 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 prom nu) 
spjata s politikou kultury a identity. Tyto dva aspekty jsou asto 
neodd litelné, nebo  politika identity (reinterpretace norem, tvo-
ení nových význam ) v tšinou p ímo napadá „sociální konstrukci 

samotných hranic mezi ve ejnou, soukromou a politickou oblastí 
jednání“.149 V nových sociálních hnutích jsou v tšinou obsaženy 
expresivn -identitární, normativn -komunikativní i instrumentál-
n -strategické aspekty kolektivního jednání: „tato hnutí mohou 
bojovat zárove  za obranu a demokratizaci ob anské spole nosti 
a za zahrnutí do politické spole nosti a její expanzi.“150 Duální 
povaha t chto hnutí spo ívá jednak ve vykonávání tlaku a vlivu 
na politický systém jednak v kulturní prom n  samotné ob anské 
spole nosti a ve ejné kultury.  

Dvojznačnost moderní racionality a úkol nových 

sociálních hnutí

P i vymezení nových sociálních hnutí Cohenová a Arato vycházejí 
z Habermasových analýz ambivalence moderní racionalizace, kte-
rá p inesla na jedné stran  osamostatn ní a hypertrofii instrumen-
tálního rozumu v subsystémech státní administrace (stát) a ma-
teriální produkce a distribuce (trh), na stran  druhé diferenciaci 
nárok  platnosti v kulturní sfé e do oblastí um ní, v dy a morálky 
a s ní spojenou reflexivitu, tj. rozvoj „posttradi ní“ i „postkon-
vencionalistické“ kultury založené na kritice a dialogu. Navzdory 
o ekáváním svých osvícenských hlasatel  i reak ních i radikál-
ních kritik  neznamená modernizace ani jen emancipaci, ani jen 
odcizení a utužení panství. Dva aspekty modernizace – osamostat-
ování instrumentálního rozumu ve dvou subsystémech a osamo-

stat ování r zných nárok  platnosti v r zných oblastech vysoké 
kultury a s tím spjatý rozvoj sociální reflexivity – p edstavují jak 
nebezpe í odlidšt ní, tak potenciál polidšt ní moderní spole nosti. 
Práv  proto nem že být odpov dí na rozpory moderní spole nosti 
ani její bezvýhradná apologetika, ani hlásání totální revoluce. Spí-
še jde o hledání náležitých hranic logiky subsystém  – 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 komunikativn  vytvá ejí ve 
svobodných asociacích ob anské spole nosti.  

Novým sociálním hnutím má jít o zajišt ní primátu komunika-
tivního rozumu a solidarity nad instrumentálním rozumem a mé-
dii byrokratické moci a pen z, v nichž se tento druhý typ rozumu 
realizuje. Nejde ovšem již o zrušení státu a trhu (jak o to šlo v p -
vodním revolu n  socialistickém programu), ale o jejich omezení. 
Vykázání administrativní moci a pen z do relativn  samostatného, 
avšak omezeného prostoru je osou nové radikální politiky. Tato 
politika je p ipravena respektovat relativní autonomii t chto dvou 
médií a diferenciaci jejich dvou subsystém , avšak jen v náleži-
tých mezích, které bude sama ur ovat a kontrolovat. 

Habermas vztahuje dvojaký charakter moderní racionalizace ke 
dv ma stranám sou asné spole nosti – ambivalentní povaha mo-
dernizace je interpretována jako st et mezi imperativy subsystém  
a nezávislými spole enstvími svobodné komunikace. Z toho lze 
vyvodit, že v institucích moderních spole ností se budou odehrá vat 
jak „defenzivní boje“ za demokratizaci komunikativní základny 
každodenního života a její ochranu p ed kolonizací pen zi a mo-
cí, tak „ofenzivní boje“ za radikální institucionální reformu.  

Když Habermas zd raz uje „defenzivnost“ t chto hnutí, nemá 
tím na mysli reak ní obranu p edmoderních životních zp sob . 
Obrana se netýká neliberálních tradic, nýbrž svobodných forem 
kooperace a socializace. Ty se musejí bránit moci státu a trhu, 
které formátují lidi do p edem definovaných rolí zam stnance, 
spot ebitele, ob ana a klienta sociálního státu: „Ter em protes-
tu jsou práv  tyto role. Alternativní praxe je zam ena proti na 
zisk orientované instrumentalizaci profesionální pracovní síly, 
proti na trhu závislé mobilizaci pracovní síly, proti rozši ování 
tlak  na sout ž a výkon až k základní škole. Jejím ter em je také 
monetarizace služeb, vztah , a asu, konzumeristická redefinice 
soukromých sfér života a osobních životních styl . Také vztah 
klient  k institucím poskytujícím ve ejné služby má být otev en 
a reorganizován podle participa ního modelu svépomocných or-
ganizací… Nakonec negují tyto formy protestu … definice role 
ob ana stejn  jako b žné zp soby ú elové realizace zájm .“151 
Kladný rys nových sociálních hnutí spo ívá v tom, že staví 

 151  Jürgen Habermas, „New Social Movements“, Telos 49 (1981), 36.
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hráze zv c ujícím efekt m byrokratické a tržní regulace. Tato 
hnutí však podle Habermase sama o sob  nemají „emancipa ní 
potenciál“, který by mohl vést k reform  systém  a spole nosti 
vcelku. Oproti univerzalistickému vzmachu moderního libera-
lismu a levice jsou podle n j tato hnutí soust ed na na obranu 
partikulárních identit. V tšinou jsou také spojena s odporem 
k institucionalizaci, bez níž se ovšem žádná reforma spole nosti 
neobejde. Navíc tuší Habermas v n kterých t chto hnutích sklon 
ke k íšení reak ního snu o organické Gemeinschaft, která by zru-
šila diferencializaci subsystém  od sv ta života i diferencializaci 
vysoké a každodenní kultury a r zných nárok  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 subsystém  
a sv ta života p isuzuje p íliš jednostrann  pouze defenzivní 
funkci v boji proti kolonizaci sv ta života.153 Sám Habermas 
ovšem na p íkladu feminismu p ipouští i „ofenzivní“ potenciál 
nových sociálních hnutí. V tomto sm ru je defenzivní, partikula-
ristická strana – zam ená na prom nu identit a životních forem 
– dopln na 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 emancipa ním hnutím modernity. Tak je p ekro ení 
partikularismu v Habermasov  optice také p ekro ením 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 zevnit  habermasovské sociáln -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 p edevším pasáže v nované novým 
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mezi subsystémy a sv tem života – na jedné stran  má sklon vid t 
systémy jako „sebereferen n  uzav ené“ a imunní proti zám r-
nému (politickému) jednání, na stran  druhé p ehání neformální 
a antiinstitucionalistickou povahu nových hnutí. Podle Cohenové 
a Arata však koncentrace t chto hnutí na sféru kulturní repro-
dukce, socializace a sociální integrace v bec nevylu uje jejich 
institucionalizaci v rámci sv ta života a ob anské spole nosti, ani 
vliv na reformu systém  samotných i dokonce aktivní podíl na 
ní. Vedle „kulturní politiky“ v úzkém slova smyslu generují hnutí 
„novou solidaritu, m ní asociativní strukturu ob anské spole nosti 
a vytvá ejí mnohost nových ve ejných prostor  a zárove  rozši-
ují a revitalizují prostory, které již institucionalizovány jsou.“154 

Mohou navíc vyvíjet ofenzivní strategie zam ené na to, aby byla 
dovnit  systém  zabudována idla na p ijímání podn t  z ob an-
ské spole nosti, které poukazují ke d íve nezahrnutým hodnotám, 
hledisk m a faktor m. Podle Cohenové a Arata je t eba haberma-
sovskou dualistickou koncepci spole nosti doplnit o vypracování 
duální logiky nových sociálních hnutí, která r znými zp soby 
prom ují ob  strany hranice mezi sv tem života a systémy.  

Za tím ú elem vyost ují odlišení „defenzivního“ od „ofen-
zivního“ aspektu hnutí. Defenzivní strana hnutí uchovává a dále 
rozvíjí komunikativní základnu sv ta života. Tím je podtržena 
Habermasova teze, že hnutí jsou i m la by být nositeli kulturní 
modernizace. Tato stránka hnutí pokrývá „úsilí o redefinici iden-
tit, reinterpretaci norem a rozvoj rovnostá ských, demokratických 
asocia ních forem. Sem pat í expresivní, normativní a komunika-
tivní zp soby kolektivního jednání; ale tato dimenze kolektivního 
jednání s sebou také nese snahy o zabezpe ení institucionálních 
zm n v rámci ob anské spole nosti, které odpovídají nov  vytvá-
eným význam m, identitám a normám.“ Ofenzivní strana hnutí 

chce m nit vzájemné vztahy mezi oblastmi státní administrace 
a ekonomiky na stran  jedné a kultury a ob anské spole nosti na 
stran  druhé. K tomu musejí hnutí rozvíjet strategicko-instrumen-
tální prost edky v zápase o zdroje a politické uznání a o vliv na 
sociáln -politické makrostruktury. Ofenzivní aspekt nových hnutí 
tak intervenuje do politické spole nosti (a asem možná i do eko-
nomické spole nosti) 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 zam ené na rozší ení 
a demokratizaci struktur dialogu a kompromisu, které v t chto 
oblastech již existují.“155

Diachronické pojetí duality

Cohenová a Arato stav jí svou koncepci do protikladu s diachro-
nizací duální logiky kolektivního jednání v modelu dvou stadií. 
Tento model p edpokládá, že všechna sociální hnutí mí í od forem 
neinstitucionálního masového protestního jednání k instituciona-
lizované a rutinní politice zájmových skupin a stran. Podle tohoto 
modelu má každé hnutí nap ed podobu volné sít  lokálních sdru-
žení a grass-roots skupin s minimálními rozdíly mezi v dci a ak-
tivisty, leny a ne leny. V tomto po áte ním stadiu jsou vznášeny 
hodnotov  vyhran né a t žko vyjednavatelné požadavky. Proces 
formulace a vyjad ování t chto požadavk  je zárove  procesem 
tvo ení identity jejich nových nositel  – prvním úkolem hnutí je 
totiž ustavit samotný „subjekt“ politického zápasu. V tomto sta-
diu není ješt  jednání m itelné zisky a ztrátami na kont  tohoto 
subjektu, ale úsp chem i neúsp chem v budování jeho totožnos-
ti, soudržnosti a sebev domí. P ímá participace a expresivní akce 
jsou nejvhodn jšími nástroji p i dosahování tohoto cíle, tj. p i 
artikulaci nové kolektivní identity ve ve ejném 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 i zájmo-
vých skupin. Jakmile je nová kolektivní identita utvo ena a takto 
politicky uznána, t žišt  jednání se posunuje z expresivního 
modu jednání k modu instrumentáln -strategickému: jeho úsp ch 
i neúsp ch již není pom ován vytvá ením identity a solidari-

ty, nýbrž zisky a ztrátami v prosazování cíl  a zájm . Formální 
organizace nahrazuje neformální, ustavují se p esné procedury 
p ijímání len  a volení leader . T žišt  se p enáší z participace 
na reprezentaci. Tento posun je koncepcí dvou stadií popisován 
jako proces u ení, 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 nesta í k prosazení daného programu. Proto 
je nutné p ejít k budování disciplinované hierarchické organizace, 
která se ídí instrumentáln -strategickými principy.  

Podle Cohenové a Arata podce uje tato diachronická koncep-
ce duality d ležitost udržování a redefinice identity a solidarity 
skupiny. P edpokládá, že identita sociálního aktéra je ustavena 
jednou provždy a že sociální hnutí se nemohou koncentrovat zá-
rove  na strategické jednání a utvá ení identity. Z jiného hlediska 
se tento model dá považovat za potvrzení Michelsova „železného 
zákona oligarchie“, s nímž se ada hnutí skute n  potýká: pro-
cesy formalizace a profesionalizace deradikalizují hnutí, takže 
jeho úsp ch 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 sou asnosti odráží 
práv  toto dilema mezi reálným zapojením a podílem na moci 
a sledováním p vodního radikálního programu.  

Synchronické pojetí duality

Podle Arata a Cohenové však je toto dilema v nových sociálních 
hnutích prakticky ešeno práv  synchronickým udržováním obou 
jejich aspekt  – nap íklad u amerického feminismu se podle nich 
dá dob e doložit, že od svého za átku až dodnes u n j p etrvává 
podvojná organiza ní logika strategického jednání a politiky re-
prezentace v oficiálních politických kontextech na stran  jedné 
a expresivního jednání a politiky identity realizující se v grass-
-roots sítích, alternativní feministické kultu e a svépomocných 
sdruženích na stran  druhé. Žádný jednosm rný p esun od expre-
sivní k instrumentální racionalit , i od neformální k formální or-
ganizaci se v americkém feminismu nedá empiricky doložit, nebo  
„u ení se odehrávalo na obou stranách a v obou sm rech – politi tí 
insiders p ebírali témata a metody grass-roots aktivistek, zatímco 
mnohé aktivistky se p ipojovaly k formálním organizacím.“156  

Oproti p edstav  o asov  lineárním p echodu z ob anské 
spole nosti do politické tak hájí Arato a Cohenová tezi, že p ed-
m tem jednání je sou asn  ob anská i politická spole nost, 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 zájm . 
Ostatn  také „stará“ hnutí, jako nap íklad hnutí d lnické, zakláda-
la po mnoho desetiletí svou sílu na schopnosti spojovat aktivitu na 
úrovni kulturní integrace s aktivitou na úrovni politické integrace. 
„Z tohoto hlediska nespo ívá novost nových hnutí ani tak v jejich 
dualismu jako v jejich zd razn ném uv dom ní tohoto dualis-
mu. Proto by jejich odmítnutí instrumentalizace kulturní politiky 
a budování identity pro úzce pojatý politický úsp ch nem lo být 
pojímáno jednoduše jako fundamentalistická nechu  k u ení. Spí-
še by se dal odpor k ‚sebe-racionalizaci‘ u mnoha sou asných ko-
lektivních aktér  interpretovat jako d sledek poznání, že mnohé 
specifické problémy sou asné ob anské spole nosti nemohou být 
vy ešeny ‚normálními‘ politickými prost edky.“157 Na druhé stra-
n  nerovnováha mezi systémy moci a pen z a komunikativním 
„sv tem života“ nedovoluje žádný „ústup do autonomie“ (retreat 
to autonomy) ve smyslu uzav ení se do budování vlastního sv ta 
nezávisle na t chto systémech, ale naopak nutí nová sociální hnu-
tí, aby vystupovala z hájemství ob anské spole nosti a aktivn  
p sobila na to, co se d je v subsystémech. Jen propracováváním 
r zných forem a zp sob  penetrace do t chto subsystém  m že 
být ob anská spole nost brán na p ed jejich expanzí.

Čtyři typy politiky  

S teorií dvou stadií se Cohenová a Arato shodují v tom, že tak 
jako „politika identity“ ustavuje aktéry ob anské spole nosti, 
ustavuje „politika zahrnutí“ aktéry politické spole nosti, kte í se 
pak mohou podílet na „politice reformy“. K t mto t em typ m 
politiky je ješt  t eba p idat „politiku vlivu“, která zprost edkuje 
vztah mezi ob anskou a politickou sférou a jejímž prost ednic-
tvím mohou hnutí i jejich identitární k ídla p sobit na d ní 
v politické spole nosti, aniž by se musela stát oficiáln  uznanými 
entitami této spole nosti. Tato tvrtá dimenze je klí ová, nebo  
výše zmín ný Michels v „zákon“ skute n  platí v tom smyslu, 
že p erod hnutí do byrokratizovaných stran i zájmových skupin 
s sebou nutn  nese akceptaci ziskové logiky pen z a administra-

 157  Tamtéž, 559–560. 
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tivní logiky moci. Vytratila-li by se komunikativní racionalita 
jako vn jší korektiv t chto logik, pak by p es díl í zm ny musely 
být opušt ny radikální aspirace t chto hnutí. Práv  politika vlivu 
hraje klí ovou roli v udržování podvojné povahy aktér , v etn  
nap tí a konflikt  mezi grass-roots sdruženími socio-kulturního 
sv ta života a organizacemi strategicky p sobícími na stát a eko-
nomiku. „Program sebe-omezující radikální demokracie s sebou 
nese kritiku demokratického fundamentalismu typického pro ko-
lektivní aktéry usazené v ob anské spole nosti a kritiku demo-
kratického elitismu typického pro ty [kolektivní aktéry] usazené 
v politické spole nosti.“158  

Shr me tedy ješt  jednou ty i 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, zp sob  interpretace a formy a obsahu diskurs “, (2) poli-
tika zahrnutí jako snaha „získat uznání pro nové politické aktéry 
jako leny politické spole nosti a dosáhnout výhod t ch, které 
‚reprezentují‘“, (3) politika vlivu jako úsilí o zm nu „sv ta po-
litického diskursu tak, aby se uzp sobil novým interpretacím 
pot eb, novým identitám a novým normám“ a (4) politika refor-
my jako úsilí o „demokratizaci politických a ekonomických insti-
tucí“. Vztah nových sociálních hnutí v i ob anské spole nosti 
a subsystém m se podle Cohenové a Arata dá charakterizovat 
v kategoriích cíle a prost edku: „Zatímco demokratizace ob an-
ské spole nosti a obrana její autonomie p ed ekonomickou i ad-
ministrativní ‚kolonizací‘ m že být pochopena jako cíl nových 
hnutí, vytvá ení „senzor “ uvnit  politických a ekonomických 
institucí (institucionální reforma) a demokratizace politické spo-
le nosti (politika vlivu a inkluze), které by otev ely tyto instituce 
novým identitám a rovnostá ským normám artikulovaným na te-
rénu ob anské spole nosti, jsou prost edky k zabezpe ení tohoto 
cíle.“159

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

Zatímco Cohenová a Arato dopl ují dualistickou osnovu Haber-
masovy sociální teorie (subsystémy/sv t života) dualistickým 
pojetím povahy a innosti nových sociálních hnutí (defenzivní/
ofenzivní), Nancy Fraserová odmítá tuto osnovu jako nepouži-
telnou pro feministické hnutí.160 Z habermasovského pohledu 
totiž rodina spadá do sv ta života a tedy sféry sociální integrace, 
která leží vn  zbožn -pen žních a mocensko-administrativních 
vztah , v nichž probíhá integrace systémová. Podle Fraserové 
zastírá protiklad dvou typ  integrace fakt, že rodina je ekono-
mickým a mocenským systémem svého druhu – místem práce, 
sm ny, vyko is ování a donucení. Je také u in na neviditelnou 
vzájemná závislost neplacené „reproduktivní“ práce ženy a pla-
cené „produktivní“ práce muže i to, jak moc muže nad ženou 
v rodin  je podep ena mocí státu. V této souvislosti Fraserová 
podrobuje kritice Habermasovo odlišení rodiny, ve ejné sféry, 
ekonomiky a státu, jimž odpovídají role konzumenta, ob ana, 
d lníka a klienta. Navrhuje doplnit tyto role o roli d tské pe ova-
telky (childrearer). Tato role zp tn  poukazuje k rodové povaze 
rolí p edcházejících, která z stává pro Habermase skrytá. Poli-
tickým d sledkem kritiky Fraserové je odmítnutí teze o nebez-
pe í kolonizace sv ta života, podle níž jsou soukromá i ve ejná 
sféra ob anské spole nosti (oblast rodiny i asociací) v rostoucí 
mí e pod izovány ekonomické a administrativní logice. Rozvoj 
moderní patriarchální rodiny se podle ní od za átku vzájemn  
posiloval s rozvojem kapitalistické ekonomiky a státu, proto ne-
m že údajný konflikt rodiny (jako sou ásti sv ta života) s t mito 
dv ma subsystémy poskytnout analytické ani normativní výcho-
disko pro pochopení feminismu.  

Cohenová a Arato zvedají hozenou rukavici a snaží se na rt-
nout takovou politickou interpretaci Habermasovy sociální teorie, 
která by ji u inila použitelnou pro feminismus. Zapracovávají do 
ní ovšem i n které kritické podn ty Fraserové. P edevším 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 p i 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 sv tem života a subsystémy a s ním 
korespondujícího rozdílu mezi sociální a systémovou integrací. 
Upozor ují, že smysl této dichotomie leží v odlišení dvou zp -
sob  sociální koordinace jednání – t žišt  prvního spo ívá v ko-
munikaci, druhého v tržních a administrativních mechanismech, 
které jsou ízeny médii pen z a ú ední moci. Zatímco první zp -
sob je vhodný pro sféru kulturní (re)produkce, druhý je vhodný 
pro sféru (re)produkce materiální a organiza ní. Pop ením 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 utvá ena p edevším komunika-
tivn . Navíc lze empiricky vzato st ží rodinné vztahy pojmout 
stejnými pojmy jako vztahy formální organizace i ekonomiky. 
P í ina toho, že neplacenou pé i žen o d ti nelze pod adit pod 
námezdní práci, leží práv  v tom, že jejím jádrem je komunika-
tivní koordinace jednání, a nikoliv koordinace systémová. Teprve 
udržíme-li tuto dichotomii, jsme schopni ešit otázku, který typ 
innosti se hodí pro regulaci tržními mechanismy a formálními 

organizacemi a který ne.  
Tak nap íklad feministická kritika náhradního mate ství pouka-

zuje k nevhodnosti sm ny d tí za peníze (komodifikace mate ství) 
a chápání t hotenství a porodu po zp sobu smlouvy o práci. Zdá 
se z ejmé, že v t chto p ípadech je zavedení tržních princip  zdro-
jem zmrza ení vztahu ženy k jejímu t lu, jejímu já i jejímu dít ti. 
K podpo e tohoto stanoviska p itom nemusíme p ijmout natura-
listickou i esencialistickou argumentaci diferen ního feminismu, 
ale sta í vzít vážn  habermasovskou ideu „komunikativní základ-
ny sociálních vztah  ob anské spole nosti“, která zapovídá vydání 
t chto vztah  regulaci médiem pen z. Jak pé e o dít  v jeslích, tak 
výchova a vzd lání ve ve ejných institucích na sebe sice berou 
formu placené práce, nemají však stejný cíl a stejnou povahu jako 
ostatní druhy námezdní práce a spadají tedy navzdory pen žnímu 
odm ování spíše do ob anské spole nosti. 

Místo smazání i relativizace rozdílu mezi rodinou jako sou-
ástí sv ta života a ekonomickým i mocensko-administrativním 

systémem má podle Cohenové a Arata feminismus provád t kri-
tiku nespravedlností uvnit  rodiny v její spjatosti s fungováním 
systém . Cílem nemá být zajišt ní uznání ekonomického charak-
teru domácích prací a pé e o dít  p evedením t chto inností pod 
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kategorii placené práce, nýbrž reforma rodiny zavedením rovné 
d lby rodi ovských a domácích povinností, jíž se bude relativizo-
vat rodový charakter t chto inností. Spíše než p evedení ženské 
práce v rodin  do ekonomických kategorií námezdní práce jde 
tedy o zrušení patriarchálních norem, které definují tuto práci 
jako výlu n  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 ur uje zam stnaneckou strukturu i vztah klienta 
v i sociálnímu státu. Patriarchální struktura nukleární rodiny je 
však „moderní“ pouze v deskriptivním smyslu. V normativním 
smyslu jsou naopak patriarchální formy života p íkladem tradicio-
nalistické, konvencionalistické kultury, nikoliv kultury moderní 
a racionalizované. Zatímco konvencionalistické normy jsou spja-
ty s nekritickým a mocensky podep eným 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 ídit. „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 spole ném život  a jeho normách. 
Podmínkou takové modernizace uvnit  sféry sociální integrace je 
osvobozování komunikativní interakce z rituální reprodukce tra-
di ních konvencí. Tato modernizace kultury je však možná teprve 
tehdy, když je komunikativní interakce zbavena úkolu koordinace 
všech sociálních oblastí. Toto odleh ení zajiš uje práv  diferen-
ciace systém  ekonomiky a státní správy od socio-kulturního 
sv ta života. 

Cohenová a Arato souhlasí s Fraserovou v tom, že Haberma-
sovo vyhrazení výrazu „moc“ pro administrativní moc formál-
ních organizací iní neviditelným mnohotvárnou povahu a r zné 
zp soby, jakými moc operuje ve sfé e sociální integrace. V této 
sfé e se moc realizuje p edevším v podob  r zných komunika -
ních kód , které vymezují sféru srozumitelného a nesrozumitel-
ného, a tím i sféru možného a nemožného, p ípustného a zakáza-
ného, „p irozeného“ a „um lého“, kontingentního a nutného atd. 
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„Rod“ je typickým p íkladem takového selektujícího kódu, jehož 
moc je založena na „samoz ejmosti“ a „p irozenosti“ – tj. nekri-
tizovatelnosti jeho východisek. Cohenová a Arato p i azují „rod“ 
k „prestiži“ a „morální autorit “, které Habermas odlišuje od 
ídících médií (pen z, moci) jako „generalizované formy komu -

nikace“: „Existující rodové kódy, i když jsou historicky prom n-
livé a v tomto smyslu sotva tradi ní, jsou vytvo eny takovým 
zp sobem, že zastavují tázání na domn le nekritizovatelném 
(unchallengable) komplexu význam , který je definován jako 
,p irozený‘ … Rod není dalším ídícím médiem, ale souborem 
kód , v nichž a jejichž prost ednictvím operuje moc. Rod pokra-
uje ve vyt s ování komunikace p irozeného jazyka a usnad uje 

operaci moci vn  formálních organizací.“161

Konven ní rozum ní rodu redukuje náklady interpretativní 
a komunika ní energie a zmenšuje nebezpe í neporozum ní. 
Schopnost rodu motivovat jednání a zajiš ovat poslušnost jistým 
pravidl m je založena na shod . Konven ní kódy s jejich vý-
znamy a normami jsou všt povány v pr b hu primární – d tské 
– socializace v rodin  spolu s utvá ením identity a znova potvr-
zovány a posilovány v sekundárních socializa ních procesech ve 
ve ejných institucích. Tyto normy, významy a identity jsou p í-
mo i nep ímo posilovány pozitivními a negativními sankcemi 
spjatými s nerovným p ístupem k pen z m a moci v rámci dvou 
subsystém : „Proto musejí být napadeny na dvou frontách: kon-
ven ní rodové kódy moci musejí být rozpušt ny aktéry beroucí-
mi do svých rukou zodpov dnost za vytvá ení nových význam  
a nových interpretací a zárove  musejí být napadeny nerovnosti 
(inequities) v rozd lování pen z a moci.“162 

Na jedné stran  je tedy moc rodu vytvá ena v soukromé i ve-
ejné sfé e ob anské spole nosti, na stran  druhé má rodovou 

povahu i fungování dvou subsystém . Cohenová a Arato souhlasí 
s Fraserovou v tom, že nejv tší mezera Habermasovy teorie spo-
ívá práv  v neschopnosti zohlednit rodový charakter rolí d lníka 

a ob ana, které se vyno ily spole n  s vyd lováním tržní ekono-
miky a moderního státu ze sv ta života. Paraleln  s nimi a jako 
jejich komplement se utvá ela moderní role ženy v domácnosti. 

 161  Tamtéž, 543
 162  Tamtéž. 
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Omezení žen na reproduktivní a pe ovatelskou roli bylo „druhou 
stranou p echodu z rodinné ekonomiky na kapitalistický zp sob 
výroby a nahrazení autokratických a monarchických ústavních 
forem formami republikánskými a liberálními. Jakmile za ala 
mít p evahu námezdní práce, za ala být role námezdního d lníka 
chápána jako rodová, mužská role, zatímco rodina byla konstruo-
vána jako soukromá sféra – jako oblast žen, v níž není vykonává-
na žádná skute ná práce. Totéž platí pro republikánskou koncepci 
ob ana-vojáka, z jejíž definice byly vylou eny ženy. Není v bec 
náhodou, že s krystalizací rolí mužského živitele (male breadwin-
ner) a mužského ob ana (male citizen) se vyno il kult domácího 
krbu (a cult of domesticity), aby poskytl ideologické komponenty 
novým rolím manželky a matky. Samoz ejm  byla také rozvinuta 
role otce, ale to byla prázdná role, jen jiný termín pro živitele. 
Tak byly jakožto generalizované médium komunikace vestav ny 
rodové mocenské vztahy do všech rolí rozvinutých v (selektivn  
racionalizované) moderní spole nosti.“163 

Tato rekonstrukce rodové povahy modernizace neruší dualitu 
sv ta života (v etn  rodiny) a subsystém  státní správy a tržní 
ekonomiky, ale ukazuje, jak jsou ve sv t  života produkovány 
patriarchální normy, o n ž se opírá moderní sociální stát, když 
konstruuje ženy jako závislé na mužích, a iní z nich klienty 
zvláštního druhu. Fraserová má svou ást pravdy v tom, že teze 
kolonizace zd raz uje opa ný sm r determinace – totiž penetraci 
pen z a formáln  organizované moci do komunikativní základny 
každodenního života. Místo paušálního odmítnutí této teze však 
je podle Cohenové a Arata plodn jší podržet ji, ale p itom zavést 
kvalitativní rozdíl mezi tradicionalistickými a modernizovanými 
formami sv ta života. Nejde jen o to, zda v tom i onom p ípad  
( i innosti) je lepší sociální nebo systémová integrace, ale také 
o to, jaký typ sociální integrace by m l dopl ovat i nahrazovat 
integraci systémovou. Teze kolonizace tak má být podržena, musí 
však být specifikována a kontextualizována. Jejím opušt ním 
a redukcí sv ta života na systém bychom zcela vylou ili možnost 
radikální kulturní rekonstrukce sociálních vztah . Taková reduk-
ce by totiž sm ovala k „reifikaci a vy erpání neobnovitelných 
kulturních zdroj , které jsou zapot ebí pro údržbu a tvo ení osob-

 163 Tamtéž. 
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ních a kolektivních identit. To zahrnuje zdroje nutné k tvo ení 
nepatriarchálních norem ve sv t  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 p ístup lze ilustrovat na použití Habermasova pojmu 
„zpráv ování“ (Verrechtlichung, juridification) na problém rodiny. 
Z jedné strany má rozší ení základních právních princip  na ženy 
a d ti, jimž byl p vodn  status právní osoby odep en (nap . v an-
glo-amerických zemích v doktrín  coverture), evidentn  pozitivní 
dopad. Rovnostá ské principy v podob  zákonn  zaru ených práv 
d tí v i rodi m a manželky v i muži nahrazují autoritá ské 
normy patriarchálního ádu a vedou k rovn jší distribuci kompe-
tencí a nárok  mezi leny rodiny, a tím k jejich demokratickému 
umocn ní. Z druhé strany s sebou zpráv ování nese administra-
tivní a soudní kontrolu, které nahrazují proces sociální integrace 
integrací systémovou, takže emancipace v rodin  je tak dosaženo 
za cenu nového typu panství. To je ím dál tím hmatateln jší 
v rozvoji sociálního státu: „Experti (soudci a terapeuti) se stávají 
rozhod ími nových práv a konflikt , které z nich povstávají. Zasa-
hují … do sociálních vztah , které jsou formalizovány, odpojeny 
a rekonstruovány jakožto individualizované p ípady, jež mají být 
ešeny soudními a administrativními prost edky jako každý jiný 

soubor konfliktních vztah . Formální, individualizující a tudíž 
univerzalizující soudy, které se nemohou zabývat kontextuálními 
spletitostmi, zbavují klienty moci tím, že p edem vylu ují jejich 
schopnost aktivn  participovat na ešení jejich vlastních problém . 
Samotné médium práva narušuje komunikativní struktury…“165  

Tento proces tedy blokuje možnost dialogických proces  
tvo ení v le a rozhodování. Nutn  také abstrahuje od podmínek 
a pot eb každého individuálního „p ípadu“. Vedle uschopn ní tak 
zprávn ní m že mít také opa ný, zneschop ující efekt. Z hledis-
ka feministické teorie i praxe nezbývá než uznat, že zde existuje 
reálné dilema – zákonné zavád ní rovných práv m že nahradit 

 164  Tamtéž, 544–545. 
 165  Tamtéž, 545–546. 
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jednu závislost jinou a místo uvoln ní prostoru pro p etvá ení 
norem a identit m že znamenat jen jiný typ podrobení: „Tra-
di ní patriarchální životní formy byly formáln  delegitimovány 
novými právy žen a d tí, avšak vztahy klient/expert zmnožované 
v ob anské spole nosti prost ednictvím média práva, neruší pod-
statné nerovnosti v moci a hlasu, ani neusnad ují tvo ení nových 
význam , identit a norem. Ve skute nosti nové vertikální vztahy 
mezi právním subjektem a soudcem i sociálním pracovníkem 
vyt s ují horizontální komunikativní interakci nezbytnou pro 
vznik nových solidarit, rovnostá ských norem a životních zp -
sob . V d sledku toho jsou procesy kolektivního uschopn ní 
(empowerment) a tvo ení nepatriarchálních identit v ob anské 
spole nosti zablokovány.“166 

Záporné efekty právní intervence do rodiny sociálním státem 
lze dát do protikladu se zavád ním zákonné regulace práv d lní-
k  na odborovou organizaci i kolektivní vyjednávání. Základní 
rozdíl je v tom, že jedno zprávn ní vedlo k rozší ení autonomie 
dot ených osob, druhé k jejímu oslabení. A práv  takové roz-
lišení je schopna konceptuáln  podep ít dualistická sociální 
teorie – zatímco pracovní zákonodárství umož uje jednotlivc m 
rozvíjet vzájemnou solidaritu, spole n  jednat a vymáhat si tak 
v tší prostor autonomie, ur ité typy státní intervence do rodiny 
vytvá ejí izolované a bezmocné klienty státního aparátu. Zavád jí 
totiž administrativní moc do oblastí, kde by se m la rozvíjet a mo-
dernizovat komunikativní forma koordinace. Cohenové a Aratovi 
nejde o paušální kritiku sociálního státu (s jeho uzáko ováním 
nových, sociálních nárok ), ale o p ivedení pozornosti k tomu, 
že konkrétní forma práva i dávky i institucionální a kulturní 
kontext mohou m nit jejich výsledný efekt z hlediska demokra-
tického a rovnostá ského ideálu.  

Výdobytky sociálního státu nemají být paušáln  odmítnuty, ale 
podrobeny nazna enému normativnímu testu, který teprve ukáže, 
zda vedou k rozvinutí, nebo naopak potla ení komunikativn -us -
chop ujících struktur ob anské spole nosti. Boj proti patriarchátu 
pak musí mít t i základní kroky i „projekty“. Obrana sv ta živo -
ta musí být dopln na jeho modernizací ve smyslu nahrazování 
konven n  dodržovaných patriarchálních norem normami komu-

 166  Tamtéž, 546–547. 
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nikativn  dosahovanými (1). Musí být také rozvíjeny rovnostá -
ské instituce ob anské spole nosti (2). Tyto instituce pak musejí 
být schopné vykonávat vliv na administrativní a ekonomický sys -
tém (3): „První projekt dovolí zprávn ní pouze ve formách, které 
umoc ují aktéry ob anské spole nosti, aniž by je podrobovaly ad -
ministrativní kontrole. Druhý rozpustí mužské panství ve ve ej-
ných i v soukromých institucích. T etí p inese do ekonomické i po -
litické spole nosti strukturální reformy, které je u iní receptivními 
a komplementárními v i novým identitám a nov  demokratizo-
vaným, rovnostá ským institucím ob anské spole nosti.“167 

Cohenová a Arato tak p ijímají jisté momenty kritiky Haber-
mase Fraserovou, zárove  však zachovávají dualistickou osnovu 
jeho sociální teorie, kterou dopl ují konceptem duální strategie 
hnutí. V protikladu k Habermasovi ukazují práv  na p íkladu 
feminismu, že role nových sociálních hnutí nespo ívá jen ve 
hlídání hranic modernizovaného sv ta života, ale také v reform  
spole nosti jako celku. „Zam ení na p evrat konkrétních život-
ních forem založených na mužské dominanci a na reinterpretaci 
rodových identit dopl uje feminismus úsilím o zabezpe ení vlivu 
nových, rovnostá št jších rodových identit ve ve ejných prosto-
rech ob anské a politické spole nosti a dosažení politické inkluze 
za takovýchto podmínek.“168 

První, defenzivní aspekt feminismu pak nelze nazvat parti-
kularistickým, nebo  v n m jde o aktivní p etvá ení a kritickou 
modernizaci životních forem, která prom uje omezení a nerov-
nosti ve ve ejných i soukromých komunikativních procesech – 
v nichž se generují normy, interpretují tradice a tvarují identity – 
ve sm ru v tší reflexivity, individuální autonomie a otev enosti 
k druhému. Druhý, ofenzivní aspekt feminismu prosazuje zahrnu tí 
žen jakožto rovných do politického i ekonomického systému a od -
povídající prom nu t chto systém  – zahrnutí žen jakožto rov-
ných do sv ta politiky a práce s sebou nutn  nese kritiku a ot es 
„mužských standard  za domn le neutrálními strukturami t chto 
oblastí. Jakmile ‚typický d lník‘ již není pojat jako mužský živi -
tel rodiny, struktura pracovního asu, délka pracovního dne, po -
vaha dávek a hodnota zam stnání musejí být náležit  revidovány. 
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A jakmile ‚odpov dný ob an‘ již není pojat jako mužský voják, 
inkluze žen do politické a státní sféry musí zahrnovat také pod-
statné zm ny v t chto 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 
ob anskou a politickou spole nost a organizovanou, strategicky 
racionální politiku zahrnutí a reformy zam enou na politické 
a ekonomické instituce.“169 

Podle Cohenové a Arata lze doložit, že povále ný feminismus 
v USA i západní Evrop  m l práv  takovou duální povahu. Druhá 
vlna feminismu byla založena na posilování v domí o žen ské otáz-
ce (consciousness raising) stejn  tak jako na prosazování ekono-
mické a politické emancipace a reformy, p i emž druhé nemohlo 
být prosazeno bez prvního. Tyto dva momenty byly zt lesn ny ve 
dvou v tvích hnutí: „Starší v tev (ve smyslu asovém i vzhledem 
k pr m rnému v ku aktivistek) zahrnovala množství zájmových 
skupin zam ených na politickou a ekonomickou inkluzi a usilu-
jících o vykonávání vlivu uvnit  právního a politického systému 
v boji proti diskriminaci a za dosažení rovných práv. ‚Mladší‘ 
v tev, vyno ující se z nové levice a hnutí za ob anská práva, se 
formovala do voln  propojených autonomních grass-roots skupin, 
jejichž ter em byly formy mužské dominance v rámci soukromé 
a ve ejné sféry ob anské spole nosti. Tyto skupiny artikulovaly 
velká mobilizující ‚rodová‘ témata potratu, antikoncepce, znásil-
n ní, domácího násilí a podobn . Jejich zam ení na identitu, 
svépomoc, consciousness raising a proselytismus prost ednic-
tvím undergroundového tisku, alternativních publikací a univer-
zit m lo za cíl ší it feministické v domí a zavád t institucionální 
zm ny v sociálních vztazích ob anské spole nosti založených 
na tradicionalistických, nerovnostá ských rodových normách. Na 
kon ci 60. let se za aly ob  v tve hnutí p ibližovat. Politicky etab-
lované feministky p evzaly mnoho témat artikulovaných grass-
-roots feministkami, zatímco tyto za aly masov  vstupovat do 
místních odd lení celonárodních politických organizací.“170  
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Úsp chy této duální strategie jsou m itelné množstvím legisla-
tivních opat ení p ijatých v pr b hu 70. let k zajišt ní nediskrimi-
nace a rovnosti, k legalizaci potratu i k ochran  žen p ed násilím 
jejich zákonných muž . Všechna tato témata obsahovala mnohem 
více než jen program rovných práv – šlo v nich o radikální pro-
m nu statusu ženy v moderní patriarchální kultu e, respektive 
o p ekro ení této kultury samotné. Tak nap íklad otázka potratu, 
svobody volby a kontroly nad vlastním t lem symbolizovaly hlub-
ší touhu po svobod  rozhodování o tom, ím žena bude, v etn  
toho zda a kdy se stane matkou. Legalizace potratu a kriminalizace 
manželského násilí a znásiln ní sice zavedly právo do soukromé 
oblasti, na stran  druhé však jimi ženy získaly daleko v tší kontro-
lu nad tímto soukromím, a tím dosáhly v tší osobní autonomie. 


