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BREXIT - PERSPEKTIVY
StÅ™eda, 06 Ä•ervenec 2016

Brexit, jako viditelný signál návratu uzavÅ™enosti, zároveÅˆ s mnoÅ¾ícími se nacionalistickými projevy v rÅ¯zných zemích, nám
ukazuje, Å¾e zaÄ•íná z nitra národÅ¯ vystupovat nÄ›co mimo oficiální ideologii kosmopolitismu. Brexit není, stejnÄ› jako jiné
separatistické projevy, nÄ›jakým organizovaným konspiraÄ•ním pÅ™evratem, ale výrazem vÅ¯le vÄ›t&scaron;iny vyspÄ›lého
národa. Kosmopolitismus ov&scaron;em mrtev není a jak je vidÄ›t na výsledcích hlasování, jeho vitalita je&scaron;tÄ›
neskonÄ•ila.

Å½ijeme v &scaron;ir&scaron;ím dobovém paradigmatu vyznaÄ•ujícím se civilizaÄ•ním zlomem zpÅ¯sobeným globalizací.
Technické prostÅ™edky dovolují snadnÄ›j&scaron;í komunikaci a cestování, taktéÅ¾ doprava bez pÅ™ekáÅ¾ek mÅ¯Å¾e dnes
svÄ›tový obchod. Nová generace, vychovaná v tomto prostÅ™edí, se uÅ¾ chová jinak, odloÅ¾ila staré hodnoty a pÅ™ijala nov
Moc se pÅ™esunula od státÅ¯ k anonymním globálním oligarchÅ¯m a jejich pravé ruce &ndash; bruselským byrokratÅ¯m.
ObÄ•ané jsou proto znechuceni politikou, protoÅ¾e nemohou prosadit svoje zájmy. ObviÅˆují kdekoho, ale ti, kteÅ™í mohou za
základní problémy, nesedí nikde v dosahu institucí státu ani obÄ•anÅ¯ samotných. Výkon povinností státu k obÄ•anovi se
stává stále více problematickým.
Tento jev se stává stále zÅ™etelnÄ›j&scaron;ím, Evropská unie jej urychluje,
vystavuje do popÅ™edí svoje administrativní opatÅ™ení, kterými nahrazuje demokraticky zvolené orgány a poutá na sebe
hnÄ›v, aÄ•koliv dÄ›lá jen to, co internacionalizace Å¾ádá, vlastnÄ› vytváÅ™í její laboratoÅ™, jakousi pÅ™edzvÄ›st svÄ›tové
administrativní moci. Ve hÅ™e jsou dva fenomény, jedním je otevÅ™enost hranic, druhým bruselská administrativa. Bylo by
velmi dobÅ™e, kdyby bylo moÅ¾no se zbavit bruselské administrativy, ale zachovat otevÅ™enost. To ov&scaron;em není
moÅ¾né. KdyÅ¾ zmizí nadvláda Bruselu, vzniknou hranice pro východoevropské pracovníky, o jejichÅ¾ statutu bude
rozhodovat britská administrativa, vznikne mnoho jevÅ¯ uzavíracího charakteru. Brusel je tedy jakýmsi garantem
otevÅ™enosti, pÅ™iná&scaron;í pozitiva i negativa, ale urÄ•ité uzavÅ™ení brexitem je nezvratné. A tak se projevuje pomalu
rozdÄ›lení na ty, kterým otevÅ™enost vyhovuje a bruselská administrativa nevadí, a na ty, kterým vadí pÅ™edev&scaron;ím
bruselská administrativa a v nÄ›kterých pÅ™ípadech i otevÅ™enost hranic, z Ä•ehoÅ¾ vyplývá poÅ¾adavek na návrat suveren
státu. Tyto skupiny se od sebe stále více oddÄ›lují v souladu s tím, jak se globalizace prosazuje a jak se sniÅ¾uje rozhodovací
pravomoc státu a tím i moÅ¾nost obÄ•ana se úÄ•astnit procesu Å™ízení svého osudu.
Tak vzniká pÅ™íkop mezi
kosmopolitismem a nacionalismem. EU se stává vystrÄ•enou lící, která schytává facky rozdávané nacionalisty za
internacionální a integraÄ•ní vývoj, který nemÅ¯Å¾e být v podstatÄ› jiný neÅ¾ ten, který je; lze pouze jen otÄ›Å¾e povolovat ne
utahovat. Pochybuji, Å¾e nyní, po brexitu, najde EU jinou cestu integrace. TÄ›snÄ›j&scaron;í integrace souboru národÅ¯, které
nemají jednotnou identitu, je buÄ• nemoÅ¾ná, nebo vede k nedemokratickým zpÅ¯sobÅ¯m vlády. Nemyslím si, Å¾e je nÄ›jaká
tÅ™etí cesta, jsou pouze kompromisy.
Paradoxem je, Å¾e právÄ› nedemokratický Brusel garantující otevÅ™ené hranice
zvy&scaron;uje svobodu jednotlivce, ale omezuje svobodu národního kolektivu. To je zcela nové paradigma, dÅ™íve
nevídané. Negativní vztah k Bruselu tedy budou mít pÅ™edev&scaron;ím ti, pro který je dÅ¯leÅ¾itý národní kolektiv, demokracie
státní samostatnost (které zde nazývám nacionalisty), zatímco pozitivní ti, kteÅ™í nejsou spojeni se svým národem, jeho
osud je pÅ™íli&scaron; nezajímá, jsou ukotveni ve svÄ›tovém prostoru (které zde nazývám kosmopolity - internacionalisty).
Na první pohled jsou kosmopolité rozpoznatelní tím, Å¾e obvykle pro nÄ› demokracie není nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ím poltickým
prvkem, protoÅ¾e demokracie je bytostnÄ› spjata s národní svébytností.
Postupná internacionalizace politiky a
poniÅ¾ování bytostných zájmÅ¯ národÅ¯ Internacionalisté nemají plán. Neví dobÅ™e, jakou spoleÄ•nost chtÄ›jí, pouze
prosazují smÄ›r. Jaký bude internacionální svÄ›t bez národÅ¯ a státÅ¯? Å½ádný takový tu nikdy nebyl. Jaký bude
internacionální Ä•lovÄ›k bez nacionálních prvkÅ¯? Zatím byli lidé vÅ¾dy nÄ›jak závislí na státu, i kdyÅ¾ se s ním neidentifikovali
vyuÅ¾ívali vÅ¾dy doma zakotvených lidí, kteÅ™í stát Å™ídili a Å™e&scaron;ili veÅ™ejné záleÅ¾itosti.
Pokud se dostávají d
vedení státÅ¯ kosmopolité (obvykle hájící tzv. evropské hodnoty), nastává pouze zmatek, protoÅ¾e postupují v mnoha
vÄ›cech proti státu a jeho zájmÅ¯m. Pokud jsou nÄ›jak spojeni s EU, zloba obÄ•anÅ¯ se potom sná&scaron;í na bruselskou
administrativu. EU je vlastnÄ› takovým hnízdem a oporou kosmopolitÅ¯.
Hlavní proud internacionalistÅ¯ tvoÅ™í dobÅ™e
vychovaní a pÅ™esvÄ›dÄ•ení zastánci &bdquo;duhové spoleÄ•nosti&ldquo;. Tato skupina je svým zpÅ¯sobem zajímavá a její
vznik je právÄ› oním jevem ohla&scaron;ujícím pÅ™íchod &bdquo;nové civilizace&ldquo;. Fyzickou esencí jejich pÅ™esvÄ›dÄ•e
internacionální ukotvení. Od mládí se stýkají s pÅ™íslu&scaron;níky jiných národÅ¯, velmi brzy se nauÄ•í cizí jazyk, cestují po sv
pracují ve svÄ›tÄ›, stávají se svÄ›tobÄ›Å¾níky nejsoucími nikde doma a domÅ¯ se nevracejí natrvalo.
Ale mnozí ani moc nika
nejezdí, ale duchovnÄ› prostÄ› nejsou doma, Å¾ijí cizí kulturou a doma jsou proto, Å¾e by v cizinÄ› existenÄ•nÄ› neobstáli.
Bauman mluví o tekuté modernitÄ› (viz 1), já v mnoha esejích mluvím o escapistech, kteÅ™í &bdquo;unikli&ldquo; ze svého
pÅ™irozeného prostÅ™edí domova. Oba výrazy vyjadÅ™ují totéÅ¾: lidi bez vzájemných pevných vztahÅ¯ a bez vztahu ke spole
DÅ¯vod je obvykle jednak v Å¾ivotním stylu moderní technické spoleÄ•nosti, vyznávaných hodnotách nihilistického
charakteru. Escapismus je pÅ™ehnaný liberalismus a individualismus v prostÅ™edí, které ztratilo tradiÄ•ní Å™ád pÅ¯vodnÄ› ob
pÅ™esahující nadÄ•asové hodnoty: pravdu, spravedlnost, sounáleÅ¾itost, vÄ›rnost, harmonii a kontinuitu a nahradilo je lidským
hodnotami tzv. lidskými právy a svobodami.
Escapisté neuznávající jakékoliv nadÄ•asové a pÅ™esahující hodnoty se
potom chovají sobecky. NeÅ¾ by za nÄ›co bojovali, radÄ›ji si vysvÄ›tlí, Å¾e vlastnÄ› tuto hodnotu nepotÅ™ebují. Tak se stal pr
nepotÅ™ebným národ, stát, rodina a obec. Ztráta vÅ¯le bojovat za podstatný kolektiv, který je zplodil, vychoval a dal
podstatné do Å¾ivota, ztráta vdÄ›Ä•nosti a vÄ›rnosti je potom samozÅ™ejmÄ› zÅ™etelná i na nezakládání rodin a Å¾ivotním
hédonismu (uÅ¾ívání Å¾ivota jako Å¾ivotní cíl). Opu&scaron;tÄ›ní hodnot pÅ™esahujících Ä•lovÄ›ka je vlastnÄ› pohodlné. ÄŒ
zatíÅ¾en zodpovÄ›dností za spoleÄ•enské problémy: rodinu, obec, národ, náboÅ¾enství. Fale&scaron;ná vize dokonalého
Ä•lovÄ›ka vedla k tezi sebeomezení v liberálním ideálu, které se ov&scaron;em dobrovolnÄ› nekoná a není Å™ád, který by je
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vyÅ¾adoval.
Internacionalistické pÅ™esvÄ›dÄ•ení odpovídá pÅ™esnÄ› tomu, co escapisté potÅ™ebují, aby se zbavili zodpo
a povinností ke spoleÄ•nosti. Internacionalismus je výkladem jejich postoje, zbavuje je viny za opu&scaron;tÄ›ní tradiÄ•ních
hodnot.
VnitÅ™ní síly v odporu proti internacionalizaci Existenci escapistÅ¯ zaji&scaron;Å¥uje souÄ•asný pÅ™echodný
kdy je&scaron;tÄ› existuje stát, ale sounáleÅ¾itost s ním uÅ¾ mají jen nÄ›kteÅ™í, kteÅ™í to v&scaron;e je&scaron;tÄ› jaksi
&bdquo;táhnou&ldquo;. MÅ¯Å¾eme je, moÅ¾ná trochu nepÅ™esnÄ›, nazvat nacionalisty. Nacionalismus, který má obranný
charakter, je pÅ™irozený. Je v lidské pÅ™irozenosti bránit kolektiv, který Ä•lovÄ›ka zplodil a vychoval. Ani únik od spoleÄ•nosti
(escapismus), doprovázený obvykle kosmopolitismem, není nepÅ™irozený (je hédonicky pragmatický), ale protoÅ¾e je
nepÅ™íznivým vývojovým prvkem (spoleÄ•enstva s pÅ™evahou takových lidí zanikla), není zakotven v mravní stránce lidské po
musí se prosazovat daleko více zvnÄ›j&scaron;ku.
Escapická (Ä•i tekutá) spoleÄ•nost v plné parádÄ› existovat nemÅ¯Å¾e, u
opravdového kosmopolitismu nelze o spoleÄ•nosti vÅ¯bec hovoÅ™it. Nacionalisté mají zodpovÄ›dnost za svÅ¯j národ,
dovedou pro nÄ›j pracovat i mimo placené sluÅ¾by, dovedou se za nÄ›j &bdquo;obÄ›tovat&ldquo;. Bez nich prakticky stát
existovat nemÅ¯Å¾e a svÄ›t bez státÅ¯ si zatím také nelze pÅ™edstavit; svÄ›t zaloÅ¾ený na escapistech vede k chaosu a ideol
internacionalisté bez identity mohou vykonávat jen diktaturu.
Situace je tedy tristní, internacionalisté mají znaÄ•nou
moc, pokud vládnou ve státech, jsou vlastnÄ› z jistého hlediska jakýmisi &bdquo;zrádci&ldquo;, protoÅ¾e zájem státu
Å™ádnÄ› nehájí, ale zároveÅˆ nic jiného neÅ¾ stát dnes není. NeslouÅ¾it státním zájmÅ¯m a zároveÅˆ nemít k disposici nic
jiného neÅ¾ stát, je rozpor dne&scaron;ka.
To je typický postoj A. Merkelové:
·
SlouÅ¾í ideologické internacionalistické vizi multikulturní spoleÄ•nosti, pÅ™ijímá
migranty, aby vytvoÅ™ila men&scaron;iny a &bdquo;duhovou spoleÄ•nost&ldquo;, ale k tomu potÅ™ebuje stát; ov&scaron;em
jeho bytostné zájmy zároveÅˆ zrazuje. Internacionalismus a stát to nejde dohromady. Stát musí Å™ídit nacionalisté, kteÅ™í
s ním identifikují a mají k nÄ›mu emotivní vztah, jinak stát existovat nemÅ¯Å¾e. Tito lidé, které mÅ¯Å¾eme téÅ¾ nazvat
&bdquo;vnitÅ™ní reakce&ldquo;, jsou aktéry organizací, které jsou nazývány nacionalistické a které se momentálnÄ›
nalézají napÅ™íÄ• Evropou. Jsou to jakési &bdquo;síly zodpovÄ›dnosti&ldquo; s domovem a jeho odkazem. Jsou si vÄ›domi
toho, co vlastnÄ› domov pÅ™iná&scaron;í, jak dÅ¯leÅ¾ité je zachování historických vazeb a kontinuity kultury. Obvykle jsou to
potomci pÅ¯vodních obyvatel nebo s nimi nÄ›jak spÅ™íznÄ›ní a solidární.
ZároveÅˆ se jedná obvykle o star&scaron;í lidi, o
rodiny s dÄ›tmi, o lidi usedlé na místÄ›, o lidi zakoÅ™enÄ›né ve svém prostÅ™edí. MomentálnÄ› tito lidé zachraÅˆují stát, Ä•ímÅ
pro budoucnost rozhodující akt, protoÅ¾e bez státu nemÅ¯Å¾e existovat spoleÄ•nost.
Jiná vize neÅ¾ plnohodnotný stát nen
reálná, to si uvÄ›domují síly brexitu, prezidentský kandidát Trump, Pegida a ostatní. Rozhodujícím momentem pÅ™eklopení
tohoto vÄ›domí jsou problémy s nepÅ™izpÅ¯sobivými migranty a rÅ¯zné sociální výdaje na migranty. Co doutnalo, se náhle
projevilo migraÄ•ní krizí. Av&scaron;ak ten doutnající ohýnek byla pÅ™edev&scaron;ím zodpovÄ›dnost za svoji zem a její kulturu
pÅ™eÅ¾ívající dlouho &bdquo;pod pantoflem&ldquo; výhod z globalizace, svobodného obchodu a volného pohybu.
Charakter sporu: MÅ¯Å¾eme Å™íci, Å¾e obÄ› strany mají svoje argumenty, které jsou k situaci zcela relevantní:
Internacion
a pÅ™íznivci &bdquo;otevÅ™enosti&ldquo; mají pravdu, Å¾e technická globalizace je na postupu stále intenzivnÄ›j&scaron;
komunikaÄ•ními prostÅ™edky.
·
Mezinárodní obchod je velmi výhodný zvlá&scaron;tÄ› dovozem levného zboÅ¾í ze zao
státÅ¯. ·
Kapitál radÄ›ji investuje v otevÅ™ených zemích, protoÅ¾e mÅ¯Å¾e snadnÄ›ji z nich odejít, ale hlavnÄ› pÅ™evád
do zahraniÄ•í, tunelovat dceÅ™iné spoleÄ•nosti a platit danÄ› v daÅˆových rájích nebo v zemích sídla holdingu. ·
Dá se
je&scaron;tÄ› argumentovat snadnÄ›j&scaron;ím cestováním bez pasÅ¯, ale to je jen podpÅ¯rný argument, protoÅ¾e ani
v uzavÅ™eném státÄ› být pasy nemusí. ·
Argumentace, Å¾e uzavÅ™ené státy jsou hnízdem útoÄ•ného nacionalismu pro
ostatním národÅ¯m, nemá v souÄ•asné dobÄ› nÄ›jakou relevanci. Záruky míru jsou v mezinárodní oblasti, v obranných
spoleÄ•enstvích apod. Nevýhody: Vývoj k internacionalizaci nese sebou ony záporné prvky, které vyplývají z podstaty vÄ›ci
&ndash; z rozkladu státÅ¯ a národních spoleÄ•enstev, coÅ¾ pÅ™iná&scaron;í pÅ™ehnanou individualizaci Å¾ivota (escapismu
odlouÄ•ení od spoleÄ•enských zájmÅ¯, neschopnost poctivé a pro národ nezi&scaron;tné politiky. Jaká má být spoleÄ•nost
(spí&scaron;e pouze nÄ›jaký soubor lidí) není jasné. Pokud by to mÄ›la být sjednocená Evropa, ani zde není jasné, jaký model
by byl vlastnÄ› demokratický, Å¾ivotaschopný a nediktátorský.
Nacionalisté mají v rukou odstranÄ›ní vlivu kosmopol
ideologií a tím vytvoÅ™ení sociálního kapitálu vlastenectví. Není samozÅ™ejmÄ› moÅ¾né na to úplnÄ› spoléhat, protoÅ¾e
v&scaron;ichni lidé se tak chovat nebudou.
·
Nacionalismus je bliÅ¾&scaron;í pÅ™irozenosti, nepotÅ™ebuje vyuÅ¾ívat
ideologické manipulace, protoÅ¾e je vlastnÄ› sám o sobÄ› ideálem. ·
Nacionalistická akce obvykle vyvolává davové
scény, ale protoÅ¾e je zaloÅ¾ena témÄ›Å™ výhradnÄ› emotivnÄ›, nemívá dlouhého trvání. (To je velká nevýhoda.) ·
Nacionalismus chce obÄ›ti. Je otázkou, zda ti, kteÅ™í budou na námÄ›stích mávat národními vlajkami, jsou ochotni opravdu
zaÄ•ít s obnovou své vlasti. To znamená velké úsilí, zvlá&scaron;tÄ› proto, Å¾e bude blokováno zahraniÄ•ními silami a vÅ¯lí
ideologických internacionalistÅ¯. ·
Opravdové vlastenectví, pokud by uspÄ›lo a získalo dostatek lidí, je jedinou skuteÄ•nou
záchranou, protoÅ¾e jen ono vlastnÄ› dokáÅ¾e obnovit rodiny, tradiÄ•ní Å™ád a vyvolat hnutí za obnovu prostÅ™edí a zaloÅ¾
nadÄ•asová Å™e&scaron;ení k pÅ™eÅ¾ití. Ta jsou velmi nároÄ•ná, jen poÄ•et dÄ›tí v reprodukÄ•ním vÄ›ku vyÅ¾aduje, aby Å¾
vydÄ›lávaly a pÅ™itom jim neubylo práce, spí&scaron;e naopak.
Obávám se ov&scaron;em, Å¾e lidé, jakmile budou
konfrontováni s nutností zvý&scaron;ené aktivity a nastolení úspornÄ›j&scaron;ích pomÄ›rÅ¯, velice rychle uteÄ•ou do shnilých
vod nekoneÄ•ného rÅ¯stu materiálních prostÅ™edkÅ¯, individualismu, hédonismu, sladkému Å¾ivotu bez dÄ›tí a skonÄ•í
escapismem, únikem od spoleÄ•enské zodpovÄ›dnosti do otevÅ™eného svÄ›ta, který je bez závazkÅ¯, byÅ¥ zcela zÅ™etelnÄ›
nemá budoucnost. Tento Ä•lánek je spí&scaron;e obecnou úvahou nad evropským vývojem, neÅ¾ vysvÄ›tlením výsledkÅ¯
referenda v Británii, kde urÄ•itÄ› hrálo roli urÄ•itÄ› více aspektÅ¯, neÅ¾ zde uvádím. VLASTIMIL PODRACKÝ Literatura: 1
Zygmunt Bauman &ndash; Tekutá modernost &ndash; Mladá Fronta 2002
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