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V  letošním roce uplynulo třicet let od dvou 
jen velmi zdánlivě nesouvisejících událostí. 
V roce 1989 padla berlínská zeď a rozpadlo 

se sovětské panství ve střední a východní Evropě. 
Rovněž byl v roce 1989 formulován základní pro-
gram neoliberální politiky v podobě Washington-
ského konsensu. Pád berlínské zdi umožnil „trans-
formaci“ zemí střední a východní Evropy, která 
měla více či méně neoliberální charakter a vedla 
ke kontradikcím. Tyto kontradikce, jako směs po-
zitivních změn a těch negativních, dnes do značné 
míry utvářejí současnost. Otevření nových trhů 
západnímu kapitálu umožnilo také další úspěšnou 
globální expanzi neoliberálního modelu v zemích, 
které žádnou přechodnou formou „transformace“ 
neprocházely. Rok 1989 tak přispěl k diskurzivnímu 
potvrzení neoliberálního modelu jako globální eko-
nomické ortodoxie. Svoboda a trh se v souladu s ní 
chápaly jako základní kámen budování demokracie 
v této části Evropy.

Neoliberalismus je v současnosti široce studován, 
analyzován a kritizován, přičemž k jeho výrazným 
kritikům patří obvykle levice či levicově orientovaní 
intelektuálové z celého světa. (Bourdieu-Wacquant 
2001, Harvey 2005, Kleinová 2010). Zároveň s tím 

panuje do značné míry shoda, že neoliberalismus 
i neoliberální globalizace se v současnosti ocitají 
v krizi, tj. stále patrnější se stávají nejrůznější pro-
jevy jeho dysfunkčnosti, včetně patrné nemožnosti 
najít řešení pro současné problémy. Tento článek 
se bude snažit ukázat na spojnice mezi vznikem 
a triumfem neoliberálního myšlení a vývojem ve 
střední a východní Evropě, který byl umožněn pá-
dem berlínské zdi po roce 1989. Kritika neolibera-
lismu v souvislostech je hlavní kostrou překládané-
ho textu. 

Washingtonský konsensus fakticky stavěl na zhru-
ba třech pilířích, které navazovaly na učení neoli-
berálních ekonomů chicagské školy: privatizace, 
deregulace a liberalizace. (Švihlíková 2015:34–41) 
Ovšem byl tu ještě pilíř čtvrtý a neméně důležitý, 
kterým bylo soukromé vlastnictví, což bylo zvláště 
relevantní pro ekonomickou a společenskou trans-
formaci střední a východní Evropy. Transformaci po 
roce 1989 je možné vidět různě, včetně toho, že se 
jednalo o novou vlnu přerozdělení společenského 
bohatství, a to v opačném sledu, než k tomu došlo 
po roce 1945. 

Transformace se dotýkala jednak nového přeroz-
dělení, ale také nového ustanovení soukromého 
vlastnictví (které sovětské režimy nikdy zcela ne-
zrušily), často ale v právně pochybném kontextu. 
V některých případech se jednalo o privatizaci jako 
restituci, návrat historicky znárodněného majetku 
původním majitelům. Neoliberalizace znamena-
la úpadek veřejného, který se pak projevil mimo 
jiné v úpadku občanství a v krizi demokracie. (Judt 
2010:120–135) Znamenala ale také nadvládu ekono-
miky nad politikou, širokou ekonomizaci společnos-
ti, individualizaci a fragmentaci, které se staly hlav-
ním leitmotivem postkomunistické transformace.
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Od restaurace k populismu
Byl rok 1989 opravdu revoluční událostí, jak se 
často charakterizuje? Z pohledu pokrokového 
myšlení a chápání revoluce jako „obratu“ zřejmě 
nikoliv. Svojí kvalitou se spíše jednalo o specific-
kou „restauraci“, návrat k „normalitě“ a tedy krok 
k restauraci kapitalismu po selhání pokusu o socia-
lismus v praxi. Historik Francouzské revoluce Fran-
cois Furet si všiml, že „revoluce“ roku 1989 nepři-
nesla žádnou novou politickou či sociální myšlenku. 
Měl pravdu (cit. v Dahrendorf 2014: 27). Změna 
se nesla v duchu „návratu“ a záhy tak vlastně zís-
kala „konzervativní“ podobu. Někteří považují rok 

1989 za formu buržoazní revoluce, která ovšem 
hlásala fakticky konec socialistické revoluce. Ruský 
marxista Boris Kagarlickij přirovnává vývoj v Rus-
ku mezi roky 1989–1991 k bourbonské restauraci 
– návratu dynastie Bourbonů na francouzský trůn 
mezi roky 1814–1830. (Kagarlickij 2000:14) Podle 
Kagarlického byla tato neoliberální restaurace sou-
částí sovětského/socialistického revolučního cyklu, 
byla jeho zakončením. Ovšem o novou „revoluci“ 
se nejednalo, protože postrádala mobilizaci mas, 
nevedla k jejich ostré vertikální mobilitě. Snad i 
proto se dodnes mluví například v českém a slo-
venském kontextu o sametové nebo něžné revoluci. 

Na příkladu Polska je možné sledovat změnu v distribuci příjmů od roku 1983 k roku 2015. Z čísel vyplývá, 
že ti se středním a nízkým příjem v Polsku chudli, zatímco horních 10 % bohatlo. Přelomová přitom byla 90. 
léta. Zdroj Bukowski-Novokmet 2017.
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Pravdou je, že v případě celého regionu převzali 
rychle iniciativu v „transformaci“ společnosti po-
litici, ekonomové, nejrůznější technokraté a jejich 
západní poradci, zatímco angažovaní občané se 
z veřejného prostoru spíše stahovali. Pokud ovšem 
chceme trvat na pojmu revoluce, byla to spíše „re-
voluce shora“, která s sebou vždy nese určité au-
toritářské tendence a které souvisela se „skrytou 
revolucí“ neoliberalismu. 

Americká politoložka Wendy Brownová ve svojí 
studii o „skryté revoluci“ neoliberalismu a demo-
kracii (Brown 2015) ukazuje s mrazivou naléhavostí 
na to, jaké důsledky má neoliberalismus pro moder-
ní demokracii založenou na vládě lidu. Brownová 
mluví o neoliberalismu jako o „racionalitě“, kte-
rá funguje nejen v hospodářské oblasti (nejde jen  
o trh, deregulace atp.), ale také v oblasti společenské 
a politické/právní. Jak píše: „Veškeré jednání je ekono-
mické jednání; všechny sféry existence jsou rámovány a 
měřeny pomocí hospodářských pojmů a metrik, i když 
tyto sféry nejsou přímo zpeněženy“. (Brown 2015: 
lokace 61, Kindle edice) A dále pak: „Neoliberalis-
mus útočí na principy, praxi, subjekty a instituce de-
mokracie chápané jako vláda lidu mnohem víc než, že 
by jen naplňoval smysl nebo obsah demokracie tržními 
hodnotami.“ (Brown 2015: lokace 54, Kindle edice) 
Démos, lid, základní pilíř moderní demokracie se 
„rozpouští“ pod tlakem neoliberalismu. Neolibera-
lismus se tak stal nenápadným hrobařem moderní 
demokracie, což je zvláště paradoxní v kontextu 
„transformující“ střední a východní Evropy, která se 
měla po roce 1989 demokratizovat ve jménu svo-
body. Vznikala zde mnohem spíše neoliberální „de-
mokracie“ než liberální demokracie v pravém slova 
smyslu. Nezůstalo to bez „populistické“ reakce ve 
společnostech regionu.

Český filosof Michael Hauser ve své eseji  
o současném populismu „Populismus jako 
návrat demokracie“ navazuje na Brownovou 
i na belgickou politoložku Chantal Mouffeovou 
(např. Mouffe 2018), chápe populismus jako 
„znovuobjevení lidu“, které u současných elit 
vyvolává paniku z návratu demokracie, a dále 
že „znovuobjevení lidu zmírňuje principiální deficit 
liberální demokracie vyvolaný neoliberalismem.“ 
Hauser před tím konstatuje: „Jestliže se však 
lid rozpadl do souboru jednotlivců, kdo je reálně 
zdrojem moci? Je jím jen samotná politická kas-
ta, která tu nemá lid coby protihráče, k jehož vůli 
by musela během své vlády přihlížet.“ V jiné své 
eseji Hauser ozřejmuje svoje aristotelovské 
chápání demokracie jako „vlády neprivilegova-
ných“, která se dnes rovná v podstatě „vládě 
prekarizovaných“. Prekarizace v podobě ztráty 
jistot a každodenní nejistoty, která překračuje 
ekonomický rozměr, ale má kulturní a sociální 
rozměry, se přitom stává základní zkušenos-
tí pro Evropany ve všech koutech kontinentu 
v posledních 30 letech. I když je nutné si při-
pustit, že pro lidi ve střední a východní Evropě 
byla a je zakotvena v bolavé transformační dy-
namice po roce 1989.

Jsou tyto důsledky neliberální hegemonie 
jenom historická shoda okolností? Představují 
důsledek nějakého ekonomizujícího fachidiot-
ství, nějakého nedopatření, či další z mnoha 
„nedomyšlených důsledků“? 

Neoliberalismus proti vládě lidu
Historik Quinn Slobodian v nové studii Globa-
lists: The End of Empire and the Birth of Neo-
liberalism (Globalisté. Konec impéria a zroze-

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/michael-hauser-populismus-jako-navrat-demokracie-40287105
http://casopisargument.cz/2019/07/09/antibabis-jako-tekuty-hnev-stredni-tridy/
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ní neoliberalismu) ukazuje, že nikoliv (Slobodian 
2018). Slobodian rozšířil pohled na intelektuální 
kořeny neoliberálního myšlení za předěly chicagské 
ekonomické školy (viz Kleinová 2010) a zmapoval 
dějiny neoliberalismu jako širší intelektuální tradice 
přesahující ekonomickou vědu. Dokládá také velmi 
podstatné momenty tvořící neoliberální myšlení, 
k nimž výrazně patřil rozpad kontinentálních impe-
riálních států ve střední a východní Evropě v roce 
1918 a ruská revoluce v roce 1917. Slobodianova 
analýza ukazuje na snad překvapivé spojnice mezi 
rozpadem habsburské monarchie v roce 1918 a 
založením Světové obchodní organizace (WTO) 
o řadu desítek let poté. Zaměřil se tak hlavně na 

dílo a názory Ludwiga von Misese (1881–1973), 
Gottfrieda Haberlera (1900–1995), Wilhelma Röp-
keho (1899–1966), Franze Machlupa (1902–1983) 
a Friedricha von Hayeka (1899–1992). Jak argu-
mentuje, neoliberalismus byl reakcí, reakcí na de-
kolonizaci, která ve středovýchodním regionu Ev-
ropy znamenala jednak vznik nových států podle 
(částečně) národního klíče. Ovšem souvisela také 
s bolševickou revolucí v Rusku. Dekolonizace při-
nesla pro neoliberály (alternativně ordoglobalisty) 
dvě formativní zkušenosti vůči kterým se stavěli do 
opozice. Tou první byla teze o národním sebeurče-
ní (Wilsonových 14 bodů) a druhou potom teze o 
přerozdělení či dokonce znárodnění (nejradikálněji 

Podíl lidí, kteří se v dané zemi v posledních čtyřech týdnech označili za šťastné. Zdroj: Eurostat
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v pojetí sovětského Ruska) soukromého vlastnictví. 
Rok 1918 byl totiž v regionu otevřením dveří k růz-
ně výrazným pozemkovým reformám. Dělo se tak 
v neprospěch privilegovaných (velkostatkářů) spo-
jených se starým režimem, a ve prospěch posíle-
ní středních a menších zemědělců, často pozdější 
opory nového republikánského režimu v podobě 
silných agrárních stran (např. Československo, Ru-
munsko, Polsko). Precedens těchto reforem byl 
ale jasný: umožňoval ve jménu lidu či demokracie 
v rámcích nově vzniklých suverénních zemí změ-
nit struktury vlastnictví půdy. V sovětském Rusku 
přitom už po roce 1918 směřovali k mnohem radi-
kálnějšímu pojetí přerozdělení až k zrušení soukro-
mého vlastnictví. 

Neoliberálové po první světové válce v rámci for-
mulování své doktríny kritizovali vznik nových států, 
které chápali jako překážky pro kapitál (cla, hrani-
ce, protekcionismus) a jako ohrožení soukromého 
vlastnictví novou demokratickou vládou (znárod-
nění, přerozdělení). Patřili ovšem také k intelektu-
álům, kteří kritizovali demokracii či k ní měli velmi 
ambivalentní vztah – zkušenost roku 1918 pro ně 
znamenala nutnost oddělit politiku od ekonomiky, 
tj. moc lidu od soukromého vlastnictví a kapitálu. 
Zde leží kořeny neoliberalismu, který mnohem 
později vedl k tomu, že se ekonomika stala důle-
žitější než politika. Slobodian píše o „zapouzdření“ 
kapitálu ve smyslu jeho izolace od demokratické 
moci. Ovšem na rozdíl od konvenčního chápání 
upozorňuje, že cílem nebylo utopicky liberalizovat 
trh bez státu, ale naopak vytvořit takové instituce, 
které by umožnily obejít suverénní státy. Ženevská 
škola, jak Slobodian tento proud neoliberálního 
myšlení označuje, se zaměřila nikoliv primárně na 
ekonomii, ale na právo, na pravidla a jejich stano-

vení prostřednictvím „konstituční ochrany kapitalis-
mu“. (Slobodian 2018: lokace 2850, Kindle edice)

Instituce, které neoliberálové podporovali, měly 
vést k neutralizaci demokracie posunutím rozhodo-
vacího procesu z národní roviny na nadnárodní rovinu. 
Neoliberálové vědomě podporovali nadnárodní or-
ganizace, smlouvy a pravidla. Nadnárodní vládnutí 
mělo představovat způsob, jak dosáhnout kýžené 
izolace ekonomiky od politiky a v důsledku pak, jak 
neutralizovat demokracii jako určitou (nedokona-
lou) protiváhu kapitálu/kapitalismu.

Slobodian ukazuje, že vztah neoliberálních mys-
litelů nebyl v případě Evropské unie či jejích před-
chůdců jednoznačný. Mnozí z lidí kolem neolibe-
rálního think tanku v Mont Pélerin vyznávali spíše 
euroskeptické postoje, jiní ale v evropské integra-
ci viděli potenciál pro nadnárodní vládnutí, které 
by sloužilo neoliberálním cílům. Instituce a právo, 
v tom se Slobodianův výzkum schází s argumenty 
Wendy Brownové, měly sloužit k zapouzdření kapi-
tálu nejlépe. Ostatně neoliberální prvky či referenč-
ní body byly přítomny už při zakládání integrační-
ho projektu v 50. letech 20. století. Sjednocující 
se Evropa stála na čtyřech svobodách a jednotném 
trhu: svobodě pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí. 
Ovšem neoliberalizace EU byla postupná a fakticky 
k ní došlo až v 90. letech v souvislosti s Maastricht-
skou smlouvou a monetární unií, dále pak Paktem 
stability (1997) a Aktem o jednotném trhu (2011), 
dohodami, jejichž cílem bylo bránit se vládě lidu. 

Historik Perry Anderson píše v této souvislosti 
smutnou diagnózu: „…neoliberální systém… na-
chází svoje nejsilnější vyjádření v dnešní Evropské 
unii s jejím řádem postaveným na omezení a privati-
zaci veřejných služeb, zrušením demokratické kont-
roly a reprezentace, a deregulací výrobních faktorů.“ 
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(Anderson 2019: 28). V tomto procesu „zapouz-
dření“ nešlo však jenom o EU (EHS), ale také  
o další podobné formy regulací – například GATT 
a později především zformování Světové obchod-
ní organizace – WTO. Tedy, tato vlivná odnož neo-
liberálního myšlení zdůrazňovala na prvním místě 
význam práva a vládnutí (governance) pro udrže-
ní a existenci kapitalismu. A snažila se jejich pro-
střednictvím oslabit demokracii v jejich národních 
rámcích. Nostalgie po impériu byla nepřekvapivě 

nedílnou součástí tohoto myšlení. Jak Slobodian 
míní, jednalo se o jednu z reakcí na rozpad impe-
riálních států (Ruska, Rakousko-Uherska, Němec-
ka a Osmanské říše) ve střední a východní Evropě 
v roce 1918.

Impérium jako ztracený ideál
Impérium bylo pro mnohé neoliberály určitým ztra-
ceným ideálem. Nesnažili se sice o jeho obnovení, ale 
prosazovali spíše myšlenku neoliberální světové fede-

Většina zemí střední a východní Evropy má v EU podprůměrné výdaje na vědu a výzkum. Výjimkami jsou nebo 
byly Estonsko a Slovinsko. Průměr EU je v modré. Česko dosahovalo podprůměrných nebo těsně průměrných 
výdajů na výzkum a inovace. Zdroj: Eurostat
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race jako jeho nahrazení. Tato federace měla „rozbít 
spojení mezi politickým občanstvím a ekonomickým 
vlastnictvím.“ (Slobodian 2018: lokace 1991, Kindle 
edice) Jejich cílem bylo blokovat „excesy“ demokra-
cie i národních států. Tyto prvky postupně vstupovaly 
do procesu budování evropského projektu. Neolibe-
rální myslitelé problematizovali ale především národní 
sebeurčení a suverenitu, kterou sledovali v roce 1918 
a znovu po druhé světové válce jako dekolonizační 
proces v neevropských částech světa. Řada z nich 
neměla problém obhajovat koloniální nadvládu či její 
očividná rezidua – například apartheid v Jižní Africe. 

Pro země střední a východní Evropy, děti postim-
periálního vývoje a dekolonizačního úsilí, přinesl tak 
vývoj po roce 1989 v jistém smyslu nový historický 
paradox. Tento paradox ovšem odpovídal logice na-
stupujícího neoliberalismu se všemi jeho skrytými 
vadami. Jestli totiž jejich samotná existence byla vý-
sledkem dekolonizačního úsilí stavícího se proti kon-
tinentálnímu impériu, tak jejich transformace o 70 let 
později sledovala do značné míry filosofii těch, kteří 
tyto dekolonizační principy odmítali. Dekolonizace 
pro tyto neoliberály představovala vlastně vzpouru 
proti mezinárodnímu (kapitalistickému) ekonomic-
kému řádu. Hospodářský nacionalismus byl pak další 
vzpourou – vzpourou proti vzájemné závislosti. Země 
vzniklé v rámci dekolonizace roku 1918 se nyní měly 
vrátit do kapitalistického systému na základě principů, 
které vlastně popíraly či aspoň problematizovaly pilíře 
jejich vzniku a existence. 

Integrace jako návrat aneb 
Nesnesitelná lehkost periferního 
kapitalismu
Přední neoliberální intelektuál, často citovaný stře-
dovýchodevropskými reformátory v 90. letech, 

Friedrich von Hayek, popsal integraci jako restaura-
ci něčeho, co bylo ztraceno, nikoliv jako vytvoření ně-
čeho zcela nového (Slobodian 2018: lokace 55003, 
Kindle edice). To je přesné. V tomto duchu se také 
v 90. letech střední a východní Evropa integrovala 
do Evropy, tj. do globální ekonomiky s umístěním 
v Evropě. Přes přísliby a ambice „návratu do Ev-
ropy“ tyto ekonomiky dostaly znova přisouzenu 
roli periferie euroatlantického jádra světového sys-
tému (world-system). Znamenalo to fakticky zao-
stávat za jádrovou Evropou, konkurovat si s jinými 
perifériemi o přízeň jádra, nerovnou dělbu práce a 
vznik kontradikcí, kterými je například závislost na 
evropských dotacích na jedné straně a odtok zisků 
či dividend, které v těchto zemích i díky (ale nejen) 
podpoře z EU vzniká na straně druhé. Nebo, jako 
další příklad, relativně (statisticky) nízká úroveň 
nerovností (např. v ČR, nikoliv už v Rusku), která 
ovšem neodráží skutečnost, že se jedná o ze „za-
hraničí vlastněné ekonomiky“ s ohledem na čistá 
zahraniční aktiva. (Novokment, Pikkety, Zucman 
2017: 28) Integrace do stále více neoimperiální a 
už neoliberální EU byla dlouho chápána jako samo-
spasné řešení. Místní liberálové věřili v to, že in-
tegrace bude znamenat všeobecné dohnání jádra. 
Ve skutečnosti jen potvrdila (a obnovila) periferní 
postavení nových zemí EU i dalších zemí bývalé-
ho socialistického bloku. Ovšem také změnila cha-
rakter Evropské unie, která se stala hierarchickou 
strukturou, odrážející více či méně mocenské vzta-
hy (slabosti a síly) mezi členskými zeměmi. Chcete-
-li posunula se blíže k „impériu“ tak, jak ho vnímali 
neoliberálové. Regionální elity dodnes lidem tají 
zásadní poznatek o tom, jak kapitalistický světový 
systém funguje: jedny země (jádro) se rozvíjí dy-
namičtěji než jiné na okrajích, zatímco „zaostalost“ 
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periférie je základní podmínkou pro úspěch jádra. 
Toto zamlčení (neo)liberálnímu establishmentu 
umožňuje vydávat za stále platnou strategii dohá-
nění, adaptaci a imitaci, která tento stav dále udr-
žuje.

Všechny země regionu střední a východní Evro-
py přitom dnes trpí (v různé intenzitě) třemi zá-
kladními problémy periferního kapitalismu: chybí 
jim finanční zdroje (investice), trpí únikem kapitálu 
a jsou závislé buď na „vývozu“ levné práce, nebo 
na vývozu surovin. Není náhodou, že země regi-
onu dnes vedou statistiku exportů uvnitř Evrop-
ské unie. A není také náhodou, že na výzkum a 
vývoj investují podprůměrné zdroje v rámci EU 
a v inovativním potenciálu (inovace, věda, výzkum, 
vzdělání) jsou daleko za zeměmi jádra. 

Vývoj po roce 1989 tak dodal další energii pro 
neoliberalizaci Evropské unie jako celku. V jistém 
smyslu se potvrdilo známé rčení, že dějiny kráčí 
z východu na západ. I když bychom neměli zapo-
menout na situaci jiné periférie světového systému: 
Latinské Ameriky, kde se neoliberální ekonomika 
nejprve spojila s místními antikomunistickými jun-
tami a až následně se stala klíčem k jejich přecho-
du k demokracii v 80. letech. Antikomunismus se 
ostatně stal věrným spojencem neoliberální restau-
race po celém regionu střední a východní Evropy. 
V Evropě však v případě postupné (a nuancované) 
demontáže sociálního státu, flexibilizace pracovní-
ho trhu, sociálního a mzdového dumpingu, posílení 
„závodu ke dnu“ a také oligarchizace politiky a eko-
nomiky byl „východ“ kontinentu avantgardou.

Vzpoura imitátorů
Integrace jako návrat na kapitalistickou periferii 
a neoimperiální vztahy mezi jádrem a periféri-

emi i slepota vůči politické ekonomii souvisejí 
s otázkou imitace, s následováním modelu jádra 
prostřednictvím jeho systematického imitování, 
které bylo nedílnou částí vývoje po roce 1989. 
Neoliberální transformace byla pro region střed-
ní a východní Evropy imitační strategií, ve kte-
ré se místní elity snažily o domácí modernizaci, 
která ale fakticky podporovala jednak moc jádra, 
jednak neoimperiální rysy Evropské unie a jed-
nak jejich vlastní zájmy doma. Ivan Krastev a Ste-
phen Holmes na adresu této imitační strategie 
píší: „Provádění ekonomické a politické reformy 
imitací zahraničního modelu se nicméně ukázalo 
jako něco, co mělo strmé morální a psychologické 
nedostatky, jež mnozí původně neočekávali. Život 
imitátora nevyhnutelně vytváří pocity nedostateč-
nosti, podřadnosti, závislosti, ztracené identity a 
nedobrovolné neupřímnosti. Vždyť marný boj za to 
vytvořit opravdovou kopii idealizovaného modelu 
zahrnuje nekončící muka sebekritiky, když už ne 
pohrdání sám sebou.“

Neoliberální restaurace ve středovýchodní Ev-
ropě tak měla tento specifický periferní rys, kte-
rý v podmínkách Evropy po Velké recesi vede ke 
krizi liberální demokracie jako západního modelu, 
zatímco dochází k hybridizaci neoliberální politiky 
či k jejím „národním korekcím“, které fakticky stojí 
proti univerzalismu jádra. V kontextu tohoto regio-
nu to často není nijak konzistentní politika, ale spí-
še jako forma výběrového sociálního paternalismu 
těch, kteří kontrolují stát. Společným jmenovate-
lem je ale především odmítání být posuzován podle 
zahraničních (západních) standardů, které je nutné 
chápat z kontextu – jako (nevědomý) pokus o au-
tenticitu a vlastní autonomii. Místní (neo)liberální 
elity to překvapilo, i když by nemělo, kdyby měli 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678910/6-20032019-AP-EN.pdf/0ebd7878-dad5-478e-a5f0-3ae2c91f7ea3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-AP-EN.pdf/856ce1d3-b8a8-4fa6-bf00-a8ded6dd1cc1
https://www.journalofdemocracy.org/articles/explaining-eastern-europe-imitation-and-its-discontents-2/
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potuchu o tom, jak vypadá psychologie „proklatců 
světa“ v koloniálním světě (Frantz Fanon).

Tragickým šklebem dějin je fakt, že odmítnutí imi-
tace se nestalo tématem levice, ale politickou zbra-
ní národních konzervativců. Tato svérázná vzpoura 
udržuje kontinuitu s rokem 1989 i s ekonomickými 
principy neoliberalismu – je přinejmenším konzer-
vativní, ale spíše je už reakční. Například v ekono-
mice pokračovaly formou populistické a obsahem 
národně-konzervativní vlády v Polsku i v Maďarsku 
ve více či méně neoliberální obsluze kapitálu, i když 
připustily určité korekce s ohledem na domácí pře-
rozdělování zdrojů v souladu se zmíněným pater-
nalismem. Výrazné kroky směrem k restrukturali-
zaci periferní ekonomiky ale doposud neprovedly. 
V politické oblasti tak sice odmítly západní modely 
ve prospěch těch „národních“, které spojily s vý-
běrovou kritikou Bruselu, aniž by země zbavily do-
tační závislosti na EU a na zahraničních investicích. 
(Rae 2019, Konat 2019)

I tato „vzpoura imitátorů“ tak vlastně znovu po-
tvrzuje poznatky o periferním kapitalismu. Rosa 
Luxemburgová si všimla toho, že expanze kapitalis-
mu na periférii nepotřebuje naprostou uniformitu, 
nemění vždy místní společnost ke svému obrazu, 
ale podle svých potřeb. Proto jeho spojencem v mi-
nulosti byly a dnes znovu jsou „tradiční“ skupiny a 
společenské instituce. (Luxemburg 1921) Restaura-
ce v regionu střední a východní Evropy ostatně do-
provázely některé prvky „demodernizace“ a také 
reakční utopie (symbolického návratu před rok 
1945, kdy se řada zemí regionu nacházela fakticky 
v sociálně i ekonomicky mnohem horším postave-
ní než v roce 1989), jak si všímá Boris Kagarlickij. 
Další odborníci na „závislost“ a nerovnoměrný roz-
voj ukazují na to, jak místní elity (často oligarchie) 

fungují v součinnosti s jádrem a podílejí se tak na 
udržování závislosti struktury země, ze které plyne 
jejich vlastní bohatství. (Samir 1978)

Třicet let od konce sovětské alternativní mo-
dernity se region střední a východní Evropy ocitá 
v situaci interregna, kterou charakterizuje snaha  
o navázání na domácí dekolonizační tradice, závis-
lost na zahraničním kapitálu, podvázaný společen-
ský rozvoj spojený s (nejen) EU (evropské fondy 
soudružnosti versus odliv zisků a dividend), nepři-
pravenost na budoucnost, psychologické důsledky 
imitace v podmínkách domácí deziluze a faktického 
relativního úpadku Západu a nové americké politi-
ky, která originálně sama likviduje dosavadní „libe-
rální“ pilíře svojí vlastní moci. Z pohledu mainstre-
amové statistiky a ekonomiky sice trajektorie růstu 
směřuje více méně „nahoru“ a konzumerismus 
zůstává fungujícím anestetikem těchto společností, 
ovšem tím příběh „úspěšné“ transformace bohužel 
nekončí. Především s ohledem na budoucí trendy 
vývoje a nepřipravenost na ně. 

„Východní“ liberalismus jako 
nedůvěra ke společnosti
V postkomunistickém kontextu bylo součástí imita-
ce systematické ignorování mocenských nerovnos-
tí v rámci europeizačního procesu či ve vztahu ke 
Spojeným státům. Antikomunismus problematizo-
val Sovětský svaz a jeho politiku, kterou pak pro-
jektoval na postkomunistické Rusko, ovšem post-
komunistický liberální establishment zůstával slepý 
a hluchý k politice USA i ke kapitalismu jako systé-
mu. Budování kapitalismu se prodávalo bez ohledu 
na existenci vztahu slabšího a silnějšího, který ho 
doprovázel a utvářel. Kritika moci, nadvlády a re-
flexe politicko-ekonomických vztahů a okolností až 
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moc často chyběla anebo se konala jen na základě 
dvojích metrů. Přesvědčení o vlastní podřadnosti či 
aspoň nedostatečnosti bylo zdrojem nekritického 
dohánění a iluzí o tom, kam vlastně směřujeme a 
jako jsou naše možnosti. Polský komentátor Ma-
ciej Ruczaj píše o příkladu polského liberalismu: 
„Zatímco klasický liberalismus vzniká z nedůvěry k 
moci, polský liberalismus strachu staví spíše na ne-
důvěře elity ke společnosti a na misionářské tendenci 
k její převýchově podle „importovaných“ vzorů.“ Tato 
nedůvěra k vlastní společnosti je dnes stále jedním 
z polarizačních, anti-establishmentových zdrojů 
současného populismu nejen v Polsku, ale v řadě 

zemí našeho regionu. Často je spojena s určitým 
spasitelským syndromem, který má ovšem už plně 
neoliberální podobu elitářského egoismu. 

Na druhou stranu západní část Evropy (jádro) po 
roce 1989 rychle přešla k paternalismu, který byl 
vyjádřením mocenských nerovností a stanovením 
vlastní hegemonie. Chorvatský filosof Boris Buden 
hovoří o „dětech postkomunismu“, které sice byly 
„dospělé“ na to, aby mohly svrhnout komunismus, 
ale ne k tomu, aby nevyžadovaly (nejen) západní 
„vedení“ při tranformaci, které se často ukázalo 
spíše svírací vestou. Buden píše: „Lidé, kteří ze zá-
pasu o svobodu vyšli jako vítězové, byli téměř přes 

Nejnižší minimální mzdy v Evropské unii jsou ty v „nových“ členských zemích. Výjimkou je Slovinsko.

http://www.demokratickystred.cz/cizi-slovo-na-k-a-polska-otazka/
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noc degradováni na poražence dějin. Nestalo se tak 
působením magie, nýbrž vlivem hegemonie. Ona je 
tím, co ze západních přihlížejících učinilo skutečné 
vítěze nikoliv jen nad komunismem, nýbrž zároveň 
také nad aktéry revoluce, kteří přivodili pád komu-
nismu.“ (Buden 2013: 45) Pro Budena se „repre-
sivní infantilizace“ společnosti podle západních not 
stala hlavním atributem postkomunistické situace. 
Dodejme, že infantilizace byla spojena s neoli-
beralizací a také se shora zmíněnou nedůvěrou 
domácích liberálních (neoliberálních) elit k vlast-
ní společnosti, která je jedním ze silných zdrojů 
místního populismu s jeho anti-establishmentovou 
rétorikou. 

Slobodianova studie o počátcích neoliberálního 
myšlení pak ještě naznačuje, že kořeny současné 
krize západní demokracie jsou doma, nejde o ně-
jaké dovozy z Ruska či dokonce z Číny, kde ne-
oliberalismus místně zmutoval. Jeho práce také 
vede ke skepticismu ohledně „liberálního řádu“ ve 
vztahu ke genealogii některých jeho institucí, kte-
ré se tak nyní v rámci jeho krize dostávají do pro-
blémů. Pro neoliberalismus obecně je typická ex-
ternalizace nákladů, a tak se důsledky dnešní krize 
demokracie (tj. především negativní reakce na její 
okleštění) externalizují: vinu má nést „vliv“ Ruska 
a jeho podpora nacionalistů a populistů v EU či 
sociální sítě. Bohužel tento trend spíše krizi rozši-
řuje, posiluje nedemokratické a neliberální trendy 
„obrany liberalismu“, než aby vedl k podstatným 
snahám o její obnovu v nových podmínkách. Na-
konec je právě Slobodianova kniha bohatým do-
kladem toho, že neoliberální myšlení není demo-
kratické a demokracii vždy vnímalo jako problém 
či nástroj vlastní nadvlády (ve smyslu společenské-
ho souhlasu). 

30 let poté. Jak dál?
Politoložka Chantal Mouffeová v rozhovoru  pro 
český deník Právo říká: „Hegemonie je vždy něčím, 
co má své historické podmínky vzniku, co vychází  
z určitých společenských vztahů, ekonomiky. Tak na-
příklad způsob, jakým se kapitalismus a neoliberální 
model staly dominantními v západní Evropě, je od-
lišný od jejich nástupu v postkomunistických zemích. 
Když se snažíte bojovat proti neoliberální hegemonii, 
potřebujete vědět, za jakých podmínek byla ustave-
na, a ne pouze říct „podívejme se, co dělají ve Francii 
a v Německu, a udělejme to taky“. Z toho plyne, 
že antihegemonní strategie pro postkomunistic-
kou Evropu zřejmě nemohou být formulovány na 
základě adaptace (imitace) vzorů ze Západu a že 
pro jejich formulaci je zásadní rozumět domácím 
podmínkám. Levice v postkomunistické Evropě tak 
stojí před úkolem formulovat program, který je šitý 
na míru situacím doma a nebude se snažit jenom 
o další imitaci dovozených vzorů. Bez porozumě-
ní vývoje posledních tří desítek let a pojmenování 
hlavních problémů budoucnosti to ovšem nepůjde.

To, co víme o neoliberalismu naznačuje, že klíčem 
ke změně je provázání politické/občanské demo-
kracie a ekonomické demokracie, která například 
nabízí nové alternativní formy vlastnictví, sdílení a 
výroby. Přičemž je očividné, že tyto dvě emanci-
pační tendence musí být sladěny s dalšími dvěma 
procesy: částečnou deglobalizací jako lokalizací a 
ekologickými limity lidského působení na planetě 
Zemi. Globalizace a ekologická devastace jsou spo-
jené mísy, ne oddělené světy neoliberálního kapita-
lismu a západní modernity. 

Vedle témat, jakými je ekonomická demokracie a 
renesance demokracie a občanství, levice potřebu-
je vypracovat novou politickou teorii prekariátu/ů. 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/liberalni-demokracii-je-treba-radikalizovat-rika-chantal-mouffeova-40292376
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Tato vznikající třída je nejen produktem neolibe-
rální globalizace, ale rovněž dočasného smíru mezi 
kapitálem a prací po druhé světové válce (dopro-
vázený například „konzumistickou revolucí“) a kra-
chu sovětského modelu společnosti v roce 1989. 
Prekariát se stal nedílnou součástí postkomunis-
tické transformace. Tvoří ho lidé s nízkými pří-
jmy, malým majetkem, slabým sociálním kapitálem 
(vazbami ke společnosti a ve společnosti), často 
naprostým nezájmem o politiku/komunitu a s no-
vým vztahem k práci i k výrobním prostředkům. Ve 
vztahu k práci se jedná často o další verzi odcizení, 
práce tyto lidi nijak sociálně nedefinuje. Na druhou 

stranu díky neoliberalizaci a komunikačním tech-
nologiím jsou prekarizované sociální skupiny čas-
to lidé, kteří vlastní svoje výrobní prostředky. Pro 
prekariát je stejně důležité sebevykořisťování jako 
vykořisťování. Jedná se o nové podmínky sociálního 
boje. (Standing 2011, Foti 2017) 

Prekarizaci společnosti a prekariát doprovází 
strach a nejistota jako určité protipóly svobody a 
otevřenosti, což dnes představuje poměrně zásadní 
politickou osu, na kterou by levice měla reagovat. 
Bude to znamenat odlišit se od (neo)liberálů, kteří 
se snaží strach racionalizovat, ale přitom neměnit 
nic na jeho (často velmi reálných) sociálních koře-
nech. S pouhým veřejným a často jen rituálním vy-
mítáním důsledků a ignorování příčin si dnes nevy-
stačíme. Naopak pravicoví populisté strach (nebo 
spíše strachy) často politicky využívají k posílení 
moci kapitálu. Negativní dopady strachu v politice 
si uvědomovali politici éry „Nového údělu“ v USA, 
když ho viděli jako svobodu od strachu a svobo-
du od chtění. Na tento princip ale neoliberální éra 
rezignovala. Svoboda se stala nástrojem odcizení, 
ekonomizace a kontroly. 

Potřeba mezinárodní solidarity a koordinace 
k řešení globálních problémů a úkolů se dnes do-
stává do konfliktu s vyprázdněnou demokracií na 
místní (státní/národní) úrovni. Bezmoc na místní/
národní úrovni se stává velmi závažným problé-
mem toho, jak začít řešit globální problémy na glo-
bální úrovni. V tomto smyslu nás neoliberalismus 
nebezpečně předběhl. V dnešních podmínkách se 
jen těžko může vládnutí demokraticky a legitimně 
přesunout do nějakého globálního parlamentu a 
vlády. Pro země střední a východní Evropy neolibe-
ralismus oživil duchy impéria, což vede k uzavírání 
se do ulity národního, čti vlastního, státu, který pro 

Ve srovnání se západní a jižní Evropou a s výjimkou 
Německa je na „východním“ křídle stále více optimis-
tů ohledně ekonomické budoucnosti budoucí genera-
ce. Zdroj: Pew Research Center
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tyto „nevelmocenské“ národy nikdy nebyl samo-
zřejmostí.  

Demokratická oprava musí začít místně a zdola 
(nejen na národní rovině) tak, aby začala narušovat 
svěrací kazajku neoliberální nadvlády. Ovšem spolu 
s tím je nutné začít reformovat nadnárodní vládnutí 
a odstranit z něj prvky „zapouzdření“ kapitálu před 
mocí lidu. Jsou zde ale i další, neméně složité, úko-
ly. Levicové politické strany ve střední a východní 
by konečně měly hledat spojence nejen mezi po-
litickými subjekty v rámci Evropské unie, ale i na 
dalších periferiích současného světového systému, 
protože s těmito zeměmi sdílí celou řadu problé-
mů. K tomu si ovšem musí připustit plnou měrou, 
že poslušné dohánění jádra, utopický růst růstu a 
„bílá kůže“ ve skutečnosti podmínečného evro-
panství (jak to dosvědčila například železná opo-
na) z místních společností nikdy skutečné centrum 
neudělá. V době stále větší možnosti ekologického 
selhání systému (jako nárazu na přírodní limity pro 
existenci společnosti) je to ostatně jen další klam.

Příběh neoliberálního myšlení a politiky, kterou 
ukázala Slobodianova kniha Globalists a snad i tato 
esej, ilustrují provázanost dějinného vývoje, ne 
jeho izolovanost. Dění v regionu střední a východ-
ní Evropy je a bylo součástí globálnějších a širších 
procesů. A ne vždy v nich hrála „jiná Evropa“ jen 
zcela vedlejší roli statisty, kterou je možné ignoro-
vat či vnímat druhotně. Slobodian ukázal na spoje-
ní mezi roky 1918 a 1989 pro zformování a triumf 
neoliberálního kapitalismu globálně. Impérium a 
dekolonizace, revoluce a reakce, oddělení politi-
ky a ekonomiky a velice ambivalentní vztah k de-
mokracii se staly zásadními osami neoliberálního 
myšlení s jeho myšlenkovými a historickými kořeny 
v regionu střední a východní Evropy. Rok 1989 se 

stal pro region střední a východní Evropy v řadě 
ohledů zlomovým. Byl to ovšem také zlom, který 
uzavřel revoluční (vnitřně nesouvislý) cyklus regi-
onálních dějin, který začal v letech 1917/8. Pokud 
věříme dějinám a tomu, že všechny konce předsta-
vují zároveň začátky, tak k nové revoluci už dnes 
směřujeme. 
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