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Spolu se vemi svými pøáteli stojí tento národ znovu mezi svìtem
míru a svìtem chaosu a neustálého poplachu. Jsme opìt povoláni
obraòovat bezpeènost naeho lidu a nadìje celého lidstva. Pøijímáme tuto odpovìdnost.
Ve vem tomto úsilí je americkým cílem více ne jen sledovat
proces  je jím dosáhnout výsledku: ukonèit strané ohroení civilizovaného svìta. Vem svobodným národùm jde o to zabránit
náhlým a katastrofickým útokùm. Vyzýváme je, aby se k nám pøipojili a mnozí tak èiní. Avak smìøování tohoto národa nezávisí na
rozhodnutích ostatních.
Svoboda, jí si ceníme, není darem Ameriky svìtu, ale darem
Boha lidstvu. Neznáme a nenárokujeme si znát vechny cesty Prozøetelnosti, a pøesto jim dùvìøujeme a svou dùvìru vkládáme do
milujícího Boha za vím ivotem a ví historií.

George W. Bush
Zpráva o stavu Unie, 28. 1. 2003
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ÚVOD
To, co nakonec zabránilo habsburskému panìlsku a pozdìji
Francii Ludvíka XIV., Napoleonovi a hitlerovskému Nìmecku
ustavit univerzální monarchii, byl základní rys mezinárodního systému státù: kdykoliv se jeden národ snaí dosáhnout svìtové nadvlády, tlaèí vechny ostatní do protikoalice. A právì tato dynamika, a ne láska k Saddámovi, stojí za nìmeckým a francouzským
odmítnutím plánu Bushovy administrace vést válku proti Iráku. Ta
také tlaèí ostatní, vèetnì Ruska, k podpoøe Francouzù a Nìmcù...
Dokud Washington bude aspirovat na svìtovou nadvládu, mùe
mít jistotu, e izolace Ameriky bude narùstat.

William S. Lind1
Útoky z 11. záøí 2001 svìt radikálnì nezmìnily, pouze upozornily
na to, e se radikálnì zmìnil svìt v prùbìhu pøedcházejícího desetiletí: podle nìmeckého publicisty Josefa Joffeho byly bleskem, který
náhle ozáøil novou krajinu, její kontury jsme pøedtím vnímali jen
nejasnì.2
Zatímco jetì za afghánského taení (na podzim a v zimì 2001
2002) a tìsnì po nìm se zdálo, e hlavní zmìnu pøedstavuje nový
nepøítel Západu, od léta 2002, kdy prezident Bush odtroubil taení
za svrení Saddáma Husajna, je stále zøejmìjí, e se zaèíná mìnit
i definice pøátel. Otevírající se prasklina uvnitø severoatlantického
spojenectví ukazuje, e ji nejde jen o vystøídání sovìtského komunismu islamistickým terorismem a neposlunými státy Jihu (které
se chtìjí zmocnit zbraní hromadného nièení), ale e pøestává být
samozøejmou aliance západní Evropy a USA. V prvních mìsících
roku 2003 se Francie a Nìmecko ocitly v otázce Iráku blíe Èínì
a Rusku ne svému transatlantickému spojenci. To naznaèuje, e se
nìkteré západní zemì mohou i v budoucnu spojovat s nezápadními
velmocemi a vytváøet s nimi protiváhu jediné zbylé supervelmoci.
To by ovem znamenalo konec severoatlantického bezpeènostnì
politického spoleèenství.

10

Hodina impéria

Naskýtá se otázka, zda jsme se neocitli v situaci planetární
geopolitické pøestavby, v ní euroatlantický Západ  v podobì,
v jaké byl ustaven v boji proti faismu a komunismu  mùe uvolnit
místo jiným aktérùm. Období zapoèaté antikomunistickými revolucemi a první válkou v Perském zálivu by mohlo vstoupit do dìjin
jako období podobného významu, jaký mìly náboenské války
zakonèené Vestfálským urovnáním z roku 1648, napoleonské taení následované ustavením Svaté aliance roku 1815, první svìtová
válka ústící do zaloení Spoleènosti národù (a staení USA zpìt do
izolace) a koneènì druhá svìtová válka, vedoucí na jedné stranì
k jaltskému rozdìlení svìta na dvì mocenské poloviny a k transatlantickému spojenectví (Marshallùv plán, NATO), na stranì druhé
k ustavení OSN a Rady bezpeènosti.
Pro pochopení souèasné historické køiovatky je dùleité zasadit
si ji do historického kontextu pøedstavovaného tìmito milníky.
Vestfálské urovnání zakonèilo po staletí probíhající pøechod od jedné náboensky definované øíe do systému mnoha státù, které ji
své vztahy neregulují prvotnì v závislosti na náboensko-ideologické afinitì èi opozici, nýbr na principu teritoriální suverenity
a mocenské rovnováhy. Do jediné øíe se znova pokusil sjednotit
Evropu a Napoleon  køesanskou ideu rovnosti lidí pøed Bohem
pøitom nahradil osvícenskou ideou rovnosti obèanù pøed zákonem.
Jeho taení neúmyslnì spustilo vlnu evropských nacionalismù, které se mohly opøít o ideje Napoleonových revoluèních pøedchùdcù.
Svatá aliance proti tomuto imperialistickému projektu postavila
roku 1815 pluralitu velmocí a zapustila do ideologického konsenzu
o posvátnosti dynastické legitimity princip jejich rovnováhy. Toto
uspoøádání bylo posléze nahlodáno dílèími válkami (krymská,
prusko-francouzská válka a prusko-rakousko-dánská) a sjednocením Nìmecka, které po Bismarckovì smrti podlehlo napoleonskému pokuení imperiálního sjednocení Evropy. Tato ambice spolu
s nelítostným zápasem evropských velmocí o sféry vlivu a zámoøské koloniální dravy vedla k první svìtové válce.
Spoleènost národù zaloená na troskách pøedváleèného evropského poøádku se dovolávala ideálù humanity, mezinárodní spravedlnosti a sebeurèení národù, ve skuteènosti vak legitimovala úsilí
vítìzù války o zajitìní trvalé pøevahy nad poraeným Nìmeckem
a zároveò nepøiznala právo na sebeurèení vìtinì neevropských
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spoleèností vèetnì tìch, které se nacházely na území zaniklé osmanské øíe. Bylo jen otázkou èasu, kdy mocenská nerovnováha
v Evropì vyprovokuje zpìtný náraz nìmeckého revanismu a vzplane dalí konflikt. V nìm ji proti nìmecké imperiální ambici, formulované jazykem celoplanetárního boje ras, stál vedle západní
Evropy a USA také Sovìtský svaz, formulující svou imperiální
ambici jazykem celoplanetárního boje tøíd.
Konec druhé svìtové války pøedznamenal pøesun opìrných bodù
pùvodnì evropské mocenské rovnováhy ke dvìma supervelmocím,
z nich jedna byla evropskou jen èásteènì a druhá jí nebyla vùbec.
Severoatlantické spojenectví definovalo cíle své obrany proti sovìtské øíi pomocí liberálnì demokratické ideologie. Zároveò se Nìmecko a Francie  dva tradièní rivalové pøedcházejících staletí 
staly páteøí vznikajícího soustátí, které se po hoøkých zkuenostech
dvou svìtových válek pokusilo sjednotit Evropu nikoliv prostøednictvím panství jedné velmoci nad zbytkem kontinentu (projekt
Napoleona a postbismarckovského Nìmecka), nýbr prostøednictvím vzájemných dohod a budování spoleèných nadnárodních institucí. Sjednocující se Evropa byla pøitom èásteènì zbavena starosti
o obranu proti sovìtskému soupeøi, nebo se mohla spolehnout na
americký vojenský tít.
Zároveò se bìhem 50. a 60. let zámoøské kolonie osvobozovaly
z formálnì - politického panství evropských zemí, by zùstávaly
pod jejich ekonomickým, kulturním i politickým vlivem. Mnohé
z tìchto nových státù vyuívaly studenováleèné bipolarity a zvyovaly cenu, za kterou se mohly stát klienty Západu nebo komunistického Východu. Zhroucení bipolarity pøeneslo hlavní osu napìtí ze
vztahu dvou protikladných pólù Severu na vztah mezi Severem
a Jihem: první horkou válkou celosvìtového dosahu po skonèení
studené války byla válka mezinárodní koalice pod vedením Ameriky proti Iráku.
V pøedchozích uspoøádáních spolu vdy soutìily dva principy: rovnováha imperiálních velmocí zaloená na jejich vojenské
síle a legitimita opøená o sdílené hodnoty èi instituce mezinárodního práva a kolektivního rozhodování. Mezinárodní øád byl nejstabilnìjí v obdobích, kdy se tyto dva principy dokázaly spojit
a vzájemnì podporovat  napø. v období 18151854 nebo ve chvílích uvolnìní za studené války  a byl naopak nestabilní tehdy,
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kdy jeden princip pøevládl nad druhým  a u to byla mocenská
politika a síla pøed první svìtovou válkou èi za kubánské krize
nebo mezinárodní právo a legitimita ve 20. a 30. letech minulého
století.
Geopolitická krajina ozáøená bleskem z 11. záøí je charakterizována hrozivou mocenskou nerovnováhou. Po zhroucení sovìtského
bloku má zbylá a jediná supervelmoc USA natolik drtivou pøevahu
vojenských prostøedkù nad zbytkem svìta, e si mùe dovolit vojensky hájit své zájmy kdekoliv a proti komukoliv. Evropské zemì
se nemohou rovnat moci svého amerického partnera, co doposud
kompenzovaly poloením tìitì své zahranièní politiky na stranu
legitimity  diplomatickými iniciativami a èinností v mezinárodních organizacích. Komplementární povaha obou stran transatlantické aliance se projevila nejvýraznìji ve tøech nejvìtích intervencích Západu z posledního období  v Bosnì (1995), Jugoslávii
(1999) a Afghánistánu (20012002): zatímco vojenský zásah leel
na bedrech Ameriky, diplomatická aktivita pøed ním i udrování
míru a rekonstrukce po nìm byly z vìtí èásti v reii jejích evropských spojencù a opíraly se o jejich schopnost získávat podporu
mezinárodního spoleèenství. Diplomatická síla Evropy (daná její
autoritou a schopností fungovat v mezinárodních institucích) doplòovala vojenskou sílu Ameriky, a tak zajiovala soubìh obou pólù
nezbytných pro udrování stabilního mezinárodního øádu  moci
a legitimity.
Útoky z 11. záøí zpùsobily kvalitativní zmìnu v americkém strategickém vnímání. USA se zaèaly rozcházet s kontinentální Evropou (v èele s Francií a Nìmeckem) v odpovìdi na novou hrozbu 
islamistický terorismus v jeho pøípadném spojení s neposlunými
státy vyvíjejícími a roziøujícími zbranì hromadného nièení. Zatímco faistická a komunistická hrozba pøivedly Evropu s Amerikou
do jednoho vojensko-politického spojenectví, nová hrozba je zaèala rozdìlovat, nebo v nich vzbudila odliné strategické odpovìdi.
Bushovo protisaddámovské taení pak dalo tomuto strategickému nesouladu pøíleitost vtìlit se do otevøené roztrky. Protoe
USA chtìly válku a Nìmecko a Francie byly proti, zdá se, e konání
války bylo úspìchem USA. Z hlediska zájmù obou stran Atlantiku
na bezpeènìjím a stabilnìjím svìtì byl vak tento výsledek jejich
spoleènou porákou. Americká moc ztratila oporu, kterou pøedtím
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mìla v diplomatické aktivitì a autoritì Evropanù v mezinárodních
institucích. Tyto instituce dodávaly americké moci nejen legitimitu, ale také uzdu. Ve chvíli, kdy se postavily proti ní, stala se tato
síla bezuzdnou a tyto instituce nerelevantními. Mezinárodní øád,
v nìm proti sobì stojí moc neomezená mezinárodními institucemi
a mezinárodní instituce bez reálné moci, neskýtá velkou vyhlídku
stability.
Je tato roztrka jen pøechodným zakolísáním euroatlantického
Západu, nebo vykroèením do nové éry, v ní zemì na dvou stranách
Atlantiku budou formulovat své politiky nezávisle? Uèinily okolnosti, za jakých ly USA a Británie do války s Irákem, vzdalování
Evropy od Ameriky nezvratným, a nebo existují cesty jak mu zabránit? A pokud se to nepodaøí, jak by mohl vypadat alternativní mezinárodní systém, jeho páteøí by ji nebyla aliance (roziøující se)
západní Evropy a USA? Naléhavost tìchto otázek cítí nejen aktéøi
v popøedí svìtové scény jako USA, Velká Británie, Francie a Nìmecko, ale také jejich støedo- a východoevroptí spojenci, mezi nì
patøí i nae zemì. Ti doposud chápali severoatlantické spojenectví
jako samozøejmost a usilovali proto soubìnì jak o upevnìní
svých vztahù s USA, tak o vstup do EU. Nyní se nejen rozvolnila
tato vazba, ale roztìpila se také Evropská unie. Tato kniha popisuje kulturní zdroje, historické pøíèiny a ideologické pozadí amerického neoimperialistického obratu, jen spustil transatlantickou
krizi.3
V I. èásti pøedstavím tøi základní pozice, jejich obmìny a smìsi
mùeme nalézt v zahraniènìpolitických postojích amerických administrativ od konce osmnáctého století a po konec století dvacátého  izolacionismus, imperialismus a internacionalismus. Podle
první z nich má být Amerika pro ostatní spoleènosti pøíkladem
k následování, nemá se vak vmìovat do jejich záleitostí. Druhá
pozice hlásá zapojení Ameriky do politiky velmocenského rozdìlování svìta. Tøetí pozice dává tomuto intervencionismu idealistický
obsah i formu: Amerika se má aktivnì zúèastnit mezinárodní politiky úmìrnì své moci  nikoliv vak proto, aby vládla ostatním národùm, nýbr aby jim pomáhala rozvíjet svobodu a demokracii a aby
spolu s nimi budovala spravedlivý mezinárodní øád.
Ve II. èásti ukáu, jak se imperialismus a internacionalismus pøekryly v konsenzu studené války, motivovaném potøebou zadrovat
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rozpínavé sovìtské impérium. Tento souzvuk støedního proudu
americké politiky naruovali pravicoví a levicoví dìdicové izolacionismu  k prvním patøil diplomat a teoretik George Kennan,
k druhým pak tzv. revizionistická kola v pováleèné americké historiografii. Zamìøím se hlavnì na Kennanovu kritiku studenováleèného konsenzu, a to ze dvou dùvodù: na jedné stranì je Kennanovo
mylení dokladem toho, e je mono odmítat americký imperialismus z hluboce konzervativních a pravicových pozic; na stranì druhé
pak jeho kritika odkrývá právì ty prameny imperialismu, z nich se
iví i jeho souèasná ofenziva.
V III. èásti pøedstavím protiklad dvou alternativních zahraniènìpolitických postojù souèasnosti, jejich elementy sice byly formulovány v prùbìhu 90. let 20. století, ale artikulovaly se do zøetelného
politického protikladu a poté, co G. W. Bush vyhlásil po atentátech
na vìe Svìtového obchodního centra 11. záøí 2001 válku terorismu
a vem jeho domnìlým spojencùm z øad neposluných státù Jihu.
Pro potøeby tohoto taení reformulovali tvùrci Bushovy zahranièní
politiky imperialismus prezidenta Theodora Roosevelta. Protiklad
Bushova neoimperialismu pøedstavuje multilateralismus jeho pøedchùdce Billa Clintona, navazující na internacionalismus prezidenta
Woodrowa Wilsona. Neoimperialismus i multilateralismus modifikují své historické vzory tak, e jejich pùvodní filozofická východiska  realismus v pøípadì Roosevelta a idealismus v pøípadì Wilsona  doplòují o prvky opaèných pozic. Neoimperialismus vyvauje
realistický dùraz svého pøedchùdce na pouití vojenské síly idealistickým poukazem ke vzneeným morálním úèelùm  velmocenský vzmach ke svìtovládì se stává køiáckým taením proti Zlu.
Multilateralismus vyvauje idealistický dùraz svého pøedchùdce na
právo a univerzální morální principy realistickým poukazem k americké mocenské pøevaze a partikulárním americkým zájmùm  svìtová spoleènost svobodných národù je budována za úèelem zajitìní amerického vùdcovství.
Pøed tìmito dvìma alternativami nestály v 90. letech jen Spojené
státy americké, ale také Západ jako celek. Po 11. záøí 2001 zpùsobila pøevaha první pozice v Americe a druhé v západní Evropì krizi
transatlantických vztahù, jí je vìnována IV. èást této knihy. Zatímco významná èást Evropy v èele s Francií a Nìmeckem zareagovala
na novou hrozbu pøicházející ze Støedního východu multilateralis-
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ticky, Amerika zvolila neoimperialismus. Tento rozdíl se projevil
v pøístupu k Iráku. Amerika, cítící se od 11. záøí 2001 tak jako tak ve
válce, dávala od zaèátku pøednost pouití zbraní. Naopak kontinentální Evropa chtìla zachránit mír a upøednostòovala proto diplomatické nástroje øeení. Odliná reakce mìla více dùvodù. Vedle faktu,
e teroristický útok byl proveden v Americe a nikoliv v Evropì,
a vedle skuteènosti, e Amerika je daleko silnìjí ne Evropa
a mùe si proto dovolit reagovat silovì tam, kde Evropa radìji
vyjednává, poukái k dalímu a hlubímu zdroji transatlantické
diference, jím je protiklad mezi pøevahou idealismu v politické
kultuøe Ameriky a realismu v politické kultuøe Evropy. Tento rozdíl je dále posílen rozdílným stáøím národù Starého a Nového svìta
a jejich jiným vztahem k vlastní imperialistické historii  zatímco
Evropa si v 50. a 60. letech prola støízlivìním z kolonialismu
a zpytováním svìdomí, Amerika si realitu své celosvìtové hegemonie stále zakrývá mytickým pojetím sebe sama jako majáku
svítícího ostatním národùm na cestu ke svobodì.

Tradice

17

I. TRADICE
Jedineènost, kterou si Amerika po celé své dìjiny pøipisovala,
vedla ke dvìma rozporným postojùm k zahranièní politice. Podle
prvého poslouí Amerika svým hodnotám nejlépe tím, e zdokonalí demokracii doma, a tak se pro celý zbytek lidstva stane majákem; podle druhého je povinností Ameriky vést po celém svìtì
køiácká taení za prosazení svých hodnot. Americké mylení je
rozpolceno: na jedné stranì pociuje nostalgii po neposkvrnìné
minulosti, na druhé touí po dokonalé budoucnosti. Osciluje mezi
izolacionismem a angaovaností Obì mylenkové koly  Ameriky jako majáku a Ameriky jako køiáka  pøedpokládají, e normální globální mezinárodní poøádek bude zaloen na demokracii,
svobodném obchodì a mezinárodním právu. Protoe ádný takový
systém nikdy neexistoval, jeho vzývání pøipadá jiným spoleènostem utopické, ne-li naivní. Zahranièní skepse vak nedokázala
ztlumit idealismus Woodrowa Wilsona, Franklina Roosevelta,
Ronalda Reagana a jiných amerických prezidentù dvacátého století. Naopak, posílila víru Ameriky, e historii lze pøekonat, a e
chce-li svìt vskutku dosáhnout míru, postaèí, aby se øídil americkými mravními pøedpisy. Obì tyto mylenkové koly vznikly ze
zkuenosti Ameriky. I kdy v historii existovaly i jiné republiky,
ádná nebyla vìdomì vytvoøena k uskuteènìní ideje svobody.
V ádné jiné zemi se obyvatelstvo nerozhodlo zamíøit na nový
kontinent a zkrotit jeho divokost ve jménu svobody a prosperity
pro vechny. A tak oba pøístupy, izolacionistický a misionáøský,
zdánlivì tak rozporné, odráely spoleènou základní víru: e Spojené státy mají nejlepí vládní systém na svìtì a e zbytek lidstva
mùe dosáhnout míru a prosperity tím, e se zøekne tradièní diplomacie a osvojí si úctu Ameriky k mezinárodnímu právu a k demokracii.

Henry Kissinger1
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1. Izolacionismus

Sebepojetí Ameriky bylo utváøeno v závislosti na zpùsobu jejího
vzniku (revoluce vedená pod praporem svobody a samosprávy), na
pøíhodné geografické situaci (oddìlení oceánem od evropských
válek, sobìstaènost v surovinách) a na mocenském vakuu (slabost
skupin, na jejich úkor probíhala expanze na západ a jih). Základ
americké identity tvoøí dvì zkuenosti. Na jedné stranì je to zkuenost odchodu ze Starého svìta a nalezení útoèitì v Novém svìtì.
Na druhé stranì je to zkuenost neustálého posunování hranice
tohoto druhého svìta. Amerièané jsou zároveò uteèenci i kolonizátory, pøistìhovalci i lidmi hranice.2 Jako spoleènost zároveò pøistìhovalecká i osadnická v sobì Amerika od poèátku skrývá impuls oddìlení od ostatních (Evropanù) i impuls expanze na náklady
ostatních (Neevropanù èi Neanglosasù). Zahraniènìpolitickým
dùsledkem zkuenosti odchodu a hledání útoèitì je sklon k izolacionismu. Zahraniènìpolitickým dùsledkem zkuenosti zabírání nových území a podmaòování jejich neevropského, smíeného a neanglosaského obyvatelstva je sklon k imperialismu.
Rozvoj mýtu antiimperialistické republiky svobodných a rovných byl umonìn pøedpokladem nadøazenosti bílých anglosaských protestantù  White Anglo-Saxon Protestants  WASP. Od
zaèátku byla republika imperialistickou, nebo byla zaloena na
územní expanzi a rùzných formách podmaòování èi vytlaèování
skupin povaovaných za kulturnì èi rasovì ménìcenné. Díky zásadì bìloské nadøazenosti vak nebyla kontinentální expanze chápána jako zahraniènìpolitický, nýbr jako domácí program  ve
vìdomí WASP se jednalo o konsolidaci republiky, nikoliv o roziøování øíe.
Z judeokøesanských zdrojù èerpali brittí puritáni  nejvýraznìjí skupina mezi americkými osadníky  pøedstavu vlastního
vyvolení a zvlátního úkolu svìøeného jim Bohem, jím mìlo být
slovy Johna Winthropa vybudovat mìsto na hoøe (a city on
a hill), na nì budou upøeny zraky vech národù hledajících
Boha a spásu.3 Definice výjimeèné mise byla v dobì války za
nezávislost sekularizována. Amerièané byli prvním národem, který uspoøádal své vìci podle principù lidských práv a demokracie
a jejich spoleènost se proto mìla stát majákem pro vechny ostatní

Tradice

19

národy. Jejich politický experiment mìl svìtodìjný význam, nebo
slovy Thomase Painea mìli ve své moci znova zaèít svìt.4 Podle
otcù zakladatelù bylo úkolem Ameriky ukazovat cestu ostatním
k takovému politickému uspoøádání, které by se vyhnulo anarchii
a chaosu na stranì jedné a despocii èi tyranii na stranì druhé.
Tímto uspoøádáním byla republika jako reim spoøádané svobody (ordered liberty). Republika povstává z demokratické vùle
lidu, která je zároveò omezená ústavními principy ochraòujícími
individuální svobody  pøedevím svobodu slova, náboenského vyznání a podnikání.
Díky federativní struktuøe se v ústavních diskusích otcù zakladatelù prolínal problém domácího øádu s problémem øádu mezinárodního. Unie severoamerických státù mìla za pomoci republikánského zøízení pøekonat nebezpeèí úpadku do stavu, v nìm se
nacházely vzájemné vztahy státù Evropy  tedy do stavu anarchie
øízené mocenskou rovnováhou, která je testována obèasnými válkami. Ostatnì izolace od zkaeného Starého svìta mìla za hlavní
cíl právì to, aby se americká republika nenechala zatáhnout do
velmocenského boje zkaených evropských dynastií. Podle jeffersonovských republikánù byla logika vojenské síly pro svobodu
nebezpeèná  vedla k pøevaze výkonné moci nad mocí soudní
a zákonodárnou, a tím konec koncù k vládì Césarù, Cromwellù èi
Bonapartù. Válka dává despotùm pøíleitost nastolit a zvìtovat
jejich moc a strhávat spoleènost z cesty rozumného vyvaování
zájmù do propasti nièivých mocenských vání. Spoøádaná svoboda naopak pøetavuje vánì do zájmù, jejich pøípadné spory ji
nejsou øeeny silou, ale pokojnými institucionálními a právními
procedurami.
Politika izolace od evropského velmocenského boje v ádném
pøípadì neznamenala morálnì-politický partikularismus. Amerièané byli pøesvìdèeni o univerzalitì svého modelu svobodné vlády. Nemìl vak být íøen vojenskou expanzí, nýbr pøíkladem
a veøejným mínìním. Jak to roku 1821 formuloval tehdejí ministr
zahranièních vìcí a budoucí prezident John Quincy Adams: Amerika má pøát svobodu a nezávislost vem, ale prosazovat a obhajovat jen svobodu svou. Bude se stavìt za obecnou vìc povzbuzujícím hlasem a laskavou pøitalivostí svého pøíkladu. Dobøe ví, e
postavila-li by se nìkdy pod jiné zástavy ne svou vlastní, by by
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to byly zástavy cizí nezávislosti, zapletla by se a ztratila by moc
vymanit se z konfliktù zájmù a intrik, individuálního lakomství, závisti a ambice, které na sebe berou barvy svobody a podøizují si její
normy. Základní pravidla její politiky by se nepozorovanì promìnila ze svobody na sílu... Mohla by se stát diktátorkou svìta, ale
pøestala by být vládcem vlastního ducha.5 Apel pøíkladu byl jasnì
oddìlen od politicko-vojenské intervence do záleitostí jiných
zemí. Síly nemìlo být pouíváno k íøení hodnot Ameriky, nýbr
pouze k obranì vlastní bezpeènosti.
Proti tomuto izolacionistickému idealismu jeffersonovských republikánù se od poèátku stavìl realismus Alexandra Hamiltona
a dalích federalistù, kteøí byli daleko otevøenìjí k aktivní velmocenské politice. Ani Hamilton vak nehlásal agresivní imperialismus. Upozoròoval jen na to, e nejlepím zabezpeèením proti válce
je budování vojenské a finanèní síly. To pøedpokládalo posilování
federálního centra i pøípravu na monost pouití vojenské síly
v zámoøí.6 Na takové náznaky aktivní zahranièní politiky vak
republikáni odpovídali, e hledání velikosti na mezinárodní scénì
mùe ohrozit budování svobodné spoleènosti na pùdì domácí. Úkolem Ameriky vùèi vnìjímu svìtu nebylo politicky se angaovat,
ale pouze ukazovat cestu  Jeffersonovými slovy být pro ostatní
zemì monumentem a pøíkladem pro zvolení cíle a nápodobu.7
V souladu s touto pozicí se od konce 18. století do 90. let
19. století zahranièní politika (ve smyslu vztahù se starým kontinentem) drela zásady neutrality formulované prezidentem Georgem Washingtonem v Prohláení neutrality (1793) a zásady izolace
formulované v Øeèi na rozlouèenou (1796). Tento druhý dokument varoval národ pøed stálými aliancemi a zapletením se do
evropské politiky; k evropským sporùm doporuèoval zaujmout odtaitou a vzdálenou pozici, nicménì nevyluèoval doèasné aliance ve zvlátních situacích.8 Tento postoj byl posléze explicitnì
potvrzen a specifikován prezidentem Monroem roku 1823. Podle
Monroeovy doktríny se USA nemìly plést do evropské politiky za
pøedpokladu, e se evropské velmoci nebudou plést do politiky
západní polokoule  tedy obou amerických kontinentù. I kdy na
zaèátku Amerika stìí mìla reálnou moc si tuto deklaraci v pøípadì
potøeby vynutit silou, situace se zmìnila na konci století, kdy ji
byly panìlsko i Británie nuceny uznat za hegemona Latinské

Tradice

21

Ameriky. Zatímco pùvodnì mohla být doktrína vykládána jako
výraz solidarity s hnutím latinskoamerických zemí za nezávislost
na Evropì, od pøelomu 19. a 20. století naopak zaèala pùsobit jako
výraz imperialistických ambicí vùèi tìmto zemím.
Podobnì jako washingtonovská doktrína izolace pocházela
také doktrína svobody moøí z prvního období americké republiky
a podobnì jako ona se týkala pøedevím Evropy a Atlantického
oceánu. První doktrína mìla Evropu dret v bezpeèné politické
a vojenské vzdálenosti, druhá mìla ochránit pøístup amerického
zboí na evropský trh. Svoboda moøí mìla Americe jako neutrální
zemi zajistit bezpeèné plavení i v dobì, kdy mezi evropskými
mocnostmi probíhaly váleèné konflikty. Tato doktrína, formulovaná jazykem mezinárodního práva, mìla ovem smysl pouze v dobì
relativnì malé námoøní síly Ameriky. V 90. letech 19. století zaèali
získávat na vlivu zastánci budování silné americké flotily, kteøí
argumentovali, e nikoliv právo, nýbr moc je nejlepí a základní
obranou amerického obchodu princip svobody moøí se oslaboval tou mìrou, jakou americké loïstvo postupnì ovládalo svìtové
oceány.9
2. Imperialismus

Ve standardních výkladech americké politiky zaèíná diskuse amerického imperialismu a panìlsko-americkou válkou z roku 1898
a posléze prezidentstvím Theodora Roosevelta (19011908), který chtìl z USA uèinit svìtovou námoøní velmoc a rivala velmocí
evropských. Podle tìchto výkladù mìla teprve od konce 90. let
americká republika zaèít ztrácet nevinnost, kterou získala svou
izolací od pinavé velmocenské politiky starého kontinentu. Jak
bylo øeèeno výe, taková evropocentrická definice imperialismu
ignoruje nelítostný kontinentální expanzionismus charakterizující
Ameriku 19. století.10
Aby se hamiltonovská koncepce mezinárodní velikosti mohla
v prùbìhu 19. století prosazovat proti jeffersonovské koncepci
domácího pøíkladu, musela od této soupeøící pozice pøevzít idealistickou pøedstavu o vyvolení Ameriky k prosazování velidských hodnot ve svìtì. Tuto syntézu jeffersonovského idealismu
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(a univerzalismu) s hamiltonovským nacionalismem (a partikularismem) paradigmaticky vyjádøil publicista John OSullivan, kdy
v roce 1839 pøi obhajobì kontinentální expanze hovoøil o zjevném pøedurèení (manifest destiny) Ameriky k záchranì (západní
poloviny) svìta: Budoucnost bude érou americké velikosti bez hranic a mezí. Podat svìdectví o dokonalosti boských principù, takový je údìl národa stvoøeného z národù: jeho pùdou bude celá polokoule.11
Zastánci zjevného pøedurèení, jako byl prezident James K. Polk
(18451848), tvrdili, e není mono rozvíjet principy republiky bez
územní expanze, která bude zároveò oivovat amerického ducha
a roziøovat sféru svobody. Pokraèovatelé Jeffersona naopak zdùrazòovali nebezpeèí, které pro svobodu a republikánskou ctnost
pøedstavuje dobyvaèná válka: varovali, e Spojené státy nemohou
zároveò rozvíjet svobodu a budovat øíi.12 Skuteènost neustálé
kontinentální expanze hovoøila proti nim. Zdálo se logické, e
jakmile byla pohyblivá hranice v 90. letech uzavøena, Amerika
mìla pokraèovat v expanzi po pøilehlých moøích ke karibským
ostrovùm na stranì jedné (Kuba, Portoriko) a k tichomoøským
ostrovùm na cestì k východní Asii na stranì druhé (Havaj, Guam,
Samoa, Filipíny).
Pøedevím vzhledem k Èínì a dalím zemím východní Asie
formuloval roku 1899 ministr zahranièních vìcí prezidenta Williama McKinleyho (18971900) John Hay doktrínu otevøených dveøí
jako poadavek pøístupu amerického zboí na jejich trhy. O rok
pozdìji v dobì krize v severní Èínì dodal Hay k pùvodní ekonomické formulaci politicko-vojenský element  Amerika mìla peèovat
i o èínskou nezávislost. Otevøené dveøe tak spojily rovnou pøíleitost k obchodu s dlouhodobým americkým politickým a kulturním
vlivem.13 Pùvodní zamìøení na Èínu bylo posléze rozíøeno
a doktrína otevøených dveøí se stala sloganem amerického expanzionismu po vìtí èást 20. století. Druhou stranou politiky otevøených dveøí byla politika zavøených dveøí, kterou USA uplatòovaly
vude tam, kde získaly dominantní ekonomický vliv, obzvlátì ve
støední a jiní Americe.14
Tou mìrou, jakou se USA stávaly karibskou a tichomoøskou
mocností, stávaly se souèástí evropské politiky koloniálního rozdìlování svìta. Jak poznamenal roku 1895 èerstvì zvolený repub-
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likánský senátor, spojenec budoucího prezidenta Theodora Roosevelta a pozdìji nejslavnìjí odpùrce zahraniènìpolitické vize prezidenta Woodrowa Wilsona Henry Cabot Lodge: [Americká historie] je historií dobývání, kolonizace a územní expanze (na Západ
 jak uèil Washington!), jí se nevyrovná ádný jiný národ 19. století... Od Rio Grande k Arktickému oceánu by mìla být jen jedna
vlajka a jedna zemì.15 Lodge, admirál Alfred Thayer Mahan,
Theodore Roosevelt, zmínìný John Hay (který se stal ministrem
zahranièí T. Roosevelta) a Elihu Root (McKinleyho a Rooseveltùv
ministr války a posléze ministr zahranièí) pøedstavovali v 90. letech 19. století malou, ale vlivnou imperialistickou lobby, která po
nástupu Roosevelta do prezidentského úøadu roku 1901 na èas
zcela ovládla zahranièní politiku.
Proti pøedcházejícímu idealistickému izolacionismu postavil
Roosevelt realistický intervencionismus. Jeho jádrem byla idea
mocenské rovnováhy, v ní se kadá velmoc rozpíná tak daleko,
kam a jí to dovolí velmoci ostatní. Tìitì interakce na mezinárodní scénì spoèívalo podle nìj v soutìi vojensko-politických
kapacit. Rezignovat na tuto soutì znamenalo dát v sázku národní
bezpeènost  umonit ostatním získat pøevahu, kterou vyuijí pro
získání nadvlády. Aby tento realistický imperialismus rezonoval
s americkým excepcionalismem  tedy s pøedstavou o vlastní výjimeènosti a vyvolenosti , musel být ovem obalen idealistickou
rétorikou. Ta obhajovala expanzi poukazem k solidaritì s utlaèovanými národy a ke svìtodìjné misi Ameriky v íøení svobody.
Imperialistická lobby prosadila válku proti panìlsku a po
vyuití národnì bezpeènostní záminky (potopení váleèné lodi
Maine u kubánských bøehù) a poté, co bulvární tisk vybièoval
americké morální rozhoøèení líèením útrap kubánského lidu tváøí
v tváø tyranské zvùli panìlù.16 Podle oficiálního zdùvodnìní kubánské intervence prezidentem McKinleym la americká vojska do
boje ve jménu lidskosti a aby ukonèila barbarství, krveprolévání,
hladovìní a strané útrapy, které jsou strany konfliktu neschopné èi
neochotné zastavit èi zmírnit.17 McKinley se ovem ani slovem
nezmínil o tom, e by snad výsledkem intervence mìla být nezávislost Kuby. Bylo jasné, e za její politický osud pøevezme zodpovìdnost americký protektor, který si, slovy tzv. Plattova dodatku 
pøijatého Senátem v únoru 1901 a pøipraveného z velké èásti
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ministrem války Elihu Rootem  ponechá právo intervenovat pro
zachování kubánské nezávislosti a vlády chránící ivot, vlastnictví
a individuální svobodu.18
Pøevzetí kontroly nad Kubou, Filipínami èi Panamou nemohlo
být pojmenováno pouze egoistickým jazykem národních zájmù,
ale vdy musela být do popøedí postavena altruistická  morální
a humanitární  motivace. Jeffersonovský izolacionistický idealismus, podtrhávající protiklad mezi vlastní svobodou a podmaòováním druhých, se promìnil v idealismus imperialistický, jen uèinil
ze dvou stran protikladu dvì strany jedné mince. Ze svobodné
republiky byla Amerika redefinována na øíi svobody.
Imperialismus, rasa a munost

Spojení partikularismu národních zájmù s univerzalismem velidských ideálù bylo u imperialistù z pøelomu 19. a 20. století propojeno s charakteristickými prvky americké kultury té doby: s rasismem,
sociálním darwinismem a kritikou zentilosti amerických elit.
Pøevládající pøedstava o nadøazenosti anglosaské rasy slouila ovem nejen ospravedlnìní imperialistického podmaòování ménìcenných, ale také jeho kritice, která poukazovala k nesluèitelnosti takového politického panství s principy americké republiky.
Rasová pøíslunost se povaovala za indikátor monosti individuální i kolektivní svobody  èím níe v rasové hierarchii se daná
skupina nacházela, tím nemonìjí pro ni údajnì bylo adaptovat se
na systém spoøádané svobody vybudovaný Anglosasy. Hned po
nich byla v rasové hierarchii dalí severská rasa  Nìmci a po nich
následovali Slované. Latinské národy Evropy, nemluvì o latinskoamerických míencích, stály pak jetì níe. Nejnií pozici zaujímali èernoi a indiáni.19 Rasové pojmy pomáhaly Amerièanùm
racionalizovat vytlaèování panìlska ze Severní Ameriky a posunutí mexické hranice dále na jih... Tyto pojmy se projevily znova
v 90. letech 19. století. Podporovaly dozrávající nárok Spojených
státù na roli pøirozeného vùdce a policajta amerického mezistátního systému, inspirovaly pokøik na záchranu Kuby zkouené panìlskými krutostmi a podpíraly poadavky na anexi Filipín. Zároveò vak stejné pojmy zpùsobily, e opozice se stavìla proti zakládání
zámoøských kolonií, obzvlátì na Filipínách. Vládnout v tropickém
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klimatu a mísit se s ménì hodnotnými národy hrozilo podkopáním
rasové vitality anglosaského plemene.20 Rasismus byl dùvodem
dvojznaèného vztahu Amerièanù k národnìosvobozeneckým revolucím neevropských spoleèností. Na Filipínách i na Kubì byly
revoluce proti panìlské koloniální správì ukonèeny americkou
vojenskou intervencí. Washington se stavìl jako poruèník pro domorodce, kteøí nebyli jetì pøipraveni na svobodu a plnou nezávislost.21
Rasismus se v posledních letech 19. století spojoval se sociálním darwinismem. Evangelický kazatel Josiah Strong napsal roku
1885 bestseller nazvaný Nae zemì, v nìm tvrdil, e zázraèný
pokrok Spojených státù stejnì jako povaha jeho lidu jsou výsledky
pøirozeného výbìru a e se díky svým biologickým výhodám anglosaská rasa rozíøí po celé zemìkouli. Profesor James K. Hosmer z univerzity Johns Hopkins v souladu s tím tvrdil, e Anglické instituce, anglický jazyk, anglické mylení se stanou základními
rysy politického, sociálního a intelektuálního ivota lidstva. Sociálnìdarwinistický rasismus dodával konkrétní vysvìtlení tezi
o zjevném pøedurèení. V dobì, kdy prezidentský úøad zastával
McKinley, Albert Beveridge prohlásil, e Bùh oznaèil americký
lid jako svùj vyvolený národ, který má být pøedvojem regenerace
svìta. Toto je boská mise Ameriky... Jsme poruèníci svìtového
pokroku, hlídaèi spravedlivého míru.22
Jak píe americký historik a kulturní kritik Christopher Lasch,
imperialisté promìnili starou ideu zjevného pøedurèení na postdarwinistickou ideu zjevné povinnosti vyích civilizací nahradit
nií, a to buïto jejich pøímým vyhubením (jako vyhubovali bìloi
indiány), nebo jejich povznesením a pokøesantìním. Právì jakoto nositel civilizace mìl americký národ povinnost anektovat
Filipíny, a ji se tato povinnost jevila jakkoliv nepøíjemnou.23
Jak bylo naznaèeno výe, nìkteøí antiimperialisté 90. let nebyli
o nic ménì rasistiètí ne jejich imperialistiètí protivníci. Na rozdíl
od nich vak ostøe odliovali kontinentální expanzi od expanze
zámoøské. První pro nì byla pøedevím roziøováním hranic republiky svobodné rasy. Zámoøská expanze naopak znamenala inkorporaci území osídlených niími rasami, které nejsou schopné
samosprávy a musely by se proto stát poddanými metropole.
Svobodná republika by se promìnila v despocii. Taková vláda 
nezaloená na souhlasu ovládaných  vak odporuje americké
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pøedstavì ádoucího politického zøízení. Metropole by musela vybudovat stálou armádu urèenou k potlaèování pøípadných revolt
poddaných a ta by se posléze mohla stát nástrojem potlaèení svobody uvnitø USA. Inkorporace orientálních ras mohla navíc vést
k jejich neøízené migraci do metropole a k rozkladu americké civilizace opírající se o severní rasy  Anglosasy a Germány. Nebylo
náhodou, e dùleitou skupinu antiimperialistù pøedstavovali jiané, kteøí dùvìrnì znali praktické i morální problémy, které pøináelo souití bìlochù s èernochy, a nemìli tudí zájem jetì více
zkomplikovat situaci bìlochù napojením na Asiaty. Debata mezi
antiimperialisty a imperialisty navázala v novém historickém kontextu na debatu mezi jeffersonovskými republikány, hlásajícími
izolaci Ameriky od okolního svìta, a hamiltonovskými federalisty,
obhajujícími její aktivní zahraniènìpolitické zapojení.
Vedle rasismu a sociálního darwinismu byla tøetím ideologickým elementem imperialistické epochy kritika zentilosti americké buroazie. Výslovným zámìrem Theodora Roosevelta bylo
promìnit provincialisticky rozdrobenou americkou elitu do sjednocené elity celonárodní, která se mìla stát reprezentantem Ameriky tváøí v tváø ostatním velkým národùm pøi rozdìlování zámoøských kolonií. Roosevelt kritizoval zmìkèilost tradièní americké
obchodnické vrstvy, z ní sám pocházel. Imperiální dobrodruství
jí mìlo umonit znova si osvojit ctnosti boje. Buroazní spoøádanost mìla být doplnìna munou silou. Opakovanì vyzýval pøedstavitele slunosti, aby se dali dohromady, aby si pinili ruce politikou, aby se enili a mìli hodnì dìtí  to aby se vyhnuli pohlcení
pøistìhovaleckými hordami (,rasová sebevrada)  a pøedevím,
aby znova oivili váleèné umìní. Roosevelt a Lodge si byli vìdomi
vazby ,ivota v napìtí na sociální podmínky zemì jako celku,
a proto povaovali imperialismus za program morální regenerace,
jeho prostøednictvím by vládnoucí tøída znova získala odvahu
a nelítostnost, kterou potøebuje k pevné vládì.24 Buroazie se
mìla v posuzování zahranièní politiky povznést nad èistì obchodní hledisko. Slovy Roosevelta samého: Existuje patriotismus, láska k zemi, hrdost na rasu, odvaha, munost, vìci, které se nedají
vyrobit ani koupit .25 Jak uvidíme v 10. kapitole, protiklad mezi
zentilým pøáním vyhnout se konfliktu ústupkem a munou pøipraveností k silové konfrontaci zdìdili po Rooseveltovi jeho
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neoimperialistiètí pokraèovatelé jako Charles Krauthammer a Robert Kagan.
Rooseveltovi, Lodgeovi èi Mahanovi nelo pøi obhajobì ctností
boje proti mìácké zmìkèilosti o romantické odmítnutí buroazní
civilizace, ale o její obohacení váleènickými elementy. Jak bylo
naznaèeno, lo o promìnu provinciální elity do národní vládnoucí
tøídy a o potírání jejich regresivních sklonù  parochialismu, defétismu a sklonu k uhýbání, nechuti k politice, averzi k imperiálním
dobrodrustvím. Mui Rooseveltova typu... usnadnili pøechod od
lokalismu k imperialismu a od manchesterovského liberalismu
k ,politickému kapitalismu  ke státnímu intervencionismu vnucujícímu anarchické ekonomice øád... Jakmile byl pøechod dokonèen, rooseveltovský ovinismus se stal zbyteèným. Od té chvíle se
americký imperialismus oblékl do ideologie wilsonovského internacionalismu. Jeho brutální rysy  rasismus, militaristické výzvy,
rétorika heroismu a sebeobìti  byly odhozeny a nahrazeny novým
dùrazem na úèinnost a modernizaci zaostalých zemí, ritualistickým potvrzováním ,práva na sebeurèení a hlasitými vyznáními
antiimperialismu (výhodnými pro zájmy zemì, která se do závodu
o rozdìlování imperiální koøisti zapojila pozdì). Na konci první
svìtové války se Roosevelt stal anachronismem.26
3. Internacionalismus

Bylo øeèeno, e Roosevelt musel díky idealismu americké politické tradice doplòovat svùj rasismus, darwinismus a machismus idealistickou rétorikou. Woodrow Wilson (19131920) navázal na
tento taktický idealismus Theodora Roosevelta, kdy poslal americká vojska do Mexika, aby uèila jihoamerické republiky volit si
dobré lidi. Podle Wilsonova slavného výroku mìla první svìtová
válka uèinit svìt bezpeèným pro demokracii (safe for democracy).27 Podle toho, díváme-li se na Wilsonùv internacionalismus
rùovými nebo èernými brýlemi, jeví se buï jako pøekonání sporu
mezi idealistickým izolacionismem a realistickým imperialismem,
a nebo jako jejich syntéza. První interpretace podtrhává rozchod
s Rooseveltem, druhá navázání na nìj. Wilson sám se samozøejmì
vidìl prvními brýlemi: Amerika nemìla být øíí usilující o svìtovládu,
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ale mìla se stát prvním národem mezi rovnými v rámci jejich
celosvìtového spoleèenství.
Podobnì jako výe zmínìné potopení lodì Maine u kubánských
bøehù roku 1898 i nasazení nìmeckých ponorek roku 1917 bylo
pochopeno jako jasná známka bezpeènostního ohroení USA 
jako dùkaz toho, e pøípadné vítìzství Nìmecka na starém kontinentu by této zemi otevøelo cestu k transatlantické expanzi. Takové
monosti bylo tøeba pøedejít a rozhodnout boj pøímo v Evropì.
K tomuto realistickému motivu pøidal Wilson motiv idealistický.
Kdy ádal 2. dubna 1917 Kongres o vyhláení války nìmecké
øíi, prohlásil, e pokud Amerièané musejí prolévat svou krev, tak
jedinì pro demokracii, pro právo podmanìných na hlas ve svých
vládách, pro práva a svobody malých národù, pro veobecnou
vládu práva v souhøe svobodných národù, která pøinese mír a bezpeèí vem národùm a uèiní nakonec celý svìt svobodným.28 Obsah jeho slavných Ètrnácti bodù vyhláených o rok pozdìji lze pak
shrnout následovnì: suverénní rovnost a národní sebeurèení, vzájemné záruky politické nezávislosti a územní nedotknutelnosti,
svobodný obchod, svoboda moøí, prùhledná diplomacie a nahrazení autokratických  tj. pro Wilsona militaristických  vlád demokratickými, to ve ve spojení s omezením zbrojení a nastolením
institucí kolektivní bezpeènosti.29 Spoleènost národù nemìla být
výrazem rovnováhy moci (the balance of power), ale spoleèenstvím moci (community of power).30 (Výrazem kolektivní bezpeènost zaèal být Wilsonùv projekt oznaèován a od 30. let.)
Pro Roosevelta i Wilsona bylo dùvodem amerického zapojení
vzrùstající propojování svìta, které uèinilo z izolacionismu krátkozrakou, nerealistickou politiku. Oba prezidenti chápali, e národní zájem Ameriky je napojen na mezinárodní stabilitu. Americké sebepojetí vak vyadovalo, aby zahraniènìpolitické angamá
nebylo zdùvodnìno jen národním egoismem, ale také velidským
altruismem. Zatímco Roosevelt dodával toto ospravedlnìní jen na
pùl úst, Wilson na nì pøenesl tìitì své rétoriky. První prezident
chtìl Ameriku normalizovat  zapojit ji do svìtové velmocenské
hry, druhý naopak odùvodòoval její svìtovou roli excepcionalisticky: byla mezi svìtovými velmocemi demokratickou výjimkou
a jako taková mìla zvlátní úkol prosadit na planetární úrovni ty
hodnoty a ideály, které definovaly její domácí politiku.
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Zatímco Roosevelt opustil izolacionismus ve jménu partikulárních zájmù imperiální mocnosti, Wilson jej opustil ve jménu univerzálních hodnot vtìlených ve svobodné republice. Rámcovou
vizí amerického zapojení do svìtové politiky byla pro prvního
anarchická rovnováha mocí, periodicky testovaná pouitím síly,
pro druhého pak instituce kolektivní bezpeènosti, opøená o mezinárodní právo. Podle první pøedstavy bylo americké zahraniènìpolitické zapojení ospravedlnìno politicky  bojem o svìtovládu; podle druhé pøedstavy bylo ospravedlnìno morálnì  povoláním
Ameriky vést lidstvo pøi budování spravedlivìjího svìta. V Rooseveltovi a Wilsonovi tedy proti sobì stály dvì protikladné vize
svìtového øádu a místa Ameriky v nìm  mocenská multipolarita
koloniálních øíí opøená o jejich vojenskou sílu na stranì jedné
a spoleèenství rovnoprávných národù opøené o jejich morální konsenzus na stranì druhé. V jednom pøípadì chtìla Amerika soutìit
o svìtové panství, ve druhém chtìla být vùdcem svìtového spoleèenství rovných.
Tyto dvì pozice proti sobì stály také pøi diskusi o vstupu USA
do Spoleènosti národù po skonèení první svìtové války. Na rozdíl
od Wilsonova úsilí o pøeloení univerzalismu domácí politiky do
politiky zahranièní se jeho odpùrce Lodge drel jasného oddìlení
obou sfér a jejich zakládajících principù: v protikladu k domácí
politice nemìla být podle nìj mezinárodní politika zaloena na
morálním konsenzu o univerzálních hodnotách, nýbr na rovnováze
partikulárních mocností. Z hlediska pøedcházejících zahraniènìpolitických alternativ lze øíci, e Lodge proti Wilsonovì reformulaci Jeffersonova idealismu stavìl svou reformulaci Hamiltonova
realismu. Amerika mìla budovat vlastní vojenskou sílu a zlepovat
své postavení na mezinárodní scénì nikoliv za úèelem prosazení
globální spravedlnosti, nýbr za úèelem zajitìní vlastní bezpeènosti, popøípadì bezpeènosti tìch zemí a stability tìch regionù,
které bezprostøednì s její bezpeèností souvisely. Odliné cílové
vizi mezinárodního øádu odpovídala volba odliných prostøedkù.
Zahranièní politika nemìla být opøena o multilateralismus dovolávající se univerzálních principù, nýbr o unilateralismus hájící
partikulární národní zájmy. Diskuse skonèila porákou Wilsona.
Pøestoe odmítnutí vstupu do Spoleènosti národù nebylo vedeno
izolacionistickými pohnutkami, vyústilo do období izolacionismu:
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nechu koordinovat a konzultovat své intervence s jinými státy
spolu se stanovením velmi vysokého prahu pro signál ohroení
amerického zájmu zpùsobily, e USA neèinnì pøihlíely silám,
které v 30. letech tlaèily svìt ke svìtové válce.
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II. STUDENÁ VÁLKA
4. Studenováleèný konsenzus

Teprve útok na Pearl Harbor 7. prosince 1941 Americe brutálnì
pøipomnìl, e svìtové dìní v daleké Asii a Evropì se bezprostøednì dotýká i její vlastní bezpeènosti. Z neblahých dùsledkù izolacionismu si vzali pouèení Franklin D. Roosevelt (19331945), Harry
S. Truman (19451952) i Dwight D. Eisenhower (19531960).
Jejich intervencionismus vyrùstal z logiky celosvìtové mocenské
rovnováhy a obrany národní bezpeènosti. Aby vak mohl být obhájen pøed americkou veøejností, musel zároveò rezonovat s obrazem
amerického svìtodìjinného vyvolení. Ji pøed vtaením do války
tuto ideu opráil Henry Luce ve slavném úvodníku v èasopisu Life
ze 17. února 1941, nazvaném pøíznaènì Americké století. Luce
v nìm vyzýval Amerièany, aby zaèali aktivnì promìòovat celý svìt
v souladu se svými hodnotami.1 Nárùst ekonomické a vojenské
moci Ameriky na konci druhé svìtové války el ruku v ruce
s otevøenými dveømi Evropy pro pokraèující americkou pøítomnost na starém kontinentì  americká øíe se ji neroziøovala jen
ekonomickým tlakem èi vojenskou intervencí, ale také na základì
pozvání (empire by invitation).2
Politika zadrování (k ní patøil Marshallùv plán i ustavení
NATO) vycházela z uznání, e obrana Evropy a dalích strategických regionù pøed sovìtskou expanzí je v bezprostøedním bezpeènostním zájmu USA. V rámci Trumanovy doktríny bylo toto realistické, hamiltonovsko-lodgeovské jádro obaleno idealistickým
ospravedlnìním, pøevzatým z jeffersonovsko-wilsonovské rétoriky. Národní zájem byl v údajném souladu s obranou mezinárodního øádu i univerzálních hodnot. Amerièané nebyli zapojeni do
globální mocenské rovnováhy jen proto, aby hájili svou národní
bezpeènost, ale také proto, aby chránili mezinárodní právo (zaruèující územní suverenitu a politickou nezávislost ostatních národù)
a podporovali vude ve svìtì rozvoj svobody a demokracie.
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Spojení realistického ohledu na národní zájem s idealistickými
ohledy na práva ostatních národù a celosvìtový rozvoj demokracie
bylo umonìno tím, e sovìtská hrozba svobodným institucím
a mezinárodnímu øádu byla souèasnì hrozbou americké bezpeènosti... [a] mohla [tedy] být vyjádøena jak v termínech realistického zájmu na americké bezpeènosti, tak v termínech idealistické
obrany právních zásad a svobodných institucí. S rùznými odùvodnìními dospìli Amerièané ke spoleènému závìru: Sovìtský svaz
by mìl být zadrován.
Z tohoto spoleèného pøedpokladu pak vycházela debata o otázce, zda hrozbou je pøedevím partikulární velmoc  SSSR , nebo
politické hnutí zaloené na univerzalistické ideologii  komunismus. Nicménì byla nastolena pøibliná rovnice mezi zajiováním øádu a ochranou svobody na stranì jedné a zajiováním bezpeènosti na stranì druhé. Tato rovnice sjednocovala jinak odliné
pohledy a drela pod svou prostornou støechou republikány i demokraty, realisty i idealisty Tvoøila pevné základy studenováleèného konsenzu, který sotva mohl být naruen stranickými arvátkami a rozdìleními.3 V této shodì se prakticky pøekrývaly pohledy
dvou filozoficky protikladných pozic naèrtnutých ve 2. a 3. kapitole  imperialismu a internacionalismu. Tato shoda také legitimovala skuteènosti, které z hlediska jeffersonovského republikanismu
mìly být prokletím Ameriky: mocnou stálou armádu oddìlenou od
obèanstva, nedostateènì kontrolované vnitøní i vnìjí tajné sluby,
zvìtování prezidentských pravomocí v otázkách národní bezpeènosti.
Studenováleèný konsenzus byl posílen korejskou válkou roku
1950, která se v kontextu komunistické ofenzivy na evropské
i asijské frontì (èeskoslovenský puè a blokáda Berlína, uchopení
moci komunisty v Èínì, sovìtské pokusy s atomovou bombou)
zdála být jak obranou amerických bezpeènostních zájmù, tak obranou univerzálních hodnot. Tento konsenzus byl naopak otøesen
vietnamskou válkou, v jejím prùbìhu postupnì narùstaly pochybnosti o tøech základních dùvodech intervence  obranì mezinárodního øádu a práva, obranì svobody a demokracie a obranì americké
bezpeènosti. Jednalo se o legitimní zásah proti napadení jednoho
státu jiným, nebo o vmìování do vietnamské obèanské války? Bránila Amerika ve Vietnamu svobodu a demokracii, nebo pravicovou
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diktaturu? Byla válka skuteènì nezbytná pro zajitìní amerických
bezpeènostních zájmù?4
Vzestup a klíèová role Henryho Kissingera v americké politice
první poloviny 70. let je pøíznakem toho, e pragmatici zdùrazòující realistické jádro studenováleèného konsenzu posílili své postavení, a to zøejmì i díky rostoucí ambivalenci veøejnosti i politických elit vùèi vietnamskému váleènému dobrodruství. Pragmatici
vak nemohli zvrátit základní sklon Amerièanù formulovat zahranièní politiku s poukazem k roziøování univerzálních morálních
hodnot  práv národù i jednotlivcù , a nikoliv pouze s poukazem
k národnímu zájmu na bezpeènosti. Vietnamský syndrom neznièil
ideu americké svìtodìjné mise, ale podnítil pouze odliení dvou
základních pøístupù k jejímu uskuteèòování: liberál Carter spoléhal pøi obhajobì lidských práv spíe na multilateralismus a pøesvìdèující sílu veøejného mínìní, konzervativec Reagan spoléhal
(hlavnì v prvním prezidentském období) pøi potírání øíe Zla
spíe na unilateralismus a zastraující sílu zbraní. Zatímco do prvního prezidenta se vtìlila tradice idealistického internacionalismu,
do druhého se vtìlila tradice idealistického imperialismu.
5. Kennanova kritika

Bylo øeèeno, e v konsenzu studené války se pøekryly dvì ze tøí
zahraniènìpolitických tradic Ameriky  internacionalismus a imperialismus. Jejich shoda byla naruována pokraèovateli tradice
tøetí  izolacionismu. Ten na sebe ji od 19. století mohl brát
konzervativní èi pravicovou i radikální èi levicovou podobu. Tato
kapitola je vìnována pøedstaviteli prvního køídla  diplomatu
a teoretikovi Georgi Kennanovi; druhé køídlo  tak, jak se manifestovalo v tzv. revizionistické historiografii 50. a 60. let  bude
charakterizováno jen struènì v závìreèné odboèce.
George Kennan byl enfant terrible americké zahranièní politiky
druhé poloviny 20. století. To on roku 1946 formuloval strategii
zadrování (containment) Sovìtského svazu, avak ji za dva
roky tvrdì napadl tehdejí americkou politiku, která se této strategie dovolávala. K zadrování euroasijské velmoci vyzval Kennan
v tzv. dlouhém telegramu, který zaslal na americké ministerstvo
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zahranièních vìcí z moskevské ambasády 22. února 1946, a ve
slavném èlánku Zdroje sovìtského chování ve Foreign Affairs
z èervence 1947, podepsaném kvùli udrení diplomatické anonymity znaèkou X.5 Jako znalec Ruska a rutiny nevyvozoval Kennan stalinský expanzionismus z komunistické ideologie, nýbr
z historické tradice Ruska jako zemì s otevøenými hranicemi
a zkueností jejich neustálého ohroení. Tato zkuenost vtípila
ruským carùm politiku maximálního roziøování tìchto hranic jako
jediné úèinné obrany proti potenciálnì nepøátelskému okolnímu
svìtu. Cílem bylo vytváøet bezpeènostní zóny a sféry vlivu.
Spíe ne z úsilí o prosazování ideálù komunismu, jím byl
ruský expanzionismus vysvìtlován ideology studené války, vycházela podle Kennana sovìtská zahranièní politika z tradièních principù carského imperialismu  øídila se dynamikou síly, nikoliv
logikou idejí. Právì proto bylo podle Kennana tøeba ukázat Sovìtùm pøipravenost k pouití síly a nastavit hráze jejich expanzi. Za
tímto obranným valem mìla být utuována dùvìra a soudrnost
ohroených  napøíklad prostøednictvím ekonomické rozvojové
pomoci, kterou posléze pøedstavoval Marshallùv plán, jen mìl
Kennan po svém návratu z Moskvy jako vedoucí týmu pro plánování politik amerického ministerstva zahranièí na starosti. Kennan
zdùrazòoval nutnost nabádat regionální spojence v Evropì i v Asii
k pøebrání jejich vlastního dílu odpovìdnosti a k rozvinutí vlastní
moci, nebo sovìtsko-americká bipolarita byla podle nìj nad ekonomické, vojenské i politické monosti Ameriky.
Zadrování mìlo být prostøedkem ke strategickému cíli, jím
bylo zhroucení èi alespoò zmìkèení (mellowing) sovìtské moci.
Otevøená zùstala otázka konkrétní taktiky. Jedna interpretace vidìla cestu k tomuto cíli v agresivním zatlaèování (rolling-back)
komunismu vude, kde se k tomu naskytne pøíleitost; druhá interpretace naopak poukazovala k úèinnosti kulturního a ekonomického vlivu Západu na sovìtský blok v situacích uvolòování  détente.
Ti, kteøí Kennana interpretovali prvním zpùsobem, povaovali
jeho kritiku Trumanovy doktríny a výzvy k jednání se Sovìty,
kvùli nim se ji v roce 1948 dostal do sporu s oficiální americkou
politikou, za obrat o sto osmdesát stupòù.6 Pøipustí-li se naopak
druhá interpretace, pak se tato jeho kritika i na ni navazující obhajoba vyjednaného americko-sovìtského urovnání v rozhlasových
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Reith Lectures vysílaných na stanici BBC na konci roku 1957 jeví
jen jako posun ve výbìru taktických prostøedkù s ohledem na odliné zhodnocení situace a soupeøe, nikoliv vak jako zásadní obrat
v definici strategického cíle. Spoleèným jmenovatelem obou postojù  a tedy i mostem mezi nimi  je jejich realismus. Pozdìjí
odmítnutí idealistického militarismu studené války navazuje na
Kennanovu analýzu zdrojù ruského imperialismu, která odmítala
redukovat konflikt se Sovìtským svazem na spor univerzálních
hodnot a idejí  komunismus versus svobodný svìt  a zdùrazòovala naopak logiku partikulárních velmocenských zájmù.7
Kennanovo odmítnutí studenováleèného konsenzu lze shrnout
do tøí vzájemnì provázaných bodù: obhajoba partikularismu národních zájmù proti univerzalismu velidských hodnot, obhajoba
územní lokalizace konfliktu  odliení centra od periferie  proti
jeho globalizaci a koneènì obhajoba politického pojetí konfliktu
proti jeho militarizaci.
Idealistický univerzalismus studenováleèné rétoriky mìl podle
Kennana neblahé politické dùsledky: právì proto, e konflikt byl
líèen jako spor dvou univerzalistických doktrín, se Amerika mìla
zavázat k podpoøe odpùrcù komunismu kdekoliv na svìtì. Místo
partikularistické politiky rovnováhy mocí  tedy jejich vzájemného zadrování ve vlastním slova smyslu  se mìlo ve studené válce
jednat o konflikt svobody a despocie, dobra a zla, jen se díky této
své morální povaze týkal vech lidí na celé planetì. V zásadì se
proto v tomto konfliktu nemìl brát ohled na hranice mezi národy.
Navíc mìlo jít místo zadrení síly protivníka  aby neohrooval
nae partikulární zájmy  o jeho bezpodmíneènou poráku: se
Zlem pøece nejsou moné ádné kompromisy.
Tam, kde realista Kennan vidìl spor mezi národními státy 
jejich bloky a sférami vlivu  , naznaèoval Truman, e linie konfliktu vede uvnitø národù a pøes jejich hranice. Kennan nepopíral
druhou dimenzi  nijak se netajil tím, e sovìtský komunismus je
nelidskou despocií a e je proto ádoucí pouít dostupných prostøedkù k jeho promìnì  ale jasnì ji podøazoval pod dimenzi
první. Trumanova doktrína byla pro Kennana nepøijatelná, nebo
tuto prioritu pøevracela. Spolu se zdùraznìním univerzálních, velidských hodnot oproti partikulárním, národním zájmùm zbavovala
konflikt jeho územního ohranièení. S moralistickou univerzalizací
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konfliktu (od národních zájmù k velidským hodnotám) tak la
ruku v ruce jeho univerzalizace teritoriální. Zatímco Kennanovým
pøedpokladem bylo, e zadrování se nemìlo roziøovat na spory
na periferii, konsenzus studené války se naopak poèínaje intervencí v Koreji klonil ke globálnímu pojetí zadrování  jako by hranice mezi bloky rozdìlovaly celou planetu na dvì poloviny, take
horký konflikt mohl vzniknout kdekoliv podél nich.
Tøetím bodem sváru mezi Kennanem a oficiální americkou politikou byl americký sklon k militarizaci zadrování. Kennan od
roku 1948 naopak povaoval za hlavní pole konfrontace politickou soutì dvou systémù a kritizoval jednostranné spoléhání na
vojenskou sílu a na vzrùstající vliv vojensko prùmyslového komplexu a promìnu USA do státu národní bezpeènosti.
Kennanovo odmítnutí ideologie studené války bylo souèástí
obecnìjí kritiky legalisticko-moralistického pøístupu, jen podle
nìj charakterizoval americkou zahraniènìpolitickou tradici jako celek. Kennan pøitom nekritizoval tento pøístup proto, e by opomíjel
národní zájem ve jménu morálních ideálù, ale proto, e nebyl schopen tyto dva typy cílù oddìlit. Podle Kennana není nebezpeèné
národní sobectví samo o sobì, ale národní sobectví, které na sebe
bere masku vzneených ideálù. Tak dostávají pozemské a relativní
cíle háv absolutních principù, které ospravedlòují vechny prostøedky a nerespektují ádné meze. Z tohoto hlediska není Kennanova kritika kritikou idealismu a univerzalismu per se, ale kritikou
jejich falených podob. Realista nepopírá existenci a hodnotu morálních ideálù, ale kritizuje instrumentalizaci tìchto ideálù pozemskými politickými silami  a ji je nevìdomá a naivní nebo zámìrná a pokrytecká. Jak komentuje Christopher Lasch: Problém
Wilsona nespoèíval v tom, e by vedl køiácký zápas za vysoké
ideály a ignoroval americký zájem. Problém spoèíval v tom, e
jako vìtina státníkù nevìdomky pøekládal sebezájem svého
spoleèenství do jazyka vzneeného idealismu... jeho utopií ve
skuteènosti nebyl svìt bezpeèný pro demokracii, ale svìt bezpeèný pro nás [tj. Ameriku].8 Protoe jednotlivci i národy jsou
koneèné a zvlátní entity, do jejich morálních ohledù se neustále mísí zvlátní zájmy a mocenské ambice, je idealistický
intervencionismus neustále ohroen faleností a skluzem do imperialismu.
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Kennan poukazoval na to, e toto riziko hrozí obzvlátì naléhavì právì u Amerièanù jako idealistického národa par excellence.
Amerièané nejsou schopni dùslednì rozliovat otázky práva od
otázek moci, hledisko univerzálních principù od hlediska partikulárních zájmù, konflikty morální od konfliktù politických. Jejich
sklon smìovat principy a zájmy je spjat se sklonem pojímat svìtovou politiku podle vzoru politiky domácí  tj. jako oblast podøízenou urèitým právním principùm, jejich poruení èiní z naruitele
zloèince a vyaduje jeho totální poráku. Jakmile se násilí ji nepouívá pouze k obhajobì partikulárních zájmù, nýbr k realizaci
univerzálních principù, stává se trvalejím, stranìjím a kodlivìjím pro politickou stabilitu.9 Protoe jeho pouití proti zloèincùm mezinárodního øádu je motivováno absolutistickým cílem
spravedlnosti a vìèného míru, ztrácí násilí vechny meze.
Z tìchto dùvodù hlásal Kennan návrat k zapomenutému umìní
diplomacie, které není motivováno obecnými principy, ale zvlátními zájmy. Toto umìní se neøídí vizí spravedlnosti, nýbr logikou
mocenské rovnováhy. Na rozdíl od legalisticko-moralistické zahranièní politiky je diplomacie v pravém slova smyslu zaloena na
skromném uznání, e ná vlastní národní zájem je ve, co jsme
schopni znát a èemu jsme schopni porozumìt.10 Podobnì jako
dalí realisté byl Kennan skeptický k veøejnému mínìní a demokratickým procedurám a nostalgicky vzpomínal na dobu, kdy byl
lid jen skupinou poddaných, kteøí do politiky vládcù nemìli co
mluvit. Konflikty demokratického 20. století poèínaje první svìtovou válkou ho pøesvìdèily, e lid není rozumnìjí ne vláda... [e]
veøejné mínìní není zmíròující silou v dungli politiky.11
Zárukou civilizovaných mezinárodních vztahù jsou profesionální diplomaté zasvìcení do náleitých forem provádìní politiky,
a nikoliv politiètí vùdcové (vynesení do funkcí demokratickou volbou), kteøí se odvolávají k morálnì vzneenému obsahu.12 Realistiètí profesionálové rozumìjí tomu, jak zacházet s mocí, a tak jsou
schopni krotit její odvrácenou stranu  násilí. Idealistiètí amatéøi
nevidí dál ne za své principy, a protoe neznají know-how moci,
místo ke svým ideálùm tlaèí svìt ke stále vìtí nelidskosti. Realisté
se starají o pøízemní zájem vlastního národa a pouívají pøitom
náleitì omezených prostøedkù. Tím nepøímo redukují nièivost
násilí a v mezích lidské nedokonalosti polidují svìt.13 Idealisté
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tyto meze nerespektují  chtìjí spasit lidstvo z nedokonalého svìta, a tím ho vrhají do propasti barbarství.
Ve výe zmínìných rozhlasových pøednákách z konce roku 1957
Kennan prohlásil, e ve své formulaci zadrování z let 19461947
pøecenil agresivitu Sovìtù a zároveò nedocenil jejich sílu a vytrvalost, kdy pøedpokládal, e zadrování by mohlo vést k rychlému
zhroucení sovìtského reimu. Na stranì druhé upozornil na to, e
od Stalinovy smrti roku 1953 se skuteènì Sovìtský svaz promìnil
a obmìkl, jak pøedpokládal ve svém èlánku. Nová situace podle
nìj umoòovala pokusit se o vyjednání vojenského staení Sovìtù
i Amerièanù z Evropy a o sjednocení a vojensko-politickou neutralizaci Nìmecka (které by tedy nemohlo být èlenem NATO).14
Dean Acheson, bývalý ministr zahranièních vìcí Harryho Trumana, oznaèil Kennanovu pozici za nový izolacionismus a tázal
se, proè opoutìt zadrování, kdy doposud prokázalo svou úèinnost a moná èasem skuteènì povede ke sjednocení Nìmecka
a stáhnutí Sovìtù ze støední Evropy bez toho, e by pøitom musela
být oslabena americká hegemonie v Evropì.15 Acheson tak obhajoval pozici, kterou formuloval sám Kennan v letech 19461947:
Sovìtský svaz postupnì podlehne soustøedìnému tlaku a Západ
zvítìzí. Kennan se naproti tomu v nové historické situaci pøimlouval za politickou akomodaci obou velmocí opøenou o vzájemné
ústupky. Hájil stanovisko, e zcela vylouèit pøipravenost Sovìtù ke
kompromisùm lze jen tehdy, pokud v nich Západ vidí monstra bez
petky racionálního uvaování. Místo takové démonizace soupeøe
navrhoval nabídnout Sovìtùm ruku, avak neodkrýt si pøitom záda
pro pøípad, e Sovìti nabídnutý kompromis odmítnou. Vylouèí-li
se naopak pøedem monost, e jsou ke kompromisu otevøeni, pak
budou Sovìti skuteènì nuceni k nekompromisnímu chování. Amerièané vedeni nedùvìrou a agresivitou podpoøí nedùvìru a agresivitu Sovìtù tím, e ji budou pøedem pøedpokládat.
Tvrdý postoj Západu vyústil do postavení Berlínské zdi roku
1961. Kennan se smíøil se svou porákou ohlednì sjednocení Nìmecka a od té chvíle zamìøil svou pozornost na obhajobu détente
a kontrolu závodù v nukleárním zbrojení. Roku 1961 se na krátkou
dobu vrátil do diplomacie, kdy ho John F. Kennedy jmenoval
velvyslancem v Jugoslávii. Jeho pokusy o prosazování politiky
dialogu vùèi této komunistické zemi vak narazily na tvrdý odpor
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antikomunistické jugoslávské lobby v USA, která nacházela podporu v hysterickém antikomunismu èásti amerického veøejného
mínìní. Místo aby byl Západ schopen vyuívat politických a ideologických rozporù uvnitø východního bloku k oslabení Moskvy,
svým nesmiøitelným antikomunismem moc Moskvy utuoval, nebo potenciální odpadlíky zahánìl zpìt pod její køídla.
Je tøeba jetì jednou zdùraznit, e Kennan nebyl obhájcem dlouhodobého appeasementu ve smyslu definitivního pøijetí sovìtské hegemonie ve støední a východní Evropì. Stále se hlásil k cíli osvobození
východní Evropy ze sovìtské nadvlády a k vnitøní promìnì Ruska.
Jeho odpor ke studenováleènému konsenzu se netýkal tohoto dlouhodobého strategického cíle, ale krátkodobých taktických prostøedkù jeho dosaení: pøi dané vojenské síle Sovìtù bylo podle nìj
daleko rozumnìjí a realistiètìjí smìøovat k nìmu vyuíváním
vnitrokomunistických rozkolù ne závody ve zbrojení.16 Na místo
tìchto závodù mìla nastoupit mírová soutì dvou systémù.
Kennan byl umírnìným kritikem války ve Vietnamu. Jeho kritika
vak byla podobnì jako v jeho postoji k válce v Koreji vyvaována
strachem z dominového efektu a ze ztráty dùvìryhodnosti Ameriky v pøípadì, e by se rozhodla pro staení vojsk. Kennan povaoval vietnamský debakl za potvrzení své teze o neschopnosti Ameriky vést úspìnou globálnì-intervencionistickou politiku. Proè
by Amerika nemìla vyuít své výhodné geografické izolace a vzdát
se ambice svìtového vùdcovství? Tak jako tak není schopna toto
vùdcovství vykonávat, nebo místo aby byla zahranièní politika
v rukou osvícených expertù, je rukojmím demokratického veøejného mínìní a jeho zjednoduujících manicheistických obrazù svìta.
Historik Walter L. Hixson shrnuje Kennanovu pozici ze zaèátku
70. let takto: Takøka sedmdesátiletý Kennan prohlásil, e èím je
starí, tím více pochopení má pro ,izolacionistické zásady pøedkù.
Diplomat v dùchodu vysvìtloval, e není ,izolacionistou v jejich
smyslu, ale rozumí mnohem lépe ne pøed dvaceti èi tøiceti lety
tomu, proè by zemì, jako je Amerika, mìla být velmi obezøetná
v zapojování se do komplikovaných záleitostí daleko od svých
hranic... Nestal se ,mìkkým vùèi komunismu  stále jej povaoval za zlý a teoreticky neobhajitelný  ale doel k závìru, e Spojeným
státùm scházela vyspìlost k øízení svìtových záleitostí i paradigma,
které by mohly nabídnout rozvojovým zemím, v nich se zápas
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s komunismem odehrával. Politika globálního zadrování byla, jak
to formuloval roku 1955, ,více ne utopická, nebo odráela ,hlubokou a osudovou chybu: povaovala toti komunismus ,za výluènì vnìjí nebezpeèí, které s námi nemá nic do èinìní. Ve skuteènosti Západ nemohl doufat, e porazí komunismus, pokud
nenabídne nadøazený model, který by rozvojové zemì mohly
napodobit. ,Tvrdím, e komunismus se vdy ivil nedostatky západního pøíkladu a západního vlivu, slabostmi, nemocemi a poetilostmi Západu samotného. Mrva je stále v naem oku.17
Podle konzervativce Kennana mohla Amerika stìí pøedstavovat záøný pøíklad pro ostatní, kdy kult materiální spotøeby a technologické moci nad pøírodou i plýtvání s pøírodními zdroji vytìsnily
skuteèné hodnoty, jako je vnitøní vyrovnanost a duchovní naplnìní. Pokud nebude Amerika schopna dùkladnì promìnit svùj domácí sociálnìpolitický øád, má se radìji stáhnout ze svìtového jevitì.
Podobnì jako v ivotì jednotlivcù pøicházejí i v ivotì národù
chvíle, kdy je nejlepí se odmlèet a uèinit se co moná nejménì
nápadnými. Mám za to, e to je situace dneních Spojených státù.
Amerièané by se mìli zøíci svých neustálých nárokù na ctnost,
které sami rozumìjí jen málo a dovolit národùm na celém svìtì,
aby sledovaly své zájmy bez zasahování Washingtonu.18 Amerika
se mìla vzdát iluzí o vlastní mesianistické misi a stát se velmocí
vedle ostatních západních velmocí. Mìla uznat nepøevoditelnost
mnoha svých institucí a vìnovat co nejvíce zdrojù na reorganizaci
a ozdravování svého domácího øádu.19
Kdy Sovìti v prosinci 1979 vtrhli do Afghánistánu, Kennan
støízlivì vyzýval k uznání legitimních bezpeènostních zájmù
Ruska v této oblasti. To bylo v pøíkrém rozporu s oficiální americkou odpovìdí, jí byla Carterova doktrína, dovolující Americe pouít vojenskou sílu pro zajitìní vlastních vitálních zájmù v Perském zálivu. Kennan povaoval poplané øinèení
zbranìmi za neadekvátní, nebo Sovìti byli v Afghánistánu stále daleko od Zálivu a evidentnì nemìli v plánu rozíøit svou
vojenskou pøítomnost a k nìmu. Navíc by podle nìj udìlala
Amerika lépe, kdyby se více starala o sníení své ropné narkomanie ne o ovládání ropných oblastí daleko od svých bøehù:
pokud je Perský záliv skuteènì vitální pro nai bezpeènost,
mùeme si za to sami svou neomezenou laèností po ropì.20
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Na druhé stranì byl Kennan otevøený k vojenské akci proti
Kubì, kterou roku 1980 navrhoval prezidentský kandidát Ronald
Reagan, nebo Karibik jako oblast západní polokoule náleel do
tradièní sféry amerického vlivu podobnì jako Afghánistán hranièil
z tradièní sférou vlivu ruského. V Kennanovì respektu k ruským
imperiálním zájmùm v Afghánistánu a v jeho podpoøe amerických
imperiálních zájmù na západní polokouli hrála urèující roli pøedstava rasové a civilizaèní nadøazenosti Rusù nad Asiaty a Anglosasù nad Hispánci.
Vechny ostatní body Reaganova zahraniènìpolitického programu a rétoriky byly ovem Kennanovi naprosto cizí. Pøedevím
poukazy k sovìtské øíi Zla ly proti vemu, co Kennan obhajoval. Démonizace sovìtského vedení podle nìj odráela intelektuální primitivismus a neodpustitelnou naivitu vlády a jen potvrzovala jeho tezi, e Amerika není dostateènì zralá na to, aby se
stavìla do èela svìta.21 Pokud Amerièané chtìjí vidìt Rusy pouze
jako nenapravitelné nepøátele, stravované nenávistí èi strachem
z nás a cele oddané naemu znièení, pak takoví nakonec Rusové
budou, nebo jednání na základì krajnì negativního obrazu protivníka nakonec posílí sovìtské jestøáby proti holubicím  takové
jednání z Rusù skuteènì uèiní monstra, za nì je pøedem povauje.22 Spíe ne podporovat demokratizaci øíe Zla bylo podle
Kennana dùleitìjí omezit závody ve zbrojení a zabránit pouití
zbraní hromadného nièení.
Podle Kennana nás zbranì hromadného nièení nutí pøehodnotit
Klausewitzovu doktrínu války jako pokraèování politiky jinými
prostøedky  pøi pouití takových zbraní toti ji nejde o ovlivnìní
protivníka, ale o jeho fyzické znièení. Jejich moc je tak obrovská,
e se vymyká racionálnímu kalkulu národních zájmù a mocenské
rovnováhy. Atomové zbranì  a dalí zbranì hromadného nièení 
jen dokonèily a zviditelnily trend zapoèatý první svìtovou válkou.
Ji tato válka  první plnì industrializovaná válka takového rozsahu  narazila na mez pøedpokladù tradièního realismu. Jakmile
ztráty na ivotech a majetku pøekroèí jistou mez, pak je nemohou
pøebít ádné politické zisky a rytíøská etika boje ztrácí jakýkoliv
smysl. Kennan, který døíve jako vìtina ostatních realistù zesmìòoval Briand-Kelloggùv pakt (1928) za jeho postavení války mimo
mezinárodní právo, ádal v nové situaci 70. a 80. let vlády, aby
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uznaly, e válka jednodue ji není racionálním prostøedkem
ovlivòování chování ostatních státù.23 Realisticko-pragmatické
zhodnocení nebezpeèí vzájemného atomového odstraování mìlo
vést k pøenesení konfrontace ze závodù ve zbrojení do soutìe
politických idejí a k prunému vyhledávání pøíleitostí k uvolnìní
a k jednání.
Na zaèátku 80. let se konzervativec Kennan ocitl na jedné lodi
s levicovým mírovým hnutím protestujícím proti rozmísování
Pershingù v Evropì. Zároveò se stal jedním z vùdcù kampanì za
to, aby se Amerika zavázala, e nepøistoupí jako první k pouití
nukleárních zbraní. Tento závazek Sovìti Brenìvovými ústy pøijali v èervnu 1982. Kennan povaoval za rozumné reagovat na
sovìtské gesto reciproèním gestem Ameriky, co mìlo nastolit
minimální dùvìru a umonit dalí jednání o redukci nukleárních
arzenálù. Obhájci doktríny prvního pouití ovem argumentovali
nutností ponechat si tuto monost v záloze vzhledem k pøevaze
Sovìtù v konvenèních zbraních. Kennanùv názor byl odmítnut nejen republikány Reaganem a Bushem, ale také demokratickými
kandidáty v prezidentských volbách v roce 1984 a 1988 Walterem
Mondalem a Michaelem Dukakisem. Odpùrci vidìli ve zøeknutí se
prvního pouití nukleárních zbraní první krok na cestì stahování
Ameriky z Evropy a rozkliování Severoatlantické aliance. Nic nepomohlo Kennanovo ujiování, e vojenskou nevýhodu zpùsobenou
tímto krokem bylo moné kompenzovat konvenèním dozbrojením.24
Kdy Reagan v bøeznu 1983 zveøejnil projekt hvìzdných válek, Kennan mluvil o technologické domýlivosti, která nezvýí
ochranu pøed nukleárními zbranìmi, nýbr nastartuje dalí kolo
závodù v jejich rozvoji. Kdy roku 1985 nastoupil k moci Michail
Gorbaèev a dal najevo pøipravenost k uvolnìní, Kennan vysvìtloval absenci pruné odpovìdi Ameriky tím, e pro vìtí èást amerického veøejného mínìní se stalo politickou a psychologickou
nutností mít pøed oèima straidlo velkého a stralivého vnìjího
nepøítele, který má být vymítán rozsáhlými vojenskými pøípravami
a váleènickým pózováním.25
Uvolnìní, které posléze pøece jen pøilo, mìlo být podle Kennana koneènì pouito k tomu, aby se Amerika zaèala soustøedit na
domácí problémy a zároveò s ostatními mocnostmi (vèetnì Sovìtského svazu) spolupracovala pøi øeení globálních problémù, jakými
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jsou kontrola populaèní exploze, ochrana ivotního prostøedí, pøedcházení íøení zbraní hromadného nièení a mezinárodním konfliktùm. Amerika se mìla starat o sebe, pokud se neobjeví pøesvìdèivý dùvod starat se o ostatní.26
Konzervativní realista Kennan zcela opustil americký excepcionalismus  z judeokøesanské tradice zdìdìnou a v americkém
protestantismu zakoøenìnou pøedstavu Ameriky jako národa vyvoleného Bohem k tomu, aby ukazoval cestu k morálnì lepímu
svìtu. Podle Kennana 90. let mùe snad americký systém slouit
jako pøíklad jednoho z pokusù odpovìdìt na politické výzvy modernity, ale nic více. O ádoucnosti pøebírat ten èi onen rys americké politiky musejí rozhodnout vnìjí pozorovatelé sami. Z toho
podle nìj plyne nezbytnost provádìt politiku izolacionismu... vìtina zahranièních zapojení jsou zátìemi, jich bychom se mìli
zbavit.27 Jedinými pøípustnými pohnutkami pro mezinárodní zapojení mìly být na jedné stranì národní zájmy v úzkém slova
smyslu a na druhé stranì iroké zájmy ohroené planety.28 Takové
starosti nejsou ovem v americké zahranièní politice patrné. Místo
toho má tato politika sklon pózovat pøed lichotivým zrcadlem:
chce vypadat jako pùvabná, vzneená a tìdrá dáma (programy
pomoci), jako... rytíø v blytivém brnìní, spìchající na pomoc
ohroeným a utlaèovaným (Vietnam, Panama, válka v Perském
zálivu), jako rozhodný ampión demokracie a lidských práv. Jejím cílem není racionální sledování národních èi celosvìtových
zájmù, ale uspokojení samolibosti americké veøejnosti tím, e se jí
pøedkládá vysnìný obraz sebe samé.29
Odboèka k radikální kritice

Kromì konzervativce Kennana navazovali ve své kritice studenováleèného konsenzu na izolacionistické køídlo americké zahraniènìpolitické tradice také ameriètí radikálové. V akademické oblasti
se stali protagonisty této levicové kritiky historikové, kterým se
kvùli jejich dùkladnému pøehodnocení mýtu Ameriky jako antiimperialistické republiky zaèalo øíkat revizionisté. Ti od druhé
poloviny 50. let systematicky demontovali propagandistický obraz
USA jako zmateného neviòátka, které reaguje na machinace mezinárodního komunistického spiknutí.30 Líèili naopak americkou
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pováleènou politiku jako výraz vìdomého úsilí o nastolení nového
statu quo pod nadvládou amerického dolaru. Amerika nebyla o nic
ménì expanzionistická ne Sovìtský svaz a stejnì jako on se nemínila vzdát oblastí, které povaovala za sféry svého vlivu. Z tohoto
hlediska byly Kennanovy výzvy k jednání a k pøenesení sporu
dvou blokù ze závodù ve zbrojení do politické soutìe pochopitelné. Amerika byla stejnì tak zodpovìdná za pováleèné napìtí jako
Sovìti a bylo tedy v její moci pokusit se o promìnu vzájemného
vztahu a nabídnout urovnání.31
Revizionisté mohli v Kennanových analýzách najít vhodný výchozí bod pro alternativní interpretaci studené války, obzvlátì
v jeho kritice amerického køiáctví, které znemoòovalo zahlédnout pøíleitosti kompromisù se Sovìty výhodných pro obì strany.
Revizionisté li vak mnohem dále ne Kennan  podle nich byl
expanzionismus Sovìtského svazu po druhé svìtové válce více
rétorický ne skuteèný. Na první pohled se mohlo zdát, e právì
køiácký idealismus znemonil americkým politikùm, aby si toho
vimli a vyhnuli se studené válce. Podle revizionistù se ovem
nejednalo o pøehlédnutí, nýbr o zámìrnou manipulaci obrazu nepøítele, která mìla ospravedlnit pokraèování v americkém imperialismu zapoèatém na pøelomu 19. a 20. století.
Pøední revizionista William Appleman Williams ve své knize
Tragédie americké diplomacie (1959) argumentoval, e politika
otevøených dveøí americkému zboí  a s ním i ideám, politickým institucím a v pøípadì potøeby i zbraním a vojskùm  odpovídala ekonomickému imperativu dobývání neamerických trhù poté,
co se uzavøela americká územní expanze na západ a jih kontinentu.32 Studená válka je pouze dalím stádiem takto interpretovaného
národního zájmu na získávání dalích trhù. Pokud ameriètí politikové v èele s Wilsonem ospravedlòovali americké zapojení tím,
e chtìjí uèinit svìt bezpeèným pro demokracii, pak ve skuteènosti lo o to, uèinit svìt bezpeèným pro liberální kapitalismus
amerického typu. Obraz ohroujícího despotického impéria na
Východì byl vítanou záminkou pro expanzi, která byla nutná pro
zajitìní domácí prosperity.33
Zájmem amerického kapitalismu bylo, aby v co nejvíce zemích
a oblastech svìta vèetnì východní Evropy vznikaly a stabilizovaly
se liberálnìdemokratické instituce, které umoní pøístup americké-

Studená válka

45

ho kapitálu a zboí. Podle knihy Waltera LaFebera Amerika, Rusko a studená válka, 19451967 (1967) proto nebyl zásadní rozdíl
mezi wilsonovskou pøedstavou jednoho svìta  nerozdìleného
ji do sfér vlivù vzájemnì se vyvaujících velmocí a podøízeného
demokratické správì mezinárodního spoleèenství  a rooseveltovskou pøedstavou roziøující se americké øíe. Protoe americký kapitál potøeboval ustavit jeden svìt liberálnìdemokratických národù,
byla univerzalistická morální vize v dokonalém souladu s partikulárním národním zájmem. Tím se vysvìtluje souznìní internacionalismu a imperialismu v rámci trumanovského antikomunismu.34
Gar Alperovitz v knize Atomová diplomacie (1965) rozvedl
mylenku, e pouití atomové bomby na samém sklonku války
nebylo ani tak namíøeno proti Japonsku  beztak ji sraenému na
kolena  jako spíe proti Sovìtskému svazu: dávalo se mu tím na
srozumìnou, kdo bude diktovat pomìry v pováleèném svìtì. Tato
politika tvrdé linie nezpùsobila rozpad èi obmìkèení sovìtské
moci, ale zatvrdila ji a posílila v ní agresivní køídlo. Pøíèinou studené války ve skuteènosti nebyl strach ze Sovìtù, ale jejich podcenìní. Cílem nebyla ani tak obrana svobodného svìta jako spíe
vytlaèení Sovìtù z východní Evropy, která jim byla nejprve na
Jaltì vágnì slíbena. Tvùrcové americké zahranièní politiky, navzdory jejich oficiálnímu zdùrazòování sovìtské síly, vycházeli
internì z toho, e Sovìti jsou natolik slabí, e dlouhodobì nemohou
takový tlak vydret.
Pøijmeme-li naèrtnutou revizionistickou perspektivu, pak v závislosti na pojetí amerického kapitalismu lze tvrdit, e buï mohla
být americká zahranièní politika v letech 19451947 více otevøená
k dialogu a vyjednávání, a tak se vyhnout studené válce, a nebo e
taková monost volby neexistovala, nebo neúprosná logika kapitalistického systému nutila americkou elitu sledovat expanzionistickou politiku.35 Postrevizionistická historiografie v èele s Johnem
Lewisem Gaddisem se snaila vyváit revizionistické obvinìní
Ameriky ze studené války novým zdùraznìním Stalinovy neústupnosti a symetrickým rozloením zodpovìdnosti za studenou válku
mezi obì velmoci.36
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III. SOUÈASNOST
Pokud chce americká administrace uspíit válku, která je nejdraím pøáním Usámy bin Ládina, pokud chce dát fundamentalismu,
který nyní ustupuje, druhou anci, mùeme jen opáèit, tím hùø pro
vás a zalitovat, e Pentagon není lépe obeznámen s nejstálejím
zákonem historie  s efektem zvrácených dùsledkù. Podnìcovat
chaos jménem øádu a zá místo vdìènosti  to je obvyklé ve vech
øíích: ke svému koneènému zániku se ubírají od jednoho vojenského vítìzství k dalímu.

Régis Debray1
6. Neoimperialismus

Internacionalistiètí i imperialistiètí zastánci zapojení Ameriky do
svìtové politiky se na konci studené války ocitli v nejistotì, zda
zmizení silného globálního nepøítele nezpùsobí skluz do izolacionismu. Jejich obavy byly liché. Pøestoe se zhroutila mocenská
rovnováha bipolarity a Amerika tím ztratila hlavní dùvod svých
bezpeènostních obav, Bush-otec podrel rovnici mezi obranou národní bezpeènosti na stranì jedné a obhajobou mezinárodního
øádu a univerzální svobody na stranì druhé. Bezpeènostní ohroení bylo redefinováno tak, aby pod nìj spadaly i støední èi oblastní
mocnosti a periferní státy-darebáci (rogue states), které evidentnì nemohly ohroovat globální mocenskou rovnováhu. Hlavním
prostøedkem takové redefinice byl poukaz k monosti, e se tyto
státy dostanou ke zbraním hromadného nièení, které pak pouijí ve
váleèných akcích nebo pøedají nestátním teroristickým sítím.
V únoru 1991 tehdejí ministr obrany Dick Cheney prohlásil, e
zásah proti Iráku mùe být pøedzvìstí øady budoucích konfliktù
nového typu, v nich USA budou èelit regionálním agresorùm,
kteøí mají k dispozici vyspìlé konvenèní zbranì i zbranì hromadného nièení. Toto nebezpeèí mìlo v nadcházející epoe pøedstavovat funkcionální ekvivalent sovìtské hrozby pøedchozí epochy.2
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Vítr, který mìl Západ v èele s USA v zádech na pøelomu
80. a 90. let, ale také pragmatické zaloení Bushe seniora i èásti
jeho zahraniènìpolitických poradcù (neokonzervativci mezi nimi
jetì nemìli urèující vliv) zpùsobily, e první antisaddámovské
taení bylo prakticky i rétoricky blíe wilsonovskému internacionalismu ne rooseveltovskému imperialismu. Koalice vedená USA
mohla legitimovat svou akci Chartou OSN i kolektivním rozhodnutím Rady bezpeènosti. Navíc pøijala po jistém váhání a s výhradami (bezletové zóny) realistický princip teritoriální suverenity
ukotvený v Chartì a nepokusila se o totální poráku a svrení
iráckého reimu. Za druhého antisaddámovského taení vedeného
od léta 2002 Bushem-synem bylo ideologicko-politické vakuum
po sovìtské moci a arabském socialismu na Støedním východì
ji èásteènì zaplnìno islamismem a neoimperialisté získali  také
díky oku z 11. záøí 2001  v prezidentovì administrativì pøevahu
nad multilateralisty typu Colina Powella. Naskytla se jim pøíleitost k praktickému prosazení programu, který formulovali bìhem
prvního taení. Na tomto programu se sjednotily dvì skupiny: neokonzervativci jako Paul Wolfowitz a Douglas Feith a konzervativci jako Dick Cheney a Donald Rumsfeld. Zatímco první kladou
ve svém zdùvodnìní expanze dùraz na americké poslání íøit univerzální hodnoty svobody a demokracie, druzí je zdùvodòují pøedevím nutností zajistit národní bezpeènost.
Publicista Charles Krauthammer, jen bývá obvykle øazen
k první skupinì, spojoval ve svých statích z devadesátých let obì
zdùvodnìní. Ji na podzim roku 1990 tvrdil ve svém èlánku Unipolární moment, e drtivá vojenská pøevaha jediné zbývající supervelmoci nad vemi ostatními jí nedovoluje pøijmout multilateralismus, nebo ten pøedpokládá pøiblinou mocenskou rovnost
partnerù. Vliv ideje kolektivní bezpeènosti a rovnoprávnosti mezi
národy na americké veøejné mínìní je vak tak silný, e nezbývá
ne unilaterální jednání oblékat do multilaterálního hávu a partikulární národní zájem pøekládat do univerzalistické rétoriky.3 Poukaz k obranì velidských hodnot má legitimovat jednostranné
rozhodování a jednání supervelmoci, která sleduje svùj národní
zájem  otevøené dveøe pro své zboí, hegemonní kontrolu vech
strategických oblastí svìta a udrování globální vojenské pøevahy.
Alternativou této hegemonie není tradièní multipolarita velmocí,
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ale multipolarita chaosu: ijeme v abnormálních èasech. Naí
nejvìtí nadìjí pro bezpeèí v takových èasech, tak jako v nesnadných èasech minulosti, je americká síla a vùle  síla a vùle vést
unipolární svìt, beze studu stanovovat pravidla svìtového øádu
a být pøipraveni je vynucovat.4
Z podobných premis vycházel nárys bezpeènostní politiky na
fiskální období 19941999 (Defense Planning Guidance Draft)
z roku 1992, pøipravený tehdejím námìstkem ministra obrany
Cheneyho Paulem Wolfowitzem. Také podle nìj mìla Amerika
udrovat svou zbrojní pøevahu a pouívat ji v planetárním rozsahu.
Ze své protektorské role vùèi západní Evropì mìla uèinit východisko vìdomì pìstované celosvìtové nadvlády. Pasáe, které byly
v oficiálním textu vyputìny, ale pronikly do tisku z pracovní verze, vyzývají USA k tomu, aby nastolily a ochraòovaly nový øád,
který zohlední zájmy vyspìlých prùmyslových národù natolik, e
je odvrátí od soutìení s americkým vùdcovstvím. USA mají udrovat vojenskou pøevahu schopnou zastrait potenciální vyzyvatele i od pouhého zámìru hrát vìtí regionální èi globální roli.5
Dalím významným dokumentem 90. let pocházejícím z neokonzervativních kruhù je policy paper, který napsali Richard Perle, Douglas Feith a David Wurmser pro izraelského premiéra Benjamina Netanjahua roku 1996. Dokument s pøíznaèným názvem
Èistý rozchod: nová strategie pro zabezpeèení státu (A Clean
Break: A New Strategy for Securing the Realm) nabádal izraelskou
vládu, aby se nevzdávala nárokù na území zabraná roku 1967 a pøeruila izraelsko-palestinský mírový proces, zaloený na principu výmìny tìchto území za mír. Místo takového appeasementu se mìla
s arabskou nevolí k Izraeli vypoøádat zmìnou mocenské rovnováhy v oblasti, a to pøedevím odstranìním Saddáma Husajna od
moci a jeho nahrazením jordánskými Háímovci, známými svou
smíølivou politikou vùèi Izraeli. To bylo charakterizováno zároveò
jako prostøedek k zadrování Sýrie i jako dùleitý strategický cíl
Izraele o sobì, nebo pacifikace Iráku by pøeváila mocenskou
rovnováhu v oblasti ve prospìch Izraele. Vedle podpory háímovských ambicí se Izrael mìl opírat o strategickou vazbu na Turecko.6
Feith i Wurmser pak v následujících letech kadý individuálnì napsali
nìkolik textù, v nich se americký plán demokratické pøestavby Støedního východu bezprostøednì pøekrýval s bezpeènostními prioritami
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Izraele tak, jak jsou vidìny tou èástí izraelské pravice, která v 90.
letech odmítla mírový proces a omezenou autonomii Palestincù
a hlásala dalí osídlování a reokupaci Západního bøehu.7
Neokonzervativci spojují roziøování americké moci na Støedním východì nedvojznaènì s Netanjahuovou a aronovou snahou
zvrátit mírový proces a zmìnit podmínky budoucího vyrovnání
tak, aby co nejvíce Západního bøehu zùstalo v izraelských rukou.
Ji po nástupu G. W. Bushe a po 11. záøí se napøíklad Frank Gaffney
(signatáø Projektu pro nové americké století  viz dále) stal známý
tím, e se zastal arona, kdy ho Bush vyzval ke staení izraelských vojsk z palestinských autonomních území  Gaffney tehdy
pøirovnal americkou podporu principu území za mír k britské a francouzské ochotì vymìnit èeská území za mír v rámci appeasementu
s Hitlerem v Mnichovì roku 1938.
Dokumentem z neokonzervativní líhnì 90. let, jen snad nejjasnìji vyjadøuje ambice této skupiny, je zakládající manifest think
tanku pøíznaènì nazvaného Projekt pro nové americké století (the
Project for the New American Century) z roku 1997, podepsaný
vedle Wolfowitze dalími neokonzervativci  Normanem Podhoretzem, Elliottem Abramsem, Eliotem Cohenem, Lewisem Libbym,
výe zmínìným Frankem Gaffneyem  a navíc dvìma èelnými
politiky budoucí administrace Bushe Jr., náleejícími do druhého
výe zmínìného proudu  Dickem Cheneym a Donaldem Rumsfeldem. Zakládající prohláení vyzývá Ameriku k tomu, aby formovala nové století v souladu s americkými zásadami a zájmy a aby
prostøednictvím své zahranièní politiky prosazovala americké
principy v zahranièí a budovala takový vojenský arzenál, jen jí
umoní být politickým vùdcem svìta.8 Ve zprávì Projektu ze záøí
2000  rok pøed 11. záøím  je naznaèeno, e Amerika se stìí
odhodlá k urychlenému vydání dostateèných prostøedkù na udrení globální moci, nenastane-li nìjaká katastrofická a katalyzující
událost  jako nový Pearl Harbor.9
Naèrtnutá zahraniènìpolitická koncepce se nemohla uplatnit bìhem prezidentství Billa Clintona (19932000), který oblékal americké hegemonní ambice do multilateralistických atù. Nástup G. W.
Bushe radikálnì zmìnil situaci, nebo neokonzervativci získali èelná
místa a vliv v jeho administrativì. Paul Wolfowitz a Douglas Feith se
stali námìstky ministra obrany Donalda Rumsfelda, Richard Perle se
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stal pøedsedou jeho sboru poradcù (Defense policy board  z postu
rezignoval v dùsledku konfliktu zájmù 27. 3. 2003), David Wurmser asistentem námìstka ministra zahranièí Johna Boltona (který
sám patøí ke druhé, konzervativní skupinì), Elliott Abrams (ze
Normana Podhoretze) dostal v Bezpeènostní národní radì na starosti oblast Støedního východu a Lewis Libby øídí tým viceprezidenta Dicka Cheneyho. Charles Krauthammer, Robert Kagan
a William Kristol (syn Irvinga Kristola) se stali domácími intelektuály G. W. Bushe.10
Bushova éra, ohláená Robertem Kaganem a Williamem Bristolem,11 se sice ve srovnání s váhavým intervencionismem Clintonovy vlády jevila ze zaèátku jako izolacionistická, záhy se vak
ukázalo, e byla ve skuteènosti pouze unilateralistická. Americká vláda se stáhla ze závazkù, které omezovaly její svobodnou
zahranièní politiku, ale v ádném pøípadì nerezignovala na intervenci vude tam, kde cítila ohroení svých zájmù. Do 11. záøí 2001
vak nemìli neokonzervativci pøesvìdèivé argumenty pro to, e
ohroení tìchto zájmù se mùe rozvinout kdekoliv na svìtì,
a tudí e i jejich obrana nemá respektovat teritoriální hranice.
Útok byl právì onou událostí, kterou implicitnì evokoval výe
zmínìný dokument. Islamistiètí teroristé pøihráli neoimperialistùm
historickou pøíleitost, na kterou èekali od kompromisního konce
první války v Perském zálivu: významná èást Amerièanù zaèala po
útoku skuteènì vìøit tomu, e k zajitìní americké bezpeènosti je
tøeba aktivnì udrovat a posilovat celoplanetární vojenskou hegemonii. Ta mìla  zcela v duchu amerického idealismu  uèinit svìt
nejen bezpeènìjím, ale také morálnì lepím, a to nejen pro Amerièany, ale pro vechny bohabojné a svobodomyslné národy planety. Na svìtì byla nová syntéza idealismu s militarismem i imperialismu s internacionalismem, která v mnohém kopírovala obrysy
studenováleèného konsenzu. (4. kapitola)
Zdroje Bushovy zahranièní politiky

Tøi prvky Bushovy pozice artikulované po 11. záøí byly obsaeny
ji ve výe zmínìném Wolfowitzovì návrhu z roku 1992: (1) pouívání vojenské síly bez souhlasu partnerù a mandátu mezinárodních institucí  tedy jednostrannì, unilaterálnì; (2) preemptivní
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zásahy  tedy zásahy mající za cíl pøedejít bezprostøednì hrozícímu útoku nepøítele (pod touto hlavièkou ovem neoimperialisté ve
skuteènosti obhajují zásahy preventivní  ty nereagují na bezprostøední hrozbu, ale snaí se ji pøedem vylouèit znièením útoèné
kapacity nepøítele); (3) udrování systematické pøevahy v nukleárních zbraních, která má zajistit úèinnou obranu proti jejich souèasným i budoucím dritelùm. Wolfowitzùv dokument dává americkému excepcionalismu distinktivnì militaristickou podobu  americkým
úkolem nemá být izolacionistické budování pøíkladného mìsta na
hoøe (Winthrop, Jefferson), ani internacionalistické budování
mezinárodních institucí (Wilson), ale íøení demokracie meèem.
Z tohoto hlediska se druhé váleèné taení proti Saddámovi nemohlo jmenovat jinak ne Irácká svoboda. Jménem promìny svìta
k lepímu mùe Amerika rozhodovat o osudu ostatních národù bez
ohledu na jejich názory a mezinárodní právo, ale pøesto s poukazem na jejich pravé zájmy a svobodu.
Pøestoe neokonzervativní projekt se stal po 11. záøí hegemonním diskurzem Bushovy administrativy, její reálná politika zùstala
kompromisem mezi tímto idealistickým imperialismem neokonzervativcù, národnìbezpeènostním imperialismem konzervativcù
a realistickým multilateralismem Colina Powella.12 Konzervativci
prosazovali spolu s neokonzervativci druhou válku v Perském zálivu, nebo podle nich bylo nezbytné, aby Amerika ukázala svaly
a dala najevo vem pøípadným naruitelùm své bezpeènosti, e si
nenechá nic líbit. Je jim vak vzdálená neokonzervativní vize demokratizace Støedního východu a dalích oblastí svìta, nebo mají
tradiènì spíe sklon k izolacionisticko-nacionalistické kritice velikáských projektù liberálních internacionalistù. Americký analytik
Stanley Hoffman hovoøí o Rumsfeldovi a Cheneym jako o erifech, kteøí chápou zahranièní politiku jako zápas spravedlivých se
zloduchy po vzoru westernù typu V pravé poledne. Ivo Daalder
z Brookings Institution je nazývá asertivními nacionalisty, zatímco neokonzervativce nazývá demokratickými imperialisty.13
Konsenzus obou skupin je zaloen na situaci váleèného ohroení,
v nìm se podle nich ocitla Amerika po 11. záøí. Zatímco vak
Wolfowitz chce promìnit svìt podle amerického obrazu, Rumsfeld
sice povauje Ameriku za vzor pro ostatní národy (v tomto smyslu
je také excepcionalista), nevìøí vak ve schopnost tìchto národù
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vydat se americkou cestou. Vzhledem ke zkaenosti a neschopnosti ostatních zùstane Amerika jakoto ztìlesnìní pravé demokracie
a svobody jetì dlouho osamìlá.
Bìhem volební kampanì a po svém zvolení pøed 11. záøím byl
Bush ze veho nejblíe konzervativnímu izolacionismu. K obratu
k idealistickému imperialismu po útocích u nìj zøejmì pøispìlo
i to, e je silnì napojen na evangelikánský protestantismus, z nìj
se pøedevím v jiních státech Ameriky rekrutují nìkteré skupiny
volièù Republikánské strany. Spojnicí mezi stranickou politikou
a tímto náboenským hnutím je americká náboenská pravice, která vyhlauje boj vemu, co se pøíèí její pøedstavì o amerických
hodnotách, a u to je sekulární liberalismus elit z východního
a západního pobøeí nebo islamisté ze Støedního východu. Jedna
z hlavních organizací køesanské pravice Christian Coalition of
America (zaloená kazatelem Patem Robertsonem a chlubící se
2 milióny èlenù a 18 milióny sympatizantù) pøidala v posledních
letech ke své pùvodnì èistì domácí agendì (úsilí o zavedení modliteb do kol, boj proti potratùm, homosexuálùm, laickým humanistùm atd.) i dùleitý zahraniènìpolitický bod  èím dál tím hlasitìji se staví za právo Izraele osídlit a pøivlastnit si okupovaná
území. Tato organizace hlásá, e nové ustavení Izraele na historických územích a vybudování chrámu bude pøedehrou druhého pøíchodu Krista. Ti idé, kteøí poznají mesiáe a pøestoupí na køesanskou víru, budou spaseni, ostatní budou zatraceni. Bush se nikdy
nevyjádøil k této tezi, kterou ostatnì mnohé dalí fundamentalistické
proudy odmítají. Od své konverze (díky ní pøekonal alkoholismus) je nicménì horlivým stoupencem fundamentalistického protestantismu. Od jeho pøíchodu do Bílého domu zaèínají schùze
modlitbou a jeho øeèi jsou prostoupeny øadou biblických odkazù.14
To, e proizraelská køesanská pravice (napojená na Republikánskou stranu) nemá v Bushovì administrativì ádného pøedstavitele, kompenzuje pøítomnost nìkolika významných neokonzervativcù, kteøí se dlouhodobì staví na stranu Izraelcù ve sporu
s Palestinci. Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Richard Perle èi Elliott Abrams vìøí v totonost zájmù Izraele (v té podobì, v jaké jsou
formulovány stranou Likud) se zájmy USA  dvou demokracií
obklíèených agresivními nedemokratickými nepøáteli a nucenými
se proto pøi své obranì uchylovat k silovým prostøedkùm.15
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Národní bezpeènostní strategie

Dokument tohoto názvu, zveøejnìný v záøí 2002, kombinuje rooseveltovsko-realistické odkazy k nutnosti udrení americké vojenské
pøevahy s wilsonovskoidealistickými obrazy Ameriky jako celoplanetárního iøitele liberálnì-demokratických hodnot. Cílem Ameriky je
obránit civilizaci proti spojencùm teroru i íøit dobrodiní svobody
po celé planetì. Budeme aktivnì pracovat pro to, abychom na kadé
místo svìta pøinesli nadìji demokracie, rozvoje, svobodných trhù
a svobodného obchodu.16 Celosvìtová mocenská rovnováha má být
naklonìna ve prospìch svobody ve smyslu lidských práv, demokracie a svobodného podnikání. Tyto hodnoty jsou platné vude a pro
vechny a úkolem Ameriky proto je tuto jejich univerzalitu politicky,
a pokud to bude nutné i vojensky, prosadit. Jak bylo øeèeno výe,
preemptivní údery, jich se dokument dovolává, jsou ve skuteènosti
pojaty jako údery preventivní  mají zabránit teroristùm (a spojencùm teroru) v rozvoji a íøení zbraní hromadného nièení, kterých by
v budoucnu mohli pouít proti USA a jejich spojencùm. Omezení
suverenity amerického rozhodování mezinárodními institucemi je pøijato jen podmínìnì  pouze tehdy, pokud je to v souladu s americkým
národním zájmem, do nìho se údajnì vtìlil zájem vech mírumilovných národù planety.
Americká moc si nárokuje celoplanetární dosah svých aktù, ale
zároveò odmítá multilaterální postupy a procedury, které by jim
mohly dodávat legitimitu. Ta je prostì dána deklarovanou univerzalitou hodnot, které tyto akty prosazují. Bez multilaterálních procedur, které by testovaly jejich pøijatelnost pro ostatní, vak není
nárok univerzality ovìøitelný a mùe se opøít jen o slepou dùvìru.
Schází-li taková dùvìra, pak nepùsobí nárok americké moci jako
záruka øádu a stability, ale naopak jako jejich ohroení. Výe citovaný Stanley Hoffmann upozoròuje, e nový excepcionalismus
spojuje odhodlanost (konzervativních) erifù s odhodlaností (neokonzervativních) misionáøù  obrovskou sílu, která je ve skuteènosti èasto nepouitelná èi kontraproduktivní, s grandiózní vírou
v pøitalivost amerického modelu, který je ve skuteènosti stejnì
tak nenávidìn jako milován.17 Spojení síly s vírou, obrany bezpeènosti Ameriky se íøením demokracie ve svìtì bylo umonìno
útokem z 11. záøí. Ten vyvolal atmosféru ohroení a patriotismu
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a uèinil znaènou èást amerického veøejného mínìní náchylnou nejen k pøijetí teze o totonosti amerického zájmu a velidské morálky,
ale také konkrétnìjí teze o totonosti národní sebeobrany a preventivního útoku proti vzdálené diktatuøe, která z hlediska vojenských
kritérií na konvenèní válku nepøedstavovala ádné ohroení.
Národní bezpeènostní strategie i øeèi prezidenta Bushe se vyznaèují velmi rozmazanou definicí nepøítele.18 Z adresného vymezení  al-Káida a státy jí pomáhající  se pøelévá do obecnìjích,
ale stále politických vymezení  terorismus a státy-darebáci  a konèí
u vymezení nepolitických  zámìrné násilí na nevinných èi teror ve smyslu strachu (na jednom místì Národní bezpeènostní
strategie je cíl USA definován jako zbavení vlastních obèanù
i Iráèanù strachu, který je pojat jako protiklad svobody). Nepøítel je tedy definován na celé kále od konkrétních aktérù pøes
obecné politické fenomény a po záporné morální fenomény.
S kolísavou definicí nepøítele kolísá také vymezení války proti
teroru. Na jedné stranì je metaforou boje proti patologickému
sociálnímu jevu (jako válka proti drogám èi válka proti chudobì). Mùe vak znamenat také válku v obvyklém slova smyslu 
napøíklad zásah v Afghánistánu èi Iráku. A mùe oznaèovat i nìco
mezi tìmito dvìma monostmi  napøíklad válku tajných slueb
proti teroristickým sítím. Vechny tyto významy jsou zavreny
a do jisté míry zahrnuty ve významu morálním  zvrácenost útoku
z 11. záøí umonila pochopit nepøítele jako vtìlení Zla a boj proti
nìmu pak zároveò jako obrannou válku i køiáckou výpravu.
Jak vìdìl George Kennan (5. kapitola), taková moralizace úkolu
má nebezpeèné dùsledky pro zpùsoby jeho plnìní. Absolutisticky
a univerzalisticky definované cíle jsou schopny pøebít a ospravedlnit i prostøedky, které jsou z hlediska cílových hodnot samotných
(svoboda, demokracie, lidská práva) pochybné. Protoe obsahem
války je zbavit svìt Zla v podobì teroru (ve smyslu násilí proti
nevinným i strachu z tohoto násilí), není tøeba se zdrovat procedurami mezinárodního práva a hledáním politické podpory a je mono pøijmout unilateralistickou a silovou formu. Jak Bush naznaèil
ve Zprávì o stavu Unie, citované jako motto k této knize 
v Bohem posvìceném boji o morální Dobro není dùleitý proces,
ale výsledky. Zlo si nelze udobøit diplomacií (appeasement),
ale je tøeba ho znièit vojenskou silou.
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Bezpeènostní a morální naléhavost teroristického nebezpeèí
vedly k militarizaci (upøednostòování silových prostøedkù) a unilateralismu (vyhýbání se procedurám hledání konsenzu). To jsou
podle Nicole Gnesotto tøi vzájemnì se posilující momenty Bushovy politiky po 11. záøí.19 Pøedevím tøetí bod se stal zdrojem nepochopení a podrádìní transatlantických spojencù: Svým zavrením Celkové dohody o zákazu testování (Comprehensive Test Ban
Treaty), Kjótského protokolu a Mezinárodního trestního tribunálu
se Amerika staví nad mezinárodní zákony, normy a omezení, kdykoliv se to hodí jejím cílùm. Navíc se tento kult unilateralismu
pøelévá z politické sféry do oblasti vojenské strategie: Spojené
státy si od nynìjka pøejí vést, vykonávat a kontrolovat antiteroristické vojenské operace na vlastní pìst, ani by vyjednávaly se
spojenci o seznamu cílù èi omezeních operace, jak tomu bylo
v prùbìhu vzduné kampanì v Kosovu.20
Tento unilateralismus byl pøíèinou zdvoøilého odmítnutí zapojení NATO do afghánské operace podle èlánku 5, který byl spojenci aktivován. Stejnì tak jako v jiných oblastech také v oblasti
bezpeènostní byl multilateralismus zavren ve jménu suverénního
rozhodování o pøíleitostných koalicích podle potøeby a situace.
Na mnichovské konferenci o bezpeènostní politice 4. února 2002
Paul Wolfowitz emancipoval americké rozhodování od vzájemnosti závaznì pøijatých závazkù v rámci NATO, kdy øekl, e napøítì bude úkol  stanovený Amerikou na základì její svrchované
rozvahy  urèovat koalici, a nikoliv koalice úkol.21 Tím se z paktu
kolektivní bezpeènosti stal politický rezervoár moných koalic sestavovaných hypervelmocí podle jejích pøíleitostných potøeb. Zodpovìdnost za oslabování bezpeènostní a vojenské dùleitosti
NATO tedy nesou USA. Vzrùstající neposlunost spojencù  poprvé zviditelnìná nìkolikadenním zablokováním pøíprav obrany Turecka Francií, Nìmeckem a Belgií ve druhém únorovém týdnu
2003  je dùsledkem rozvolnìnosti NATO zpùsobené americkým
unilateralismem, nikoliv pøíèinou této rozvolnìnosti.
Unilateralismus jakoto strategie zbyteènì zahání (potenciální)
spojence do opozice. Jak píe William Lind, dobrá strategie je
umìním napojovat se na co nejvíce mocenských center a zároveò
od co nejvìtího poètu mocenských center izolovat nepøítele.22
Celoplanetární hypervelmoc, která odmítá kooperaci s ostatními
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opøenou alespoò o minimální reciprocitu, si proti sobì potenciálnì
vechny staví  plodí nedùvìru a stihomam a destabilizuje mezinárodní øád. Taková autoritáøská hegemonie musí poèítat s nárùstem
anarchického odporu slabých vèetnì terorismu. Musí také poèítat
s protikoalicemi silnìjích, tedy konkrétnì s pøíleitostným spojováním Západoevropanù s ostatními zemìmi èi regiony v úsilí o její
vyvaování èi zadrování.
Protikladnou alternativou neoimperialismu souèasné administrativy by byla úplná rezignace na vlastní mocenská privilegia
a zájmy, k ní vyzývají radikálové typu Chomského.23 Nehledì na
nepravdìpodobnost takového sebezøeknutí lze vak proti nìmu
argumentovat tím, e uvolnìný prostor by byl rychle vyplnìn jinou
mocí, v horím pøípadì pak násilným chaosem, a tedy jetì vìtí
nestabilitou. Proto by mìla být pozornost vìnována tøetí alternativì, která zaujímá støední polohu mezi unilateralistickým imperialismem a utopickým internacionalismem. Mezi neomezenou donucovací mocí øíe na stranì jedné a mezinárodním spoleèenstvím
práva na stranì druhé stojí hegemonní moc ospravedlòovaná procedurami vyjednávání a hledání souhlasu v rámci spoleèných institucí. V prvním pøípadì se realita moci prosazuje na úkor legitimity,
ve druhém pak legitimita na úkor reality. Ve tøetím pøípadì se moc
stává legitimní tím, e se dobrovolnì halí do multilateralistického
hávu. Jako støedovìký císaø potøeboval papee, potøebují také
Spojené státy OSN, chtìjí-li se stát skuteènou autoritou, a nikoliv
pouze nenávidìným obrem ohroujícím ostatní svévolnými akty.
Nahá fyzická moc (obsah) musí dostat morálnì pøijatelný odìv
(formu). Má-li skuteènì zajistit stabilitu, musí být vojenská pøevaha zaputìna do multilaterálních procedur a v souladu s obecnì
pøijatelnými principy.
Souèasné dilema americké zahranièní politiky ji neleí ve sporu izolacionismu s intervencionismem, nebo izolacionismus není
dost dobøe obhajitelný v globalizovaném svìtì, kde územní vzdálenosti ztrácejí stále více na významu. Základní otázkou americké
zahranièní politiky ji není otázka zda intervencionismus, ale
jaký: vezme na sebe unilateralistickou, tedy díky americkému
velmocenskému postavení otevøenì imperialistickou podobu, a nebo
se budou zájmy a vùdcovské ambice hypervelmoci realizovat
prostøednictvím multilateralismu? V novém kontextu tak znova
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vyvstává otázka, artikulovaná jasnì ve sporu Roosevelta s Wilsonem: má se stát americký národ pánem svìta, a nebo prvním mezi
rovnými? Podívejme se tedy v následující kapitole, jak tuto druhou
alternativu rozpracovávají souèasní realistiètí pokraèovatelé wilsonovského idealismu.
7. Multilateralismus

K nejvýraznìjím teoretickým protagonistùm multilateralistického intervencionismu patøí Joseph S. Nye Jr. a John Gerard Ruggie.
Ideologicky vzato náleejí k liberálnímu køídlu americké politiky
a stranicky vzato pak k jejímu køídlu demokratickému (Nye byl za
Clintona námìstkem ministra obrany). Zatímco neokonzervativci
rozvíjejí taktický idealismus T. Roosevelta (2. kapitola) do agresivnì køiácké rétoriky, tito liberálové korigují pøesvìdèený idealismus W. Wilsona (3. kapitola) realistickým uznáním nevykoøenitelnosti moci z mezinárodní politiky. Hledají støední cestu mezi
imperialismem a internacionalismem i mezi realismem a idealismem. Nejde jim o nahrazení americké hegemonie utopickým spoleèenstvím rovných národù (v nìm by ji vojenské a ekonomické
nerovnosti nehrály ádnou roli), ale o internacionalizaci této
hegemonie rozvojem multilaterálních reimù. Po vzoru Machiavelliho ideálního vladaøe musí Amerika umìt kombinovat sílu
lva s chytrostí liky  musí být s to ovlivòovat jednání svých
protivníkù nejen zbraní, ale také slovem, musí je umìt zastraovat
i pøesvìdèovat. Zdrojem první, tvrdé moci (hard power) je
schopnost pøimìt ostatní k ádoucímu chování fyzickým donucením, zdrojem druhé, mìkké moci (soft power) je schopnost docílit toho, e se ostatní ádoucím zpùsobem chovají na základì vlastní volby (proto Nye tuto moc nazývá také ko-optivní).
V tomto smyslu rozvinul Machiavelliho ji italský marxista
Antonio Gramsci vypracováním konceptu kulturní hegemonie jakoto moci vykonávané na úrovni mylení a vnímání  na úrovni
toho, jak lidé pojímají svìt, co povaují za samozøejmé, pøirozené, správné. Zatímco Gramsci vyvaoval poukazem k této moci
vulgárnì marxistický dùraz na determinující roli materiálních podmínek, liberál Nye vyvauje poukazem k ní vulgárnì realistický
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dùraz na hrubou sílu zbraní. Nejde mu o popøení tvrdé moci
jménem moci mìkké, ale o jejich vzájemné doplòování a posilování.
Dùleitost mìkké moci podle Nye vzrostla rozvojem vzájemné
závislosti národních spoleèností. Intenzita mezinárodního propojení omezuje úèinnost èistì silových prostøedkù pøi zajiování
stability a zvládání protivníka. Z vojensko-politické pøevahy nad
urèitou spoleèností jetì vùbec neplyne schopnost ovlivòovat dìní
v ní. Drastickým pøíkladem této bezmoci mocných jsou situace
okupaèních státù na zabraných územích, kolonizátorù tváøí v tváø
odporu kolonizovaných èi invazních armád ve vztahu k místnímu
obyvatelstvu  Západní bøeh Jordánu a pásmo Gazy za první
a druhé Intifády, Alírsko v 50. letech, Vietnam v 60. a 70. letech,
Afghánistán a Libanon v 80. letech nebo Èeèensko v 90. letech.
V tìchto a podobných situacích se ukazuje, e vojenská síla
a technologická pøevaha nemusejí staèit k politické (a nìkdy ani
k vojenské) výhøe a klíèové jsou naopak mìkké mocenské nástroje, jakými jsou schopnost získávat si dùvìru a souhlas èi komunikace a organizaèní a institucionální dovednosti.24
Amerika pøitom k uznání nezbytnosti doplnit pouívání tvrdé
moci strategiemi mìkké moci nepotøebuje idealistickou víru v univerzalistické principy, ale staèí jí realistická vùle ke sledování
vlastních partikulárních zájmù. Podle Nye je v zájmu globální velmoci, jakou jsou USA, aby se rozvíjely mezinárodní reimy ve
smyslu souborù pravidel a institucí øídících rùzné oblasti vzájemné závislosti. Takové reimy se velmi lií svým rozsahem a poètem
èlenù a zabývají se oblastmi sahajícími od finanèních tokù, mezinárodního obchodu pøes správu pøírodních zdrojù a po spolupráci
pøi potírání terorismu, kontrolu zbrojení a zneèiování ivotního
prostøedí èi správu urèitých geografických území.25
Dobøe fungující mezinárodní reimy pomáhají státùm ve ètyøech hlavních ohledech.
(1) Umoòují sdílet náklady  univerzalita pravidel mìøících
stejnì silným i slabým zvyuje vzájemnou dùvìru a legitimuje moc
velkých, kteøí tato pravidla vynucují.
(2) Zajiují obìh informací mezi státy, co zvìtuje jejich kontrolu nad procesy pøekraèujícími jejich hranice, jako je íøení nakalivých chorob, zneèitìní ovzduí a oceánù èi operace ilegálních
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kriminálních èi teroristických sítí. (Obìh informací je navíc zdrojem vìtí vzájemné dùvìry a pøedpovìditelnosti jednání.)
(3) Umoòují øeit spory diplomatickou cestou, a tak vem stranám etøí náklady neregulované soutìe èi pøípadných násilných
konfliktù. Jednostranné akce vedené zásadou urvi, co mùe
naopak zpùsobují nárùst paranoie a provokují stejný typ chování
u ostatních. Výsledná suma prospìchu kadého, vèetnì tìch nejsilnìjích, je za vlády zákonù dungle daleko mení ne v situaci
dùvìry, v ní vichni dodrují obecnì platná pravidla.
(4) Kladou meze domácí politice a zajiují kontinuitu zahranièní politiky. Zahranièní politika si udruje relativní nezávislost
na té èi oné politické síle, která je zrovna u moci. Pøechodné demokratické vìtiny mají pøedem stanoveny mantinely, za nì nemohou jít. To dále zvyuje pøedpovìditelnost a stabilitu mezinárodního prostøedí.26
Bezpeènostní multilateralismus versus bilateralismus

Idea kolektivní bezpeènosti pøedstavuje v bezpeènostní sféøe krajní polohu multilaterálního mezinárodního reimu. Podle Johna
Gerarda Ruggieho spoèívá v pøedpokladu, e mír je nedìlitelný,
take válka proti jednomu státu je ipso facto povaována za válku
proti vem. Spoleèenství státù je tudí nuceno odpovìdìt na hrozící èi skuteènou agresi: nejprve diplomatickými prostøedky, pak
ekonomickými sankcemi a nakonec  pokud je to nutné  kolektivním pouitím síly. S výhledem na takovou odpovìï má být potenciální racionální útoèník zastraen a vzdát se svého plánu. V dùsledku toho se má postupnì sniovat výskyt válek.27
Multilateralismus v podobì kolektivní bezpeènosti neoznaèuje
jen fakt dohody více ne dvou partnerù. Na dohodách byla zaloena i tradièní spojenectví typu Bismarckovy Ligy tøí císaøù. Dùsledný multilateralismus v oblasti bezpeènosti tkví v tom, e pøedstavuje permanentní spojenectví proti neznámému útoèníku a také
neznámému napadenému.28 Rozdíl mezi tradièním spojenectvím
a bezpeènostním multilateralismem na celoplanetární úrovni je
jednoduchý: v obou pøípadech je stát A zavázán pøijít na pomoc
státu B, pokud je tento napaden státem C. Ve schématu kolektivní
bezpeènosti je vak A také zavázán pøijít na pomoc C, pokud je
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tento napaden B.29 V tomto druhém pøípadì tedy není vìtím
spojencem B ne C, nebo zùstává otevøena otázka, kdo bude
v pøítí válce útoèníkem a kdo napadeným.
Právì tento rozdíl byl dùvodem neúspìchu Wilsona pøi prosazování Spoleènosti národù v americkém Senátu. Odpùrci projektu
chtìli, aby si Amerika zachovala schopnost rozhodovat o svých
zahraniènìpolitických zapojeních pouze v závislosti na zvlátním
bezpeènostním zájmu USA, a to tak, jak se jeví v dané situaci,
nikoliv na základì nìjakého permanentního závazku øídícího se
obecným principem mezinárodního práva. Amerièané nemínili
podøídit suverenitu svého zahraniènìpolitického a vojenského rozhodování obecnì platným zásadám. Nechtìli se nechat vtáhnout
do sporù, které se jich netýkaly. Wilson svùj boj o èlenství USA ve
Spoleènosti národù prohrál, nebo pøevládl strach, e princip kolektivní bezpeènosti si vyádá obìti amerických hochù v zahranièních konfliktech, s nimi americké zájmy nemají nic spoleèného 
jak poznamenal Theodore Roosevelt: pokadé kdy se nìjaký
Jugoslávec rozhodne dát facku nìjakému Èechoslovákovi.30
Z tohoto hlediska pøedstavuje pováleèná aliance Ameriky s evropskými zemìmi a Tureckem v rámci NATO radikální obrat, nebo v èlánku 5 pøijali Amerièané právì ten princip, který odmítali
pøijmout po první svìtové válce, by se v tomto pøípadì nejednalo
o celoplanetární, nýbr jen o dílèí spoleèenství kolektivní bezpeènosti. Potenciální útoèník byl sice de facto znám pøedem (Sovìtský
svaz a jeho satelity), de iure ovem nikoliv. Pøípadný útok kohokoliv na kteréhokoliv spojence mìl spustit odpovìï vech podle zásady tøí muketýrù jeden za vechny, vichni za jednoho: Tomuto schématu byly vlastní dva multilaterální principy. Prvním byla
nedìlitelnost hrozeb kolektivu  nezáleelo na tom, zda bylo napadeno Nìmecko, Velká Británie, Holandsko èi Norsko, ani (alespoò
teoreticky) na tom kým. Druhým principem je poadavek a procedura kolektivní odpovìdi.31
Toto vymezení multilateralismu v bezpeènostních vztazích lze
zobecnit na ostatní mezinárodní vztahy. Jsou-li mezinárodní instituce obecnì vzato trvalými a vzájemnì propojenými soubory pravidel, formálních a neformálních, pøedepisujících role, omezujících jednání a tvarujících oèekávání32 , pak multilateralismus je
takovou institucionální formou, která koordinuje vztahy mezi tøemi
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a více státy na základì generalizovaných principù jednání  tedy
takových principù, které specifikují náleité chování pro kategorie
situací bez ohledu na zvlátní zájmy stran èi na jejich strategické
potøeby... v bezpeènostních vztazích je to poadavek, aby státy
odpovìdìly na útok, a se dìje kdykoliv a kdekoliv  nezávisle na
tom, je-li jim to zrovna v daném pøípadì vhod, èi ne. Tradièní
spojenectví naproti tomu diferencuje vztahy pøípad od pøípadu právì na pøedem daných zvlátních dùvodech èi potøebách situace.33
V multilaterálních vztazích implikuje obecnost principù nedìlitelnost míru. Naopak bilateralismus tradièních spojenectví segmentuje vztahy do mnoství dyád a ,kompartmentalizuje je.34
Dùleitým rysem multilateralismu je to, co Robert Keohane nazval
difúzní reciprocitou: Oèekává se, e uspoøádání pøinese svým
èlenùm dlouhodobì zhruba ekvivalentní agregativní zisky. Bilateralismus je naopak zaloen na specifické reciprocitì  na vyjednávání výhod a nevýhod ad hoc v kadé nové situaci. 35
Multipolarita, multilateralismus, imperialismus

Bilaterální vztahy charakterizují fungování rovnováhy v situaci
mocenské multipolarity  tedy za existence více nezávislých mocností, které se øídí pøedevím svými zvlátními zájmy s ohledem na
aktuální rozloení sil. Naopak multilaterální vztahy jsou typické
pro mezinárodní instituce a reimy, v nich státy podøizují sledování svých zájmù obecným pravidlùm. (Motivem dodrování tìchto
pravidel mùe být stále vlastní výhoda  nikoliv vak krátkodobá,
nýbr dlouhodobá.) Multilateralismus a multipolarita pøedpokládají rovnost partnerù  první v podobì rovné aplikace pravidel na
vechny bez ohledu na jejich pomìrnou moc, druhá v podobì monosti vyrovnávání rozdílù ustavováním koalic.
Imperialismus jako tøetí ideální typ je zaloen na nerovnosti.
Mezistátní vztahy ji nejsou regulovány na základì vyvaování
moci mezi suverénními státy (multipolarita), ani na základì omezení suverenity kadého obecnými pravidly (multilateralismus),
nýbr na základì sníení èi popøení suverenity slabých státù státy
silnými. Na rozdíl od prvních dvou uspoøádání, v nich jsou vztahy
partnerù horizontální (ve smyslu nepøítomnosti nadvlády), u tøetího uspoøádání jsou vertikální a hierarchické. V multipolaritì jsou
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aktéøi rovnì podøízeni anarchii mocenské rovnováhy, v multilateralismu se vichni stejnì podøizují spoleèným pravidlùm, v imperialismu jsou slabí podøízeni silným. Stability není dosaeno bilaterálními èi multilaterálními dohodami rovných, nýbr diktátem
jednìch a posluností druhých. Podmanìní slabých silnými na
sebe pøitom mùe brát vnìjí podobu bilaterální dohody nebo rozhodnutí mezinárodní organizace, jako tomu bylo v ustavení britské
a francouzské mandátní správy nad nìkterými územími Støedního
východu po zániku osmanské øíe prostøednictvím rozhodnutí
Spoleènosti národù.
Naèrtnutou ideálnì typickou triádu mùeme tedy shrnout následovnì. Prvním typem je mocenská multipolarita, jí odpovídá zahraniènìpolitický bilateralismus  tradièní koalice  a unilateralismus
 rozhodování ad hoc bez ohledu na zájmy ostatních a mezinárodní
instituce èi dohadovací procedury. Dalím typem je multilateralismus, v nìm státy dobrovolnì omezují svou suverenitu ustavováním
spoleèných institucí a dodrováním obecných pravidel. Posledním
typem je imperialismus, v nìm mocný stát jedná unilaterálnì 
bez ohledu na ostatní a mezinárodní instituce , a tím díky své pøevaze ohrouje suverenitu a zájmy ostatních.
Tato triáda nabízí dobrou pøístupovou cestu k pochopení alternativních mezinárodních systémù. Její platnost je vak omezená.
Nerozliuje toti dvì dimenze, které jsou sice vzájemnì propojené, nikoliv vak totoné  distribuci moci mezi aktéry a zpùsoby
jednání tìchto aktérù. Triadické schéma pøedpokládá, e jisté zpùsoby jednání korelují a vzájemnì se posilují s jistou distribucí
moci. Tak multipolarita mùe být posilována unilaterálním (resp.
bilaterálním) jednáním a imperialismus v sobì mùe sluèovat unipolaritu a unilateralismus. Multipolaritou je proto oznaèena pøiblinì
rovná distribuce moci mezi více aktéry spojená s jednostranným
jednáním a uzavíráním tradièních, bilaterálních spojenectví. Imperialismem je proto oznaèena unipolární koncentrace moci spojená
s unilateralismem. Koncept multilateralismu naproti tomu zcela
vypoutí dimenzi moci, èím navozuje idealistický pøedpoklad, e
skuteènì lze ustavit jeden svìt spoleèných pravidel mezinárodního práva, kterým jsou rovnì podøízeni silní i slabí  svìt bez sfér
vlivu, v nìm jsou mocenské asymetrie neutralizovány spoleènými
institucemi. Vypustíme-li tuto monost jako utopickou a oddìlíme-li
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dimenzi distribuce moci od typu jednání, pak dojdeme k následující tabulce alternativ. (Aby tabulka pokryla i historickou situaci
druhé poloviny 20. století, je na ose distribuce moci vloena mezi
unipolaritu a multipolaritu bipolarita.)

unipolarita

distribuce
moci

bipolarita
multipolarita

typ jednání
unilateralismus multilateralismus
(bilateralismus)
tvrdý
mìkký
imperialismus
imperialismus
(Bush po 11. 9.) (Clinton)
studená válka
détente
anarchická
mocenská
rovnováha

zaputìná
mocenská
rovnováha

Zatímco unilateralismus vede v závislosti na rozloení moci
k alternativám v levém sloupci tabulky, multilateralismus vede
k alternativám v pravém sloupci. Dvì alternativy prostøedního øádku
vystoupily do popøedí v prezentaci Kennanova mylení v 5. kapitole.
V následujím oddíle si poukazem ke koncepcím Nye a Ruggieho
zkonkretizujeme ideu mìkkého imperialismu a zaputìné mocenské
rovnováhy (ani jeden z autorù ovem nepouívá tìchto výrazù).
Mìkký imperialismus a zaputìná rovnováha

Nye je a pøíli realistou na to, aby Spojeným státùm navrhoval
výluèný multilateralismus obhajovaný radikály typu Chomského.
Spíe pøedpokládá, e politika americké hypervelmoci musí kombinovat multilateralismus s unilateralismem (a tedy imperialismem) a mìkkou moc s mocí tvrdou  u proto, e ve výjimeèných
situacích, které nejsou jasnì øeitelné pøedem stanoveným pravidlem, musí velmoc jednat první a ukázat cestu ostatním. Ale i kdy
jde velmoc ve svém jednání za to, co by dovoloval èi s èím poèítá
mezinárodní reim, mìla by mít podle Nye vdy na pamìti, e
kadá silová akce vyaduje mezinárodní legitimitu  e musí být
doma i v zahranièí povaována za ospravedlnitelnou. Ani akce,
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která pøekraèuje striktnì pojaté mezinárodní právo, nemusí znamenat nedostatek konzultace èi nezájem o názory ostatních.36
Takový realistický multilateralismus, který lze z hlediska americké hypervelmoci nazvat multilateralistickým imperialismem, hájí
také Nyeova poslední kniha s výmluvným názvem Paradox americké moci. Proè se jediná supervelmoc svìta nemùe obejít bez
ostatních.37 Z klasického dilematu mezi do sebe zahledìnou republikou a expanzivním impériem se v souèasné dobì podle Nye
stal paradox supervelmoci, která navzdory svému výjimeènému
mocenskému postavení v rámci globálního systému nemùe vést
politiku, je by nebrala ohled na ostatní. Braní ohledu je základní
taktikou mìkké moci, kterou Nye charakterizuje také jako moc kooptaèní  schopnost pøimìt ostatní, aby si volili to, co chcete vy.38
V poslední knize rýsuje Nye tøi dimenze mezinárodnì politické
hry: první je pøedstavována tvrdou vojenskou mocí, v ní USA
nemají vyzyvatele. Druhou pøedstavuje ekonomická moc  zde ji
Amerika èelí konkurenci Evropské unie i Japonska a rychle rostoucích východoasijských ekonomik. Tøetí dimenzi pøedstavují mezinárodní reimy a transnacionální sítì, v nich probíhají finanèní
toky, migraèní pohyby, investice multinacionálních spoleèností,
akce neziskových organizací, vytváøení nadnárodního veøejného
mínìní, kulturní výmìny, organizovaný zloèin a terorismus. Unilateralistický proud americké zahranièní politiky klade dùraz na první a do jisté míry druhou rovinu, ignoruje vak klíèovou roli roviny
tøetí. Proto s poukazem k pøevaze USA ve zbrojních arzenálech
mùe tento proud podlehnout neoimperialistickému pokuení.
V podobnì kompromisním duchu, by jiným jazykem, formuluje svou koncepci zapojení Ameriky do mezinárodní politiky také
John G. Ruggie. Po skonèení studené války se podle nìj otevøel
prostor pro rozvoj kooperativních bezpeènostních vztahù, jejich oblast... leí nìkde mezi wilsonovskou kolektivní bezpeèností a klasickou politikou mocenské rovnováhy.39 Ostatnì tento
terén nastolil ji Franklin Roosevelt a dalí strùjcové OSN, kdy
spojili princip rovnováhy velmocí  multipolaritu  s principem kolektivní bezpeènosti  multilateralismem. Specifikací kooperativních
bezpeènostních vztahù jsou kooperativní rovnováhy, které zmíròují
bezpeènostní soupeøení opatøeními ke zvýení transparence
a k vytváøení vìtí dùvìry... taková opatøení zahrnují pravidelné
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rozhovory o bezpeènosti mezi tvùrci bezpeènostních politik, vzájemné informace o obranných opatøeních a plánech vojenských aktivit
stejnì tak jako upozoròování na vojenská cvièení a zvaní na nì.40
Pod takto realisticky pojatý bezpeènostní multilateralismus
spadají i uspoøádání typu koncertu velmocí, jeho historickým
paradigmatem je podle Ruggieho období evropské historie mezi
napoleonskými a krymskými válkami (18151854), kdy se Rakousko, Británie, Prusko, Rusko a Francie ustavily jako výkonné
tìleso evropského systému státù a organizovaly èasté konzultace
o záleitostech, které by mohly podkopat jejich vratkou rovnováhu.41 Evropské mocnosti si nezajiovaly bezpeènost pouze zvìtováním svých vojensko-politických kapacit (a vyrovnáváním takového zvìtování u druhých) èi vytváøením ad hoc spojenectví
proti vzrùstající moci protivníkù, ale také vyjednáváním a koordinací svých krokù  koncertací. Obecnì lze øíci, e pøijetím tohoto uspoøádání omezovaly dobrovolnì princip maximalizace vlastní
moci zohledòováním ostatních v rámci dialogu a dohadování. Toto
braní ohledù bylo dlouhodobì úèinnìjím nástrojem k zajitìní
jejich mocenských zájmù, ne bez-ohledné zvìtování vlastní
moci na úkor soupeøù. Pouití síly (èi jeho hrozba) nebylo vylouèeno z arzenálu prostøedkù zahranièní politiky, ale tam, kde to bylo
moné, byla dávána pøednost kooperaci. Vlastní zájem nebyl obìtován zájmu vech, ale jeho hájení bylo opøeno o pøedpoklad, e
oba spolu mohou být dlouhodobì v pøibliném souladu.42
V tomto pojetí mezinárodních vztahù (které koresponduje
s alternativou v pravém dolním rohu tabulky) není mocenská multipolarita vnìjím protikladem multilaterálních institucí, ale je v nich
zaputìna. Tak ji ostatnì chápali klasiètí realisté, kdy ve své idealizaci kabinetních válek 18. století zdùrazòovali právì jejich konvenèní  tedy pravidly øízený  charakter. Rovnováha evropských
velmocí se ustavila a udrovala na pozadí jistých sdílených hodnot
a spoleènì dodrovaných norem.43 Podle Ruggieho tato pøedstava
bezpeènostních a mezinárodních vztahù obecnì odpovídá Rooseveltovì ideji OSN v èele s Radou bezpeènosti se stálými èleny.
Ruggie povauje tohoto prezidenta, stejnì jako jeho nástupce Trumana a Eisenhowera, za realistické pokraèovatele multilateralismu
W. Wilsona právì proto, e spojili jeho idealistický internacionalismus s realistickou ideou velmocenské multipolarity.
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Národní identita a zahranièní politika
Podle Ruggieho je multilateralismus ve vìtím souladu s americkou
národní identitou ne unilateralismus, nebo prosazování partikulárních zájmù omezuje respektem ke stejným univerzalistickým
principùm, které definují americkou republiku. Ta není zaloena
organicky  v ideji od nepamìti obývaného území, zvlátní etnicity èi jazyka , ale asociativnì: Amerika je obèanským národem
par excellence, nebo stojí na svobodném rozhodnutí pøísluníkù
rùzných etnických a kulturních národù utvoøit nový národ. Není
spoleèenstvím nezmìnitelného osudu a pøedkù, ale spoleèenstvím
svobodné volby a budoucnosti.
Východiska asociativního nacionalismu se odráejí v pojetí
ádoucí podoby mezinárodního øádu. Vztahy mezi národy planety mají být regulovány tými obecnými principy, jimi jsou
uvnitø amerického obèanského národa regulovány vztahy rùzných státù a etnokulturních menin. Skuteènost, e americký
národ je svobodnì ustaveným národem národù je podle
Ruggieho zdrojem jeho sklonu k vìtí otevøenosti, inkluzivitì
a nediskriminaci, ne by bylo moné oèekávat v pøípadì zemì,
její národní identita by byla pevnì zakoøenìna v organické
specificitì.44 Korespondence asociativní národní identity s multilateralismem vysvìtluje podle Ruggieho úspìch tohoto pøístupu
v americké zahranièní politice 20. století: Multilaterální principy svìtového øádu evokované Wilsonem, Rooseveltem, Trumanem a Eisenhowerem vykazují zaráející pøíbuznost s pocitem
vlastní identity Ameriky jako národa: výslovné upøednostòování
mezinárodních vztahù zaloených na veobecných základech
otevøených v principu pro kadého, nikoliv na diskriminaèních
èi vyluèujících vazbách; podpora antikolonialismu, sebeurèení
a lidských práv; svìtová ekonomika otevøených dveøí odpovídající principu rovných pøíleitostí... Podobnou normativní orientaci
vyjadøuje apel k dodrování obecných principù v protikladu
k bilaterálním spojenectvím zaloeným na zvlátních dùvodech. Zkrátka multilaterální principy svìtového øádu evokované americkými vùdci u pøíleitosti pøestaveb mezinárodního
øádu odráejí ideu zakládajícího aktu politického sdruení
Ameriky samotné.45

68

Hodina impéria

Ruggieho interpretace americké identity ovem zdùrazòuje
pouze jednu její stranu  sklon pomìøovat mezinárodní vztahy
zakládajícími principy domácích institucí, které zajiují rovný
respekt vem jednotlivcùm i skupinám a odmítají panství silných
nad slabými. V I. èásti jsem vak ukázal, e neménì dùleitým
aspektem americké identity je i opaèný sklon, vyvìrající z mýtu
vyvoleného národa ohánìjícího se ve své bezohledné expanzi na
úkor ostatních vzneenými ideály svobody. Americkou tradici nelze redukovat ani na jeden z tìchto obrazù. Je naopak nejlépe
uchopitelná z jejich sporu. Amerika je na jedné stranì mírumilovnou republikou, na druhé stranì expanzivní øíí  je doktorem
Jekyllem i panem Hydem.46 Nejhlubím zdrojem této schizofrenie
je janusovská tváø amerického snu. Jedna jeho strana ukazuje pøistìhovalce, unikající despotickým tyraniím Starého svìta, aby
ustavili republiku svobodných a rovných; druhá strana ukazuje
dobyvaèné mue hranice, budující své impérium na podmaòování a vykoøisování niích ras. U otcù zakladatelù se tento spor
projevoval v protikladu Jeffersonova idealistického izolacionismu
s Hamiltonovým realistickým nacionalismem, o století pozdìji pak
v protikladu Wilsonova internacionalismu s Rooseveltovým imperialismem. Protiklad multilateralismu realistických liberálù s neoimperialismem idealistických neokonzervativcù je jen poslední
promìnou tohoto sporu.
Vedle tìchto dvou soupeøících verzí americké tradice je pro
úplnost tøeba pøipomenout verzi tøetí, která udruje pùvodní jeffersonovské spojení idealismu s izolacionismem. V 19. století byl
tento pól pøedstavován intelektuály typu Henryho Thoreaua a politicky pak na levém ideologickém okraji dìlnickým republikanismem a na pravém okraji farmáøským populismem. V kontinuitì
s tìmito dvìma køídly má i dnes tato tøetí verze americké tradice
radikální èi levicové a konzervativní èi pravicové køídlo. První
køídlo bylo po druhé svìtové válce intelektuálnì zviditelnìno revizionistickými historiky (zmínìnými v závìreèné odboèce 4. kapitoly) èi publicisty typu Noama Chomského47 a politicky se projevilo v mírovém hnutí proti válce ve Vietnamu v 60. a 70. letech èi
proti iráckému taení v zimì 20022003. Konzervativní køídlo
izolacionismu nalo své sofistikované vyjádøení v mylení George
Kennana (4. kapitola), proniklo dílèím zpùsobem i do pøedvolební
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rétoriky G. W. Bushe na podzim roku 2000 (pøedevím v jeho
kritice zahranièní politiky Clintonovy administrativy) a jeho nejvýraznìjím souèasným politickým pøedstavitelem je Patrick
J. Buchanan. Na extrémním okraji tohoto pravicového køídla najdeme libertariánské paramilitární hnutí bojovníkù proti (idovským) elitám Západního a Východního pobøeí, které údajnì ovládly média a vyuívají federální moc k dosaení vlastní svìtovlády
místo k obranì Ameriky. (Z tohoto prostøedí napøíklad pocházel
pachatel atentátu na budovu federálních úøadù v Oklahomì city
roku 1995 Timothy McVeigh.)
Støední proud pravicového køídla izolacionismu je nyní v defenzivì, nebo znaèná èást jeho pøívrencù pøijala po 11. záøí tezi,
e ochrana národní bezpeènosti Ameriky vyaduje její globální
intervencionismus, a pøipojila se ke konzervativním neoimperialistùm zastupovaným v administrativì Cheneym a Rumsfeldem.
V prùbìhu Bushovy protisaddámovské kampanì získalo na viditelnosti levicové køídlo izolacionismu. V jeho mediálním èele stojí
nìkteøí ameriètí herci, umìlci a tvùrci, napøíklad dokumentarista
Michael Moore, jen vyuil pøedávání Oscara za svùj film Bowling
for Columbine 23. bøezna 2003 k proslovu namíøenému proti válce, vedené podle nìj z fiktivních dùvodù fiktivním prezidentem (naráka na fakt, e pro Ala Gora hlasovalo o pùl miliónu víc
Amerièanù ne pro G. W. Bushe); døíve ne poøadatelé staèili
pøehluit jeho výstup hlasitou hudbou, staèil jetì nìkolikrát zvolat
Hanba vám, Bushi, hanba!
Antiimperialismus radikálù typu Moorea èi Chomského se iví
ze stejnì idealistických zdrojù jako imperialismus neokonzervativcù. Manicheismus, jeho prizmatem vidí vechny projevy americké moci ve svìtì jako manifestace Zla, je negativním obtiskem
manicheismu neokonzervativcù, kteøí prezentují americkou moc jako
ztìlesnìní Dobra. Je-li distinktivním znakem vech proudù americké tradice idealismus, pak nejumírnìnìjí podobu na sebe bere
u liberálù, kteøí ho vkládají spíe do formy ne do obsahu  do
zohledòujících procedur a mezinárodních reimù spíe ne do cílù.
Vysoké procento Amerièanù, kteøí v zimì 20022003 sice souhlasili
s Bushovým taením proti Saddámovi, ale pøesto upøednostòovali
mandát Rady bezpeènosti k pøípadnému vojenskému zásahu, svìdèí o tom, e také tento proud má ance rezonovat s jistým aspektem
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americké identity a e tedy Ruggieho hypotéza o multilateralistickém sklonu americké národní povahy není èistou spekulací.48
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IV. AMERIKA A EVROPA
Nai sofistikovaní evroptí bratranci jsou zdìeni. Francouzi se
postavili do èela, kdy napadli americký simplismus. Pøièítají patným mravùm, kdy se zlo nazývá pravým jménem. Radìji se mu
pøizpùsobí. Mají v tom ji mnoho zkueností, napøíklad z roku 1940,
kdy se slavnì pøizpùsobili nacistickému Nìmecku... Jsme v sebeobranné válce. Je to také válka za západní civilizaci. Pokud se Evropané odmítají povaovat za souèást tohoto boje, dobrá. Chtìjí-li
abdikovat, dobrá. Necháme jim podret nae plátì, ale nenecháme
si od nich svázat ruce.
Charles Krauthammer1
Antiamerikanismus a antievropanství jsou na opaèných krajích politické kály. Evropský antiamerikanismus lze nalézt pøedevím na
levici, americké antievropanství na pravici. Nejvýmluvnìjími americkými evropobijci jsou neokonzervativci, kteøí pøi tom pouívají
stejný typ bojovné rétoriky, který pøedtím rozvinuli proti americkým
liberálùm. Jak mnì dosvìdèil sám Jonah Goldberg, evropanství je
slabinou liberálù. Take jsem se ho zeptal, zda Bill Clinton je Evropanem. Ano, odpovìdìl, nebo aspoò myslí jako Evropan.
Timothy Garton Ash2

8. Opaèné strategie

V pøedcházející èásti jsem charakterizoval neoimperialismus a multilateralismus jako dva pøístupy, které spolu soupeøí v hlavním proudu souèasné americké politiky. Dvì alternativní strategie se ovem
po 11. záøí vtìlily do dvou stran transatlantického spoleèenství.
Zatímco v americké politice pøevládl jasnì první pøístup, èást kontinentální Evropy vedená Francií a Nìmeckem prosazovala pøístup
druhý a Velká Británie se bezúspìnì snaila vzniklou propast
pøemostit. Napìtí nakonec prorazilo na povrch v roztrce mezi
západními spojenci uvnitø Rady bezpeènosti OSN, NATO i EU
v jednání o postupu proti Iráku v únoru a bøeznu 2003.
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Amerièané se po útoku 11. záøí 2001 zaèali chovat jako národ
ve válce  tedy v naléhavém bezpeènostním ohroení. Neoimperialistický diskurz dovednì osedlal negativní energii vybuzenou okem z vlastní zranitelnosti. Strach a touha po odplatì byly zapøáhnuty do taení nejen na obranu Ameriky, ale také na potvrzení její
velikosti. Tyto národnìbezpeènostní a mocenské motivy byly navíc
pøetøeny køiáckou rétorikou, která k nim dodala motiv misionáøský  íøit americkou svobodu a demokracii. Odkaz ke vzneeným
cílùm se spojil s jednostranným rozhodováním o pouití vojenské
síly. Odpovìdí na naléhavì pociované ohroení byl unilateralismus a militarismus (6. kapitola). Amerièané mìli pocit, e se nacházejí ve výjimeèném stavu. To je v jejich oèích opravòovalo k tomu,
aby zvaovali pouití vojenských prostøedkù bez ohledu na mezinárodní instituce.
Pro Evropany naproti tomu neznamenal útok vyhláení války,
nýbr signál váného ohroení míru. Za nejlepí cestu k jeho udrení povaovali právì posílení mezinárodních institucí. Zatímco
Amerika chtìla pro zvýení své bezpeènosti rozíøit svou suverenitu na celou planetu, a volila tedy imperialismus, evropské státy
byly pøipraveny pro zvýení své bezpeènosti omezit svou suverenitu, a volily tedy multilateralismus. Amerièané chtìli vyhrát válku
proti islamistùm a neposluným státùm Jihu, které jim mohly pøedat zbranì hromadného nièení. Evropané chtìli zabránit válce,
která hrozila, e na sebe vezme podobu náboensko-civilizaèního
konfliktu mezi islámským Východem a judeokøesanským Západem.
Obì strany Atlantiku tedy v reakci na novou hrozbu jinak definovaly cíle  vítìzství ve válce versus udrení míru  i prostøedky 
vojenská síla a unilateralismus versus diplomacie a multilateralismus. Americké taení na Irák poskytlo pøíleitost, aby se tyto
opaèné strategické reakce artikulovaly na mezinárodní scénì do
odliných politických postojù. Z vìtího historického nadhledu lze
øíci, e zatímco pøi obranì proti faismu a komunismu se západní
státy spojily pøijetím jediné strategie (zadrování), tváøí v tváø
islamismu a neposluným státùm Jihu se rozdìlily pøijetím opaèných strategií.
Islamistiètí teroristé i státy-darebáci se dostali do popøedí mezinárodní scény díky zhroucení sovìtského bloku. Pod bipolaritou
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studené války se objevily konfliktní hrany mezi Severem a Jihem.
Materiální bída v rozvojových zemích se posiluje s antizápadním
resentimentem, v nìm se projevuje zatrpklost nad ztracenou nadìjí na dosaení západního blahobytu, jeho lákavý obraz mají
chudé a støední vrstvy tìchto zemí neustále pøed oèima díky globalizovaným médiím a celosvìtovému trhu se spotøebním zboím.
Nerovné rozdìlení bohatství v zemích Støedního východu, je
kvùli zásobám ropy stále tvoøí sféru amerických a západních zájmù, posiluje korelaci mezi odporem proti domácím tyranùm
a odmítáním Západu, který po desetiletí tyto petrodolarové elity
podporuje. Avak i èást tìchto elit propadá tváøí v tváø civilizaèní
pøevaze Západu pokuení potvrdit proti nìmu svou arabskou
a muslimskou svébytnost. Islám se v tìchto spoleènostech mùe
stát vítaným ideologickým ventilem nespokojenosti jak pro chudé,
tak pro èást bohatých, a to pøinejmením ze tøí dùvodù: (1) sekulární ideologie jako liberalismus a socialismus zklamaly a navíc jsou
chápány jako cizorodý západní implantát; (2) vìtina tìchto spoleèností nemá jasnì vykrystalizovanou národní identitu (k ní je
potøebná shoda mezi kulturnìidentitními a teritoriálními hranicemi), co oslabuje mobilizaèní potenciál státního nacionalismu; (3)
souèasná komunikaèní a dopravní propojenost svìta umoòuje
vìtí odpojení ideologicko-politických opìrných bodù od lokálních a teritoriálních souøadnic  univerzalistické náboenství je
ideálním politickým shromaditìm pro sociálnì frustrované skupiny pocházející z nejrùznìjích kulturních kontextù.
Zá a symbolický boj o uznání tváøí tváø celoplanetární mocenské a kulturní pøevaze blahobytného Západu mohou najít svùj výraz v ostentativním pøijetí islámu a solidaritì s ostatními muslimy,
a to nehledì na obrovské kulturní a geografické vzdálenosti mezi
rùznými muslimskými spoleènostmi. Partikulární arabská identita
se mùe stát støedem univerzální islámské identity, která propojí
Støední východ s arabskou severní Afrikou a muslimskými spoleènostmi subsaharské Afriky na stranì jedné a severním Kavkazem
a støední a jihovýchodní Asií na stranì druhé. Drtivá vìtina z více
ne jedné miliardy muslimù ije v tomto obrovském geografickém
pùlmìsíci. Obrazy globálních médií mohou navzdory kulturní
rùznorodosti jejich spoleèností vytvoøit v této mase cítìní politické
sounáleitosti, zvlátì pokud pøevládne pøesvìdèení, e muslimský
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svìt èelí soustøedìnému imperiálnímu tlaku svých bývalých kolonizátorù. Politicko-ekonomická nerovnováha mezi Severem a Jihem mùe být pochopena jako náboensko-civilizaèní rùznost
mezi køesanským euroamerickým Západem  jen mùe pøizvat
ke spojenectví pravoslavné Rusko  a muslimským Východem.
Této vizi odpovídá populární idea støetu civilizací, její pøíznivce nalezneme na konzervativním i liberálním køídle západní
politiky, mezi protestantskými fundamentalisty Severní Ameriky,
libanonskými køesany i pravicovými jestøáby Izraele (z jejich
hlediska se západní civilizace jeví jako judeokøesanská). Civilizaèní konflikt hlásají také islamisté: jejich umírnìné køídlo (pøedstavované napø. íránským prezidentem Chátámím) ho navrhuje øeit dialogem a kompromisem se západními politickými modely,
zatímco radikální køídlo káe násilí a svatou válku. Z tohoto køídla
(které ve svém boji proti komunistickým bezvìrcùm nacházelo pùvodnì tìdrou podporu Západu v èele s USA) se rekrutovali teroristé
al-Káidy. Útok z 11. záøí symbolizuje jejich pokus vtáhnout západní
i muslimské spoleènosti do náboensko-civilizaèní války.3
Vedle ekonomicko-politického kontextu, daného globální nerovností v rozdìlení bohatství a nahromadìnými køivdami bývalých
kolonizovaných, vak radikální islamismus vyuívá i zmìnìného
bezpeènostnì politického kontextu, jen je dùsledkem dlouhodobého ústupu koloniálních øíí ve 20. století. Druhou stranou mizení
øíí  osmanské a rakousko-uherské øíe po první svìtové válce,
zámoøských drav Francie, Británie a dalích evropských zemí po
druhé svìtové válce a Sovìtského svazu v roce 1991  bylo roziøování zón nestability a chaosu v mocenském vakuu, které po sobì
tyto øíe zanechávaly. Na scénì se zaèal objevovat nový typ spoleèností, charakterizovaných potíemi s ustavením teritoriálního
státu v moderním slova smyslu  Somálsko, Afghánistán, Jemen,
Súdán. Protoe nemají úèinný a legitimní monopol násilí, stávají
se tyto ztroskotané státy (failed states) eldorádem narkomafie,
obchodníkù se zbranìmi a náboensky èi etnicky motivovaných
extremistù. Nejen e v nìm tito nestátní aktéøi válèí proti sobì
a tyranizují civilní obyvatelstvo, ale jejich sítì pronikají i do zemí
Severu. Navíc se tyto sítì mohou napojovat na konsolidované tyranie Jihu, jako je Irák, Írán èi Severní Korea, které jsou schopny
vyvíjet a íøit zbranì hromadného nièení.
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Po zhroucení sovìtského bloku ji není hlavním bezpeènostním
rizikem Západu supervelmoc náleející k Severu. Je jím vývoj
a íøení zbraní hromadného nièení neposlunými státy Jihu a vzrùstající pravdìpodobnost, e se k takovým zbraním dostanou i nestátní teroristické sítì. Hlavním vyzyvatelem Západu ji není vyrovnaný mocenský soupeø, nýbr nepomìrnì slabí aktéøi, kteøí
vak pøesto mohou díky propojenosti svìta a povaze souèasné
technologie zpùsobit nevyèíslitelné kody na majetku i ivotech
pouitím zbraní hromadného nièení èi diverzními akcemi v západním týlu.
Na rozdíl od komunistické hrozby, která napomohla ustavení
severoatlantického spojenectví a pøispìla k budování sjednocené
západní Evropy, vrazila tato nová hrozba klín mezi Ameriku
a Evropu a polarizovala také vztahy uvnitø Evropy. Nejde ani tak
o to, e by Evropané v èele s Francií a Nìmeckem nedoceòovali
nebezpeèí nové hrozby èi byli zbabìlejí ne Amerièané (obì výtky lze zaslechnout z druhé strany Atlantiku). Evropané mají jiný
názor na to, jak tomuto novému riziku úèinnì èelit. Americká
spektakulární taení proti státùm a reimùm, které jsou skuteènými
èi potenciálními podpùrci terorismu, nesniují podle Západoevropanù nebezpeèí terorismu, ale naopak ho zvyují. Americký sklon
k vyuívání své planetární vojenské pøevahy k zásahùm proti daleko slabím neposluným státùm islámského Orientu posiluje polarizaci podle frontové linie vyznaèené Usámou bin Ládinem. Logika silové konfrontace (kdo není s námi, je proti nám) i civilní
obìti vojenských zásahù (postranní kody) vhání chudé masy
i elity Støedního východu a dalích muslimských oblastí Jihu do
náruèe islamistù. Krátkodobì úspìný vojenský zásah mùe mít
dlouhodobì kontraproduktivní politické dùsledky: rùst sympatie
k islamistùm i ochoty èásti mládee pøidat se do jejich paramilitárních organizací zvyuje pravdìpodobnost teroristických útokù
v západním zázemí, a tím i pravdìpodobnost jetì razantnìjích
protiúderù Západu.
Právì takové válce  Severu proti Jihu, judeokøesanského Západu proti islámskému Východu  se snaí zabránit kontinentální
Západoevropané. Jejich strategie zdùrazòuje na jedné stranì nutnost infiltrace teroristických sítí tajnými slubami a operativní provádìní policejnì-soudních zásahù, na druhé stranì pak podporu
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vzájemnì výhodných ekonomických, politických a kulturních
vztahù se zemìmi Jihu. Teroristùm není pøiznána politická legitimita a je s nimi zacházeno jako s ostatními transnacionálními zloèineckými sítìmi.
Zatímco evropské zemì døíve arabský a muslimský svìt pøímo
èi nepøímo kolonizovaly, USA do nìj zaèaly výraznìji pronikat a
po dekolonizaci. Na rozdíl od tìchto imperialistických nováèkù
vnímají Evropané daleko citlivìji postkoloniální dilemata tìchto
spoleèností. Jsou si vìdomi hlubinných sociálních, psychologických a politických pøíèin teroru. Pùsobení tìchto pøíèin je posilováno logikou války a naopak oslabováno logikou míru. Silová
konfrontace dává teroristùm legitimitu, nebo potvrzuje jejich tezi
o expanzivním imperialismu Západu. Diplomatický dialog a úèinná ekonomická a humanitární pomoc je naopak delegitimuje, nebo pøeklenuje propast, kterou oni líèí jako nepøeklenutelnou.
Mìkký a tvrdý imperialismus

Snaha Evropanù ovlivòovat vývoj ve døíve kolonizovaných èi závislých oblastech, z nich nyní pøichází nová hrozba terorismu,
zloèinu a zbraní hromadného nièení, mùe být ovem navzdory
svým multilateralistickým formám pochopena také jako neoimperialismus svého druhu. A to nehledì na to, e cíle této snahy nejsou
expanzionistické, ale obranné, a prostøedky nejsou vojenské, ale
politické. Liberální ideologie Západu i národnìosvobozenecké
ideologie Jihu jsou antiimperialistické. Logika vìci jde vak proti
nim: hlavním zdrojem vzniku nové hrozby byl ústup øíí, a tak se
jako jedno z moných øeení pøirozenì nabízí jejich návrat. Jeden
z hlasatelù tohoto návratu, britský diplomat a teoretik Robert Cooper, ho vzývá následujícími slovy: Vechny podmínky imperialismu jsou naplnìny, ale jak jeho dodávka, tak poptávka po nìm
vyschly. A pøesto slabí stále potøebují silné a silní stále potøebují
spoøádaný svìt, v nìm dobøe fungující a spravované spoleènosti
vyváejí svobodu a stabilitu... Potøebujeme nový druh imperialismu, takový, který je sluèitelný se svìtem lidských práv a kosmopolitních hodnot. Takový imperialismus se ji rýsuje.4
Cooper rozliuje tøi typy takového imperialismu, jen bychom
za pouití terminologie 7. kapitoly mohli nazvat mìkkým èi
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multilateralistickým. (1) První typ pøedstavuje ekonomická expanze, regulovaná MMF a Svìtovou bankou. Tato expanze by
podle Coopera mìla být zamìøena nejen na pøíliv investic do rozvojových zemí, ale také na budování sociální stability v nich.
(2) Druhým typem je imperialismus sousedù, projevující se napøíklad ve zøízení evropských protektorátù pod hlavièkou OSN
v Bosnì a v Kosovu. Není náhodou, e v obou pøípadech je nejvyím úøedníkem správy Evropan. Evropa poskytuje vìtinu pomoci... a vìtinu vojákù (i kdy americká pøítomnost je nezbytným
stabilizujícím faktorem). V bezprecedentním gestu nabídla Evropská unie jednostranný pøístup na své trhy vem zemím bývalé Jugoslávie pro vechny produkty vèetnì vìtiny zemìdìlských produktù. Mezinárodní spoleèenství neposkytuje pouze vojáky, ale
také policisty, soudce, vìzeòské dùstojníky, bankéøe centrální banky a dalí. Volby jsou organizovány a monitorovány Organizací
pro bezpeènost a spolupráci v Evropì. Místní policie je financována a trénována OSN. Nápomocnou pøi tomto úsilí... je více ne
stovka nevládních organizací.5
(3) Tøetím typem je kooperativní imperialismus. Tak Cooper
nazývá roziøování Evropské unie, pøi nìm se pøístupové zemì
snaí dobrovolnì dostát standardùm a normám stanoveným a nadiktovaným západoevropským centrem bez toho, e by o nich
mìly monost diskutovat. Odmìnou vak je, e jakmile se ocitnete uvnitø, budete mít hlas v politickém spoleèenství (commonwealth). Je-li tento proces urèitým typem dobrovolného imperialismu, výsledný stav by mohl být popsán jako kooperativní øíe...
spoleèná svoboda a bezpeènost bez etnického panství a centralizovaného absolutismu, které panovaly v minulých øíích, ale také bez
etnické výluènosti, která byla znakem národního státu a která je
nevhodná v éøe bez hranic a nefunkèní v oblastech, jako je Balkán.
Kooperativní øíe... nejlépe odpovídá zmìnìné povaze postmoderního státu  je osnovou, v ní má podíl na vládì kadý, ádná zemì
neovládá ostatní a øídící zásady nejsou etnické, nýbr právní povahy. Centrum musí zasahovat co nejjemnìji: imperiální byrokracie by mìla být pod kontrolou a zodpovìdná (accountable)  má
být sluebníkem, nikoliv pánem politického spoleèenství.6
Cooper bez obalu nazývá imperialismem to, co mnozí pøedstavují jako multilateralistickou alternativu imperialismu. Bere toti
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v úvahu ekonomickou, kulturní a politickou pøevahu západních
zemí, která navzdory multilateralistické formì neumoòuje opøít
jejich vztahy k rozvojovým zemím o rovnost v jiném ne èistì
formálním smyslu. A ji evropský pøístup nazveme multilateralismem nebo mìkkým èi multilateralistickým imperialismem, v kadém pøípadì je protikladem tvrdého èi unilateralistického imperialismu Ameriky po 11. záøí. Zatímco Evropané pøemýlejí o takových
zpùsobech reakce na novou hrozbu, jí by se nenechali vtáhnout do
civilizaènì vymezené války, neokonzervativní jestøábové, jejich
názory po 11. záøí získaly v Bushovì zahranièní politice pøevahu,
naopak pøijímají rukavici hozenou Bin Ládinem. Aby zdùraznili
politickou váhu islamistického terorismu a neposluných reimù,
je mu (údajnì) pomáhají, pouívají pøi obhajobì støedovýchodního váleèného taení srovnání s bojem proti faismu a komunismu.
Proti Bin Ládinovì svaté válce za islám vyzývají ke køiácké výpravì za svobodu a demokracii, které americká vojska pøinesou
obyvatelùm Iráku (a posléze dalím zemím Støedního východu)
tak, jak je ji pøedtím pøinesla západní Evropì ve vítìzném taení
proti faismu a posléze støední a jihovýchodní Evropì ve vítìzném
taení proti komunismu a postkomunistickému nacionalismu.
Jádrem tvrdého imperialismu Amerièanù je Bushova doktrína
preemptivních (ve skuteènosti vak preventivních) úderù, která
pøisuzuje Spojeným státùm svrchované právo rozhodovat o zruení suverenity kadého státu, který zbranìmi hromadného nièení èi
napojením na terorismus pøedstavuje bezpeènostní ohroení USA.
Cílem zahranièní politiky má být udrení a posílení vojensko-politické hegemonie Ameriky, která provádìní takových trestných výprav umoòuje. Amerika si nárokuje právo jednat v pøípadì potøeby i bez mnohostranné opory poskytované konsenzem v rámci
mezinárodních institucí  a ji veobecných jako OSN, nebo dílèích jako NATO. Francouzský analytik Pierre Hassner nazval tento tvrdý, zároveò vak idealistický imperialismus wilsonismem
v baganèatech7 : jednostranné pouívání vojenské síly, neberoucí
ohledy na spoleènì pøijatá pravidla ani názory partnerù, je pøesto
ospravedlòováno poukazem k univerzálním hodnotám a zájmùm.
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Realismus a idealismus ve sporu dvou strategií

Nìkteøí analytici jako neokonzervativec Robert Kagan vysvìtlují
rozdíl zvolených strategií na základì rozdílu v síle obou aktérù.
Protiklad mezi multilateralistickou mìkkostí Evropanù a imperialistickou tvrdostí Amerièanù tváøí v tváø hrozbì pøicházející ze
Støedního východu ilustruje Kagan následujícím pøíkladem: Èlovìk ozbrojený pouze noem mùe dojít k závìru, e medvìd slídící
v lese je snesitelným nebezpeèím, nebo lovit medvìda pouze
s noem je ve skuteènosti riskantnìjí ne se skrýt a doufat, e
medvìd nikdy nezaútoèí. Stejný èlovìk ozbrojený pukou vak
pravdìpodobnì dojde k jinému rozváení snesitelného rizika. Proè
by mìl riskovat smrtelné zranìní, nemusí-li? Tato naprosto normální lidská psychologie napomáhá dnes vráet klín mezi Spojené
státy a Evropu. Velká vìtina Evropanù se domnívala, e hrozba
pøedstavovaná Saddámem Husajnem je pro nì snesitelnìjí ne riziko spojené s jeho odstranìním. Amerièané, kteøí jsou silnìjí, vyvinuli nií práh tolerance k Saddámovi a jeho zbraním hromadného
nièení, obzvlátì po 11. záøí. Obì hodnocení jsou rozumná, vezmeme-li v úvahu odliné postavení mocné Ameriky a slabí Evropy.8
Pro zemi v postavení vojenské hypervelmoci by bylo poetilé
zbyteènì se pøi obranì své bezpeènosti a zájmù nechat vázat spoleènými institucemi a principy. Právì na ty se ale musejí spoléhat
slabí. Nemohou-li si svou bezpeènost a zájmy na ostatních vymoci silou, nezbývá jim ne si je vyjednat poukazem k univerzálním principùm rozumu a práva. Americká vojenská síla plodí sklon
k pouití síly, evropská vojenská slabost naopak averzi k pouití síly.
Relativní slabost Evropy vzbuzuje mocný evropský zájem na svìtì, v nìm na vojenské síle a tvrdé moci záleí ménì ne na ekonomické síle a mìkké moci  zájem na mezinárodním øádu, v nìm
jsou mezinárodní právo a instituce dùleitìjí ne moc jednotlivých národù, v nìm mají velmoci zakázáno jednat jednostrannì,
v nìm vechny národy bez ohledu na svou sílu mají rovná práva
a jsou stejnì chránìny spoleènì pøijatými pravidly mezinárodního
chování. Protoe jsou relativnì slabí, Evropané mají hluboký zájem na odsouzení a následném vymýcení brutálních zákonù anarchického, hobbesovského svìta, v nìm je moc základní determinantou národní bezpeènosti a úspìchu.9
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Slabost nedovoluje Evropanùm zajiovat si bezpeènost jinak
ne apelem na dodrování obecných pravidel (multilateralismus
a diplomacie), síla umoòuje Amerièanùm si tìchto pravidel
a apelù nevímat a zajistit si bezpeènost pouitím donucovacích
prostøedkù na základì vlastního rozhodnutí (unilateralismus a militarismus). Z tohoto vulgárnì nietzscheovského hlediska jsou Evropané moralisty z nedostatku síly, zatímco Amerièané jsou realisty
díky jejímu nadbytku.10 V protikladu k tomuto Kaganovì vymezení je vak moné pøièíst realismus a idealismus právì opaènì.
Navzdory dùrazu na silové prostøedky i státostøednému pojetí mezinárodní politiky formulují neokonzervativní jestøábové své cíle
moralistickým jazykem pocházejícím z idealismu náboensko fundamentalistické i osvícensko racionalistické provenience. Jménem
obrany univerzálních morálních hodnot, které jsou v souladu
s jejími partikulárními národními zájmy, si Amerika nárokuje právo zasahovat do vnitøních záleitostí ostatních státù po celém obvodu planety, a tak zpochybòuje realisty respektovaný princip teritoriální suverenity.
Právì idealismus umoòuje svým poukazem k velidským
hodnotám ospravedlnit celoplanetární panství amerických zbraní. Idealismus vede k imperialistickému pokuení zvlátì tehdy,
povauje-li se daný národ za vyvolený Bohem èi Dìjinami pøinést
ostatním Svìtlo. Transcendentnì ukotvená víra ve vlastní poslání
je schopna ospravedlnit jakékoliv prostøedky k dosaení nebeských cílù. Realisté naopak povaují zahranièní politiku za obstarávání cílù vezdejích  materiálního blaha a bezpeènosti daného
národa. Ten pøi sledování tìchto svých zájmù naráí na stejné úsilí
ostatních národù. Mezinárodní politika slouí ke zvládání tìchto
konfliktù, nikoliv k misionáøskému vnucování hodnot jednoho národa národùm ostatním. Na rozdíl od morálních a absolutistických
cílù idealistù jsou cíle realistù politické a relativní, a proto ne
vechny prostøedky jejich dosaení mohou být ospravedlnìny.
Právì výjimeèná mise prosazování univerzálních hodnot spojená s výjimeènou mocí Ameriky, a tím i zodpovìdností za blaho
celého svìta, má Americe svìøovat právo vyadovat pro sebe výjimku z multilaterálních mezinárodních uspoøádání, v nich jsou
vechny státy  a ji malé nebo velké  podøízeny rovnì stejným
pravidlùm chování. Zdroj legitimity zahranièní politiky, vèetnì vo-

Amerika a Evropa

81

jenských zásahù poruujících suverenitu ostatních státù, leí podle
neoimperialistù v suverénním rozhodnutí americké vlády. Mezinárodní instituce, dohody a konzultace jsou brány v úvahu jen tehdy,
jsou-li v souladu s tímto rozhodnutím. Jak poznamenává Stanley
Hoffmann, odvolání na sílu jako základní opìrný bod zahranièní
politiky jí dává realistický nátìr  jako by noví excepcionalisté
byli jen realisté, opilí novou mocí Ameriky jako jediné supervelmoci. Jene právì ta opilost zpùsobuje základní rozdíl. Zatímco
rozpoznávacím znakem realistù  teoretikù a diplomatù jako Reinhold Niebuhr, Hans Morgenthau, George Kennan èi dokonce Henry
Kissinger  byl jistý druh rozliující obezøetnosti a umírnìnosti,
kdysi oslavované Thukydidem, charakteristikou tìchto nových hlasù je pøehánìní a triumfalismus.11
Z tohoto antikaganovského hlediska se tedy váleènická razance
neokonzervativních jestøábù kolem Bushe jeví jako výraz typického amerického idealismu, zatímco støízlivá diplomacie Evropanù
pùsobí jako výraz typického evropského realismu. Klasiètí realisté
nepovaovali politiku rovnováhy mocí za nìjaký kvazipøírodní
mechanismus, ale za historicky ustavenou hru, její pravidla byla
spjatá s diplomatickou kulturou rozvinutou evropskými velmocemi po Vestfálském urovnání roku 1648. Na rozdíl od vulgárních
realistù typu Kagana tito historiètí realisté vìdìli, e kulturnì vytvoøené a historicky specifické pøedstavy o legitimitì hrají pro
stabilitu mezinárodních vztahù stejnì tak dùleitou roli jako strategický kalkul a hrozba silou. (Pomìrnou váhu obou faktorù vysvìtlovali na základì konkrétního historického kontextu.)
Mezinárodní vztahy nejsou ani pouhým anarchickým mìøením
sil, ani nebudou nikdy plnì pacifikovány v rámci jednoho svìta
spoleèných institucí. Smysl pro støední polohu mezi hobbesovskou permanentní válkou  v ní se pomìøuje nahá síla soupeøù 
a kantovským vìèným mírem  v nìm je zkouka sil plnì rozputìna v procedurách racionálního práva  je vlastní nejen klasickým
realistùm, ale také souèasným liberálùm, kritizujícím neoimperialismus Bushovy administrativy. Realismus tìchto liberálù se projevuje v uznání relativní nezávislosti mocenských vztahù na principech velidské morálky, které svým univerzalistickým nárokem na
vechny pøísluníky lidského druhu zpochybòují hranice státù
a národních identit.
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Tuto autonomii politièna symbolizuje nastolení principu teritoriální suverenity Vestfálským urovnáním a rozvoj moderního evropského mezistátního systému. Vestfálské urovnání zavrilo proces
vyvazování partikulárních státù z obvodu univerzální náboensky
legitimované øíe. Rozvoj teritoriální suverenity tak byl na obecnìjí rovinì pøíznakem osvobozování politiky z poruènictví morálky a náboenství. Právì tuto autonomii politièna zpochybòuje Bushùv diskurz, kdy bezprostøednì podøizuje politickou sféru boje
o moc morálním cílùm a v rámci køiáckého taení proti Zlu oslabuje význam teritoriálních hranic státù.
Bushùv moralistický a univerzalistický intervencionismus v sobì
ovem nese znaènou dávku partikularismu: morální odkaz k univerzálnímu dobru lidstva je smíen s politickým odkazem ke
zvlátnímu dobru národa, který byl Bohem èi Dìjinami vyvolen
pøinést lidstvu spásu. Imperiální blud Amerièanù o vlastní výjimeènosti není v dìjinách Západu nièím novým  USA opakují jen
sebeklam a trik evropského kolonialismu. Ten také legitimoval
úsilí o svìtovládu poukazem k domnìle univerzálním hodnotám,
kterou tato vláda mìla zajistit.
Dobré úmysly, jimi se zaklíná souèasný americký neoimperialismus  lidská práva, svoboda, demokracie  ovem nejsou
pøesvìdèivé z pohledu vìtiny obyvatel zemí Støedního východu,
kteøí si pamatují, jak v 80. letech Amerièané podporovali a vyzbrojovali Usámovy fanatiky v Afghánistánu i Saddámovu tyranii v Iráku, a to s plným vìdomím o zloèinných praktikách tìchto
svých tehdejích spojencù. Ani poukaz k øadì rezolucí OSN poruených Irákem a podezøení z toho, e Irák vlastnil a vyvíjel
zbranì hromadného nièení, na nì nemohly uèinit velký dojem,
nebo dobøe vìdìli, e ani jedna z tìchto skuteèností nijak nebránila Americe v bezpodmíneèné podpoøe Izraele. Z pohledu vìtiny støedovýchodních Arabù a miliónù muslimù z dalích èástí
svìta  a u jsou orientováni modernisticky nebo tradicionalisticky, sekulárnì nebo fundamentalisticky, pravicovì èi levicovì 
prostì Amerièané nehájí nový svìtový øád a univerzální principy lidství, ale pouze vlastní zájem na ropì a dalí expanzi své
moci. A tak zatímco hrozba islamistického terorismu rozkliuje
transatlantickou alianci a také západní Evropu samotnou, americká neoimperialistická odpovìï na ni naopak stmeluje arabský
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a muslimský svìt a obdaøuje legitimitou jeho samozvané pøedstavitele typu Usámy.
Poté, co la Amerika s Británií a nìkteré dalí evropské zemì do
války i pøes výslovný nesouhlas Francie a Nìmecka, mohou se
Rada bezpeènosti, NATO a EU dostat v pøítích mìsících a letech
na druhou kolej mezinárodní politiky. To by znamenalo radikální
promìnu mezinárodního øádu ustaveného po druhé svìtové válce.
Na èem by mohl být zaloen mezinárodní øád, jeho pilíøi by ji
nebyly tyto organizace a v nìm by se Západ roztìpil na americkou hypervelmoc na stranì jedné a západní Evropu (moná samu
roztìpenou) na stranì druhé? Pokud budou Amerièané pokraèovat ve svém imperialistickém vzmachu, pak to zcela jistì povede
k nárùstu popularity radikálních islamistù a ke zvýené pravdìpodobnosti dalích protiamerických a protizápadních teroristických
útokù, které zpìtnì potvrdí americkou paranoiu a zvýí vùli Ameriky ke svìtovládì. Mezi americkým Severem a muslimským Jihem se pak zaène budovat frontová linie, chápaná extrémními
køídly obou stran jako linie mezi judeokøesanským Západem
a arabskoislámským Východem. Neuralgickým bodem této linie
samozøejmì zùstane palestinsko-izraelský konflikt, který se v takové situaci stìí doèká mírového urovnání.
Tato asymetrická bipolarita (hypervelmoc proti teroristickým
sítím a státùm-darebákùm) pak bude pravdìpodobnì doplòována
a mírnìna multipolaritou støednì velkých aktérù, jako bude èást
Evropy vedená Francií a Nìmeckem, Rusko èi Èína, kteøí se
budou pøíleitostnì v rámci mezinárodních institucí spojovat
proti Americe vdy tehdy, kdy se její hegemonní ambice stane
pøíli neúnosnou. Oddìlení americké vojenské síly od mezinárodních institucí uèiní tuto sílu bezuzdnou a tyto instituce bezvýznamné. Rozluka mezi mocí a legitimitou povede k velmi tìkavé
mezinárodní situaci.
9. Protiirácké taení
Øíkají nám, e bychom se mìli bát Saddáma Husajna, tøebae
hrozba jeho reimu Británii a Americe je evidentnì nepatrná. Dodávají proto, e bychom se ho mìli bát v jakési nespecifikované
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budoucnosti, a se teroristé dostanou ke zbraním, které on vyrobí,
pokud ho neodzbrojíme.
ádají po nás, abychom vstoupili do stavu nekoneèné války. Ve
skuteènosti je mnohem pravdìpodobnìjí, e takové zbranì jsou
právì teï pøístupné v Rusku; je také pravdìpodobnìjí, e se staneme cíli takových útokù v dùsledku této války. Ve své pøedmluvì
k Národní bezpeènostní strategii USA z posledního záøí prezident
Bush øíká: Protiteroristická válka globálního dosahu je globálním
podnikem nejistého trvání. Úkol je tedy nekoneèný.
11. záøí 2001 byla jednou z nejvíce zneklidòujících vìcí skuteènost, e útok byl viditelný na nebi, zatímco jeho pùvodcem bylo
mnoství potenciálnì zmnoujících se neviditelných bunìk (pøesný opak Kosova, kde se nehledal pùvodce  naparující se Miloeviæ , ale jeho zloèiny  masové hroby). Tak si to tedy rozdejme
s padouchem, o nìm vichni víme, e je padouch  ádný z odpùrcù války to nepopírá , a kterého má celý svìt na oèích. Cílem
je, abychom se my cítili lépe.
Jedná se tedy o jiný strach, o strach, o nìm nikdo nemluví  strach
z nemohoucnosti. Rétorika vlády je schopná pojmenovat jen takový strach, který mùe vyhodit do povìtøí. Kdy Bush hovoøí
o zajitìní nového svìtového øádu, kdy obhájci války mluví
o osvobození lidu Iráku, nemìli bychom se jen tázat, zda-li je toto
 a ne ropa èi kontrola Støedního východu  tím pravým motivem.
Mìli bychom se také tázat, jakou fantazii se po nás poaduje udrovat. Americká snaha o pøevahu v plném rozsahu (full spectral
dominance)... pøipomíná zlost dítìte, které naráí na meze své
moci. Jene Spojené státy jako nejsilnìjí vojenská moc na svìtì
mají schopnost vypustit síly, o nich dítì mùe jen snít.
A právì toho bychom se mìli navzdory oficiálnímu stanovisku...
nejvíce bát.
Jacqueline Rose12

Bushùv projev ke kadetùm vojenské akademie ve West Pointu
v èervnu 2002 formuloval nárys doktríny preemptivních zásahù,
jejím prvním testovacím pøípadem se mìlo stát taení proti Iráku.
Racionálním jádrem této pozice je, e z psychologických, logistických a technologických dùvodù není mono ve válce proti terorismu pouívat strategie odstraování a zadrování, ale je tøeba za-
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sáhnout proti potenciálním útoèníkùm døíve, ne se sami odhodlají
k èinu. Tato strategie èerpá pøesvìdèivost z obrazu sebevraedných útoèníkù  jak lze odstrait soupeøe, kteøí se tak jako tak
rozhodli obìtovat v boji ivot? Aby zdùvodnil vojenské svrení
Saddáma Husajna, poukazoval Bush na jedné stranì k jeho údajnému  nikdy neprokázanému  spojení s al-Káidou, na stranì druhé
pak tvrdil, e prostøedky hromadného nièení v rukou Iráku pøedstavují reálné nebezpeèí pro USA, mimo jiné také proto, e by je Irák
mohl pøedat teroristùm z al-Káidy.
Hlavní argument proti Bushovu pouití doktríny preemptivních
zásahù na pøístup k Iráku poukazoval k rozdílu mezi teroristickými
fanatiky typu Usámy a tyrany se státní mocí v rukou typu Saddáma.
Zdá se, e na rozdíl od sebevraedné logiky prvních jednají druzí
v souladu s konvenèní politickou logikou pøeití. Proto je strategie
zastraování a zadrování v pøípadì neposluných a svému okolí
nebezpeèných státù stále tou nejrealistiètìjí strategií  povaujeme-li za znak realismu, e se snaí pouít co nejúèinnìjích prostøedkù pro minimalizaci nebezpeèí. Jak upozoròovali liberální
mohl pøinést více problémù a reálného nebezpeèí pro americké
zájmy a ivoty ne pokraèování v dosavadní zadrovací taktice.
Zatímco toto zadrování sniovalo pravdìpodobnost agresivní
akce Iráku, vojenský zásah ji naopak zvyoval  v situaci boje
o své holé politické a fyzické pøeití se Saddám skuteènì mohl
pokusit pouít zbraní hromadného nièení, pokud by je mìl k dispozici. Mnozí dodávali, e akce provedená proti vùli evropských
spojencù i vìtiny arabských a muslimských zemí podpoøí antiamerikanismus v muslimském svìtì, pøivede mnoství nových dobrovolníkù do islamistických hnutí, bude aktivovat spící buòky
teroristických sítí a posílí jejich pøipravenost a odhodlání k akci.
Nebezpeèí pro prozápadní síly ve svìtì i samotné západní spoleènosti se tedy nemìlo sníit, jak tvrdil Bush, ale naopak zvýit.
O co tedy mìlo jít ve válce, pokud ne o zvýení bezpeènosti?
Teze protiváleèných demonstrantù, e v ní mìlo jít o krev za
ropu zdaleka není evidentní, alespoò z krátkodobého hlediska.
Jak napsal v pøedveèer války John B. Judis: Kdo je obeznámen
s postoji amerických ropných spoleèností, ví, e tato teze je nepravdìpodobná. Na konci devadesátých let ropné spoleènosti lobbovaly za zruení sankcí proti Iráku. A vìtina manaerù tìchto
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spoleèností je krajnì ostraitá k Bushovì politice vùèi Iráku, která
podle nich mùe oblast destabilizovat.13 Dlouhodobì je ovem
zøejmé, e Støední východ je strategickou oblastí amerických zájmù právì díky americké závislosti na jeho ropì, a e proto jedním
z motivù války skuteènì bylo zabránit Saddámovi v nabytí vojenské síly, která by mohla destabilizovat oblast  napøíklad podnícením Izraele k závodùm ve zbrojení èi k preemptivnímu úderu.
Zabránìní takové eskalace v oblasti bylo podle Judise jedním
z politicky racionálních geopolitických motivù. Vedle nìj vak
hrál klíèovou roli ok z náhle prokázané zranitelnosti  nová hrozba byla díky 11. záøí i pozdìjím útokùm antraxem pociována
jako naléhavá a bezprostøední, vyadující okamitou a rozhodnou
odpovìï jako signál do arabského a muslimského svìta. Bush,
Cheney a Rumsfeld se zøejmì nechali pøesvìdèit neokonzervativci, e útok pøimìje arabské vùdce, aby se vypoøádali se svými
lokálními teroristy a s antiamerikanismem ve svých kolách a médiích.14
Mylení neokonzervativcù lze shrnout následovnì. Protizápadní terorismus má své centrum na Støedním východì, který je zároveò svìtovou zásobárnou strategicky dùleité suroviny. Ovládnutí
oblasti a promìna jejích spoleèností na posluné spojence Ameriky musí být proto logicky prvním aktem ètvrté svìtové války
(Eliot Cohen). V prvních dvou válkách se Spojené státy vypoøádaly s nìmeckým nacionalismem a faismem, ve tøetí  studené válce 
pak se Sovìtským svazem a s komunismem. Nyní je na øadì islamismus a jeho spojenci mezi neposlunými státy Jihu. K tomu, aby
zajistila svou bezpeènost a zájmy, musí Amerika obhajovat velidské principy. Jako v pøedcházejících válkách i v nynìjí válce se
musí pøekrýt a vzájemnì posílit wilsonovský univerzalismus  íøení
velidských hodnot svobody a demokracie  a rooseveltovský partikularismus  obhajoba bezpeènosti (boj proti terorismu) a národních zájmù (zajitìní pøístupu k ropì). Propojenost souèasného
globalizovaného svìta jetì více posiluje tezi studené války, e
bezpeènost a zájmy Ameriky mohou být ohroeny kdekoliv, co
dává Americe právo pouívat vynucující moc pro jejich zajitìní
po celém obvodu planety. Podobnì jako za studené války i nyní
tento národnìbezpeènostní globalismus nachází svou legitimaci
v morálnì-politickém univerzalismu. Amerika bude tím bezpeè-
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nìjí a ekonomicky stabilnìjí, èím více spoleèností planety pøijme
její sociálnìpolitický model, do kterého se vtìlily velidské hodnoty. To platí tím spíe pro semenitì teroru, kterým je Støední východ: íøení svobody a demokracie v této oblasti je v dokonalé
shodì s obranou bezpeènosti Ameriky i s obhajobou jejího zájmu
na zajitìní pøístupu k ropným nalezitím. íøení univerzálních
hodnot je v souladu s partikulárními americkými cíli.
James Woolsey (øeditel CIA v letech 19931995), jeden z èelných neokonzervativcù, døíve ne se zapojil do americké civilní
správy dobytého Iráku, zasadil americké støedovýchodní taení do
kontextu svìtodìjinné role Ameriky v prosazování velidských
hodnot následujícím zpùsobem: Nech si Saddám Husajn, autokraté z královské rodiny Saúdù i teroristé uvìdomí, e nyní, ji
poètvrté v prùbìhu sta let, se Amerika probudila. Tato zemì je na
pochodu. Nevybrali jsme si tento boj  to udìlali baasistiètí faisté,
íittí a sunnittí islamisté , ale nyní jsme v nìm. A existuje pouze
jeden zpùsob, jakým jsme schopni v tomto taení zvítìzit. Je to ten
zpùsob, jím jsme vyhráli první svìtovou válku tím, e jsme bojovali za Wilsonových 14 bodù. Je to ten zpùsob, jím jsme vyhráli
druhou svìtovou válku tím, e jsme bojovali za Churchillovu
a Rooseveltovu Atlantickou chartu. Je to ten zpùsob, jím jsme
vyhráli studenou válku tím, e jsme bojovali za vzneené ideje
nejlépe vyjádøené prezidentem Reaganem, ale pøed ním také na
zaèátku dùleitým zpùsobem prezidentem Trumanem. Podobnì
jako svìtové války minulosti ani tato válka není válkou nás proti
nim. Není válkou mezi zemìmi. Stejným zpùsobem, jakým jsme
pøesvìdèili Lecha Walesu, Václava Havla a Andreje Sacharova, e
jsme na jejich stranì, musíme nyní pøesvìdèit také lidi Støedního
východu, e jsme na jejich stranì.15
Vedle tohoto neokonzervativního zdùvodnìní antisaddámovského taení byl jistì jedním z jeho zdrojù také kovbojský kulturní
habitus Bushe, Cheneyho i Rumsfelda, jen hledá co nejjednoduí vybití agrese v situaci nejistoty  nejlépe na personalizovaného,
jasnì politicky i teritoriálnì lokalizovatelného nepøítele. Usámu
nedopadli ani mrtvého, ani ivého, tak si tento neúspìch chtìli
kompenzovat na Saddámovi. Dalí pøíèinou iráckého taení byla
snaha udrovat vlnu patriotismu, který pøináel daleko vìtí podporu Bushovi a republikánùm, ne by mìli v situaci normality
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a míru. Podobnì jako øada jiných národních vùdcù v jiných zemích
a jiných historických okamicích si i Bush uvìdomil, e vládnout
zemi, která je ve válce, dává danému vùdci nejen zvlátní pravomoci, ale také bonus zvlátní podpory obyvatelstva. Vnìjí nepøítel pomáhá k udrení vnitøní moci  vzpomeòme jen, jak válka
o Falklandy pomohla roku 1982 Margaret Thatcherové.
Dalí moná motivace se netýká ani tak konzervativcù Bushe,
Cheneyho a Rumsfelda jako jejich neokonzervativních poradcù
a podøízených, mnozí z nich jsou kulturními i osobními vazbami
spjati s Izraelem a politickými vazbami pak s pravicovým blokem
Likud. Z hlediska tìchto neokonzervativních pøátel Izraele16 se
bìné výtky, e se zvednutím irácké karty administrativa vyhýbala
izraelsko-palestinskému konfliktu míjely cílem. To, e lidé jako
Perle, Feith èi Wurmser prosazovali odstranìní Saddáma u izraelské
pravicové vlády, døíve ne tak èinili u vlády americké (viz 6. kapitola), svìdèí naopak o tom, e protisaddámovská kampaò byla mimo
jiné i výrazem strategické úvahy týkající se právì tohoto konfliktu.
Tato úvaha vak nebyla vedena vùlí k dokonèení mírového procesu
z Osla, ale naopak vùlí k jeho zmrazení èi pøeruení. Pohybovala
se v rámci realistického kalkulu vojensko-politické rovnováhy:
svrení reimu v Iráku by pøeváilo tuto rovnováhu na stranu Ameriky, Izraele, Turecka a arabských chránìncù Ameriky Egypta
a Jordánska. Palestinská samospráva by pøila o nejvýraznìjího
agresivnì protiizraelského i protiamerického arabského spojence
na Støedním východì. aron by mìl pøipravenu silnou vyjednávací
pozici ke koneènému øeení palestinské otázky. Tímto øeením by
v pøípadì vzrùstající teroristické aktivity palestinských radikálù
mohla být definitivní reokupace velkých èástí Západního bøehu
a pásma Gazy a masové deportace Palestincù, a nebo zøízení územnì fragmentované palestinské politické entity, která by nominálnì
byla státem, ale reálnì by jí scházely atributy suverenity, jakými
jsou kontinuita hranic a schopnost jejich vojenské kontroly.
Izraelská pravice i washingtontí jestøábové mohli poukazovat
ke zkuenosti z první války v Perském zálivu, v ní Arafat svým
pøíklonem k Saddámovi ztratil tìdrou materiální podporu Kuvajtu a dalích arabských zemí, které byly v protisaddámovské koalici. Zároveò ztrácel vliv na okupovaných územích, nebo se tam
díky první Intifádì utvoøila lokálnì zakoøenìná palestinská elita,
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ji nemìl plnì pod kontrolou. Finanèní i politická slabost ho pøimìly vsadit ve na návrat na západní bøeh Jordánu a pøijmout
mírový proces bez toho, e by od Amerièanù a Izraelcù získal
dostateèné garance ohlednì geografické i politické podoby budoucí palestinské autonomie. Analogie s touto situací po první válce
mohla vést pøátele Izraele v americké administrativì k hypotéze,
e po vyøízení Saddáma v druhé válce a pøeváení pomìru sil na
Støedním východì ve prospìch Ameriky a Izraele bude jednoduí
dokonèit zapoèaté dílo a definitivnì pacifikovat palestinskou ambici ke zøízení plnohodnotného suverénního státu na vech okupovaných územích a v èásti Jeruzaléma.
Meze tvrdé moci

Naznaèená úvaha o výhodné zmìnì pomìru sil na Støedním východì se pohybuje ve vylapaných kolejích vulgárnì realistického
dùrazu na tvrdou moc fyzického donucení a ignoruje mìkkou moc
veøejného mínìní, nestátních sítí solidarity, islamistického a evropského antiamerikanismu, arabského a muslimského smyslu pro
èest atd. Ignoruje také moc bezmocných  tìch, které resentiment, pocit uráky a beznadìje vede k tomu, e ze sebe dìlají
chodící bomby. Tváøí v tváø takovým bombám se stávají bezmocní
i ti nejmocnìjí. Jak se pøesvìdèil aron v prùbìhu druhé Intifády
(ale pøed ním i generál de Gaulle bìhem alírské války za nezávislost), ani organizaènì, technologicky a morálnì sebelépe pøipravená
armáda není schopna uspokojivì zvládnout odpor kolonizovaného
obyvatelstva a jeho teroristicko-partyzánských (èasto samozvaných) obráncù. Jako by Bush na poli Støedního východu (pokud ne
celé planety) vìøil ve stejnou strategii, v ni vìøí aron na okupovaných územích a Putin v Èeèensku.
Výsledky takové strategie jsou vak pøinejlepím sporné. Ani
jedna z opakovaných re-okupací Západního bøehu a Gazy za druhé
Intifády nezabránila dalím sebevraedným atentátùm. Místo
rychlého konce èeèenského odboje, který Putin slíbil svým spoluobèanùm roku 1999, neproel od zahájení operace jediný mìsíc
bez obìtí Rusù a Èeèencù, a ji ve zbrani èi civilistù. Ani nejsofistikovanìjí technologie a vojenská organizace nezabrání odhodlané skupince fanatikù èi zoufalcù vyzbrojených noi provést nìkdy
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v budoucnu nìco podobného, k èemu dolo 11. záøí 2001. Maximalizace vojenské moci a neokolonialistická politika nesniuje
zranitelnost Ameriky, Izraele èi Ruska, ale zvìtuje ji  posiluje
toti nenávist a odhodlanost postiených a tìch, kteøí se s nimi
solidarizují.
Civilní obìti protiteroristických zásahù dodávají zpìtné ospravedlnìní teroristickým útokùm. Èím tvrdí je zásah nasmìrovaný
do zemí tøetího svìta v rámci boje proti terorismu  a u se jedná
o Afghánistán èi o Irák  tím vìtí je démonizace Ameriky v oèích
èásti jeho obyvatel a elit a tím legitimnìjí se pak zdá teroristická
odpovìï. Pouití tvrdé moci má vedle zastraujícího efektu zároveò efekt sebe-naplòujícího se proroctví, jen lze také za pouití
lingvistické terminologie nazvat performativním: útok, ospravedlòovaný bojem proti nepøíteli, tohoto nepøítele vytváøí z civilního
obyvatelstva, na nì dopadají postranní dùsledky útoku, i z potenciálních sympatizantù, kteøí sledují útok v médiích a solidarizují se s utrpením jeho nevinných obìtí i heroismem odbojáøù. Pokud
je útok zamìøen na oblast, její obyvatelstvo ji pøedtím mìlo
ambivalentní vztah k útoèníkovi  a právì takovou oblastí je Støední východ  pak je pravdìpodobné, e z ambivalence se stane
jednoznaèné nepøátelství.
Tvrdá moc tedy vytváøí strach, nedùvìru, nepøátelství. Naopak
strategie mìkké moci generují pøitalivost a dobrovolný souhlas.
Tím, e dávají najevo ohled a respekt, vytváøejí vztahy dùvìry. Na
nezbytnosti rozvinutí mìkké moci se s Evropany shodovali ameriètí odpùrci války vycházející z nejrùznìjích, èasto protikladných ideovì-politických pozic: realistiètí analytikové mezinárodních vztahù jako John Mearsheimer a Stephen Walt, konzervativní
izolacionisté jako Pat Buchanan, liberálové jako Nye èi Ruggie
i mluvèí demokratické levice jako Michael Walzer, Ted Gitlin èi
Benjamin Barber.17 Konzervativní pravice a liberální levice dola
v tìchto svých reprezentantech k minimálnímu realistickému konsenzu, vyjádøenému Josephem Nyem: Úspìch amerického vùdcovství nebude záviset pouze na vojenské èi ekonomické moci, ale
také na mìkké moci naí kultury a hodnot a na politikách, které
zpùsobí, e ostatní budou cítit, e jsou konzultováni a e je brán
ohled na jejich zájmy. Øeèi o øíi nás oslòují a svádìjí k pøesvìdèení, e se mùeme obejít bez ostatních.18
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Ztroskotání transatlantického kompromisu

Tento dùraz na mìkkou moc reprezentuje v Bushovì administrativì Colin Powell, jen spolu se svým námìstkem Richardem Armitagem a øeditelem CIA Georgem Tenetem pøedstavuje tøetí skupinu podílející se na formulaci americké zahranièní politiky (vedle
neokonzervativcù Wolfowitze, Perlea èi Feitha a konzervativcù
Cheneyho, Rumsfelda èi Boltona). Po 11. záøí konvergovaly
vechny tøi proudy do postoje, jen lze nazvat imperialistickým 
vechny povaovaly za hlavní strategický cíl Ameriky udret
a posílit její planetární nadvládu. Volby konkrétních cílù a prostøedkù se vak u tìchto tøí proudù lií v závislosti na základním
zdùvodnìní tohoto strategického cíle. Neokonzervativci odùvodòují americkou hegemonii projektem íøení univerzálních hodnot,
k nìmu je Amerika vyvolena dìjinami  lidských práv, svobodného podnikání a demokracie. Konzervativci povaují hegemonii za
nezbytnou k zajitìní bezpeènosti a dalích národních zájmù Ameriky. A koneènì realistiètí multilateralisté jako Colin Powell chápou americkou hegemonii jako prostøedek k zajitìní stabilního
a na kooperaci zaloeného mezinárodního prostøedí, výhodného
konec koncù pro vechny národy, nejen pro Ameriku. Z hlediska
tìchto odliných ospravedlnìní je mono první imperialismus nazvat demokratickým, druhý národnìbezpeènostním a tøetí multilateralistickým.
Jak bylo øeèeno, multilateralismus sdílela s Powellem a oponenty Bushe z Demokratické strany i znaèná èást západoevropských
politických elit. Evropané se bìhem prvního roku po atentátech snaili vyuít transatlantického spojenectví k osedlání a legitimaci
amerického imperiálního vzmachu multilaterálními procedurami.
Powell  podpoøen zvnìjku Tonym Blairem  pøimìl Bushe, aby
v záøí 2002 pøedstoupil s iráckou kauzou pøed OSN a vyzval ostatní národy svìta ke spolupráci s USA na pacifikaci irácké hrozby.
Výsledkem tohoto kroku byla rezoluce 1441 Rady bezpeènosti
z 8. listopadu 2002. Ta mìla nastartovat proces, na jeho konci
mìlo být buï sebeodzbrojení Iráku, nebo vojenský zásah proti
nìmu legitimovaný mezinárodním spoleèenstvím: Saddám Husajn
mìl buï doloit, e nemá zbranì hromadného nièení, nebo se jich za
pomocí inspektorù OSN zbavit, nechtìl-li èelit váným dùsledkùm.
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Ve formuli odzbrojení byla nalezena støední poloha mezi americkou touhou po válce a zmìnì reimu a evropskou touhou po
míru a udrení stability. Tato formule stanovovala krajním pozicím
omezující podmínky. K válce se mìlo pøikroèit pouze tehdy, dalali se pøedtím pøíleitost míru, a mír mìl být zachránìn pouze tehdy,
vyuil-li by Saddám poslední anci ke kooperaci.
Protoe spoleèný cíl odzbrojení byl kompromisem mezi americkým cílem váleèného svrení reimu a evropským cílem udrení
míru, kadá strana riskovala, e nedosáhne svého pùvodního cíle.
Proto se kompromis nelíbil americkým jestøábùm, ani evropským
holubicím. První se obávali, e Amerièané nebudou moci svrhnout
Saddáma, pokud se tento rozhodne kooperovat a odzbrojit. Druzí
se obávali, e Evropa bude zataena do války, pokud bude Saddám
pokraèovat v nespolupráci.
Ostatnì Bushovy, Rumsfeldovy a Cheneyho výroky znaènì kolísaly mezi diskurzem pøijatého kompromisu s jeho dùrazem na
odzbrojení Saddáma a pùvodní rétorikou s jejím dùrazem na svrení Saddáma. Výe citovaný Judis píe: Bush navenek pøijal
Powellovu strategii, zároveò se vak stále choval tak, jako by skuteèným cílem administrace byla zmìna reimu. Nejene vyslal vojska na Støední východ, ale také prozradil, e probíhá plánování
války... Jistì, Husajn by nikdy neumonil inspektorùm návrat do
Iráku, pokud by Bush nevytvoøil vìrohodnou hrozbu na iráckých
hranicích. Avak Bush nikdy nedal najevo opatrným spojencùm èi
Bagdádu, e pokud by irácký diktátor splnil rezoluci 1441, Spojené státy by se stáhly z bezprostøední blízkosti Iráku (a smíøily by se
s koexistencí se Saddámem). Nikdy nevyslal ministra zahranièí
(jako jeho otec poslal Jamese Bakera v pøedveèer války v Perském
zálivu), aby Husajnovi vysvìtlil, e odzbrojení je alternativou
k válce. Místo toho úøedníci administrativy opakovali novináøùm,
e nemají dùvìru ve Spojené národy a e válka je nevyhnutelná...
V Národní bezpeènostní strategii, zveøejnìné po prezidentovì záøijové øeèi v OSN, navíc stálo, e ,Spojené státy se sice budou
neustále snait získat podporu mezinárodního spoleèenství, v pøípadì potøeby vak budou jednat samostatnì.... Evropanùm... to
jen dotvrzovalo, e Amerika mìla aspiraci stát se novým Øímem...
Zdá se, e Bush promarnil pøíleitost vyhnout se válce, a nebo do
ní jít za co nejvýhodnìjích podmínek. Pokud by administrace
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uèinila zøejmým, e by pøijala odzbrojený Irák bez Husajnova svrení, moná e by tak nakonec pøinutila iráckého diktátora dodret
rezoluci 1441. Pokud by Husajn pøesto odmítl spolupracovat, administrace by poívala iroké podpory mocné koalice, s ní by la
do války... Místo toho budou nìkdejí spojenci stejnì jako nesmiøitelní nepøátelé povaovat válku za pokus George W. Bushe
zmocnit se Støedního východu.19
Strany kompromisu se navíc nemohly shodnout na postupu,
jakým mezinárodní spoleèenství zhodnotí Saddámovu reakci a rozhodne o své následné odpovìdi: bude k tomu potøeba druhé rezoluce? Zatímco v listopadu Francie hájila první názor a USA s Velkou
Británií druhý, na konci února se pozice obrátily  Francie spolu
s Nìmeckem a Ruskem (a za souhlasu Èíny) podepsaly 24. února
memorandum vyzývající ke zintenzivnìní inspekcí, zatímco USA,
Británie a panìlsko (za souhlasu Bulharska) dokonèily ve stejný
den první verzi rezoluce, kterou mìla Rada bezpeènosti odtroubit
váleèný zásah.
Tím se jen dále zvìtila mezera mezi dvìma stranami Atlantiku
i uvnitø EU, která se otevøela na pøelomu ledna a února 2003. Roztrku zapoèalo spoleèné prohláení Chiraka a Schrödera z 22. ledna
u pøíleitosti ètyøicátého výroèí uzavøení tzv. elysejské smlouvy
mezi Adenauerem a de Gaullem roku 1963. Oba státníci odmítli
váleèné øeení a slíbili, e udìlají ve pro udrení míru. Chirac tak
uèinil úkrok z pozice støedu mezi bezpodmíneènou podporou americké války Tonym Blairem a bezpodmíneèným odmítnutím této
války Gerhardem Schröderem smìrem ke Schröderovi. Tím spustil nejen utìpaèné reakce jestøábù z americké administrativy
v èele s Donaldem Rumsfeldem, ale zároveò vehnal do jejich náruèe také americké pragmatické multilateralisty jako Colina Powella, jejich výzvy k hledání kompromisu s Evropou ztratily na dùvìryhodnosti. (Powell pak 5. února prezentoval v Radì bezpeènosti
doklady Saddámovy nespolupráce, je mìly ospravedlnit vojenský zásah.) Tváøí v tváø monosti, e Francouzi zablokují prováleènou rezoluci Rady bezpeènosti OSN, zorganizovala angloamerická lobby proamerické petice dvou skupin evropských státù 
dopis osmi ze 30. ledna (Velká Británie, panìlsko, Itálie, Portugalsko, Dánsko, Polsko, Maïarsko a Èesko) a dopis desíti
uchazeèù o èlenství v NATO z 5. února (Slovensko, Bulharsko,
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Rumunsko, Slovinsko, Litva, Lotysko, Estonsko, Albánie, Chorvatsko, Makedonie).20 Rumsfeld pak postavil tuto novou Evropu proti staré, pøedstavované Nìmeckem a Francií.
Zatímco v listopadu stavìla Francie most mezi britsko-americkým speciálním vztahem na stranì jedné a Nìmeckem na stranì
druhé, od konce ledna byl spor stále intenzivnìji pociován jako
spor USA s Francií.Tím, co si Amerièané vykládali jako úkrok
Francie ze støedové pozice (válka jako poslední monost poté, co
byly vyèerpány vechny dostupné mírové prostøedky) do mírového tábora (bezpodmíneèné ne! válce), uvolnila Francie roli
transatlantického zprostøedkovatele Velké Británii. Británie pak
díky své dopøedu deklarované blízkosti Washingtonu mìla velmi
malé ance na stavìní mostu. Ani její akcent na multilateralismus
a vyváenìjí pojetí izraelsko-palestinského konfliktu nebyly s to
scelit rozkliující se jednotu Západu. Zprávy zbrojních inspektorù
z 27. ledna, 14. února a 7. bøezna 2003 nepøináely kýený soulad,
ale odliné reakce na nì jen zesilovaly pnutí.
V tomto období byla v transatlantickém vztahu postupnì nahrazena dobrá vùle k nalezení kompromisu nedùvìrou. Strany se zaèaly vzájemnì podezøívat z nedostatku ochoty k dosaení shody.
A u tato podezøení byla oprávnìná èi ne, výsledek chování, na
nich zaloeném, z nich uèinil skuteènost. Zesilování amerických
váleèných pøíprav utvrdilo nìkteré Evropany v èele s Francií
a Nìmeckem, e Amerièané ji o válce rozhodli pøedem a bez
ohledu na výsledek inspekcí a vyjednávání se západními a dalími
partnery v Radì bezpeènosti. Vstøícná gesta Francie smìrem
k nìmeckému pacifismu naopak utvrdila Amerièany (vèetnì multilateralistù typu Powella), e Evropané rozhodli podobnì jednostrannì a pøedem o míru. Kadá strana zaèala vidìt v pøistoupení
druhé strany na formuli odzbrojení jen trik na dosaení jejího pùvodního cíle: Amerièané podezøívali Francouze (a dalí evropské
kritiky) z toho, e odzbrojení pro nì bylo jen cestou k udrení
statu quo a k appeasementu Saddáma. Francouzi podezøívali
Amerièany (a èím dál tím více i Brity) z toho, e odzbrojení pro
nì bylo jen cestou k vojenskému útoku.
Krize transatlantického vztahu mìla svùj první vrchol ve druhém
únorovém týdnu 2003 a vrchol druhý o mìsíc pozdìji. V prvním
krizi blokovaly Francie, Belgie a Nìmecko v rámci NATO nìkolik
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dnù ádost Turecka o zapoèetí konzultací ohlednì obrany Turecka
v pøípadném konfliktu. Po pøekonání této roztrky 16. února následovalo spoleèné prohláení státù EU 17. února, ve kterém se na
jedné stranì zdùrazòovala nutnost zintenzivnit inspekce, na stranì
druhé vak také monost pouití síly, pokud inspekce díky iráckým
obstrukcím ztroskotají. Tímto podmínìným pøiputìním války zamíøili Francouzi znova ke støedu, kde se setkali s Brity, panìly,
Italy a dalími pøíznivci zásahu. (Nìmci li naopak pøiputìním
monosti války za svou oficiální pacifistickou pozici.)
Prezident Chirac si kompromis kompenzoval výpadem, který
v den vydání spoleèného evropského prohláení uèinil proti støedo- a východoevropským signatáøùm výe zmínìných proamerických dopisù  podle nìj zmekali pøíleitost mlèet, èím si mohli
zpùsobit potíe ve svém úsilí o vstup do EU. Ústy Chirakovými tak
Francie oslovila tyto své spojence stejnì povýeným tónem, jakým
v pøedcházejících mìsících oslovoval Rumsfeld své spojence západoevropské. Posílila tím podezøení, e jí místo racionálního øeení irácké krize jde jen o nové potvrzení vlastních velmocenských
ambicí tváøí v tváø angloamerické hegemonii. Podobnì jako pøedtím Bush také Chirac dal najevo, e ten, kdo je blíe rivalùm Francie, je automaticky proti ní. Tím ovem hrál do karet konzervativcùm typu Rumsfelda èi neokonzervativcùm typu Wolfowitze, kteøí
se od zaèátku svého pùsobení v Bushovì administrativì netajili
tím, e by jim takový vnitroevropský rozkol nevadil  pokud by
toti významná èást Evropy byla vojensko-politicky loajální Americe, pak by nìmecko-francouzská vzpoura nemohla ohrozit americkou celoplanetární pøevahu. Skuteènou výzvu americké hegemonii by znamenala pouze neposlunost jednotné Evropské unie.
Jak napsal Pierre Hassner na poèátku posledního únorového
týdne, kdy byl Radì bezpeènosti odevzdán britsko-americký návrh
druhé rezoluce hrozící válkou i francouzsko-nìmecko-ruské memorandum vyzývající ke zintenzivnìní inspekcí (oba texty zaèala
Rada bezpeènosti projednávat 27. února): francouzsko-americká
spolupráce funguje bájeènì: Washington a Paøí si moudøe rozdìlily úkoly a s pozoruhodným úspìchem se snaí podkopat Evropskou unii, NATO i OSN a jejich prostøednictvím zároveò západní
jednotu i nadìje na mír na Blízkém východì i jinde. Dvìma roky
agresivního unilateralismu a manicheistické a imperiální rétoriky
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poslouily USA Saddámu Husajnovi  umonily mu vypadat jako
první obì dobrodruného regionálního i celosvìtového projektu.
Svým oputìním ideje druhé rezoluce Rady bezpeènosti i ideje
odzbrojení èi ,zadrení Saddáma Husajna zase poslouila Francie
Spojeným státùm  umonila jim stavìt se do pozice zastáncù
multilateralismu a poskytla jim alibi k zahájení války bez mandátu.
Nejvìtího posílení se doèkal nejen Saddám Husajn a ameriètí
neoimperialisté (kteøí od zaèátku chtìli obejít OSN), ale také globální konfrontace, které jsme chtìli a mohli zabránit.21
V této formulaci Hassner rozdìluje vinu za vnitrozápadní rozkol rovným dílem mezi Ameriku a Francii: první jej mìla zpùsobit svým imperialismem, druhá svým pøíklonem k nìmeckému
pacifismu. Kadá ze stran samozøejmì taková obvinìní odmítala:
Bush se zaklínal nezbytností bránit bezpeènost USA a posláním
Ameriky osvobodit irácký lid od tyranie; Chirac se zaklínal zodpovìdností Francie za udrení stability na Støedním východì
a výtku pacifismu odmítal poukazem k tomu, e odzbrojení prostøednictvím diplomatického tlaku funguje, take síla nemusí být
pouita.
Cesta k válce

Propast se nezvratnì prohloubila ve druhém bøeznovém týdnu 2003.
Francouzský ministr zahranièí Dominique de Villepin hájil na jednání Rady bezpeènosti 7. bøezna po dalí zprávì inspektorù mírové prostøedky odzbrojení proti bezprostøednímu pouití síly. Obì
strany Atlantiku se ostøe liily v popisu situace. To, co se jedné
stranì jevilo jako cesta k odzbrojení, se druhé stranì jevilo jako
oputìní tohoto cíle ve jménu udrení míru. Kadá z protikladných
pozic mìla svou Achillovu patu: zatímco Amerièané nebyli schopni pøesvìdèivì doloit, e Saddám zatlaèený mezinárodním spoleèenstvím do rohu stále ohrouje svìt a Ameriku, Francouzi nebyli
s to vyvrátit tezi, e bez masivní pøítomnosti amerických vojsk
a vìrohodné hrozby jejich pouití, by mírové prostøedky odzbrojení nefungovaly.
Zatímco významná èást americké veøejnosti  masírovaná propagandou Bílého domu a vìtiny amerických médií  skuteènì
vìøila tomu, e Saddám pøedstavuje bezprostøední bezpeènostní
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hrozbu Americe a povaovala tudí válku za spravedlivou, významná èást evropské veøejnosti to povaovala za paranoidní blud
èi v horím pøípadì za cynickou propagandistickou manipulaci 
jak mohl Saddám obleený inspektory a americkými a britskými
vojsky pøedstavovat ohroení Ameriky? Pokud vak bezpeènostní
dùvod nebyl tím pravým, musel jím být dùvod jiný  touha po
zajitìní kontroly nad zemí s obrovským ropným bohatstvím spojená s imperiální ambicí ovládnout svìt.
Proti tìmto podezøením se Amerièané dovolávali litery a ducha
rezoluce 1441, která poadovala plnou kooperaci s inspektory
a aktivní sebeodzbrojení Iráku, bez nich si mìl Irák vìdomì pøivodit váné dùsledky. Kadý pøece vidìl, e Saddám nespolupracuje obsahovì  na substanci (on substance) , ale pouze
formálnì  na procesu (on process). Proè tedy Francouzi odmítali diskutovat specifikaci váných dùsledkù? Odpovìï Amerièanù a Britù byla jednoznaèná: zøejmì proto, e listopadová rezoluce i inspekèní proces byly jen záminkou udrení statu quo  tedy
vlastnì skrytou kolaborací se Saddámem. Tam kde v oèích Francouzù Amerièané smìøovali za kadou cenu (tedy bez racionálního
zvaování nákladù a ziskù) k válce, smìøovali Francouzi v oèích
Amerièanù za kadou cenu (tedy vèetnì implicitní podpory Saddámova úsilí o vyzbrojení zbranìmi hromadného nièení) k míru.
Spoleèná pùda, na ní se pøekrývaly obì pozice ve shodì na cíli
odzbrojení, zmizela ve chvíli, kdy se obì strany zaèaly podezøívat,
e odzbrojení je jen záminkou pro jiný cíl  rozpoutání války
v pøípadì Washingtonu, udrení míru v pøípadì Paøíe.
Obì strany byly navíc chyceny v psychologické dynamice boje
o uznání, typické pro konflikty tohoto typu. V nich nikdy nejde
pouze o vìcnou stránku sporu, ale vdy také o to, aby danou stranu
druhá strana uznala jako partnera èi soupeøe, jeho slovo má váhu
a je hodné respektu. lo èím dál tím ménì o racionalitu spoleèného
postupu a èím dál tím více o vlastní sebepotvrzení tváøí v tváø
druhému. Jinak øeèeno: od ledna to stále více vypadalo tak, e
dùvodem Francie a Ameriky pro drení protikladných stanovisek
nebyla analýza reality na místì (úspìnost èi neúspìnost odzbrojovacích inspekcí v Iráku), nýbr to, e tato stanoviska pøijaly obì
strany v minulosti a e jejich oputìní by znamenalo ztrátu tváøe
a vìrohodnosti.
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Pro zatvrzení Francie navíc hrály dùleitou roli celosvìtové
protiváleèné protesty. Série protiváleèných demonstrací, která vrcholila demonstracemi v hlavních mìstech evropských i neevropských státù 15. února, vzbudila ve Francii pocit, e v Radì bezpeènosti zastupuje mírový konsenzus svìtové veøejnosti. Není sporu
o tom, e tato podpora oivila ve Francii tradièní velmocenské
ambice, které byly pohøbeny dekolonizací a budováním Evropské
unie.
USA mohly na druhé stranì stìí pøipustit, e by válka nebyla
nutná poté, co po mnoho mìsícù tvrdily opak. S kadým dalím
tisícem vojákù, jen dorazil na Støední východ, bylo stále ménì
moné odvolat cíl, kvùli nìmu tam byli vojáci vysláni. Bylo èím
dál tím ménì pøedstavitelné, e by USA nakonec nepouily vojenskou sílu shromádìnou na Støedním východì (k 11. bøeznu bylo
v oblasti zhruba 225 tisíc amerických a 45 tisíc britských vojákù).
Fakt pøítomnosti obrovské vojenské síly tak pøevrátil logiku strategické úvahy  místo aby úèel urèoval prostøedky, staly se mobilizované prostøedky hlavním argumentem pro urèení úèelu  vojska
pøipravená k boji ospravedlòovala zapoèetí války.
Po zprávì inspektorù ze 7. bøezna 2003 se Britové pokusili
o kompromis ve formulaci druhé rezoluce  ta mìla dát Saddámovi
poslední anci ukázat ochotu ke spolupráci do pondìlí 17. bøezna.
Lhùtu formulovanou pouze ve dnech vak povaoval francouzský ministr zahranièí de Villepin za pouhou záminku k válce. Britové pak li jetì dál, kdy 12. bøezna navrhli, aby bylo vedle druhé
rezoluce pøijato est kritérií Saddámovy dobré vùle odzbrojit
a zároveò naznaèili monost prodlouit lhùtu jejich splnìní do
konce bøezna. Tento návrh byl odmítnut Francií jetì døíve, ne ho
staèil odmítnout Irák  podle Francie nebyl mínìn jako prostøedek
odzbrojení, ale jako legitimace války.
Amerièané se rozhodli odloit rozhodnutí o pøedloení druhé
rezoluce k hlasování pøes víkend na pondìlí 17. bøezna a zároveò
prezident Bush v pátek 14. bøezna oznámil vùli Ameriky zintenzivnit své angamá v øeení izraelsko-palestinského konfliktu  ohlásil, e brzy pøedloí cestovní mapu (roadmap), na jejím konci
mìl stát bezpeèný Izrael a nezávislý stát Palestincù. Obì gesta byla
chápána jako poslední vstøícnost smìrem k vìrnému spojenci
Blairovi, který od zaèátku zdùrazòoval multilateralismus a nutnost
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øeit spolu s iráckým problémem i izraelsko-palestinský konflikt.
Kdy byla ohláena nedìlní schùzka Bushe, Blaira a Aznara na
portugalských ostrovech Azory, bylo jasné, e se tìitì politického rozhodnutí ji pøesunulo z mezinárodního spoleèenství na koalici ochotných (coalition of the willing) a e pravdìpodobnost
pøedloení druhé rezoluce k hlasování kadou hodinou bezvýsledných jednání klesá.
Amerièanùm, Britùm a panìlùm (které podporovalo Bulharsko) nejen e hrozilo veto Francie, Ruska a Èíny a odmítavé hlasování Sýrie a Nìmecka, ale bezvýsledné byly i jejich snahy získat na
svou stranu alespoò pìt státù ze estice nerozhodných (Guinea,
Angola, Kamerun, Pákistán, Mexiko, Chile). 15. bøezna pøedal
Irák poadovanou zprávu o tom, jak znièil nervový plyn VX,
a slíbil, e bude následovat podobná zpráva o antraxu. Neteènost
Ameriky ke kooperaci Iráku (jakkoliv zdráhavé a neúplné) potvrzovala jen francouzskou tezi, e Amerièanùm nejde o odzbrojení,
nýbr o válku. Naopak francouzská neochota pøijmout britské
kompromisy (specifikace kritérií kooperace, prodlouení lhùty do
konce mìsíce) potvrzovala britsko-americkou tezi, e Francouzùm
nejde o odzbrojení, nýbr o mír. Série odmítavých stanovisek,
jimi se obì strany èastovaly v prùbìhu ledna a února postupnì
zúila a na zaèátku bøezna ji definitivnì zruila manévrovací prostor moného kompromisu.
Prohláení Bushe, Blaira a Aznara na jejich setkání na Azorech
v nedìli 16. bøezna dalo najevo stálým i nestálým èlenùm Rady
bezpeènosti OSN, e buï následující den pøijmou druhou rezoluci
s posledním ultimátem Iráku, podepøeným hrozbou války, a nebo
takové ultimátum vydá Bush sám. Tak se také stalo v noci z pondìlí na úterý poté, co ostatní èlenové Rady bezpeènosti nezmìnili
názor a návrh druhé rezoluce byl staen. Ultimátum na Saddámovo
odstoupení vyprelo v noci ze støedy 19. na ètvrtek 20. bøezna, kdy
zaèala operace amerických a britských vojsk Irácká svoboda.
Poprvé od Suezské krize roku 1956 se v závané bezpeènostní
otázce celosvìtového dosahu ocitly rùzné státy severoatlantického
spoleèenství na opaèných stranách barikády. Rozporùm ve vztahu
rùzných zemí Západu k násirovskému Egyptu dávalo meze spoleèné ohroení sovìtským nepøítelem. Rozkolu ve vztahu k saddámovskému Iráku vak solidarita tváøí v tváø nìjakému dalímu
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spoleènému nepøíteli ádné meze nekladla. V následujících mìsících a letech se rozhodne, zda se podaøí transatlantické spojenectví
zachovat, nebo zda dojde k jeho rozpadu, a tím k radikální redefinici mezinárodního svìtového øádu. Podobnì i Evropská unie si
bude daleko naléhavìji ne pøedtím klást otázku o podobách sjednocování (èi dalí fragmentace) své bezpeènostní a zahranièní politiky. Abychom mohli posoudit pravdìpodobnost transatlantického rozkolu (s ním je vnitroevropský rozkol úzce spjat) i ance na
jeho pøekonání, musíme se v poslední kapitole podrobnìji vrátit
k jeho zdrojùm, naznaèeným v 8. kapitole.
10. Zdroje roztrky
,Stará Evropa, Evropa køiáckých výprav a expedièních jednotek, která se dlouho snaila meèem a pukou podmanit Jeruzalém,
Alír, Timbuktu a Peking, se nauèila rozliovat politiku a náboenství. Roku 1965 loajálnì varoval jeden z jejích ampiónù, generál
de Gaulle, své americké pøátele, e jejich B-52 nic nezmùou proti
vietnamskému nacionalismu a e znièit nìjakou zemi je nìco jiného ne získat si její srdce a mysli. Evropa ji nepovauje svou
civilizaci za civilizaci jako takovou, bezpochyby také proto, e je
lépe obeznámena s cizími kulturami, obzvlátì s islámem. Konec
koncù pøedmìstí naich mìst se modlí k Alláhovi.
Evropa se nauèila skromnosti. Civilizace, která se povauje za
schopnou obejít se bez ostatních civilizací, smìøuje ke svému zániku. Jistì, velký národ mùe prosazovat svobodu tím, e brání své
zájmy. To platilo, kdy lo o koncentraèní tábory. Neplatí to, kdy
jde o 15 dolarù za barel ropy.
Régis Debray22
Toto trvalé pøesvìdèení Amerièanù o výjimeèném postavení jejich národa v historii  jejich pøesvìdèení, e jejich zájmy jsou
zájmy svìta  mùe být vítáno, zesmìòováno nebo povaováno
za politováníhodné. Nemìlo by vak o nìm být ádných pochyb...
Je pravdìpodobné, e jsme právì vstoupili do dlouhého období
americké hegemonie.
Robert Kagan23
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V prvním èísle èasopisu Foreign Affairs roku 2003 charakterizoval Philip H. Gordon napjaté vztahy západních spojencù takto:
Evropané nyní pravidelnì obviòují Spojené státy ze zjednoduujícího pøístupu k zahranièní politice, který ve redukuje na vojenské
aspekty války proti terorismu. Amerièané reagují se zátí na neochotu Evropy podpoøit americké úsilí vypoøádat se s nepøátelskými státy, jako je Irák. Nynìjí kolotoè násilí mezi Izraelci a Palestinci na
Støedním východì Evropany pøivedl k obvinìní Washingtonu z bezpodmíneèné podpory izraelského premiéra Ariela arona a Amerièany zase k obvinìní Evropanù z pøíliné mìkkosti vùèi terorismu èi
dokonce z antisemitismu. Rozleptávající úèinek mìla také neochota
Ameriky pøijmout závazná omezení své suverenity v rámci multilaterálních institucí  doloená americkým zavrením Mezinárodního
trestního tribunálu, Kjótského protokolu, globálního zákazu nálapných min, verifikaèních opatøení Konvence o biologických zbraních
a dalích multilaterálních iniciativ.24
Podle Roberta Kagana i podle èeského teoretika Jiøího edivého je transatlantická diference dána tím, e USA a západoevropské
zemì øídí své jednání na mezinárodní scénì dvìma odlinými koncepcemi vztahu státu k jeho vnìjímu prostøedí, které Robert Cooper nazval moderním a postmoderním státem.25 První stát náleí
k vestfálskému svìtu neomezené suverenity, v nìm nejvyím
(pokud ne jediným) cílem zahranièní politiky je obhajoba národního zájmu a hlavním (pokud ne jediným) prostøedkem dosahování
tohoto cíle je maximalizace donucující síly v rámci systému mocenské rovnováhy. Druhý stát náleí k postvestfálskému svìtu omezené suverenity, v nìm je díky situaci vzájemné závislosti zvlátní
zájem v potenciálním souladu s obecným zájmem mezinárodního
spoleèenství a prostøedkem realizace jejich shody jsou pak nadnárodní instituce.
Zatímco vestfálský, moderní svìt odpovídá hobbesovskému realismu, postvestfálský, postmoderní svìt odpovídá kantovskému
idealismu. V prvním svìtì prosazuje kadý stát svùj partikulární zájem proti zájmùm ostatních, ve druhém se dobrovolnì podøizuje spoleèným institucím zajiujícím univerzální zájem vech. V prvním je
posledním rozhodèím sporù moc a síla, v druhém právo a rozum.
V prvním vládne unilateralismus, v druhém multilateralismus.
Zatímco Amerika ije v prvním svìtì, Evropa vstoupila do druhého.
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Problém této interpretace transatlatnické diference leí v tom,
e jde proti obvyklému chápání historicky utvoøených politických
tradic Evropy a Ameriky. Copak první ameriètí pøistìhovalci neutíkali ze Starého svìta despocie a útlaku právì proto, aby budovali
Nový svìt svobody a rovnosti? Copak nechtìli zaloit republiku,
která se díky své izolaci bude moci vyhnout pinavé velmocenské
politice evropských dynastických øíí? Jak to, e Amerika  tento
idealistický národ par excellence  je nyní na stranì realismu
a Evropa, opovrhovaná republikánskými otci zakladateli právì pro
svou zapletenost v partikularistických velmocenských pùtkách, vymìnila mocenskou rovnováhu za idealistický apel k univerzálním
principùm? Proè se Starý svìt náhle stal Novým svìtem posthistorie, v nìm je exkluzivní národní zájem korigován (ne-li pøebit)
spoleènými institucemi a mezinárodním právem, zatímco Nový
svìt stále ije v historii, v ní je obhajoba národního zájmu
posledním východiskem i cílem zahranièní politiky?
Realistické vysvìtlení

Jak bylo naznaèeno v 7. kapitole, podle Kagana je toto pøevrácení
dáno tím, e západoevropské státy ztratily po druhé svìtové válce
svùj velmocenský status, zatímco Amerika vstupuje do nového
století jako jediná supervelmoc. Evropany nutí jejich slabost smíøit
se s idealistickým poukazem k mezinárodnímu právu, Amerièanùm umoòuje jejich síla toto právo obcházet. Pøi svém vysvìtlení
se Kagan drí realistické zásady primátu zahranièní politiky, podle
ní jsou domácí tradice relativnì nepodstatným determinujícím
faktorem ve srovnání s distribucí moci mezi jednotlivými aktéry
mezinárodní anarchické struktury  nikoliv identita, nýbr pomìrná síla aktérù má poskytnout nejhlubí vysvìtlení jejich mezinárodního jednání.
Zdrojem pøevahy unilateralismu v zahranièní politice Ameriky
i odporu vùèi nìmu ze strany Evropy je tedy vzájemná mocenská
asymetrie dvou stran Atlantiku. Pro Amerièany by bylo pøijetí
obecných pravidel skuteèným idealismem, nebo by jím ztratili
èást své svobody jednat, zaloené na jejich moci. Evropané jsou
naopak idealisty proto, e sami nemají dostateènou moc jednat
jednostrannì. Apel k multilateralismu a mezinárodnímu právu
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umoòuje Evropanùm získat praktickou výhodu za minimálních
nákladù.26 Protoe je poniující pøipustit, e zdrojem odporu
k jednostrannému pouití síly je vlastní slabost a sebezájem, zdùvodòují Evropané svùj multilateralismus morálnì. Dìlají tedy toté, co dìlali Amerièané v 19. století: Kdy byly Spojené státy
slabé, øídily se strategiemi nepøímosti, strategiemi slabosti, nyní,
kdy jsou mocné, chovají se tak, jak se chovají mocné zemì. Kdy
byly evropské velmoci silné, vìøily v sílu a váleènou slávu. Nyní
naopak vidí svìt oèima slabích mocností.27
V prùbìhu posledních dvou století si tedy Evropa s Amerikou
vymìnily svá místa v distribuci moci, a tím i své zahraniènìpolitické postoje. Zatímco minimálnì do první svìtové války si evropské
velmoci mezi sebou bezohlednì rozdìlovaly svìt, vùdcové Ameriky se po celé první století její existence od tìchto imperiálních
praktik s opovrením distancovali. Odsuzovali evropskou velmocenskou politiku, nebo se do ní nemohli zapojit. Proto se také
snaili o mezinárodnìprávní zakotvení svobody moøí, jeho nejvìtím odpùrcem byla pochopitelnì tehdejí vládkynì moøí (Mistress of the Seas)  Velká Británie.
Americký izolacionismus 19. století byl v neposlední øadì
umonìn právì velmocenskou pozicí Velké Británie, která svou
politikou jazýèku kontinentální rovnováhy zamezovala vzniku
evropské velmoci, je by mohla ohrozit Ameriku. Od první svìtové války vak nebyla Británie dále schopna hrát tuto vyvaující roli
a druhá svìtová válka pak ji zcela zjevnì pøevrátila role v transatlantickém vztahu. Zatímco v prvním století své existence si Amerika díky britskému ochrannému títu mohla uívat idealistického
izolacionismu, v desetiletích po druhé svìtové válce to byly naopak západoevropské státy, které mohly díky americkému ochrannému títu redukovat své vojensko-bezpeènostní nasazení. Podobnì jako se v 19. století mohli Amerièané soustøedit na budování
své unie, spoléhajíce pøitom na vyvaující moc Velké Británie,
mohli se Evropané po druhé svìtové válce soustøedit na budování
své unie, spoléhajíce pøitom na odstraující moc USA.
Americká strategická nadváha dovolila Evropanùm zapomenout na realitu moci jako na nepøekonatelnou realitu vnìjích vztahù: Vìtina Evropanù nevidí nebo si nepøeje vidìt tento velký
paradox: jejich pøechod do posthistorie závisel na tom, e Spojené
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státy stejný pøechod neuskuteènily.28 Protoe obì strany Západu
jsou nyní rozdìlovány pøedevím asymetrií moci, je podle Kagana
stále moné zabránit rozpadu jejich svazku, uèiní-li kadá z nich
krok opaèným smìrem, ne jakým se ubírala v posledních letech.
Evropané se musejí více otevøít pouívání síly a Amerièané zase
multilateralismu.29
Kaganova diagnóza transatlantické zahraniènìpolitické divergence vystihuje jistì jeden z jejích zdrojù a na první pohled nabízí
také pøesvìdèivou léèbu. V jeho interpretaci jsou Amerièané realisty, nebo vìdí, e v mezinárodní arénì rozhoduje v poslední
instanci donucující síla, zatímco Evropané jsou idealisty, nebo
jim americký skleník umonil podlehnout iluzi, e lze jejich vztahy
k mimoevropskému svìtu postavit na rozumném konsenzu, na
nìm ji zaloili vztahy mezi sebou. Z tohoto hlediska by pøeklenování transatlantické propasti mìlo logicky spoèívat v tom, e se
Evropané stanou realistiètìjími a Amerièané idealistiètìjími.
Jak jsem ji naznaèil výe, povauji platnost této teze za omezenou. Na jedné stranì se v ní realismus redukuje na vulgární
realismus síly, na stranì druhé je v ní vztah obou aktérù k prostøedkùm zahraniènìpolitického zapojení generalizován na charakterizaci rozdílu jejich celkových zahraniènìpolitických vizí.
Kaganùv a edivého popis rozdílu mezi americkou a evropskou
pozicí po 11. záøí za pomocí Cooperovy duality vestfálského
a postvestfálského státu pøevrací tradièní protiklad mezi idealistickou Amerikou a realistickou Evropou. Podle mého názoru
vak tento protiklad stále zùstává nejhlubím zdrojem transatlantické diference. Neokonzervativní zahranièní politika spoléhá
sice na jednostranné pouití donucující síly, ale legitimuje ho
velidskými morálními hodnotami. Tìmito hodnotami ospravedlòuje poruování teritoriální suverenity v preventivních útocích
a taeních za zmìnu politických reimù jiných státù. Lze si pøedstavit ménì vestfálskou politiku?
Neutralizace politièna moralismem a technokratismem

Jako kadý plnohodnotný politický diskurz také neokonzervatismus spojuje oba póly realisticko-idealistické dichotomie. Èiní to
za cenu jejich pøevedení do krajních poloh: místo klasického rea-

Amerika a Evropa

105

lismu síly a konsenzu se opírá o vulgární realismus síly. Místo
liberálního idealismu práva a formy se opírá o konzervativní idealismus dobra a obsahu. Spojením tìchto krajních poloh realismu
a idealismu se neokonzervativní jestøábové vyhýbají politiènu,
které se vynoøuje právì v oné no mans land mezi silou a rozumem, pøinucením a konsenzem, zastraováním a pøesvìdèováním,
válkou a mírem. Jak vìdìl nìmecký teoretik Carl Schmitt, politièno nastupuje ve chvílích rozhodování o tom, zda nae interakce
s druhým sklouzne do nepøátelské zkouky sil, nebo se opøe
o pøátelskou rozumnou dohodu.30 Toto rozhodování pøitom není
racionálnì ani morálnì ospravedlnitelné. I kdy následující realisté jako Reinhold Niebuhr, Hans J. Morgenthau, Henry Kissinger,
George Kennan, Kenneth Thompson, Arnold Wolfers, Hedley
Bull èi Raymond Aron nemuseli nutnì pøijímat Schmittùv existenciální voluntarismus, vichni byli zajedno v tezi o autonomii politièna  o neredukovatelnosti politických konfliktù na racionální
a morální kategorie.31
Jmenovaní realisté postupují stále ve Schmittových stopách,
kdy obraòují politièno nejen proti jeho kolonizaci morálkou, ale
také technikou.32 Pøedstava, e by politické problémy byly øeitelné opanováním sociálních procesù takovým zpùsobem, jakým
moderní technovìda opanovává pøírodní procesy, je podle tìchto
realistù stejnì tak naivní jako pøedstava, e by tyto problémy
byly øeitelné morální diskusí. Zatímco v technické manipulaci
podrobujeme asymetrické síle pøírodní objekt, v politickém vztahu èelíme jinému lidskému subjektu. Ten èiní kadé nae vítìzství doèasným a zvratným, a tím nám pøipomíná omezenost naí
moci. Úsilí o redukci soupeøe na pasivní objekt je jakoto úsilí
o definitivní  nezvratné, absolutní  vítìzství úsilím o zruení
politièna.
V ideji rozhodného pouití pièkové technologie v køiáckém
taení proti Zlu jsou spojeny oba zpùsoby neutralizace politièna.
Spravedlivá válka je pojata jako chirurgický zákrok, v nìm monohonásobná technologická pøevaha nad nepøítelem umoní jeho
totální poráku pøi souèasné minimalizaci vlastních ztrát. Proto je
dávána pøednost vzduným útokùm chytrých bomb pøed pozemními operacemi, v nich nutnì dochází ke støetùm tváøí v tváø
a nebezpeèí je navzdory technologické a logistické pøevaze pøece
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jen rozloeno mezi obì strany. Supermoderní technika pøedstavuje
hradbu, která udruje nepøítele v bezpeèné vzdálenosti, èím mu
znemoòuje bojovat, a tím vlastnì i být nepøítelem.
Horizontem realisticky pojaté politiky je nikdy neukonèitelný
boj. Horizontem idealisticky pojaté politiky je ukonèení boje znièením protivníka a nastolením panství ctnostných. K tomu je vak
tøeba vybojovat poslední bitvu, v ní bude Zlo definitivnì poraeno. V tomto pohledu je mocenská politika pouze pokraèováním
morálky jinými prostøedky. pinavý boj je ospravedlnìn pouze
poukazem k finálnímu oèitìní od nìj. V ideálním pøípadì je boj
zruen ji pøed porákou Zla díky drtivé pøevaze, která redukuje
nepøítele na pøírodní objekt technické manipulace. Moralismus se
doplòuje a vzájemnì posiluje s technokratismem.
Idealistická Amerika proti realistické Evropì

Pokud nazveme realismem onu tradici moderního politického
mylení, která od Machiavelliho pøes Burkea k Nietzschemu,
Schmittovi a k výe jmenovaným realistùm 20. století brání politièno pøed jeho neutralizací morálkou a posléze technikou, pak je
na místì otázka, zda vùbec lze vulgární realismus projevující se
v souèasném neokonzervatismu nazvat realismem. Jeho spolehnutí
se na absolutní pøevahu technických prostøedkù je spíe logickým
doplòkem absolutních morálních cílù, jimi ospravedlòuje jejich
pouití. Evropská umírnìnost, líèená Kaganem jako idealismus
z nouze, se z tohoto hlediska naopak zdá být výrazem realismu.
Proti americkému skluzu do krajností se Evropané drí støedních
poloh, proti sklonu k buï, a nebo  donucení, nebo konsenzus,
síla, nebo rozum, válka, nebo diplomacie  jsou zvyklí jednat
v pøíeøí, v nìm nelze jasnì oddìlit èernou od bílé, moc od práva,
anarchii od spoleèenství.
Mocenská asymetrie mezi Amerikou a Evropou poskytuje tedy
jen èásteèné vysvìtlení jejich odliných strategických odpovìdí na
novou hrozbu. K úplnému porozumìní transatlantické diferenci je
tøeba vzít v úvahu pùsobení amerického idealismu s jeho vírou
v monost úniku z lidské omezenosti do svìta neomezených moností  ze svìta provizorních vítìzství do svìta vítìzství definitivních, z lidské koneènosti a nenaplnìnosti do stavu nekoneèné moci
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a souladu se svìtem. Mocenská nerovnost Ameriky a Evropy by
nestaèila k zapøíèinìní souèasné transatlantické krize, kdyby se
vzájemnì neposilovala s odliným existenciálním naladìním jejich
politických kultur. Jak upozoròuje Gordon: Mocenská propast
identifikovaná Kaganem hraje jistì svou roli. Lze oèekávat, e
zemì s takovými technologickými, vojenskými a diplomatickými
zdroji jako Spojené státy se pokouí øeit (fix  doslova ,opravovat) problémy  a ji se jedná o krize na Balkánu, raketové
hrozby èi státy-darebáky  zatímco zemì s meními zdroji se je
pokouejí zvládat (manage). Obrovská vojenská moc, technologická zdatnost a historie nesrovnatelných úspìchù napojily Amerièany pocitem optimismu to vyøeím, který stojí v ostrém protikladu s relativním pesimismem, známým v Evropì jako realismus
a ivícím se z komplexnìjích a ambivalentnìjích historických zkueností mnohem starích národních státù Evropy Mìlo by vak
být pøipomenuto, e pomìrný nedostatek vojenské moci Evropy
vzhledem ke Spojeným státùm je ve stejné míøe produktem i pøíèinou rozdílných strategických kultur obou stran èlenské státy EU
jistì mají potenciál rozvinout znaènou vojenskou moc, ale prozatím se rozhodly to neuèinit. Jak Kagan také upozoròuje, je to èásteènì dùsledek evropské zkuenosti s válkou v první pùli dvacátého
století ve srovnání s mírem a integrací v jeho druhé pùli. Kontrast
tìchto zkueností pøesvìdèil vìtinu Evropanù, e dialog a rozvoj
jsou úèinnìjími cestami k bezpeènosti ne vojenská síla.33
Upøednostnìní tìchto cest k bezpeènosti nevyluèuje sílu, ale
svìøuje jí podøízené místo  jako poslední monosti poté, kdy byly
vechny politické monosti neúspìnì vyzkoueny. Realismus pouèený industrializovanými válkami 20. století a vìdomý si nebezpeèí pouití zbraní hromadného nièení i kvalitativnì nového stupnì
vzájemné závislosti v globalizujícím se svìtì nahrazuje Klausewitzovu tezi o válce jako pokraèování politiky jinými prostøedky tezí,
e válka je selháním politiky. V nebezpeèném a transnacionálnì
propojeném svìtì souèasnosti není ji realistické definovat národní
zájem v oddìlení od zájmù ostatních a klást suverénní rozhodování
o mìnlivých spojenectvích nad stálá pravidla zajiovaná mezinárodními institucemi. Unilateralismus a bilateralismus (7. kapitola),
které nedogmaticky obhajovali klasiètí realisté, jsou souèasnými
pokraèovateli tìchto realistù oputìny ve jménu multilateralismu. Ti
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pokraèují v realismu novými prostøedky, ironií osudu právì tìmi,
které pomáhali vypracovat idealistiètí oponenti realismu.34
Proti tomuto realistickému pøehodnocení Klausewitzovy teze,
k nìmu dospìli Evropané, stojí její pøehodnocení idealistické,
provedené Amerièany. Jak lze doloit ètením Národní bezpeènostní strategie a Bushových projevù po 11. záøí, válka i politika jsou
pro nì pokraèováním morálky jinými prostøedky. Politické úèely
jsou interpretovány jako úèely morální, a tak se dostávají do postavení absolutních hodnot. Jejich budoucí uskuteènìní pøebije
vechna zla, kterých se mùeme na cestì k nim dopustit. Vzneené
cíle ospravedlòují i velmi nízké prostøedky  tøeba klastrové bomby. Moralistický jazyk formuluje ve v dichotomii buï, a nebo.
Jak upozornili realistiètí kritikové americké zahranièní politiky,
Amerièané znají buï mír, nebo válku  pøátelský dialog, nebo
totální boj. Schází jim trpìlivost pro vytrvávání ve dvojznaèných
situacích, kde se vede dialog na pozadí monosti pouití síly nebo
kdy se vyjednává kompromis, z nìj ádná ze stran nevyjde ani
jako jasný vítìz ani jako jasný poraený.
Jak naznaèuje Kissinger v pasái pouité jako motto k první
èásti této knihy, Amerièané ijí na jedné stranì v idealizované
minulosti (sektáøský izolacionismus), na stranì druhé v idealizované budoucnosti (køiácký intervencionismus). Èiní jim vak potíe
ít v nedokonalé pøítomnosti pozemského zde a nyní, která ztratila ukotvení v absolutních poèátcích i víru v dosaení utopických
cílù. Právì z takového stavu ale povstává politièno ve vlastním
slova smyslu. Tento stav zavrení, v nìm vládne chtíè, vykoøisování, panství a násilí Amerièané opustili, kdy vyli hledat nový
Jeruzalém. Jako svazek svobodných státù mìla být Amerika nejen realizací utopie spravedlivého domácího reimu, nýbr také
realizací utopie spravedlivého mezinárodního uspoøádání. Jakmile bude spoleènost schopna nastolit spravedlivé a demokratické
vnitøní uspoøádání, automaticky z toho vyplyne její sklon k míru
a dohodì ve vnìjích vztazích. Pøekonání panství a vykoøisování
uvnitø státù i mezi nimi v rámci unie mìlo nahradit mocenskou
rovnováhu s jejími obèasnými válkami právem a rozumným konsenzem, zajiujícími vìèný mír.
Podle republikánských otcù zakladatelù byla zahranièní mocenská politika ivlem despocií, mezinárodní právo pak ivlem
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demokracií. Zatímco despocie jsou náchylné k dobyvatelským válkám, demokracie respektují ostatní národy jako sobì rovné a dodrují ve vztahu k nim principy racionálního práva. Z tohoto hlediska
je pochopitelné, proè izolacionistický republikanismus povaoval
za výraz demokratické povahy Ameriky, e se nezapojovala do
mocenských her na mezinárodní scénì. Neutralita a izolace byly
chápány pøedevím jako výraz demokratické vyspìlosti, a teprve
v druhé øadì jako dùsledek geografické izolace od Evropy. Tak
jako bylo vnitøní uspoøádání zbaveno potenciálnì násilného boje
náboenských skupin a sociálních tøíd, mìlo být vnìjí uspoøádání
zbaveno boje národù. Díky bohatství pøírodních zdrojù a neosídlené pùdì dala Amerika v principu kadému jednotlivci monost
získat ekonomickou nezávislost a hledat vlastní cestu ke spáse èi
tìstí, èím umonila vstøebání politiky ve smyslu skupinového
boje o moc do právních procedur regulujících individuální projekty lepího ivota. Jakmile by vechny národy vykroèily americkou
cestou a zavedly rovná práva a pøíleitosti pro své obèany, zmizela
by mocenská politika i z mezinárodní scény.
Toto idealistické východisko americké tradice se neprojevuje
pouze v dobách izolacionismu, ale také v dobách intervencionismu. Zahranièní zapojení je zdùvodòováno buï sebeobranou (zkaení tyrani ohroují americkou svobodu a demokracii), nebo pomocí ostatním národùm v jejich úsilí o osvobození z despotické
vlády. Díky pøevaze izolacionismu po vìtinu 19. století bylo zapojení do mezinárodní politiky Amerièany povaováno za nìco
výjimeèného, nenormálního, pøechodného. Mohlo být ospravedlnìno pouze jako souèást úsilí o zdokonalení svìta do takové podoby, která uèiní mezinárodní mocenskou politiku a války zbyteènými, nebo zajistí, e bude souití národù regulováno procedurami
práva, jejich principy jsou ukotvené v lidské pøirozenosti. Americký imperialismus se na sebe byl schopen podívat do zrcadla a
poté, co si nasadil masku internacionalismu. Rooseveltùv projekt
nemohl být zavren bez Wilsona.
Démonizace mocenské politiky a války jako nìèeho nepøirozeného a nemorálního tak mohla vedle pacifistické izolace pøinést
odùvodnìní i militaristické intervenci. Ta nastupuje vdy tehdy,
kdy se Amerika cítí napadena a ohroena nemorálními silami
temna. Protoe pøedtím zavrhla mocenské prostøedky a válku jako
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Zlo, mùe sama ospravedlnit jejich pouití pouze jako úsilí o dosaení Dobra. Napojením na morální absolutno vak moc a síla ztrácejí omezení, která k nim patøí, pouívají-li se k dosaení relativních
cílù v nedokonalém svìtì. Amerièané vìøí v monost pøekonání
tohoto svìta  v nastolení spravedlnosti, která zajistí respekt
k individuální svobodì, demokracii a národnímu sebeurèení, a tak
umoní zbavit domácí i mezinárodní scénu mocenské politiky
a násilí. Kdy jsou vtaeni do mocenské hry a násilí nìkým, kdo
tyto univerzální hodnoty poruuje, mají sklon chápat konflikt jako
boj Dobra se Zlem a odhodit vechna omezení. Absolutní morální
cíl je motivuje k získání absolutní mocenské pøevahy a totálnímu
znièení protivníka.
Jak píe ve své kritické poznámce o americkém idealismu realista John Spanier: Uchýlení se ke zlému prostøedku války mùe
být ospravedlnìno pouze vzneenými úèely a úplným znièením
nemorálního nepøítele, jen ohrouje integritu, pokud ne pøímo
existenci tìchto principù. Americká moc musí být spravedlivou
(righteous); jedinì její plné pouití mùe zajistit spásu èi osvobození z høíchu. Národní averze k násilí se tak promìòuje do národní
oslavy násilí. Války se stávají ideologickými køiáckými výpravami za uèinìní svìta bezpeèného pro demokracii. Toho má být dosaeno jeho demokratizací  tím, e se autoritáøské a totalitární
státy promìní ve státy mírumilovné a demokratické. Tak se má svìt
zbavit mocenské politiky. Jakmile bylo dosaeno tohoto cíle, Spojené státy se mohou opìt stáhnout do sebe, jisté vìdomím, e americké skutky se opìt ukázaly jako dobré skutky. Z tohoto hlediska
jsou zahranièní záleitosti nepøíjemným odchýlením se od dùleitìjích domácích záleitostí. Takové odboèky jsou pouze pøechodnými, nebo proti agresorovi a strùjci války je pouita maximální
moná síla, aby byl potrestán za svou provokaci a byl pouèen, e
agrese je nemorální a nevyplácí se. V dùsledku toho jsou americké
války totálními válkami  válkami zacílenými na totální znièení
nepøítele.35
Vojenská síla se vyvazuje z vazby na materiální a mocenské
zájmy. Z nástroje politiky se promìòuje na nástroj morálky  nastolení svobody a spravedlnosti, osvobození od strachu, dosaení
spásy. Pouití síly není vedeno snahou po dosaení relativních cílù
tohoto svìta, nýbr absolutních cílù onoho svìta. V dùsledku toho
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se vojenské plánování stále více pøesunuje z pole strategické rozvahy na pole technokratického kalkulu. Mocenská politika je vykonávána za úèelem vlastního sebepøekonání  za úèelem vstupu
do øíe spravedlnosti, v ní ji nebude mít místo. Válka je vedena
ve jménu ustavení svìta bez válek.
Tak se idealistický izolacionismus mùe ve chvílích (domnìlého) národního ohroení èi morálního pobouøení lehce promìnit ve
stejnì tak idealistický vojenský intervencionismus. Holubice i jestøábi pomìøují moc a násilí ideálem jejich nepøítomnosti  zatímco
vak první chtìjí k tomuto stavu dospìt jejich okamitým odvrením, druzí k nìmu chtìjí dospìt v poslední bitvì, v ní jich naposledy maximálnì vyuijí. Pøedstavitelé americké realistické koly
Morgenthau, Kennan, Spanier, Kissinger èi Thompson kritizovali
tento sklon americké zahranièní politiky pohybovat se mezi dvìma
extrémy  mezi holubièím izolacionismem a jestøábím køiáctvím.
Snaili se zastavit toto kyvadlo ve støední poloze, kde by ji mocenská politika nebyla cestou k uskuteènìní absolutních hodnot,
ale nástrojem kompromisu, smiøování a umíròování, kde by její
vyváené pouití smìøovalo k dosaení specifických a ménì-netotálních cílù.36 Vytkli si nesnadný úkol, který jde proti sebepojetí
Ameriky jako politického spoleèenství zaloeného vìdomým a svobodným aktem na náboenských a morálních hodnotách.
Sektáøský izolacionismus i køiácký intervencionismus èerpají
sílu z amerického zvyku zdùvodòovat politické i vojenské akce
náboenskými èi morálními ideami. Hodnota cílù i úèinnost prostøedkù jsou pøitom formulovány absolutnì a v dichotomii buï,
a nebo. Proti tomuto sklonu bezprostøednì napojovat profánní
politickou problematiku na onen svìt nejvyího Dobra se realistiètí Evropané drí sekularistického pojetí politiky, která vyvauje a pomìøuje soubory relativních cílù se soubory relativních
prostøedkù. Národy staré Evropy se nauèily dret sféru politických úèelù v bezpeèné vzdálenosti od absolutních morálních èi
náboenských úèelù. Tím se také zbavily domýlivého ztotonìní
svých partikulárních kultur s univerzální civilizací, zvlátních národních zájmù se velidskými morálními principy.
Jak píe Régis Debray: Evropa obhajuje sekulární pojetí svìta.
Neoddìluje naléhavé problémy od dlouhodobých ohledù. Spojené
státy kompenzují svou krátkozrakost  svùj sklon k improvizaci 
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naprostou biblickou jistotou svým transcendentním pøedurèením.
Puritánská Amerika je rukojmím své posvìcené morálky: povauje se za pøedurèené ztìlesnìní Dobra, jeho úkolem je porazit Zlo.
Dùvìøujíc Prozøetelnosti, sleduje v zásadì teologickou politiku,
její stáøí sahá k Øehoøi VII. Evropa ji ztratila takovou euforickou
domýlivost. Oplakala ji Absolutno a vede svou politiku... politicky. Vìk ultimát, protektorátù na opaèné stranì planety a the
white mans burden má ji za sebou (...) Stará Evropa ji zaplatila
svou cenu. Ví, e planeta je pøíli komplexní, pøíli plurální na to,
aby se nechala vtlaèit do monoteistické binární logiky  bílé, nebo
èerné, dobro, nebo zlo, pøítel, nebo nepøítel. Èlovìk by se rád
zeptal, kdy se Washington nauèí poèítat do tøí a myslet nikoliv, to,
nebo ono, nýbr to i ono. Støízlivé zvaování hrozeb bez emocionálního zatemòování je mnohem vhodnìjí pro ná souèasný svìt
(který balkanizuje mysli tou mìrou, jakou sjednocuje jejich produkty) ne netrpìlivá boská investitura.37
Americká munost a evropská zentilost

Neoimperialisté se vùèi svým evropským kritikùm vymezují za
pouití pohlavnì-rodové dichotomie. Jak píe Kagan: Amerièané
pocházejí z Marsu, Evropané z Venue.38 Kagan zde rozehrává
asociaci s populární americkou knihou o vztazích mezi mui
a enami, která nese název Mui jsou z Marsu, eny z Venue.
Evropané jsou zentilí, nebo se nechtìjí prát za své ideály. Rozdíl mezi pohlavími evokují i kritikové Ameriky, kdy se vysmívají
americkému kovbojství. Britský historik a esejista Timothy Garton Ash si ze své cesty do Ameriky v zimì 20022003 odvezl
k tomuto tématu následující poznatek: Zatímco Amerièan je muným, heterosexuálním samcem, Evropan je enou  je impotentní,
vykletìný... Po mé pøednáce v Bostonu pøiel k mikrofonu starí
Amerièan a zeptal se mì, proè Evropì schází ivoèiná síla. Zjistil jsem také, e slovo eunuchové se zaèalo pouívat ve formì
EU-nuchové.39
Muná schopnost pouívat násilí je podmínkou uskuteènìní
idealistického programu. Ti, co místo pouití síly hledají mírové
prostøedky zmìny, jsou neoimperialisty povaováni za zentilé
slabochy, kteøí by se nemìli plést do politiky, nebo nejsou schopni
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podøídit city chladnému rozumu. Neokonzervativní víra v to, e
americká síla pøinese svìtu demokracii, si v nièem nezadá s marxistickou vírou v to, e utrpení zpùsobené revolucí bude vykoupeno rájem na zemi. Ostatnì mnozí ze slavných neokonzervativcù
první generace patøili za mlada do krajnì levicové idovské scény
New Yorku 60. let, odkud si do pravicového tábora pøinesli víru
v jedinou, univerzální a morálnì posvìcenou Pravdu. Britský publicista Ian Buruma popisuje jednu z washingtonských diskusí o Iráku s pøedstaviteli neokonzervativního think tanku American Entreprise Institute z ledna 2003 následovnì: Otázka potøebnosti války
se nediskutovala. Byla vyøeena pøedem. Pochyby o ní vzbuzovaly
podobnì netrpìlivé koulení oèima, s ním reagují pøesvìdèení marxisté na lidi, kteøí stále jetì nepochopili zákony historie. V prùbìhu
toho koulení oèima jsem se dozvìdìl nový význam slova estetický: Ach, jste proti válce pouze z estetických dùvodù. Vychází se
zde z pøedpokladu, e jste pøecitlivìlá evropská fajnovka, pøíli
choulostivá pro nutný úkol. Jistì, pár desítek tisíc lidí mùe zemøít,
ale co je to ve srovnání se slávou demokratické revoluce? To jde za
antievropské pøedsudky. Neokonzervativní ideologové prozrazují
nyní ve svém dogmatismu vzdálené, ale pøesto neomylnì trockistické pøedchùdce. Èlovìk si nemùe dovolit být sentimentální,
chce-li zmìnit svìt. Pro pravého vìøícího je volba prostøedkù
k podstatnému cíli skuteènì pouze otázkou estetiky.40 Jako by
zjemnìlí idealisté z Evropy nebyli schopni pøijmout tragickou
moudrost protøelých realistù z Ameriky o primátu síly a moci ve
vezdejím svìtì.
Ale co kdy to je naopak? Co kdy to není slaboství ani naivita, které vedly vysoké procento Evropanù k nesouhlasu s americkým taením na Bagdád, ale naopak právì realistické zhodnocení
zkuenosti evropských válek minulého století? Jak ve svém èlánku
Konec Realpolitk píe nìmecký publicista Michael Naumann,
z této zkuenosti, a nikoliv z neteèného pacifismu plyne historické vìdìní miliónù Evropanù, kteøí 15. února demonstrovali za
mír. Stopy patných politických rad, které po mnoho staletí vedly
nae národy do válek, mùeme navtívit na tisících høbitovù po
celém kontinentì. e by to byl dùvod, proè jsou Evropané z Venue  protoe nakonec utekli z Marsu, opoutìjíce heroická uspokojení na bitevním poli a vyhlídku na ménì heroické váleèné høbitovy?
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Co se zdá novým... je víra Washingtonu, e americké národní hodnoty a geostrategické a ekonomické zájmy mohou být slity dohromady prostøednictvím pouití vojenské síly a zlovìstné hrozby
nukleární bombou. Z pohledu této víry samozøejmì vyla Realpolitik z módy. Avak jistì se vrátí  bude povolána zpìt vysokou
cenou, kterou budou stát pováleèné a dalí postranní náklady.41
Èekání na americkou dospìlost

V protikladu ke Kaganovi tvrdím, e úspìch neoimperialismu je
dán mimo jiné jeho schopností napojit se na jeden z hlubinných
pramenù americké politické tradice, jím je idealistická touha po
úniku z politièna  existenciální ekvivalent náboenské touhy po
úniku z tohoto svìta. I v souèasné transatlantické diferenci hraje
klíèovou roli tradièní kontrast mezi starým svìtem zkaené
a realistické Evropy a novým svìtem nevinné a idealistické Ameriky. Z tohoto hlediska jsou ameriètí liberálové oslabeni nikoliv
kvùli svému domnìlému idealismu a slaboství, ale právì kvùli své
realistické umírnìnosti, která je pøibliuje evropské stranì transatlantické diference. Copak Nye místo jasného protikladu panství
a svobody  donucující moci a dobrovolné shody  nenabízí jen
dva druhy moci, které z morálního hlediska nejsou Dobrem a Zlem,
ale nanejvý vìtím a mením zlem? Copak Ruggie místo jasného
protikladu mezi internacionalistickou kooperací a mocenskou rovnováhou nenabízí jen kooperativní rovnováhu, a to navíc s odkazem na evropský koncert velmocí, od nìho se pøece mladá
Amerika s moralistickým odporem odvrátila?
Jsou tedy liberálové kontumaènì vyøazeni ze hry, protoe v protikladu k neokonzervativnímu apelu na americký idealismus rozehrávají evropský realismus? Výe demonstrovaná snadnost, s jakou
lze pøisoudit kadý pól dichotomie jednou Americe a podruhé
Evropì, by nás mìla varovat pøed snahou za kadou cenu vmìstnat
vztah dvou identit cele do této dichotomické osnovy. Na jedné
stranì je americký idealismus  ostatnì stejnì jako idealismus,
jím byla nesena Francouzská revoluce  organickým výhonkem
novovìké Evropy. Na druhé stranì od poèátku americké republiky
oponoval idealismu nìkterých jejích pøedstavitelù  od Jeffersona
k Wilsonovi  realismus jiných  od Hamiltona k Rooseveltovi.
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Podobnì jako formulují neokonzervativci syntézu jistého realismu
s jistým idealismem, prezentují takovou syntézu i jejich liberální
oponenti. Proti vulgárnímu realismu tvrdé moci kladou realismus
kombinující tvrdou moc s mocí mìkkou  sílu s konsenzem. Proti
substantivnímu idealismu dobra a obsahových ctností kladou proceduralistický idealismus práva a formálních principù.
Ano, koøen americké identity je idealistický a to stanovuje americkým zahraniènìpolitickým projektùm jasné meze. Uvnitø nich
vak existuje pluralita protikladných alternativ. Proceduralistický
idealismus liberálù je stejnì tak vlastní americké tradici jako substantivní idealismus neokonzervativcù. Chceme-li pochopit, proè
v souèasnosti získal druhý politickou pøevahu nad prvním, musíme
zkoumat to, jak pøi rekonstrukci americké identity spolupùsobí
dalí historické faktory domácí i mezinárodní politiky.
Vedle Kaganem zdùrazòované asymetrické distribuce moci bychom mìli vzít v úvahu i pomìrné stáøí  skuteèné i obrazné 
evropského a amerického imperialismu. Pøedcházející stránky
ukázaly, e vìdomý americký imperialismus uèinil první krùèky na
pøelomu 19. a 20. století, kdy evropský imperialismus vrcholil
a vstupoval do poslední fáze. Po druhé svìtové válce se Britové
v Indii èi Palestinì, Francouzi v Indoèínì a Alírsku  stejnì jako
dalí evropské mocnosti v jiných èástech planety  pøesvìdèili
o nemonosti zvládnout prostou vojenskou pøevahou odhodlaný
odpor místních spoleèností. Vedle této politické zkuenosti si Evropané proli také psychologickou zkueností nahlédnutí imperialistické a rasistické povahy svého vztahu k domorodcùm. Tato
povaha se napøíklad v Alírsku tváøí v tváø zvìrstvùm páchaným
obìma stranami ji nedala zastøít obvyklým civilizaèním paternalismem. Tak jako byli Nìmci pøinuceni zpytovat své svìdomí
v procesu pováleèné denacifikace, byli Západoevropané pøinuceni
zpytovat své svìdomí v procesu pováleèné dekolonizace.
Navzdory historii kontinentální i zámoøské kolonizace a navzdory kritice idealistických radikálù od Thoreaua po Chomského
a Moorea nepøistoupil hlavní proud americké tradice stále ke své
radikální sebekritice, která by pod pøitalivou republikánskou
maskou odkryla odpudivou imperialistickou tváø. Ani hnutí za obèanská práva èernochù v 60. letech a multikulturalistická hnutí na
nìj navazující, ani vietnamský syndrom nedovedly americkou
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identitu jako celek k zásadní rekonstrukci. Pøevaující reakce na
11. záøí a úspìch, jakou mìla u americké veøejnosti Bushova teze,
e teroristé zaútoèili na americké hodnoty, a nikoliv na americkou
politiku na Støedním východì, svìdèí o stálé pøevaze mladické
nevinnosti.
Realisté vìdí, e nevinnost mládí není ani tak výrazem morální
èistoty, jako spíe výrazem hlouposti. Zmoudøí Amerika? Vyspìje? Dosní nìkdy sen o své dìjinné misi? Není to vylouèené. Vdy
stejný judeokøesanský pramen, z nìj se napájí domýlivá pøedstava vlastního vyvolení, poskytuje také úèinné protilátky proti ní.
Právì z nich se iví realismus Amerièanù Niebuhra, Thompsona èi
Kennana. V reakci na zesílení imperiálního pokuení po pádu elezné opony tvùrce doktríny zadrování napsal: Mìlo by být jasné, e zcela a dùraznì zavrhuji jakýkoliv mesianistický koncept
role Ameriky ve svìtì. Zavrhuji tedy obraz nás samotných jako
uèitelù a spasitelù zbytku lidstva, zavrhuji iluze o naí jedineènosti
a nadøazenosti, tlachání o Zjevném pøedurèení a Americkém století  vechny tyto vize, které se tak mocnì vnucovaly Amerièanùm
vech generací od zaloení této zemì a dokonce pøed ním. Jsme
z lásky Boí pouze lidskými bytostmi, potomky lidských bytostí,
nositelé, jako nai pøedci, vech obvyklých lidských slabostí. Boské ruce... na nás mohou pøíleitostnì dosáhnout a podpoøit nás
v zápasech naí rozdìlené pøirozenosti jako jednotlivce, ale ádná
boská ruka nám nikdy nepomohla jakoto národnímu spoleèenství stát se nìèím víc, ne èím jsme, a nebo nás vyzdvihnout nad
zbytek lidstva. Máme velkou vojenskou moc, ano! Ale jak jasnì
a pøesvìdèivì tvrdil Reinhold Niebuhr, neexistuje ádná individuální èi kolektivní moc bez nìjaké s ní spojené viny. A i kdybychom
mìli schopnost pìstovat nìjaké vlastnosti, které by nás mohly oddìlit od zbytku svìta, byly by to ctnosti skromnosti a pokory a tìch
jsme nikdy nevykazovali ádný výjimeèný nadbytek.42
Vyslyí Amerika Kennanovo volání? Zbaví se narcistní iluze
mládí a podívá se koneènì do zrcadla dospìlýma oèima? Dosáhne
také ona vìku rozumu? Není to vylouèené. I Kennanùv konzervativní izolacionismus rezonuje s jistými prvky americké identity.
V souèasné dobì ho hájí neúspìný pravicový prezidentský kandidát Patrick J. Buchanan a mìl k nìmu blízko sám G. W. Bush
pøedtím, ne se po 11. záøí dostal pod rozhodující vliv svých
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neokonzervativních poradcù. Ve své pøedvolební kampani ráznì
odmítal wilsonovský intervencionismus Billa Clintona s jeho pøedstavou, e úkolem USA má být pomáhat spoleènostem na celém
svìtì v budování demokratických národních institucí (nationbuilding). Ve druhé pøedvolební diskusi s Alem Gorem v øíjnu
2000 na Wake Forest University ve Winston Salemu (Severní Karolína) zdùraznil, e úcta k Americe ve svìtì bude záviset na tom,
jak se bude chovat: Pokud budeme arogantní, budou nás nenávidìt. Pokud budeme pokorní, ale silní, budou nás pøijímat.43 Budeli se Bush v následujících mìsících ptát, proè navzdory vzneeným
morálním úmyslùm jeho administrativy sílí ve svìtì antiamerikanismus, mìl by si vzpomenout na to, e u to jednou vìdìl.
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ZÁVÌR. SVÌT PO VÁLCE
Pokud Bush nebude schopen zvládnout arona, pak nebude mír.
A pokud nebude mír, pak nedosáhneme nikdy bezpeènosti  nebo
teror nebude mít konce. Jak vám potvrdí vìtina diplomatù a urnalistù cestujících po této oblasti, antiamerikanismus v islámském
svìtì, z nìj se iví teroristé a terorismus, se opírá o nai neschopnost nestranného pøístupu, o neschopnost dát uzdu aronovi a odsoudit výstøelky Izraele, o nai morální spoluzodpovìdnost za izraelské plenìní palestinských území a popírání práva Palestincù na
sebeurèení.
Patrick J. Buchanan1

Støední východ

Jaké jsou základní scénáøe následné americké politiky na Støedním
východì a jejích dopadù na stabilitu v oblasti? To, jak se Amerika
bude na Støedním východì chovat po válce, je jistì spjato se strategickou orientací, která ji k válce pøivedla. Jak jsem ukázal v 6. a 9.
kapitole, tato strategie je výslednicí soutìení tøi základních pøístupù, které mají vechny své zastánce na rùzných pozicích americké
administrativy. Kadá z tìchto pozic pøedstavuje jistou variantu
imperialismu ve smyslu vùle k udrení a potvrzení americké mocenské pøevahy na úrovni planety i na Støedním východì. Lií se
zpùsobem, jakým tento strategický cíl pøekládají do konkrétních
cílù a prostøedkù. Privilegované postavení mezi nimi si po 11. záøí
získal demokratický (èi moralistický) imperialismus neokonzervativcù (P. Wolfowitz, D. Feith). Tento proud stanovuje termíny zahraniènìpolitické debaty a je tedy hegemonním v gramsciovském
smyslu. V pragmatické koalici s ním je národnìbezpeènostní (èi nacionalistický) imperialismus konzervativcù (D. Cheney, D. Rumsfeld).
V defenzivì byl doposud multilateralistický (èi mìkký) imperialismus liberálù (C. Powell, R Armitage).
První dva proudy se shodují v tom, e americká hegemonie má
být zajitìna jednostrannou (tedy mezinárodními institucemi
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a názory ostatních státù neomezenou) zahranièní politikou, v bezpeènostní sféøe pak pouíváním vojenských prostøedkù vude tam,
kde existuje podezøení na rozvoj zbraní hromadného nièení èi
podporu terorismu. Demokratiètí neokonzervativci sdílejí s národnìbezpeènostními konzervativci strategický cíl nastolení celosvìtové nadvlády, lií se vak v jeho konkretizaci: první chtìjí
promìòovat svìt a nyní Støední východ podle obrazu Ameriky 
tedy prosazovat na dobytých územích lidská práva, demokracii
a svobodu podnikání; druzí jsou pesimistiètìjí ohlednì monosti uskuteènìní takového projektu a omezují cíle expanze na zajitìní poslunosti státù a stabilitu. V pøípadì Støedního východu
hraje jetì dùleitou roli skuteènost, e mnozí z vlivných neokonzervativcù jsou spjati osobními a kulturními vazbami s Izraelem a politicky pak s tou èástí izraelské pravice, která v 90. letech
odmítala mírový proces z Osla a jeho zásadu území za mír. (6. a 9.
kapitola)
Multilateralistický imperialismus liberálù formuluje konkrétní
cíle i prostøedky v zajitìní americké hegemonie jinak ne pøedcházející dva smìry: cílem nemusí být nutnì vojenské dobytí neposluného státu (èi reimu), ale jeho disciplinace prostøednictvím
mezinárodního spoleèenství. Vedle vojenských prostøedkù mùe
Amerika zajiovat svou hegemonii a zájmy fungováním v mezinárodních institucích a vyuíváním váhy svého slova, která je dána
nejen její vojenskou a ekonomickou mocí, ale také její politickou
autoritou, pøitalivostí amerických institucí a zpùsobu ivota. Tento proud byl od 11. záøí v defenzivì, avak jeho váha by s koncem
války mìla stoupat  je to toti právì mìkká moc vyjednávání
a získávání politické podpory, která bude nejpotøebnìjí pro stabilizaci Iráku i Støedního východu. Tvrdá moc pièkové vojenské
technologie a logistiky je schopná vyhrát válku; jedinì mìkká moc
konsenzu a institucionalizace je schopná vyhrát mír. K tomuto
druhému vítìzství je nezbytné umìt vyuívat nepøímých zpùsobù
získávání poslunosti  tedy takových zpùsobù, v nich podrobení
mají pocit, e spolupracují dobrovolnì a na základì vlastních zájmù. Nechtìjí-li Amerièané po vyhrané válce prohrát mír, musejí
co nejrychleji obnovit dùvìru a kooperaci v rámci OSN a NATO
a pokusit se získat na svou stranu alespoò èást arabského veøejného
mínìní.
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To by si mìli uvìdomit i (neo)konzervativci. Poté, co prosadili
svùj základní cíl  vojenskou expanzi na Støedním východì  je
i v jejich zájmu dát více prostoru svým multilateralistickým oponentùm z øad americké administrativy v èele s Colinem Powellem
i evropských spojencù v èele s Tonym Blairem. Ti se od zaèátku
snaili legitimovat støedovýchodní taení mezinárodními institucemi a také tvrdili, e klíèem ke stabilitì Støedního východu je
vedle pacifikace Saddáma Husajna i øeení izraelsko-palestinského konfliktu. Válkou byla zakonèena první fáze úsilí o kompromis
tìchto dvou pøístupù. Vìtina èlenù Rady bezpeènosti se postavila
proti ozbrojené akci v Iráku, a Amerièané do ní li na základì
jednostranného rozhodnutí a proti vùli významné èásti svìtového
veøejného mínìní, dùleitých evropských spojencù (Francie, Nìmecka a Belgie) i støedovýchodních spojencù (Saúdská Arábie,
Egypt, Jordánsko, Turecko). Bude nyní záleet na tom, zda zmìnìné okolnosti uvolní více prostoru pro multilateralisty, a nebo zda
pováleèný americký triumfalismus posilní názor unilateralistù, e
se mohou obejít bez ostatních a spolehnout se pouze na ukazování
svalù.
Americká politika na Støedním východì se bude v následujícím
období profilovat na tøech otázkách: (1) zpùsob správy pováleèného Iráku a formy jeho ekonomické a politické rekonstrukce; (2)
vztah k dalím zemím oblasti  k nepøátelùm, jako je Sýrie a Írán
(a), ke spojencùm, jako je Egypt, Jordánsko a Saúdská Arábie (b),
a k úzkým spojencùm, jako je Turecko a Izrael (c); (3) zprostøedkovatelská role v izraelsko-palestinském konfliktu. Tyto tøi otázky
jsou navzájem propojeny. Zatímco unilateralisté, jejich vliv doposud v americké administrativì pøevaoval, povaovali za klíè ke
Støednímu východu otázku první, multilateralisté (a s nimi i Tony
Blair) si naopak byli vìdomi, e neménì dùleitá je otázka tøetí.
Arabtí regionální spojenci USA (zmínìní v 2 b) pak jednoznaènì
tvrdili, e tato otázka  urovnání izraelsko-palestinského konfliktu 
je klíèem stabilizace regionu a jeho vztahù s USA a se západní
Evropou.
(1) V úvahách o pováleèné obnovì spolu od zaèátku soutìily
dvì pozice. Neokonzervativci v Pentagonu nemìli v plánu nic
meního ne pøivést na svých tancích Iráèanùm svobodu a demokracii a chtìli se pøi tom opírat pøedevím o exilovou iráckou
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opozici, která jim mìla být do budoucna zavázána za dosazení do
vedoucích postù. Realistiètí multilateralisté z ministerstva zahranièí naopak za hlavní cíl invaze po svrení Saddáma povaovali
stabilizaci situace v zemi, obnovení fungování základních ekonomických a administrativních institucí a pacifikaci pøípadného
ozbrojeného odporu proti americké armádì. K zajitìní tohoto
úkolu byli ochotni spolupracovat i s umírnìnými kádry pøedchozího reimu, nebo mìli obavy, e bez nich nebude moné udret
v chodu základní funkce správy obyvatelstva a fungování infrastruktury. Navíc mìli pochyby o domácí podpoøe exilové opozice
i její znalosti situace v zemi. Výsledná politika je pragmatickým
kompromisem mezi tìmito dvìma pozicemi.
Její úspìch bude dán rychlostí a formou pøenosu moci z civilní
správy Jaye Garnera (Office of Reconstruction and Humanitarian
Assistance) na pøechodnou iráckou vládu. Hladkost a rychlost tohoto pøenosu bude záviset pøedevím na tøech faktorech: na schopnosti Amerièanù (a Britù) prodat obyvatelùm Iráku svrení Saddáma nikoliv jako koloniální okupaci, ale jako osvobození iráckého
lidu; na stupni odstøedivosti hlavních etnokulturních skupin Iráku
 pøedevím na ochotì Kurdù zùstat ve spoleèném státì a ochotì
vìtinových íitù dìlit se navzdory køivdám z posledních desetiletí
o moc s meninovými sunnity; na schopnosti exilové opozice, dovezené na amerických a britských tancích, získat si dùvìru populace a spolupráci domácích elit pro ústavnì-politickou promìnu Iráku na federální stát.
Na tyto vnitøní faktory jsou navázány faktory vnìjí, pøedevím
ve vztahu ke dvìma sousedùm  Turecku a Íránu. Turecko povauje severní  kurdskou  èást Iráku za zdroj bezpeènostního ohroení: i v pøípadì, e iráètí Kurdové zùstanou v Iráku, sama federativní autonomie dá podle Turkù patný pøíklad tureckým Kurdùm
a lokální kurdská vláda mùe hrát roli reprezentanta dalích kurdských skupin, v Turecku a jinde. (Radikálnìjí tureètí nacionalisté
navíc povaují severní Irák s jeho ropnými poli kolem Mosulu
a Kirkuku za souèást Turecka, nespravedlivì mu odòatou na konci
první svìtové války.) Pøípadná demokratizace Iráku pøivede nutnì
do popøedí vìtinové íity s tìsnou vazbou na íitský Írán, jeho
regionální postavení tak bude posíleno  nejene ztratí vojenskopolitickou protiváhu v nepøátelském Iráku, ale mùe poèítat pøímo
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s náklonností èásti nové elity. Dùleité navíc bude, jaký vliv získají u íitských muslimù islamisté a zda u nich pøevládne radikální èi umírnìné køídlo. Pokud by se to stalo, nemuseli by Amerièané demokratizaci prosazovat s takovým nadením, s jakým to
deklarují.
(2 a) Doktrína preemptivních akcí vznáí otázku po pøípadných
dalích vojenských zásazích USA ve svìtì a na Støedním východì
poté, co utichnou zbranì v Iráku. Od projevu ve West Pointu (èerven 2002) pøes zveøejnìní Národní bezpeènostní strategie (záøí
2002) a po druhou Zprávu o stavu unie (leden 2003) Bush opakoval novou strategickou tezi, e USA si v zájmu své bezpeènosti
vyhrazují právo zasáhnout vojensky proti jakémukoliv státu, který
se snaí vyvíjet zbranì hromadného nièení a podporuje teroristy.
Redefinice preempce jako prevence  motivovaná zkueností
se sebevraedným terorismem a s nièivou silou zbraní hromadného nièení  sniuje práh spravedlivé války. Døíve mohla být ospravedlnìna pouze váleèná akce, která se snaila pøedejít bezprostøednì hrozícímu útoku. Nyní si Amerièané vymiòují právo na
zásah, který nepøedjímá ádný konkrétní, naléhavì hrozící a blízký
útok, ale který má za úkol znekodnit samotnou schopnost státùdarebákù a teroristických sítí takový útok (za pouití zbraní hromadného nièení) provést i ve vzdálenìjí budoucnosti. Z tohoto
hlediska by Irák mohl být jen prvním na øadì v sérii amerických
trestných výprav. Dalími adepty zásahu z oblasti by byly Sýrie,
která podporuje palestinské teroristy a údajnì vyvíjí chemické
zbranì a Írán, který spolu se Sýrií podporuje libanonský Hizballáh
a údajnì vyvíjí atomovou bombu.
Je ovem pravdìpodobné, e problémy s pováleènou stabilizací
Iráku i vìtí vliv multilateralistù odradí neokonzervativní jestøáby
od takového postupu. Ostatnì toto køídlo vdy zdùrazòovalo spíe
spontánní dominový efekt zaloený na síle iráckého pøíkladu ne
vojenské pokraèování kampanì v dalích státech. Spíe ne být
nástupitìm pro dalí vojenské operace mìla nová irácká demokracie ukázat cestu ostatním. Takový vývoj se neokonzervativcùm
zdál pravdìpodobný pøedevím v Íránu, kde posledních nìkolik let
probíhá boj o liberalizaci a demokratizaci uvnitø reimní elity samotné, nehledì na vlny proreformní mobilizace mezi íránskou
mládeí a inteligencí.
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Sýrie je vak opaèný pøípad. Pro konfrontaèní postoj a vojenské
zastraování Sýrie, pokud ne pøímo pro váleènou akci hovoøí nevyøízené úèty, které má s nejvìtím spojencem USA v oblasti Izraelem, lákavé geografické obklíèení Izraelem, Tureckem a Irákem
i ambice Sýrie zaujmout prázdné místo po Iráku jako poslední
nekompromisní odpùrce americké hegemonie v oblasti. Tyto okolnosti budou pøedstavovat pro Amerièany (a proizraelskou lobby
uvnitø administrativy) nezanedbatelné pokuení srazit na kolena
posledního dùleitého vyzyvatele v regionu a definitivnì pøeváit
støedovýchodní mocenskou rovnováhu ve prospìch svobody
(Národní bezpeènostní strategie). Pokud vak nedá nìjaká nepøedvídaná událost pøesvìdèivou záminku k váleèné akci, multilateralisté zøejmì udrí toto pokuení na uzdì.
(2 b) Druhou otázkou irí støedovýchodní konfigurace po válce bude zmìna vztahu ke spojencùm. Pøedevím co se týká Saúdské Arábie je moné, e USA vyuijí volný pøístup k irácké ropì
k uvolnìní své vazby na tuto zemi a dalí ropné monarchie v zálivu. Vazba na tyto despotické a teokratické reimy se stala po 11. záøí
kompromitující v oèích americké i svìtové veøejnosti  vrhala stín
nevìrohodnosti na americký boj proti islamistickému fundamentalismu i na demokratizaèní rétoriku neokonzervativcù.
Ochlazení vztahù se Saúdskou Arábií a dalími islámskými monarchiemi Perského zálivu bude pravdìpodobnì doplnìno udrováním dobrých vztahù se sekulárními autoritáøskými reimy typu
Egypta èi náboensky modernistickými monarchiemi typu Jordánska. Navzdory demokratizaèní rétorice neokonzervativcù pøevládne ve vztahu k tìmto reimùm spíe pragmatická starost o stabilitu.
Je toti pravdìpodobné, e americká invaze povede k nárùstu popularity radikálnì islamistických protiamerických proudù v celém
regionu, které by se mohly v pøípadì skuteèné demokratizace autoritáøských reimù dostat k moci  varující je alírský pøípad, kdy
na zaèátku 90. let po tøech desetiletích vlády jedné strany vyhráli
první volby islamisté. Ostatnì podobná otázka je na poøadu dne
v Pákistánu, kde si islamistické strany v posledních parlamentních
volbách výraznì polepily. Nìkteøí komentátoøi dokonce tvrdí, e
alternativou sekulárního autoritáøství v øadì zemí Støedního východu i irího muslimského svìta není liberální demokracie, ale
autoritáøský islamismus, který mùe uchopit moc ve chvíli trans-
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formace. USA tedy budou stát pøed otázkou, zda-li jimi ohláená
demokratizace regionu nepovede k nástupu islamistických protiamerických vlád. Jak jsem zmínil výe, tato otázka vyvstává v samotném Iráku s ohledem na irácké íity (ale moná i sunnity) vìtinu, jejich radikálnì-islamistické proudy jsou posíleny malou
pøesvìdèivostí úsilí Amerièanù prodat obsazení zemì jejím obyvatelùm a mezinárodní veøejnosti jako její osvobození. Nejen v Iráku
stojí Amerièané a Britové pøed dilematem, zda mají pomáhat
nastolení a udrení loutkových reimù svých klientù, a nebo naplòovat svou deklarovanou podporu demokracii, ale tím umonit
protiamerickým silám bojovat o moc. Demokratizace tak alespoò
krátkodobì stojí proti stabilizaci.
(2 c) Z tohoto hlediska je klíèová role Turecka jako jediné
sekulární a demokratické muslimské zemì v oblasti a zároveò èlena NATO. Z hlediska amerických i tureckých dlouhodobých zájmù
by neshody pøi pøípravì a provedení operace Irácká svoboda nemìly naruit trvalou vazbu, strategicky klíèovou pro oba státy.2 Na
rozdíl od vìtiny ostatních muslimských státù v oblasti má Turecko pøátelské vztahy s Izraelem, jen je spolu s ním nejvìrnìjím
støedovýchodním spojencem USA. Dalí vývoj bude záviset na
tom, zda se Americe zmìnou pomìru sil obsazením Iráku podaøí
pøidat k tìmto svým spojencùm alespoò èást arabského tábora. Pøi
tomto úkolu je podstatný americký postoj k izraelsko-palestinskému konfliktu.
(3) Symbolickou váhu tohoto konfliktu pro politickou stabilizaci v regionu nelze pøecenit. Bushovo pøipomenutí americké vùle ke
spravedlivému øeení konfliktu (ustavení palestinského státu)
v pøedveèer války 14. bøezna svìdèilo o tom, e po utichnutí zbraní
v Iráku nastoupí diplomatická ofenziva na tomto poli. Americká
administrativa bude muset pøesvìdèit palestinské a dalí Araby, e
je schopna být nestranným rozhodèím sporu  takøka nelidský úkol
poté, co od 11. záøí dávala najevo bezpodmíneènou podporu Arielu aronovi, kterého Bush oznaèil za mue míru, a co se Donald
Rumsfeld obèas zmiòoval o Izraelem okupovaných územích jako
o tak zvanì okupovaných územích. Bude velmi tìké tuto proizraelskou pozici promìnit do zprostøedkovatelství, které se má
snait vytváøet spoleènou pùdu kompromisu mezi vzájemnì se
vyluèujícími nároky obou stran.
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Na rozdíl od svého stranického rivala Netanjahua sice aron
v pøedvolební kampani v prosinci 2002 a lednu 2003 akceptoval
nutnost ustavení palestinského státu, avak jeho pøedstava odporuje tomu, co se bìnì v mezinárodní politice i právu rozumí termínem stát. Vojenská kontrola jeho hranic (vèetnì hranic s jinými
státy ne s Izraelem) má být podle arona plnì v rukou Izraelcù,
a Palestinci si mají vystaèit s policií vybavenou lehkými zbranìmi.
Hranice státu mají být pouze pøechodné a podrobené dalímu vyjednávání a zdaleka nemají zahrnovat vechna okupovaná území
ani východní Jeruzalém a nové izraelské osídlení kolem nìj. Takovýto pouze nominální a územnì oøezaný stát je nepøijatelný i pro
umírnìné Palestince pøedstavované novým premiérem Mahmúdem
Abbásem (èili Abú Mazenem). Ti mohou stìí obhájit pøed palestinskou a arabskou veøejností nìco meního ne plnohodnotný stát
na vech okupovaných územích a ve východní èásti Jeruzaléma.
Navíc souèasná izraelská vláda zahrnující Národní náboenskou stranu, která hájí práva osadníkù, a Národní unii se stranou
Moledet, která hlásá odsun Palestincù, nepøijala ani aronùv program nominálního palestinského státu, take jednání o nìm, na nì
budou tlaèit Amerièané, bude pøedstavovat váné pnutí v této koalici. Poèátek nového mírového procesu bude stìí moný bez rekonstrukce izraelské vlády a vytvoøení pravo-levé koalice národní
jednoty, a ji za stávajícího Knessetu, a nebo po dalích pøedèasných volbách. A právì to bude hlavním dilematem Amerièanù.
Doposud v zásadì akceptovali arona a vyvíjeli pouze tlak na
rekonstrukci palestinské samosprávy, její minimální podmínkou
bylo pøenesení èásti Arafatových pravomocí na novì ustavený post
premiéra. Nyní nebudou moci udìlat ani první krok k zapoèetí
mírového procesu bez vyvinutí tlaku na zmìnu postoje stávající
izraelské vlády, popøípadì pøímo na zmìnu této vlády. Vzhledem
k pøímému napojení èásti vládních neokonzervativcù na izraelskou
pravici (nehledì na tlak idovské lobby a proizraelské køesanské
pravice na vládu a kongres) mùe taková zmìna americké politiky,
za kterou se staví realistiètí multilateralisté a Britové, vzbudit silné
pnutí uvnitø americké administrativy.3
Existují v zásadì dvì monosti: buï se americké administrativì
nepodaøí výraznì zmìnit svou proaronovskou pozici, a pak nebude schopna nastartovat jednání a situace zùstane nadále zabloko-
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vaná. Nebo se k takové zmìnì a nátlaku na izraelskou vládu odhodlá, ale pak se bude muset èekat na pøestavbu vlády, nebo
souèasná koalice díky pøítomnosti proosadnických a proodsunových stran nemùe pøijmout jeden ze základních cílù mírového
jednání tak, jak je formulován v cestovním plánu na urovnání
konfliktu  toti vznik palestinského státu. V okamiku utvoøení
nové  pravdìpodobnì pravo-levé  koalice (a ji bez èi prostøednictvím nových voleb do Knessetu) bude záleet na ochotì této
nové vlády ke kompromisùm s Palestinci. anci na úspìch by mìla
jen taková politická pozice, která by byla ochotná zajít a tam, kam
se dostala Barakova vláda na neúspìných jednáních s Palestinci
v Camp Davidu v èervenci 2000 a v Tábì v lednu 2001  vystìhování velké èásti osad, návrat 9598 % okupovaných území a kompromis v otázce Jeruzaléma (pøipravenost k jednání o rozdìlení
mìsta a sdílené správì Chrámové hory).
Pokud bude aron vést Likud na pravém køídle nové koalice,
pak není pravdìpodobné, e bude k takovým ústupkùm ochotný 
popøel by toti sám sebe. V tom pøípadì ovem zùstane situace
dále zablokovaná. Bude se pak buï muset èekat na dalí zmìnu
pomìru sil mezi izraelskou pravicí a levicí, nebo se pravo-levá
koalice rozhodne pro realizaci plánu pøedsedy Strany práce Amrama Micny z poslední pøedvolební kampanì na jednostranné staení Izraele z èásti palestinských území za zeï, kterou kolem nich ji
dva roky buduje aron. Takové øeení si získává stále vìtí popularitu na obou stranách izraelského politického spektra (s výjimkou
krajní levice a krajní pravice). Vzhledem ke skuteènosti, e budovaná zeï èasto hluboko zasahuje do okupovaných území (tj. za
zelenou linii z èervnové války roku 1967) a e by se staení
zøejmì netýkalo Jeruzaléma a jeho výe zmínìných nových osídlení po anexi jeho východní arabské èásti, nebude toto staení moci
být východiskem pro následná mírová jednání s Palestinci a dalími arabskými národy (resp. státy) o normalizaci vztahù.
Naznaèené scénáøe mùeme shrnout do následujícího schématu, v nìm øímské èíslice I, II, III pøedstavují následné situace
rozhodování a èíslice IV pøedstavuje tøi moné výsledky A, B, C.
(Rozhodnutí I → II je americké, rozhodnutí II → III → IV jsou
izraelská (ke IV C ovem nelze dojít bez symetrického rozhodnutí
palestinské strany).
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I

II A
pøijetí nynìjí
izraelské pozice

II B
tlak na zmìnu nynìjí
izraelské pozice

III A
reokupace,
nepøímý odsun

III B
akceptace nominálního
palestinského státu

III C
návrat k pozici
z Táby

IV A
anexe,
odsun

IV B
jednostranné
oddìlení

IV C
mírový
proces

Nejdøíve rozhodnou USA, zda budou akceptovat pozici aronovy vlády vzelé z voleb v lednu 2003  II A, a nebo zda ji budou
tlaèit k promìnì stanoviska a k pøijetí jednání o vzniku palestinského státu  II B. Pokud nastane II A, pak se plnì rozvinou doposud naznaèené obrysy politiky této vlády  III A: pokraèování
v osidlovací politice (minimálnì podporou roziøování osad èi pøivíráním oèí nad vznikem zárodkù nových osad), dalí zabírání
území z bezpeènostních dùvodù, periodická reokupace a nepøímé podnìcování k odchodu ikanováním palestinského obyvatelstva (destrukce domù a úrody, kácení ovocných stromù, zvyování
poètu civilních obìtí vojenských zásahù proti ozbrojeným radikálùm) èi tichou podporou jeho ikanování ze strany izraelských
osadníkù. Logickým vyústìním této politiky nepøímého odsunu
pak mùe být anexe velkých èástí okupovaného území a pøímý
odsun jeho palestinského obyvatelstva, hlásaný izraelskou krajní
pravicí pøítomnou ve vládì  IV A.
Pokud nastane II B a USA zmìní svou dosavadní proaronovskou linii a pouijí vech dostupných pák k dosaení zmìny izraelského postoje (vèetnì vìrohodné hrozby zmrazení vojenské a hospodáøské pomoci Izraeli), pak bude záleet na tom, jak otevøená ke
kompromisu s Araby bude nová koalice. Buï se nedostane za
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aronovu pøedstavu nominálního palestinského státu  III B, a tak
bude dále blokovat obnovení mírového procesu a zvyovat pravdìpodobnost, e døíve èi pozdìji bude pøijato rozhodnutí o jednostranném oddìlení  IV B. Nebo bude schopna se dostat a na
pozici poslední Barakovy iniciativy z Táby  III C, co by mohlo
umonit zapoèetí mírového procesu  IV C.
Z hlediska úsilí USA o stabilizaci Støedního východu a nastolení pøátelských èi spojeneckých vztahù s arabskými a muslimskými
zemìmi tohoto regionu budou výsledky IV A a IV B znamenat
neúspìch. Vzroste vliv agresivnì nacionalistických a radikálnì islamistických proudù, které vykládají souèasné dìní v oblasti jako
spor imperiálních ambicí USA (posílených lokálními nearabskými
klienty Izraelem a Tureckem) s antikolonizaèním odporem Palestincù a ostatních Arabù. Jedinì zapoèetí mírového procesu  IV C 
by mohlo zvrátit toto vidìní tím, e by doloilo vùli Amerièanù
ochraòovat také zájmy a nároky Palestincù a dalích Arabù. Americká hegemonie na Støedním východì by tak byla legitimována,
a uèinìna politicky i morálnì snesitelnou. Jinými slovy: neberemeli v úvahu monost jednostranného staení se Ameriky z oblasti,
jedinì multilateralismus má anci na skuteènou normalizaci jejích
vztahù s vìtinou støedovýchodních zemí a mírovou stabilizaci
oblasti.
Naznaèené scénáøe pokrývají jen americko-izraelskou stranu
blízkovýchodního hlavolamu, nebo se zdá, e po válce s Irákem
bude právì tato osa klíèová pro dalí dynamiku arabsko-izraelského konfliktu. Pøi dùkladnìjím posuzování moností dalího vývoje by ovem bylo nezbytné zohlednit dìní na palestinské stranì
(pøedevím schopnost oficiálního vedení pøistoupit k reformám
samosprávy a zastavit sebevraedné teroristické útoky radikálù),
ale také vliv dalích aktérù, kteøí spolu s USA patøí do kvartetu,
jen má na starosti blízkovýchodní konflikt  EU, Rusko a OSN.
Na postojích k pováleènému Iráku a ke zpùsobùm urovnání
izraelsko-palestinského konfliktu se v následujících mìsících bude
profilovat nejen budoucí vztah Spojených státù k arabsko-muslimskému Støednímu východu, ale také jejich vztah ke kontinentální
Evropì. Ten se mùe ocitnout nìkde na kále mezi dvìma extrémy:
na jednom z nich by byla jednotná støedovýchodní politika zaloená na strategickém konsenzu ohlednì cílù a prostøedkù, na druhém
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pak dvì soupeøící a navzájem se vyvaující politiky vycházející ze
dvou protikladných strategických vizí a formulující tedy jinak cíle
i prostøedky.
Z naznaèené interpretace evropsko-americké strategické diference v 8. kapitole plyne, e k prvnímu kraji kontinua by se situace
pøiblíila v tom pøípadì, e by americká administrativa pøijala multilateralismus a zároveò opustila dosavadní bezpodmíneènou podporu aronovì køídlu izraelské politiky. Pøi pøeklenování transatlantické propasti bude mít klíèovou úlohu Británie, která se snaí tlaèit
Spojené státy a Izrael k nastoupení cesty I → II B → III C → IV C.
Hodnì bude záviset na její schopnosti budovat most mezi Francouzy (kteøí jsou Amerièany obviòováni z nadrování Palestincùm
a Arabùm) a Amerièany (kteøí jsou Francouzy obviòováni z nadrování Izraelcùm).
Západ

Válka o Irák nenastolila jen otázku pøítího uspoøádání Støedního
východu. V dùsledku rozkolu, který zpùsobila v Radì bezpeènosti
OSN, NATO i Evropské unii, nastolila také otázku budoucího
uspoøádání svìta. Válka byla symbolickou teèkou za pøechodným
obdobím, které následovalo po skonèení studené války pøed tøinácti lety, kdy se rozpadl sovìtský blok. V tomto mezidobí zajiovaly stabilitu i legitimitu mezinárodního systému nadále ty instituce a zpùsoby jednání, které byly ustaveny po konci druhé svìtové
války jejími vítìzi. Pováleèné uspoøádání povstalo z kompromisu
mezi dvìma vizemi: idealistickou pøedstavou jednoho svìta svobodných národù sdruených v OSN a realistickou pøedstavou svìta rozdìleného na sféry vlivu vítìzných velmocí. V první vizi 
symbolizované jazykem Charty OSN  se stabilita systému mìla
opírat o jednotné mezinárodní právo, v druhé vizi  zhmotnìné
v institutu stálých èlenù Rady bezpeènosti  se mìla opírat o rovnováhu mezi velmocemi.
Po vypuknutí studené války na sebe tento pováleèný kompromis vzal kvalitativnì novou podobu. Pùvodní velmocenská multipolarita se promìnila na bipolaritu dvou ideologicky definovaných
blokù  liberálnì demokratického Západu a komunistického Východu  vedených dvìma supervelmocemi: USA a Sovìtským sva-
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zem. Díky tomu bylo politické rozhodování orgánù OSN v nejdùleitìjích otázkách a na výjimky zablokováno. Na druhé stranì
tyto instituce umoòovaly udrovat komunikaci i v dobách nejvìtího napìtí a dávaly pøíleitost k dialogu a ke spolupráci v dobách
uvolnìní. Bipolární mocenská rovnováha, jejím jádrem bylo vzájemné nukleární odstraení, tak byla doplnìna institucionálním
zárodkem mezinárodního spoleèenství, jeho páteøí bylo mezinárodní právo. Pùvodní multipolarita vyvstávala do popøedí jen ve
druhém plánu  a u v dùsledku èínsko-sovìtské roztrky, nebo
díky úsilí hnutí nezúèastnìných ustavit tøetí sílu, nezávislou na
obou blocích. Co se týèe tradièních západoevropských velmocí, ty
se na jedné stranì staly bezpeènostními klienty USA a jejich vojenského detníku, na stranì druhé pøekroèily svou tradièní rivalitu
a zaèaly budovat spoleèné soustátí. To vak dodnes nedospìlo
k efektivnímu sjednocení bezpeènostní a zahranièní politiky.
Zhroucení jednoho pólu bipolarity studené války vedlo k oivení idealistického konceptu jednoho svìta zastøeeného OSN
a øízeného mezinárodním právem. Na stranì druhé vak drtivá
mocenská pøevaha Spojeným státùm otevøela monost zaloit svìtový øád na planetárním kvazimonopolu odstraující vojenské síly
a nastolit Pax Americana. Proti ideji demokratického spoleèenství
svobodných a rovných národù tak stála idea celoplanetární americké øíe. Aèkoliv se na první pohled zdají tyto pøedstavy nesluèitelné, mohou se prakticky doplòovat: jedna toti stabilitu svìtového
øádu opírá o legitimitu svobodného souhlasu, druhá o moc donucujícího násilí. Achillovou patou druhé pøedstavy je problém demokratického vytváøení konsenzu, slabým místem první pøedstavy je
vynucování tohoto konsenzu. Protoe OSN nemá své vojsko, musí
se konec koncù pøi vynucování svých rozhodnutí spoléhat na armády èlenských zemí, z nich nejmocnìjí je armáda americká.
A protoe USA nepokrývají celý svìt, musejí se v úsilí o legitimaci
svých aktù spoléhat na demokratické a právní mechanismy OSN.
První protiirácké taení Bushe Sr. (19901991) bylo ukázkovým pøíkladem souladu moci a legitimity. Druhé protiirácké taení
Bushe Jr. (20022003) bylo krajním pøíkladem jejich oddìlení.
(Vojenský zásah v Jugoslávii na jaøe 1999 pøedstavoval støední
polohu: nebyl sice kvùli ruskému nesouhlasu kryt rezolucí Rady bezpeènosti OSN, mìl vak mandát jiné, by dílèí kolektivní instituce 

132

Hodina impéria

NATO  a také podporu znaèné èásti svìtového veøejného mínìní.)
Protnutí mezinárodního práva a vojenské moci je ideálem, protoe
dává moci legitimitu a legitimitì realitu. Naopak jejich oddìlení
èiní mezinárodní právo fiktivním a vojenskou sílu nemorální. Pøiblíením obou pólù v prvním protiiráckém taení se internacionalistická a imperialistická vize svìtového øádu pøekryly, èím zastínily svá protikladná východiska. Vzdálením obou pólù v druhém
protiiráckém taení se naopak odhalila jejich nesluèitelnost. Tak
jako povìstná hegelovská sova, která vzlétá teprve za soumraku,
také my vidíme zøetelnì alternativu 90. let uplynulého století teprve poté, co jsme vstoupili do dalí fáze.
Tuto alternativu mìl na mysli francouzský prezident Jacques
Chirac, kdy ve svém prohláení po Bushovì ultimátu v pøedveèer
války hovoøil o tom, e síla zvítìzila nad právem. Protiamerická
vzpurnost Francie a Nìmecka v Radì bezpeènosti a NATO i jejich
roztrka s Velkou Británií v EU vak ohlaují monost, e spor
internacionalismu s imperialismem doplní tøetí alternativa  multipolarita. Zahranièní politika Evropanù doposud krouila kolem
pólu legitimity a mìla tìitì v mezinárodních institucích. Po 11. záøí
si vak Evropané potvrdili to, co tuili od inaugurace G. W. Bushe
do prezidentského úøadu: dominantní pøedstavitel pólu moci pøestal brát mezinárodní instituce na vìdomí. Není divu, e Evropané
zaèali pøemýlet o tom, jak by se znova prosadili také na pólu
moci. Ten dobrovolnì opustili po druhé svìtové válce vstupem do
bezpeènostnì politické aliance se Spojenými státy a pøijetím jejich
vojenské pøevahy jako záruky vlastní bezpeènosti.
Clintonova administrativa se starala o zajiování mnohostranné podpory pro zámìry americké politiky v mezinárodních institucích a u svých spojencù. Tento multilateralismus umoòoval Evropanùm setrvávat v pasivní bezpeènostnì politické poloze, kterou
zaujali za studené války. Ochota Ameriky brát ohledy na názory
ostatních a podøizovat se mnohostranným rozhodovacím mechanismùm otupovala potenciálnì imperialistické hroty její drtivé celoplanetární pøevahy. Nástupem G. W. Bushe a útoky z 11. záøí
2001 se vak situace radikálnì zmìnila. Americkou zahranièní
politiku zaèali urèovat politici, úøedníci a poradci, kteøí v prùbìhu
90. let formulovali projekt modelování planety k americkému obrazu. Tìmto neoimperialistùm nejde o to, aby se Amerika stala
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prvním mezi rovnými ve spoleèenství svobodných národù. Jejich
snem naopak je, aby nadcházející století bylo novým americkým
stoletím. Bude-li Evropa spolupracovat na budování této nové
øíe, tím lépe. A kdy nebude, nic se nedìje, protoe Amerika má
dostateènou vojenskou, politickou i ekonomickou sílu, aby její
budování zvládla sama.
Nástupem G. W. Bushe do prezidentského úøadu zaznamenala
americká zahranièní politika obrat k unilateralismu. Administrativa zaèala prosazovat vlastní zámìry bez mezinárodní konzultace
a postavila se proti dohodám, jejich pøedmìtem byly globální
oteplování, Mezinárodní soudní tribunál, pouívání nálapných
min èi balistické rakety. Razantní nástup Ameriky ke druhému
protisaddámovskému taení pøidal poslední kapku, kterou pøetekla
èíe evropské trpìlivosti. Bush se sice po jistém váhání nechal
svým ministrem zahranièí Colinem Powellem a britským premiérem Blairem pøemluvit a pøedloil otázku ke zhodnocení Radì
bezpeènosti, zároveò vak dal najevo, e Saddáma sesadí v kadém pøípadì, a u kolektivní rozhodování v OSN dopadne jakkoliv.
Takový unilateralismus v rozhodování o vojenském napadení
jiného státu ji nemohl zùstat bez odpovìdi  zvlátì domnívali-li
se nìkteøí západní spojenci, e místo demokracie a stability podpoøí válka regionální nestabilitu a nárùst islamistického terorismu,
a tím konec koncù ohrozí i národní a bezpeènostní zájmy jich
samotných. Bushùv bezohledný tah na Støední východ navíc zviditelnil obecné nebezpeèí, které pro svìt plyne z americké doktríny
preemptivních úderù. Ta svìøuje americkému prezidentovi suverénní právo zapoèít válku proti jakémukoliv státu, který mùe podle
jeho úsudku v budoucnosti pøedstavovat ohroení USA. Tato doktrína neèiní svìt bezpeènìjím, ale naopak  vytváøí veobecnou nejistotu a nepøímo vyzývá ostatní zemì, aby se zaèaly chovat ve vztahu
k mezinárodním institucím stejnì bezohlednì. Amerika zaèala ohroovat svìtový øád, který díky iniciativám W. Wilsona a F. D. Roosevelta pomáhala v minulém století budovat.
Hrozící roztrka mezi dosavadními západními spojenci, která
se z hlediska posledního pùlstoletí jeví jako anomálie, vak ze
irího historického pohledu odpovídá obecnému vzorci, který lze
v Evropì vystopovat minimálnì od 16. století: kdykoliv se jeden
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aktér mezinárodního systému pokusí o podøízení ostatních a ustavení
sjednocené øíe pod svou vládou, spojí se ostatní aktéøi v koalici
proti nìmu, aby tomu zabránili. O tom se pouèili panìlé v 16. století,
Francouzi v 17. století i Napoleon na poèátku 19. století. Amerièané ostatnì hráli stejnou hru, kdy intervenovali ve dvou svìtových
válkách minulého století, aby zabránili imperiálním zámìrùm Nìmecka. Nemìli by se tedy divit, e se v bøeznu 2003 ocitli Francouzi, Nìmci, Èíòané i Rusové v koalici neochotných. A pøíli
silnì v nich døímaly velmocenské reflexy z minulých dob, ne aby se
stali poslunými pìáky na cestì k novému americkému století.
Multipolarita se ovem nepøihlásila o slovo ve vakuu, ale v rámci
mezinárodních institucí (OSN, NATO, EU), které válka roztìpila
na prokoalièní a protikoalièní tábor. Protoe transatlantické spojenectví bylo po zhroucení sovìtského bloku páteøí mezinárodního
systému, bude mít jeho osud rozhodující vliv na budoucí podobu
tohoto systému. Existují v zásadì dva protikladné scénáøe. Souèasný náznak evropské politické nezávislosti se plnì rozvine a èást
Evropy vedená Francií a Nìmeckem se postupnì stane samostatným mocenským hráèem, zadrujícím v pøíleitostných koalicích
s ostatními velmocemi v rámci obnovené multipolarity imperiální
vzmach USA. Nebo si obì strany Atlantiku za pomocí i svého
britského zprostøedkovatele uvìdomí svou vzájemnou závislost
a obnoví dùvìru a spojenectví.
Scénáø první: Neochota Ameriky dát vìtí roli OSN v pováleèné politické rekonstrukci Iráku i její neschopnost pøistoupit vyváenìji k izraelsko-palestinskému konfliktu prohloubí dále transatlantickou roztrku. Francie, Nìmecko a Belgie zaènou tlaèit na
ustavení jednotné zahranièní a bezpeènostní politiky Evropské unie
a na její nezávislost na USA. Protoe se Británie a nìkteré dalí
zemì postaví na odpor, prosadí Francie a Nìmecko toto vìtí sjednocení alespoò v uím okruhu. Nový vstup do bezpeènostní zletilosti bude vyadovat mnohonásobné zvýení obranných výdajù
tak, aby se Francie, Nìmecko a dalí zemì mohly spoleènì stát
dùstojným protihráèem britsko-americké koalice, Ruska, Èíny
a v budoucnosti pøípadnì i dalích dorùstajících velmocí, jako je
Indie èi dozbrojující se Japonsko.
EU bude nadále fungovat jednotnì v oblastech shody, zatímco
v bezpeènostní a zahranièní politice se roztìpí. Rozíøené NATO
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se stane plnì tím, èím ho chtìli uèinit Paul Wolfowitz a Donald
Rumsfeld svým heslem úkol urèuje koalici, nikoliv koalice úkol:
rezervoárem pro ustavování vojensko-politických koalic ad hoc.
Ostatnì stále bude existovat mnoho bezpeènostních otázek,
v nich se západní kontinentální Evropa s anglo-americkým párem
a jeho východoevropskými vazaly budou shodovat. V pøípadì neshody v øeení pøítích krizových situací typu Iráku bude mít dobøe
vojensky pøipravená a zahraniènìpoliticky jednotná mení Evropská unie mnohem vìtí monost zadrovat dalí expanzivní pokusy
USA a v pøípadì nutnosti i sama vojensky intervenovat vude, kde
to uzná za vhodné. Vzhledem k pøetrvávající existenci spoleèných
multilaterálních institucí (NATO, EU) i vzhledem ke spoleèným
liberálnì demokratickým hodnotám vak zøejmì v blízké budoucnosti nedojde k vojenskému støetu mezi dvìma stranami Atlantiku.
Scénáø druhý: Amerièané si tváøí v tváø tvrdé realitì materiálnì
i politicky rozvráceného Iráku uvìdomí, e dlouhodobou stabilitu
v oblasti (nemluvì ani o demokracii) nelze pøivézt na tancích
a zajistit ji shazováním bomb, ale e jí lze dosáhnout pøedevím
vytváøením dùvìry politickými prostøedky. Zbranì mohou vyhrát
válku, k zajitìní míru vak musí být síla doplnìna legitimitou,
která povstává z konsenzu vytváøeného diplomatickým jednáním
a multilaterálními institucemi. Díky protiamerické náladì, kterou
v oblasti rozdmýchala válka, budou Amerièané stìí schopni vyhrát mír bez pomoci Evropanù. Pøitom se bude hodit právì kapitál
dùvìry, který Evropané u Arabù a muslimù nashromádili svým
odmítnutím války. Amerièané si uvìdomí, e pokud si chtìjí zajistit bezpeèné a stabilní postavení na Støedním východì a ve svìtì,
budou na vyrovnání svého deficitu legitimity potøebovat Evropany.
Podobnì si z druhé strany uvìdomí potøebnost transatlantické
koalice také Evropané. K zaehnání pokuení vyjít z pohodlné
severoatlantické kurately a postavit se bezpeènostnì na vlastní nohy
je pøimìje pøedevím kalkulace materiálních nákladù takového kroku. K jejich uhrazení by bylo nutné zmìnit dosavadní rozpoètové
priority a èásteènì demontovat tìdré sociální státy evropských
zemí  heroický úkol pro politickou tøídu, která je kadé ètyøi roky
závislá na podpoøe svých sociálnì rozmazlených volièù. Vedle
materiálních nákladù by vak vstup do obnovené bezpeènostní
plnoletosti vyadoval i radikální promìnu identity spoleèností,
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které si ponìkud alibisticky zvykly zaklínat se mírem a nechávat
pinavou práci s bagdádskými èi balkánskými øezníky na americkém Rambovi. Pøedevím nìmecká spoleènost je díky historickému traumatu z minulého století natolik prorostlá tímto pacifismem,
e si lze stìí pøedstavit, e by se stala souèástí vojensky silné
Evropy, pøipravené pouívat své zbranì pøi øeení regionálních
krizí. Také riziko dlouhodobé institucionální války s Velkou Británií a dalími proamerickými státy v rámci Evropské unie mùe
vrátit rebely do øady. Zvlátì kdy zaregistrují smíølivé signály
z opaèné strany Atlantiku.
Politická øeení ovem zøídka bývají tak vyostøená, jak pøedpokládají dva naèrtnuté scénáøe. Je pravdìpodobné, e v pøítím roce
èi dvou nedojde k jasnému pøíklonu ani k jednomu z nich  na
jedné stranì bude u Amerièanù stále pøetrvávat unilateralismus, na
stranì druhé bude Evropì scházet vùle k politické nezávislosti.
Euforie z vojenského vítìzství mùe zastínit politické náklady války a posílit sklon americké administrativy k jednostranným silovým øeením. Neuralgickým bodem pováleèné situace bude izraelsko-palestinský konflikt. Jen tehdy, vyuila-li by Amerika vech
svých pák k prosazení formule území za mír, mohlo by se jí podaøit
pøekonat podezøení z pouívání dvojího metru. Nebude-li toho
schopna, pak nemùe získat srdce a mysli støedovýchodních Arabù a miliónù muslimù jiných oblastí svìta. Zároveò se prohloubí
propast mezi ní a kontinentální Evropou a mùe se otøást i její
svazek s Velkou Británií. Zasadily-li odliné pøístupy Ameriky
a Evropy k Iráku ránu transatlantické alianci, pak jejich odliné
pøístupy k blízkovýchodnímu konfliktu budou minimálnì zamezovat rychlému hojení jizvy, pokud znova neotevøou ránu.
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