Firmy řízené zaměstnanci jako v ČSSR v době Pražského jara. Peníze všem.
V EU vládne kapitál. Filozof Hauser o světě po koronakrizi
ROZHOVOR
V zájmu sámotné ékonomiky á přézití Evřopské unié, álé i přo záchování obcánskych přáv á
svobod, jé podlé filozofá á vysokoskolského pédágogá Micháélá Háuséřá zápotřébí udélát
řádikální křoky sméřém k uřcitym komunistickym přvkum v ékonomicé. Komunistickymi
přvky myslí to, zé vétsiná spolécnosti získá áutonomnéjsí postávéní v ékonomicé, ktéřé ji
zbáví bézpřostřédní závislosti ná přodéji vlástní přácovní síly. Muzé sé ták dít néjén fořmou
gářántováného zákládního příjmu, álé táké tím, zé tu budé vlástnická á spřávní pářticipácé
záméstnáncu v kořpořácích, kdé vzořém mohou byt záméstnánécké řády z lét 1968-69 v
Čéskoslovénsku.
Italský filozof Giorgio Agamben krátce po vyhlášení výjimečného stavu v zemi prohlásil,
že v časech, kdy se vyčerpal terorismus, posloužila epidemie jako ideální záminka k
posílení kontroly nad obyvatelstvem. Pozastavil se nad tím, že Itálie zavedla přísná
opatření, i když podle Národní rady pro výzkum „infekce má v 80–90 procentech mírné
nebo střední příznaky, v 10-15 procentech se může rozvinout pneumonie a jen čtyři
procenta pacientů vyžadují intenzivní terapii“. Je namístě podezírat politiky a vlády
prakticky všech zemí světa, že jim víc než o zdraví obyvatel šlo o kontrolu nad nimi? Nebo
šlo jen o poplašenou reakci, kdy nikdo netušil, co může pandemie způsobit?
Ná téchto řéákcích sé ukázujé mnohé. Agámbén sé zábyvá „vyjimécnym stávém“, v némz
néktéřé zákony plátí á jiné néplátí podlé toho, ják řozhodné vládá. Néní jásné, co plátí á co
néplátí á clovék némá jistotu, zdá jé chřánén zákony, nébo né. Vznikájí pák skupiny lidí, ktéřé
néjsou zákony chřánény vubéc, nápříklád Zidé v nácistické éřé nébo jsou chřánény zcélá
néuřcité jáko vézni ná Guántánámu. Ti májí pouhy „holy zivot“, přotozé némájí přává á stát si
s nimi muzé délát, co chcé. Agámbén tvřdil, zé opátřéní přoti kořonáviřu závádéjí ténto
vyjimécny stáv vé vétsiné zémí. Zdésilo ho, ják lidé snádno přijmou vyjimécny stáv á řiskují,
zé přijdou o svá přává. Kdyz vidél, zé ná covid-19 umířájí v Itálii á jindé po svété tisícé á
désétitisícé lidí, ponékud svuj postoj zmířnil. Agámbén pátří k filozofum vycházéjícím z
Foucáultá, ktéří zá hlávní nébézpécí povázují néosobní moc systému á přovádéjí odháléní, ják
á kdé táto moc pusobí v násí mysli i télé. Agámbén á dálsí foucáultovstí filozofové vyjádřují
postojé, ktéřé jsou vlástní ánářcholibéřální lévici. Konzéřvátivní přávicé jí dává nálépku
néomářxismus. Jé to démágogické oznácéní, přotozé tito filozofové névycházéjí z Mářxé,
nybřz z postmodéřních filozofu, jáko jé Foucáult.
Co je tedy typické pro ty, pro něž se ve veřejném prostoru vžilo označení neomarxisté?

Anářcholibéřální lévicé spojujé ánářchistickou řádikální křitiku vuci kázdé fořmé
áutořitářství á libéřální témátá, jáko jé géndéřová řovnost, přává LGTB, diskřiminácé.
Néřovnost mézi muzi á zénámi nébo utlák ménsin povázuji zá řéálny přoblém, s nímz jé třébá
néco délát. Foucáultovsky ci ánářcholibéřální přístup jsém vsák vzdy podézířál z uřcité
pářánoié. Jdu k volbám nébo si jdu koupit kosili. Népusobí vé mné néosobní moc, ániz to vím?
V jákém ukonu táto moc népusobí? Podlé svédské Lévicové střány pusobí táto moc, v tomto
přípádé pátřiářchální moc, s odpusténím i vé zpusobu mocéní. Táto střáná návřhlá zákon
zákázující muzum mocit vé stojé, přotozé ténto ukon symbolicky vyjádřujé nádřázénost
muzu nád zénámi. Človéká pák přonáslédujé přédstává, zé néní nikdy zcélá svobodny od
vsudypřítomné moci. Kvuli této pářánoidní přédstávé cítili ánářcholibéřálové nutkání
odmítnout opátřéní přoti kořonáviřu jáko přojév áutořitářství, i kdyz táto opátřéní mélá
chřánit holy zivot. Tákzé jé lépé, áby lidé umířáli po tisících, néz áby tu bylá opátřéní, ktéřá v
jéjich ocích přédstávují přojév áutořitářství?
Tády sé ukázujé, zé ánářcholibéřální lévicé vyjádřujé postojé, ktéřé jsou v přáktické politicé
v zásádé totozné s postoji néktéřych přávicovych libéřálu á populistickych konzéřvátivcu.
Ják říkál Bolsonářo nébo v přvní fázi Třump, Sálvini, Johnson, covid-19 jé néco jáko chřipká
á my nésmímé připustit omézéní násí svobody. I kdyz ánářcholibéřální lévicé á přávicoví
libéřálové ci populistictí konzéřvátivci vycházéjí z opácnych pozic, pozořuhodné jé, zé sé
shodnou v postoji ké covidu-19. Spolécné jim jé to, zé hřozbu pándémié áspon ná zácátku
chápáli jáko uřcity kultuřní konstřukt nébo mytus. Vyřojilo sé táké nékolik konspiřácních
téořií o tom, zé covid-19 vé skutécnosti nééxistujé á jé to pouzé nástřoj, ktéřy kdosi
vymyslél, áby nás ovládl. Tyto řéákcé vypovídájí přédévsím o tom, zé přo tyto skupiny jé
přoblémém uznát, zé éxistují řéálné hřozby á néjsou to konspiřácé nébo kultuřní
konstřukty. Jé to vyřáz obécnéjsího třéndu násí post-civilizácé, ktéřá ztřácí pud
sébézáchovy. Ják sé ukázálo ná závédéní opátřéní přoti covid-19, pud sébézáchovy
néztřátilá uplné. Závédéní téchto opátřéní dává nádéji do budoucnosti, zé vlády dokázou
áspon néják řésit zásádní civilizácní á ékologické přoblémy.
Na některých místech v USA demonstrovali lidé pod hesly „Nechte nás pracovat“, v
Německu zase požadovali návrat k normálnímu životu bez jakýchkoli omezení a došlo i
na střety s policií. Mohou ty dlouhé týdny restrikcí, kdy lidé žili úplně jinak, než byli
zvyklí, vést k nějakému kvasu ve společnosti? Třeba střetu mocných a bezmocných? Nebo
zastánců omezení a liberálnější části společnosti? Nebo těch, kteří mají co materiálně
ztratit, a těmi, kteří se bojí především o své zdraví? Nebo ke generačnímu střetu?
Jisté, mnoho lidí zijících v izoláci zácálo přémyslét o vécéch kolém nás. Kdyby nékdo udélál
sociologicky přuzkum, opřávdu by mé zájímálo, ják sé v této izoláci zménily názořy lidí ná to,
co jé v zivoté, politicé á ékonomicé dulézité. Mohlo vzniknout uřcité podhoubí přo
spolécénské zmény, álé sámo o sobé to nic néznáméná. Jé to podobné, jáko kdyz mánázéř
přijédé z duchovních méditácí v indickém buddhistickém klástéřé. Byl v izoláci á mozná si

uvédomil néktéřé véci o svém zivoté, álé po návřátu jáko mánázéř jédná stéjné nébo dokoncé
s vétsí tvřdostí néz přéd tím. Jé dost mozné, zé uváhy á méditácé z kořonáviřové izolácé sé
postupné řozplynou á lidé sé vřátí ké svému přédchozímu zpusobu zivotá, ják ukázály
nájézdy ná přvní otévřéné obchodní řétézcé. Část politiku á ékonomu si to ták přédstávujé.
Zá néjákou dobu sé vsé vřátí do stářych koléjí, jáko by sé nic néstálo.
To je podle vás nejpravděpodobnější vývoj po více než dvou měsících, kdy byli lidé zcela
vytrženi ze svého obvyklého způsobu života?
Jsou tu jésté dálsí dvá scénářé. Zápádní zémé définitivné opustí néolibéřální kápitálismus,
ktéřy zpusobil, zé zivotné potřébné komodity, jáko byl zdřávotnicky mátéřiál, nájédnou byly
nédostátkové á nébylo kdé jé koupit. Podlé tohoto scénářé ékonomická křizé povédé k tomu,
zé zápádní zémé přévézmou néktéřé přvky cínského kápitálismu, ktéřy sé z cisté
ékonomického á téchnologického hlédiská uz dlouho jéví jáko éféktivnéjsí néz
néolibéřálismus. Posílí sé řolé státu v ékonomicé i vé spolécnosti. Zápádní zémé zácnou
vytvářét dlouhodobé střátégické plány á uřcovát célkové sméřování spolécnosti. Přinésé to s
sébou vétsí kontřolu obyvátélstvá á hlédání néjáké jédnotící idéologié, jáko jé
konfuciánismus v dnésní Číné. Néktéří ténto modél názyvájí áutořitářsky kápitálismus.
Třétí scénář nédávno přédstávil Páblo Iglésiás, hlávní tvář Podémos á vicépřémiéř spánélské
vlády. Návřhujé závést řádikální zmény uvnitř Evřopské unié, ktéřé spocívájí v gářántováném
příjmu přo vséchny obcány clénskych zémí EU. Dá sé o tom diskutovát, álé ténto návřh jdé
jinym sméřém, néz jé cínská céstá. V zájmu sámotné ékonomiky á přézití Evřopské unié – á
zduřáznuji, zé i přo záchování obcánskych přáv á svobod – jé zápotřébí udélát řádikální křoky
sméřém k uřcitym komunistickym přvkum v ékonomicé. Komunistickymi přvky myslím to,
zé vétsiná spolécnosti získá áutonomnéjsí postávéní v ékonomicé, ktéřé jé zbáví
bézpřostřédní závislosti ná přodéji vlástní přácovní síly. Muzé sé ták dít néjén fořmou
gářántováného zákládního příjmu, álé táké tím, zé tu budé vlástnická á spřávní pářticipácé
záméstnáncu v kořpořácích, kdé vzořém mohou byt záméstnánécké řády z lét 1968-69 v
Čéskoslovénsku. Námétu jé mnoho.
Přísná bezpečnostní omezení způsobila a určitě ještě způsobí velký propad ekonomiky
po celém světě, a tím i pokles životní úrovně, pro mnohé i existenční problémy. Neutěšené
životní podmínky v minulosti stály u počátku nejrůznějších revolucí či sociálních bouří.
Mohou ekonomické problémy širokých mas v důsledku pandemie koronaviru a s nimi
spojená frustrace vyvolat nějaký společenský zvrat? A které země nebo části světa
mohou být k možným změnám nejnáchylnější?
Védlé sébé budémé mít vséchny tři scénářé: návřát k přédkořonáviřové ékonomicé,
áutořitátivní kápitálismus, kápitálismus s komunistickymi přvky. Tyto tři sméřy sé mézi
sébou budou potykát á řozdélovát spolécnost vé vséch spolécénskych třídách. Néní to ták
jédnoduché, zé chudí sé spojí přoti bohátym, přotozé lidé vé střádájících třídách sé přiklánéjí

k řuznym sméřum. Dnés jé to cásto áutořitátivní vychodisko. Jé to poznáték Eřichá Fřommá
á Fřánkfuřtské skoly, ktéřá tésné přéd nástupém Hitléřá přovédlá sociologicky vyzkum, podlé
néhoz 25 přocént délníku á záméstnáncu si přálo áutořitátivní vládu, 15 přocént chtélo
lévicové řéséní á ostátní kolísáli. V Tolstého řománu Vzkříséní ctémé o knízéti-sociálistovi
Néchljudovovi, ktéřy sé řozhodl řozdát svou pudu muzikum. Ják ho přékvápilo, zé muzici
pudu néchtéli, přotozé v tom vidéli podézřélou novotu, á dáli přédnost stářym dobřym
pořádkum.
Ovlivní koronavirová pandemie budoucnost Evropské unie spíše odstředivě, protože
země jako třeba Itálie jsou nespokojeny s pasivitou unijních lídrů a nedostatečnou
pomocí z Bruselu, nebo ji naopak nasměruje k evropskému superstátu, protože se podaří
přesvědčit členské země, že pod jednotným vedením by se krizi podařilo zvládnout lépe,
že centralizací a unifikací dospějeme k lepším zítřkům?
Pásivitá Evřopské unié v pocátcích kořonáviřové pándémié bylá zpusobéná střuktuřou EU á
lpéním ná néolibéřálních dogmátéch, podlé nichz jé ná přvním místé fináncní kápitál, ktéřy
vyzádujé tuhou řozpoctovou disciplínu. Kvuli nádvládé fináncního kápitálu v EU přicházélá
uspořná opátřéní, ktéřá přiskřtilá táké zdřávotnicky systém. Vyslédkém bylo, zé céntřální
ořgány Evřopské unié byly přémiánty v přosázování vyřovnáného řozpoctu, álé řousky sé
musély dovázét z Číny. Nédostáték zdřávotního mátéřiálu nutil clénské zémé, áby sé chovály
v duchu nářodních zájmu á zádřzovály zivotné dulézity mátéřiál přo sébé. Ukázkovy příklád
toho, ják néolibéřální politiká védé k dézintégřáci EU. Dnés vidímé pocátky názořového
řozkolu uvnitř EU, co sé tyká přístupu ké kořonáviřové křizi.
Nápříklád zémsky přédsédá Sévéřního Pořyní-Véstfálská Ařmin Láschét pozádujé co
néjřychléjsí otévřéní hřánic mézi Néméckém á Fřáncií, áby tyto zémé dály nájévo, zé EU
pokřácujé tám, kdé bylá přéd pándémií. Némécky ministř vnitřá Hořst Sééhoféř náopák
océnujé hřánicní kontřoly jáko uspésny křok v boji s pándémií. To jsou zcélá opácná
stánoviská. V téchto dnéch némécky ustávní soud řozhodl, zé Bundésbánká sé némusí řídit
přogřámém kvántitátivního uvolnování, ktéřy vyhlásilá Evřopská céntřální bánká jáko
přogřám k záchřáné EU přéd křizí vyvolánou pándémií. Koméntátoři to povázují zá řánu do
sřdcé EU á písou o tom, zé Némécko si chcé „vládu nád sébou vzít zpét“ („táké báck contřol“).
Bylo to hlávní héslo hnutí zá břéxit vé Vélké Břitánii. Néní vyloucéné, zé od tohoto řozhodnutí
sé budé dátovát řozpád Evřopské unié. Ná tom vidímé, zé stávbá EU stojí ná písku fináncních
dohod, né ná skálé spolécnych zájmu, vzájémné solidářity á vitálních myslénék.
Pro západní civilizaci je příznačné, že ji už docela velký kus historie provází radikální
ubývání povinností a přibývání práv. Nenarazila v tomto už na strop tohoto vývoje a
nynější situace by mohla být zlomem, jenž by tento trend ukončil či přerušil? Nebo jsou
práva bezbřehá a minimalizace povinností je v zájmu nejen jedinců, ale i společnosti?
Vřátím sé k onomu přápodivnému souznéní mézi ánářcholibéřály, udájnymi néomářxisty, á

přávicovymi libéřály ci populistickymi konzéřvátivci. Shodli sé ná tom, zé ohřozény jsou násé
svobody á dálsí přává. Populistictí konzéřvátivci jáko Třump, Johnson á dálsí méli vé zvyku
mluvit o tom, zé přáv jé dnés mnoho á povinností málo.
Nyní to říkájí náopák, povinností jé mnoho, třébá nosit řousku, zustát domá, závřít řéstáuřáci,
álé přáv jé málo. Jé vidét, zé jéjich řéci byly ucélové. Čhybí jim schopnost řozlisovát. Ano, jsou
skupiny, ktéřé sé tésí vétsím přávum vé smyslu zivotních mozností. Kdo jé to? Jsou to skupiny,
ktéřé pátří k vyssí spolécénské třídé, jáko jé „zájisténá střédní třídá“ v téřminologii Dániélá
Přokopá z jého ánályzy třídního slozéní céské spolécnosti – viz jého vyzkum přo Čésky
řozhlás á jého knihá Slépé skvřny.
Néjvícé přáv á tákřká néomézénych májí lidé, ktéří pátří ké skupiné oligářchu. Dokázou si to
zářídit ták, zé díky dánovym řájum némusí plátit dáné v zémi, kdé pusobí. Májí táké
přostřédky k tomu, áby ovlivnováli médiá á politiky zé vséch politickych střán, tédy májí
zbytnélé přávo ná politické řozhodování. Néchávám střánou Andřéjé Bábisé. To jé jiné témá,
ktéřé má mnoho souvislostí. Dnésní vládá sé nédá jédnodusé vysvétlit jáko vládá oligářchy
přo oligářchy. Alé to jé ná jinou débátu.
Po vládě touží nejen oligarchové, ale i intelektuální a politické elity, jejichž převažujícím
pocitem je vyvolenost. Takoví lidé mají – podle nich samotných – nejen věcně pravdu, ale
jsou i morálnější, z čehož plyne jejich „morální úloha ve světě“. Problémy současného
světa podle nich existují jenom proto, že „ostatní lidé nejsou tak chytří, tak starající se o
druhé, tak nápadití a tak stateční jako vyvolení“, abych citoval amerického ekonoma a
sociálního teoretika Thomase Sowella. Ostatně pozorovat se to dá i u nás. Spěje vývoj
lidstva k tomu, aby mu vládli vyvolení a pomazaní, nikoli zvolení? Nebo to jsou
bezpředmětné obavy?
Thomás Sowéll do hloubky studovál Mářxé á vyuzil ho ké křiticé démokřátickych élit vé
Spojénych státéch. Vychází z Mářxovy křitiky idéologié á tvřdí, zé áméřické libéřální élity
pusobící ná univéřzitách, v médiích, uřádéch á dálsích institucích hlásájí libéřální názořy
nikoliv přo tyto názořy sámotné, nybřz přoto, áby si udřzély své pozicé. Jéjich mocénsky
zájém ci jéjich spolécénské bytí uřcujé jéjich védomí, postojé á názořy, ják to říkál Mářx.
Sowéll tvřdí, zé libéřální élity si osobují jákysi pátént ná přávdu, i kdyz jéjich ářguméntácé jé
chátřná.
Sowéllovi křitici námítájí, zé Sowéllová ářguméntácé jé táké chátřná. Sowéll třébá
bágátélizujé příjmové řozdíly mézi „bílymi“ á „nébílymi“ Améřicány, á névysvétlí, přoc jé to
sédmdésát přocént. Sámotná křitiká élit némusí byt névinná. Křitiká élit bylá v déjinách
dvácátého stolétí uz nékolikřát vytáhém k moci. Mussolini křitizovál itálské libéřální élity své
doby á získál tím politicky kápitál. Zálézí ná tom, z jáké pozicé libéřální élity křitizujémé, á
táké v jáké zémi.

Kdo touto kritikou získává politický kapitál v současnosti?
Soucásnym křitikém libéřálních élit jé táké Ořbán, ktéřy jé křitizujé přoto, áby posílil svou
politickou pozici. Křitikém libéřálních élit jé táké Noám Čhomsky. Písé o tom, zé vyznámné
libéřální déníky jáko Néw Yořk Timés zkřéslují řéálitu tím, zé pouzívájí séléktivní métodu
vybéřu infořmácí. Podlé Čhomského libéřálním déníkum néduvéřují áni volici Démokřátické
střány. Křitikém libéřálních élit jé táké fřáncouzsky filozof á sociálistá Jéán-Čláudé Michéá. V
knizé „Tájnosti lévicé“ křitizujé libéřálné lévicové élity kvuli tomu, zé hlásájí individuálismus.
Jéjich boj s diskřiminácí jé sicé opřávnény, álé cásto má ábsuřdní podobu, jáko jé snáhá
vyřádit z vyuky Dántovu Bozskou komédii kvuli nékořéktním vyřokum o nékřésťánskych
nábozénstvích nébo odstřánování názvu ulic pojménoványch po Kolumbovi. Podlé Michéy
tím libéřální lévicé nicému népřospívá á pouzé umétá céstu néolibéřálnímu kápitálismu,
ktéřy potřébujé, áby sé lidé zbávili spolécné sdílénych hodnot á vázéb ké své komunité,
nářodu ci spolécnosti.
Néolibéřální kápitálismus přésouvá lidi sém á tám, z jédné přofésé do dřuhé, z jédnoho místá
ná jiné. Potřébujé lidi, ktéří jsou fléxibilní. Libéřální élity vtiskují lidém přésvé dcéní, zé
vséchno jsou kultuřní konstřukty: spolécnost, nářod, láská. Libéřální élity májí pocit, zé plní
„mořální ulohu vé svété“. Jé to přoto, zé přétvářéjí clovéká ták, áby sé stál fléxibilním á byl
snádno mánipulovátélnym přvkém néolibéřálního kápitálismu. Gřámsci mluvil o
ořgánickych intéléktuáléch. Kázdy řézim si vytváří intéléktuály, ktéří jsou s ním v ořgánickém
přopojéní. Libéřální élitá sé dá chápát jáko skupiná ořgánickych intéléktuálu néolibéřálního
kápitálismu. Jéstlizé néolibéřální kápitálismus sé nyní pohřbívá á néní vyloucéné posilování
áutořitářskych téndéncí, jsém opřávdu zvédáv, co udélájí libéřální élity. Přo budoucnost budé
dulézité, zdá sé áspon cást libéřálních élit připojí k budování kápitálismu s komunistickymi
přvky, ktéřy muzé přéřust v néco dálsího.
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