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Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím
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Diplomová práce se zabývá fenoménem populismu na příkladech ze současné Francie. Vzhledem
k tomu, že se jedná o velmi komplexní koncept, na jehož definici nepanuje mezi badateli shoda,
zkoumá jej autorka prostřednictvím teorie populismu politického filosofa Ernesta Laclaua, který
akcentuje konstrukci lidu. Autorka se orientuje ve francouzské moderní historii a politice, tak si pro
svou analýzu vybrala politická hnutí La France Insoumise a Národní frontu, která ve svých diskurzech
s konceptem lidu dlouhodobě pracují. V časovém období 2016 – 2018 zkoumala způsob, jakým je lid
hlavními představiteli obou hnutí (předsedkyní Národní fronty Marine Le Pen a předsedou La France
Insoumise Jean-Lucem Mélenchonem) konstruován, zda se od sebe jednotlivé koncepty liší, a jakou
roli v tom hrají lídři hnutí. Autorka pro dokreslení své diskurzivní analýzy provedla několik polostrukturovaných rozhovorů s aktivisty zkoumaných hnutí a účastnila se jimi organizovaných veřejných
akcí. Dospěla k závěru, že konstrukce lidu se u obou francouzských politických uskupení liší, stejně
jako se často neshodují postoje jejich lídrů a aktivistické základny. Práce přináší detailnější vhled do
francouzské politické reality, jakož i do akademické debaty, zůstává ale v mezích absolventské práce a
její závěry by bylo nutné podrobit odbornější a komplexnější akademické analýze.
Abstract (in English):
This thesis deals with the phenomenon of populism on examples from contemporary France.
Regarding the complexity of the concept and also the fact that scholars couldn’t find a consensus on
its definition, the author decided to examine it through Ernesto Laclau`s theory of populism which
centers the construction of the people. Being oriented in French modern history and politics, the
author chose for her analysis the current political movements - La France Insoumise and the National
Front, which are discourses are centered on the construction of the people. Within the period between
2016 and 2018, she observed the way in which the notion of the people was constructed by the main
representatives of both movements (especially the chairman of the National Front Marine Le Pen and
the chairman of La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon) with the aim to trace whether these
movements differed and what role their leaders played. To illustrate her discourse analysis, the author
conducted several semi-structured interviews with activists of the investigated movements and
participated in organized public events. She concludes that there exists a difference between the
construction of the people by National Front and by La France Insoumise same as their leaders often
disagree with its activist base. The thesis provides a more detailed insight into French political reality
as well as the academic debate but remains within the limits of the final thesis and its conclusions
would have to be remitted by more professional and comprehensive academic analysis.
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1. Úvod
V posledních letech jsme svědky markantního nárůstu užívání slova populismus pro označení
celé řady politických vůdců, hnutí, stran či iniciativ. Mohlo by se až zdát, že vše politické, co
nás obklopuje, je zároveň alespoň částečně také populistické. Na definici tohoto pojmu se
neshodnou badatelé, novináři, ale ani samotní političtí aktéři. Mnozí koncept vnímají veskrze
negativně, jiní v něm vidí zrcadlo liberálně-demokratických zřízení, další se zase zaměřují na
jeho ryze marketingovou stránku. Shoda jistě panuje jen a pouze na skutečnosti, že se jedná o
velmi široký a komplexní fenomén, který může být nahlížen optikou politické teorie, teorie
komunikace, komparativní politologie nebo sociologie. Pro jeho zkoumání je stěžejní si
vybrat úhel pohledu a definovat si výchozí pozice. Stejně jako lze na populismus nahlížet jako
na konkrétní politický styl, tak jej můžeme pojímat jako politickou ideu a v neposlední řadě
také jako konkrétní volební strategii. Pro účely této diplomové práce se zaměříme na
současný evropský, konkrétně francouzský kontext, a také na ideovou stránku populismu.
I když byl v evropském kontextu populismus donedávna spojován spíše s radikálně
pravicovými hnutími a stranami (rakouští Svobodní, italská Liga severu, francouzská Národní
fronta), aktuální politický vývoj značí, že by takové vnímání bylo přinejmenším krátkozraké.
Zhruba od roku 2005 se kontinuálně, a často jako důsledek konkrétních historických
proměnných a momentálního společenského kontextu (např. referendum o evropské Ústavě
ve Francii, změna bytové politiky ve Španělsku, ekonomická krize v Řecku, omezování
občanských svobod v Polsku) objevuje nový typ politických subjektů, které buď vznikají na
základech sociálních a občanských platforem (PODEMOS, Barcelona en Comú, RAZEM),
anebo se v nové politické subjekty transformují v minulosti již existující velmi často sociálnědemokratické či environmentálními tématy se zabývající politické strany a uskupení
(SYRIZA, La France Insoumise).
Cílem předkládané práce při jejím vzniku bylo zaměřit se na koncept „lidu“, který je
jednotlivými politickými subjekty a jejich představiteli často poměrně specificky
konstruován, a to na příkladech ze současné Francie. V průběhu času, kdy diplomantka
strávila několik měsíců na studijních a badatelských pobytech ve Francii, se jednak změnil
politický ráz země, ale také autorčin odborný zájem a preference. V České republice se
nejčastěji pracuje s anglicky psanou literaturou, která se populismem zabývá, ovšem i v jiném
než angloamerickém kontextu vznikají relevantní práce, které mohou být inspirativní pro širší
(nejen) akademické publikum.
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Hlavním cílem práce je proto představit českému publiku relevantní francouzské teoretické
práce o populismu a podrobněji popsat specifika aktuálně působících hnutí a politických
stran, zejména Národní fronty a levicové La France Insoumise.
V rámci zpracování této diplomové práce provedla diplomantka jednak zúčastněné
pozorování na veřejných akcích zkoumaných hnutí, ale také vedla celkem 15 strukturovaných
rozhovorů s jejich členy a členkami. Hlavní linií zkoumání byl výše zmíněný koncept „lidu“,
a sice, jak jej jednotlivá hnutí a jejich představitelé konstruují, jak jej chápou lidé, kteří se
v hnutích a stranách angažují, jak jej komunikují navenek veřejnosti a v neposlední řadě, jak
samotná hnutí vnitřně fungují. Mezi lety 2016 – 2019 diplomantka sledovala veřejná
vystoupení reprezentantů relevantních subjektů, pravidelně četla a analyzovala denní tisk a
další média a analyzovala také programové dokumenty a prohlášení.
První kapitola práce sestává z obecného představení konceptu populismu, a to na základě
relevantních teoretických prací. Její součástí je také historický exkurz do 19. století, do něhož
se datuje vznik a vývoj prvních politických iniciativ, jež lze pokládat za zárodky populismu.
V další kapitole se diplomantka věnuje metodologickým východiskům práce, zejména dílu
politického filosofa Ernesta Laclaua, jehož teorie populismu zaměřená na konstrukci lidu, je
primárním teoretickým základem práce.
Třetí kapitola se zabývá rozdíly mezi pravicovým a levicovým populismem, přičemž se opírá
o dílo belgické politické teoretičky Chantal Mouffe a francouzského politologa Yvese-Jeana
Camuse.
Následující část práce shrnuje relevantní francouzsky psanou odbornou literaturu o populismu
s větším důrazem na francouzský kontext.
Další dvě kapitoly postupně rozebírají konkrétní zkoumané politické strany a hnutí, krátce
shrnují jejich historický vývoj a jsou v jejím rámci představené také výsledky zúčastněného
pozorování a provedených rozhovorů. V rámci empirické části diplomové práce se autorka
zaměřuje na hledání odpovědi na předem definované výzkumné otázky, zda se konstrukce
lidu u zkoumaných hnutí liší, pokud ano, tak čím, a proč? Jak a jestli se odlišuje vztah
politických představitelů hnutí a aktivistické základny?
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2. Populismus
Jak již bylo řečeno v úvodu práce, populismus patří k pojmům, které lze velmi složitě
definovat. Respektive, obtížně se hledá taková definice, na níž by panovala mezi badateli
shoda. V této kapitole se pokusíme fenomén pochopit z historické perspektivy a pomocí
relevantních teoretických prací popíšeme jeho fluidní a vágní podstatu. Někteří politologové
a političtí teoretici předkládají typologizace a kategorizace konceptu, které by měly pomoci
jeho pochopení, tudíž si některé z nich krátce shrneme.
2.1.Co je populismus?
Britská politická teoretička Margaret Canovan ve své knize Populism1 definuje, jak lze ke
konceptu populismu teoreticky přistupovat. Na jednu stranu říká, že je možné se řídit strategií
A, která spočívá ve snaze vytvořit koherentní teoretickou definici populismu, do níž by bylo
možné zahrnout všechny existující případy. Anebo se lze spíše řídit strategií B, která je
v podstatě opačná a zakládá se na rozboru jednotlivých případů a jejich následném členění a
typologizaci. Canovan se přiklání k druhé variantě a jak popisuje Laclau v první kapitole On
Populist Reason, dělí populismy na agrární a politické, z nichž následně vytváří
sedmibodovou škálu různých dalších typů. 2
Další relevantní charakteristiku populismu představil politolog Paul Taggart ve své knize
Populism. 3 Tvrdí, že populismus je v antagonistickém vztahu vůči reprezentativní
demokracii, jeho představitelé se obrací na tzv. heartland, čímž označuje nostalgickou a
idealizovanou představu o nepolitickém území. Dále říká, že populismus je sám o sobě
oproštěn od jasné a definitivní ideologie, ale jeho hlavní podstatou je apel na „lid“, který je
v opozici vůči „elitě“. Taggart dále akcentuje, že populismus se rodí v dobách krize a
nestability a má sám o sobě poměrně krátké trvání.
2.1.1. Historie pojmu
Abychom mohli tento velmi ambivalentní koncept blíže zkoumat, je nutné znát také jeho
vývoj. Proto se v této části práce budeme věnovat základům populistických tendencí a hnutí.
Opřeme se jednak o brožuru Case Muddeho a Cristóbala Roviry Kaltwassera (Populism. A
Very Short Introduction), kde věnují druhou kapitolu právě historickému exkurzu, tak zároveň
o článek francouzského politologa Guy Hermeta, který uvádí problematiku populismu ve
CANOVAN, Margaret. Populism. 1982, s.162
LACLAU, Ernesto. On Populist Reason. 2005, s. 6
3
TAGGART, P. Populism. 2000, s. 91-99.
1
2
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sborníku Le Retour des Populismes, jenž v roce 2017 vydali politolog z pařížské Sciences Po
Bertrand Badie a historik a dlouholetý šéfredaktor esejistických novin Le Monde
Diplomatique Dominique Vidal, zároveň budeme částečně vycházet i z dalších teoretických
prací.
Cas Mudde hned na úvod zmiňuje, že většina badatelů se shoduje, že se jedná o moderní
fenomén, který je neodmyslitelně spjatý s vývojem liberální demokracie, a to jako idey, ale i
politického režimu.4 I když se tedy jedná o fenomén spjatý spíše s 20. a 21. stoletím, jeho
základy můžeme nalézt i v dobách dřívějších. Jelikož je to koncept velmi heterogenní,
přejímal v minulosti jak prvky levicových, tak pravicových politik a jak tvrdí Mudde a
Kaltwasser, historická analýza ukazuje, že koncept spíše neexistuje samostatně, ale objevuje
se společně se silnější ideologií (tu se socialismem, jinde s nacionalismem). Někteří badatelé
kořeny populismu hledají ve dvou významných politických hnutích v carském Rusku a ve
Spojených státech amerických, pro účely této práce, která se zabývá francouzskou politickou
scénou, použijeme tezi politologa Guy Hermeta, který tvrdí, že k základům populistického
směřování patří neodmyslitelně také boulangerismus. Stejným způsobem hnutí, které se
formovalo okolo postavy generála Charlese Boulangera, interpretuje argentinský politický
filosof Ernesto Laclau, když ve své knize On Populist Reason5 právě na tomto francouzském
příkladu definuje některé základní prvky populismu. Všechny tři směry si nyní představíme.
2.1.2. 19. století v Rusku, USA a Francii
Historický sociolog Hermet ve svém článku s názvem Narodniki, boulangisme, People`s
Party: trois populismes fondateurs du XIXe siècle6 definuje právě hnutí narodniki v carském
Rusku, boulangerismus v rámci Třetí francouzské republiky a People`s Party ve Spojených
státech amerických jako zakládající hnutí populismu. Říká, že všechny tři směry se snaží
vyrovnat s narůstající industrializací a s nástupem kapitalismu, který překresluje politickou a
sociální mapu evropských, ale i severoamerických zemí. Formují se nové ekonomické a
politické elity, jejichž zájmy často nemusí být totožné se zájmy zbytku obyvatelstva. Do hry
také vstupují rasové otázky, otázky vyrovnání se s historickými milníky (příkladně Pařížská
komuna, zrušení otroctví, znárodňování půdy). Ovšem Hermet také zdůrazňuje, že již studium
tří zmíněných hnutí prozrazuje a podtrhuje tezi, že je populismus velmi široký fenomén, který

4

KALTWASSER, Cristóbal Rovira& MUDDE, Cas: Populism, A Very Short Introduction, 2017, s. 1
LACLAU, Ernesto: On Populist Reason, 2005, s. 178 - 181
6
HERMET, Guy: Narodniki, boulangisme, People`s Party: trois populismes fondateurs du XIXe siècle), 2018, s.
23
5
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nelze propojit pouze s jedním typem politického chování a programových priorit. Hermet
postupuje chronologicky a jako první dává ve svém textu prostor ruskému hnutí narodniki.
2.1.3. Narodniki
V roce 1870 se v carském Rusku poprvé objevuje pojem narodnichestvo, což lze přeložit jako
populismus. Od toho se odvíjí vznikající hnutí, narodniki, které kombinuje agrarismus a
určitou formu utopického socialismu. Představitelé hnutí, kteří jsou z většiny složení
z městských intelektuálů, profesorů, lékařů, radikalizovaných studentů či úředníků, si jako
svůj středobod zájmu určují vesnické a rolnické obyvatelstvo. To nahlížejí jako „čisté“ a na
rozdíl od zkažených městských obyvatel neznečištěné Západem. Velmi silně si idealizují
vesnici a vesnický život (pro něž používají výraz občina), jejich programu dominuje ochrana
rolníků, zrušení nevolnictví a získání půdy od jejích držitelů a velkostatkářů.
Ideově se narodniki zaštiťují myšlenkami Alexandra Gercena (1812 – 1870), ruského politika,
spisovatele a úředníka, který se po svém odvolání uchýlil do exilu do Paříže, kde se ho velmi
dotkla Únorová revoluce v roce 1848, při níž byl svržen král Ludvík Filip. Gercen kolem sebe
sdružuje menší skupiny aktivistů7, z nichž většina jsou lékaři, učitelé, profesoři, či bývalí
úředníci, dokonce mezi ně v určitý čas patří také Mikhaïl Bakounine. Hermet tvrdí, že v roce
1873 má hnutí 45 členů, z nichž nejvíc žije a působí v Petrohradě a Moskvě, další potom
v Kyjevě, Oděse a Paříži.8
Aktivisté se dělí na dvě skupiny, první se zaměřuje na rolnictvo, píše o něm, zkoumá jej a za
cíl si klade, že ho bude chránit a také vzdělávat. Druhá je radikálnější a její členové se nebrání
násilnému ataku, z jejích základů vzniká uskupení Půda a Svoboda, které se v roce 1878
pokusí o atentát na místodržitele Petrohradu, a nakonec se této skupině podaří 1. března 1881
zavraždit cara Alexandra II. Bolševická revoluce v roce 1917 se hnutím částečně ideově
inspiruje, ale jeho představitelé jsou následně likvidováni a perzekvováni.
2.1.4. Boulangerismus
Druhou zemí, kde lze na konci 19. století narazit na populistické hnutí, je Francie. Jak tvrdí
například Laclau, je nutné si uvědomit, v jaké kondici se země v roce 1880 nacházela.
„Politicky se jedná o republikánské zřízení, které bylo ustanoveno jako výsledek silných
rozporů mezi monarchistickými silami, a které je formálně konsolidované. Ovšem, velká část
různých

7

HERMET, Guy: Narodniki, boulangisme, People`s Party: trois populismes fondateurs du XIXe siècle, 2018, s.
24
8
Ibid., s. 24
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politických směrů, levicových i pravicových, nebyla do parlamentního systému zahrnuta, tudíž
tito nadále snili o konstitucionální změně. 9“
Vedle politické nestability je pro Francii v době Třetí republiky symptomatická také nejistota
ekonomická, která plyne jak ze silné industrializace, ale hlavně z finančního krachu v roce
1882 a narůstajících institucionálních krizí, z nichž nejvýznamnější je jistě tzv. Wilsonova
aféra, kterou například francouzský historik Georges Duby nazývá „skandálem
s dekoracemi“.10 Do politického života také promlouvá snaha o laicizaci francouzského
školství, za níž stojí zejména významný politik Jules Ferry11, jehož fráze, že základní školství
má být povinné, bezplatné a laické, se stala a je i nadále velmi slavnou a často opakovanou.12
Laicizace vytváří silné příkopy mezi radikálnějšími příznivci republikánského zřízení
(Republikáni) a konzervativnějšími politickými proudy, někteří historici toto období nazývají
občanskou válkou.13 Stále živá je také traumatická zkušenost z období Pařížské komuny a
velmi silně do karet protestnímu hnutí hraje také fakt, že se v 80. letech 19. století ocitá
zhruba 300 000 dělníků bez práce. V té chvíli se objevuje generál Charles Boulanger, velmi
populární voják, který podle Dubyho získal přízeň široké škály obyvatelstva „zlepšením
každodenního života a podmínek vojenských jednotek.“14 Patří mezi dlouholeté důstojníky
francouzské armády a v roce 1886 se stává ministrem války a stojí za ním celá řada reforem –
přidává vojákům komfort, zajišťuje pro ně matrace, důstojné stolování a také oficiální volné
dny na Vánoce a Velikonoce.
Snaží se překlenout ideologické neshody a upozorňuje zejména na zkorumpovanost a
klientelismus v nejvyšších vrstvách a tím pádem také na nefunkční parlamentarismus. Duby
dále říká, že: „v jeho jménu se vytvořila koalice nejrozmanitějších politických směrů
vystupujících proti vládnoucímu oportunismu. Její součástí byli radikálové Naquetova směru,
kteří již dlouho požadovali revizi ústavy, vlastenci sdružení v lize pod vedením
Déroulèdeovým, kteří viděli ve vládnoucím systému překážku odvetné válce, royalisté a
bonapartisté, kteří se vzdali naděje na návrat k moci legální cestou.15“
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Daří se mu spojit buržoazii a dělníky, jelikož si jako společného nepřítele určuje stávající
politickou reprezentaci, která podle něj nedokáže dostatečně reagovat na dopady ekonomické
krize a proměny společnosti.16
Boulangerismus se od výše popisovaného ruského hnutí narodniki liší výhradně tím, že
deklaruje nutnost institucionálních změn, a to v podobě rozpuštění Poslanecké sněmovny,
volby nového shromáždění a změny ústavy Třetí francouzské republiky. Hermet na závěr
svého textu tvrdí, že zatímco ruské utopistické socialisty k akci inspiruje buď romantizující
představa o ochraně rolnictva, anebo konkrétní projekt likvidace politických představitelů,
Charles Boulanger sestavuje plán, jehož součástí je dostatečně široká definice „lidu“, k němuž
se obrací, že do něj zahrnuje jak nacionalistický, tak plebejský apel, jehož vrcholem je
nenávist vůči zkorumpované elitě, jíž může čelit právě jen komunita čestných občanů.17
Vlády prezidentů Julese Grévyho (1879 – 1887) a Marie-François-Sadi Carnota (1887 –
1894) si začínají narůstající popularity Boulangera všímat a mají legitimní obavy o svou
existenci, tudíž ho nedlouho po jeho jmenování ministrem donutí k rezignaci a v roce 1888
dokonce k odchodu do důchodu. To mu umožní kandidovat v místních volbách a získává
dohromady 48 procent hlasů a vítězí v některých regionech na severu země, ale také
v pařížských okrscích. Dostává se mu podpora i ze strany armády a policie, což by mu
umožnilo se pokusit o svrhnutí dosavadní vlády, Boulanger se k tomu ale neodhodlá, což
podle Ernesto Laclaua znamená konec jeho politické kariéry.18 Následně je souzen, podaří se
mu utéct do Bruselu a jeho život končí sebevraždou 30. září 1891. Jeho osobnost, ale také
hnutí, které se okolo ní vytvořilo, je nedílnou součástí moderní francouzské historické paměti,
ale také fenoménu populismu. Jak podotýká Duby: „hnutí představovalo složitý fenomén.
V jeho vrcholné fázi se sešli představitelé extrémních tendencí – na jedné straně monarchisté
a bonapartisté, na straně druhé zastánci plebiscitu z řad radikálů, a dokonce socialisté
blanquistického směru. Základnu hnutí vytvářeli voliči protikladné orientace, přívrženci
levice i pravice, ale všichni stoupenci vlády silné ruky. Na venkově boulangerismus přitahoval
zejména konzervativní a bonapartistické rolníky a měl zde jiný charakter než ve velkých
městech, kde byl orientován revolučně a kde se pod jeho praporem shromažďovali radikální a
socialističtí dělníci.19“
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2.1.5. People`s Party
Hermet postupuje chronologicky a v poslední části svého textu popisuje vznik a vývoj další
populistické iniciativy, kterou je severoamerická People`s Party, jenž byla založená v roce
1892 ve městě Saint Louis.20 Na rozdíl od obou výše představených hnutí se poprvé jedná o
skutečně fungující a existující politickou stranu, která má jistou vnitřní strukturu, a jež vzniká
ze sdíleného hněvu a odporu.
Společně s Muddem a Rovira Kaltwasserem lze doplnit, že „Spojené státy americké mají
dlouhou historii populistických hnutí, která fungují zejména lokálně, jsou schopná poměrně
významné mobilizace, ale mnohdy je nemožné udržet jejich vnitřní koherenci, protože je nelze
řídit centrálně.“21
Oba autoři dále dodávají, že koncem 19. století procházely některé státy USA velmi výraznou
ekonomickou a sociální tranzicí a strukturálním vývojem, stavěly se a dále prodlužovaly
železnice, které byly ovšem federální vládou znárodňovány, což vyvolalo odpor místních
zemědělců a rolníků (výhradně ze středozápadu a jihu země), kterým zpoplatnění železnic
výrazně zkomplikovalo obchodování s vlastními produkty. Zemědělci se tak začali
vymezovat vůči ekonomickým elitám z velkých měst, kteří v jejich očích nepracovali pro
blaho tzv. „pure people.“22
Nejednalo se toliko o etnicky či národně definovaný antagonismus, ale spíše o střet mezi
rurální společností s bankéři, právníky a vrcholnými politiky, kteří jim ztěžovali každodenní
život. The People`s Party, často dobově označovaná také jako The Populists, byla
hegemonem na lokální úrovni, a od roku 1890 ji reprezentovala celá řada zvolených zástupců,
ovšem chyběla jednotící postava, která by straně pomohla uspět i na federální úrovni.
Nesnaží se zpochybnit základní stavební kameny státu ani jeho ústavu, jedná se o hnutí, které
klade poměrně silně důraz na své etnické kořeny a obrací se na „malé Američany“ – bílé
potomky prvních přistěhovalců ze severní Evropy, staví se proti ekonomickým elitám a
politickým představitelům, kteří se rozhodli parcelovat a znárodňovat půdu a některé služby.
Prezentují se jak v prezidentských volbách, tak v legislativních v roce 1984, v nichž získávají
1 500 000 hlasů (což znamená sedm křesel ve sněmovně reprezentantů a šest v senátu), žádný
další významný úspěch je ale nečeká a v následujících letech se spíše rozmělňují do jiných
politických projektů a hnutí. Mudde a Rovira Kaltwasser v části týkající se Severní Ameriky
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zmiňují, že je pro People`s Party charakteristická stranická organizovat, ale také silně
antagonistický vztah mezi „elitou“, která se nachází v politických a bankovních institucích a
„lidem“, jenž nalezneme zejména mimo velká města. Dále dodávají, že je nutné mít tuto
charakteristiku na paměti i při analýze novějších populistických hnutí, která zaznamenala
úspěch již ve 21. století, přičemž autoři myslí zejména hnutí Occupy Wall Street23 a Tea
Party24.
Z hlediska novodobého liberálního bádání o populismu jsou severoamerická hnutí v kontextu
demokratických zřízení vnímána spíše negativně, a sice jako ohrožení. Radek Buben, Jan
Němec a Vladimíra Dvořáková ve své publikaci s názvem ¡Que el pueblo mande! Levicové
vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe zmiňují, že například americký
politolog Seymour Martin Lipset „vymezoval populismus jako farmářskou a maloměstskou
rezistenci proti velkým centrům, velkokapitálu a bankám, spojenou s antisemitismem a
odporem k migraci […] jeho argumentace staví jím vymezený populismus jasně proti liberální
demokracii a chápe ho jako politickou patologii.“25

2.2. Specifika Latinské Ameriky
I přes to, že bylo v této diplomové práci již několikrát zmíněno, jak široké je studium
konceptu populismu, o jak velké množství politických subjektů, hnutí, iniciativ, diskurzů či
marketingových strategií se může jednat, v žádné práci by ovšem neměla chybět část
věnovaná Latinské Americe. Jedná se totiž o region, na jehož území se populistická hnutí
rodila a rodí nepřetržitě, což například Mudde vysvětluje tím, že v regionu přetrvává silná
sociální nerovnost a zároveň v něm mají demokratická zřízení poměrně dlouhou historii26, což
znamená, že pokud bychom se řídili podle Muddeho definice populismu jako reakce na
neduhy liberální demokracie, je vcelku logické, že je to právě Latinská Amerika, kde
populismus kvete. Jak Mudde společně s Rovira Kaltwasserem zmiňují v článku Voices of the

Occupy Wall Street byl opakující se protest, který začal 17. září 2011 v parku Zuccotti v americkém New
Yorku a reagoval na tzv. austerity measures, které byly důsledkem globální finanční krize, jednalo se zejména o
narůstající socio-ekonomické nerovnosti a privilegovanou úlohu finančního sektoru. Slogan „We are the 99%“ –
my jsme těch 99%, upozorňoval na nespravedlivé členění společnosti.
24
Tea Party je americké politické hnutí, které vzniklo 9. února 2009 v rámci Republikánské strany. Hlavním
tématem je snižování daní, odpor vůči zdravotnické reformě a ochrana „bílé střední třídy.“
25
BUBEN, Radek & DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra & NĚMEC, Jan: ¡Que el pueblo mande! Levicové vlády,
populismus a změny režimu v Latinské Americe, 2013, s. 131
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Peoples: Populism in Europe and Latin America compared27: „Populismy jsou v Latinské
Americe daleko úspěšnější než v Evropě. To znamená, že lidé jako Haider nebo Le Pen můžou
mít spoustu politických idejí, ale velmi malou šanci je prosadit, zatímco lídři jako Chávez a
Morales můžou jednak přicházet s novými iniciativami, ale mají i tu šanci je uvést do
praxe.“28 Dále se v textu zabývají specifiky jak evropských, tak latinskoamerických
populistických tendencí z různých úhlů pohledu, ať už se jedná o štěpení ekonomická témata
vs. identita, levicové vs. pravicové paradigma nebo vylučující (exkluzivistický) vs. zahrnující
(inkluzivní) forma populismu. V závěru textu shrnují, že co se týká první kategorie, na území
Evropy lze populismy charakterizovat jako více zaměřené na etnickou identitu, zatímco
v Latinské Americe jsou zásadnější ekonomická témata, zejména vyhranění se vůči
neoliberalismu. Ovšem autoři se shodují, že to nelze chápat tak, že by v Evropě
socioekonomické preference nehrály roli, a v Latinské Americe by zase etnicita tématem
vůbec nebyla. Jen jsou někdy dominantnější a jindy marginalizovanější. Co se týká distinkce
pravice a levice, je nutné brát v potaz, že článek byl publikován v roce 2011, tedy ještě před
úspěchem řecké Syrizy, hnutí Indignados ve Španělsku, z něhož se částečně formovali
Podemos a také před francouzskými prezidentskými volbami v roce 2012, do kterých
promluvil kandidát Levicové fronty Jean-Luc Mélenchon, je tedy pohled autorů logicky
odlišný od aktuální situace. A to i z toho důvodu, že se v článku podrobněji zabývají pouze
francouzskou Národní frontou a rakouskými Svobodnými.
V zásadě ale tvrdí, že evropské populismy se programově blíží spíše pravici a krajní pravici,
je pro ně velmi relevantní nacionalistický apel, přičemž v Latinské Americe lze populismy
spíše pojit s levicovými politikami29. Analýza posledního popisovaného štěpení ukazuje, že
latinskoamerický apel na dříve marginalizované skupiny (původní obyvatelstvo, ženy,
pracující třídu) vytváří otevřenou a zahrnující formu populismu, což je v opozici vůči spíše
vyčleňujícímu evropskému příkladu. Zásadní je ale další aspekt, který se týká ideologie,
autoři totiž tvrdí, že má populismus v Latinské Americe sílu ideologie, konkrétně to
demonstrují takto: „Haider a Le Pen jsou v první řadí nativisté a až v druhé řadě populisté,
zatímco Chávez a Morales jsou nejdříve populisté a až poté socialisté.30“
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Jednotlivé vlny populismu jsou podle Muddeho a Rovira Kaltwassera odlišné, v příručce
Populism A Very Short Introduction definují tři etapy:
První časově ohraničují tak, že začíná světovou hospodářskou krizí ve třicátých letech 20.
století a trvá do šedesátých let, kdy v regionu sílily tzv. byrokraticko-autoritářské režimy.
Bylo to období, během něhož docházelo v důsledku silné industrializace k masivní migraci do
měst, což si žádalo změnu režimů více směrem k řešení sociálních a ekonomických otázek.
Jak zmiňuje také Ernesto Laclau v knize On Populist Reason: „Latinskoamerické populismy
byly z podstaty státními populismy, kterým šlo o to, aby posílily roli státu vůči oligarchům,
kteří vlastnili půdu[….]ovšem ekonomický vývoj značil silnou a rychlou industrializaci a
zvětšování a rozvoj středních a nižších tříd, které koncem 19. a začátkem 20. století (každá
země se vyvíjela odlišně) začaly žádat více redistributivní formu politiky a také více politické
participace.31“ Nejznámější postavou tohoto období jsou argentinský vůdce Juan Domingo
Perón, ale také například brazilský generál Getúlio Vargas, ti začali namísto označení
dělnická třída využívat právě výraz „lid“32. V tomto období také do tamní politiky velmi silně
zasahuje pojem „americanismo“, který Mudde s Rovira Kaltwasserem popisují jako ideologii,
„která se neobracela jen na kreolské obyvatele nebo na tzv. mestizo33, ale k veškerému
původnímu obyvatelstvu. Tím pádem bylo díky tomuto pojmu možné zahrnout velmi odlišné
etnické skupiny pod jednu střechu, čímž se vytvářela nová společná identita.“34 Dochází tak
k masové mobilizaci širokých skupin obyvatelstva, které se tak vymezují vůči
„zkorumpované elitě“, což se v tomto kontextu vztahuje na národní oligarchy a ty, kdo mají
ekonomické vztahy se Spojenými státy americkými.
Autoři dále specifikují druhou fázi populismu v Latinské Americe, kterou lze také označit
jako neoliberální. Byla poměrně krátká a nejvíce se rozvinula v devadesátých letech,
významnými představiteli byli například peruánský Alberto Fujimori, případně argentinský
Carlos Menem. Země Latinské Ameriky prožívaly silnou ekonomickou krizi, proto se
politickým lídrům dařilo úspěšně vinit elity a tím získávat voliče na svou stranu, nikdo z nich
ovšem nepředstavil koherentní politický projekt, který by pomohl zvrátit dopady ekonomické
krizi, naopak se v momentě zisku moci spíše spojili s ekonomickými elitami a implementovali
neoliberální reformy. Na rozdíl od předchozí první populistické vlny, se nyní „lid“ postavil
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proti „elitě“, která byla složená zejména z politických představitelů a státu jako takového,
zcela vymizel pojem „americanismo“.
Třetí fázi nejvíce ohraničuje zvolení Hugo Cháveze prezidentem Venezuely v roce 1998, ale
podobný způsob politiky vedli také například Daniel Ortega v Nicaraguy nebo Evo Morales
v Bolívii. Do popředí se vrací koncept „americanismo“, ale k němu se přidávají také velmi
silně antiimperialistické a antiamerické postoje a otevřený příklon k levicovým politikám a
konkrétně k socialismu. Jde o levicový populismus, jenž velmi výrazně staví na odporu vůči
neoliberálním reformám, které postihly Latinskou Ameriku na konci 20. století, svým
inkluzivním přístupem také vytváří koncept „čistého lidu“ – do něhož jsou zahrnutí všichni,
kdo jsou vyloučení a diskriminováni většinou, s čímž pracuje zejména Evo Morales, který se
v roce 2006 stal prvním domorodým prezidentem Peru. V jeho případě někteří teoretici
používají také koncept etnického populismu, který, jak říká například Laclau, patří k politické
historii Latinské Ameriky.35 Morales do svého „lidu“ zahrnuje veškeré obyvatelstvo země a
přihlíží k jejímu multietnickému charakteru.
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3. Metodologická východiska práce aneb jak definovat lid
V této části práce se budeme zabývat jejími metodologickými východisky. Jak již bylo
zmíněno v úvodu, způsobů, jak zkoumat, zda lze vybraná politická hnutí označit za
populistická, je mnoho, tudíž je nezbytné si pro vlastní bádání vybrat úhel pohledu. Jak
vyplývá z názvu práce, důležitým konceptem pro samotné přemýšlení a analýzu populismu, je
koncept lidu a proces jeho konstrukce. Tento koncept je stěžejní také pro práce argentinského
politického teoretika Ernesta Laclau, z jehož díla metodologicky vycházíme. Hlavní prací,
z níž je čerpáno, je kniha On Populist Reason, ale také dílo Chantal Mouffe a část kapitoly
věnované definici populismu v již výše jednou citované česky psané publikaci ¡Que el pueblo
mande! Levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe, která je společným
dílem politologů Radka Bubna, Jana Němce a politoložky Vladimíry Dvořákové.
3.1.Ernesto Laclau a jeho teorie populismu
Ernesto Laclau byl argentinský politický filosof, který je pokládán za jednoho
z nejvýznamnějších myslitelů moderní latinskoamerické historie. Narodil se v roce 1935
v Buenos Aires a zemřel náhle na infarkt v roce 2014 v Seville.36 Byl klíčovým
následovníkem Gramsciho koncepce hegemonie, na níž společně se Chantal Mouffe
nejvýznamněji navazuje v díle Hegemonie a socialistická strategie. Směrem k radikálně
demokratické politice, které vyšlo ve Spojených státech v roce 1985 a do češtiny jej přeložil
Rudolf Převrátil v roce 2014. Vedle konstruktivistické analýzy konceptu hegemonie se ale
věnoval také teorii populismu a diskurzivní analýze. Stál u zrodu Centra teoretických studií na
Univerzitě v Essexu a je ideovým otcem tzv. essexské školy diskurzivní teorie. Na úvod je
důležité specifikovat Laclauovo pojetí populismu jako ontologického fenoménu, což
znamená, že populismus je logikou formování a ustavování sociální reality, nikoliv reakcí na
ni. Ve čtvrté kapitole On Populist Reason tvrdí, že základními třemi kategoriemi37 pro
pochopení svého teoretického přístupu jsou: diskurz, hegemonie a prázdné signifikanty a
rétorika. Je zřejmé, že klíčovou charakteristikou jeho pojetí je důraz na artikulační praktiky,
které konstituují lid, jinými slovy užití jazyku a pojmů diskurzivní teorie pro definici samotné
podstaty populismu. Ten je podle Laclaua z podstaty vágní, pomíjivý, emocionálně vypjatý a
iracionální, což může politickým vědám znesnadňovat práci na jeho definici.38 Tvrdí také, že
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je krátkozraké zkoumat, zda to či ono hnutí lze charakterizovat jako populistické, spíše je na
místě se ptát, do jaké míry je populistické.
Laclau používá celou řadu pojmů, ale jedním, jak sám říká, základním, je termín požadavek
(anglicky demand). Konkrétně jej popisuje takto: „nejmenší entita, od níž začneme, odpovídá
kategorii společenského požadavku. Jak jsem již podotýkal jinde, v angličtině je pojem
„požadavek“ ambivalentní, jelikož může znamenat jak žádost (v angličtině používá slovo
request – pozn. autorka), tak požadavek (žádost o vysvětlení) – anglicky používá výraz claim –
pozn. autorka. Avšak toto ambivalentní vnímání pojmu požadavek je pro naše téma velmi
příhodné, protože je to právě moment proměny žádosti na požadavek, co značí první rys
populismu39.“ V podstatě jde o to, že žádostí může být celá řada a mohou se týkat spousty
problémů, které mezi sebou lidé sdílí. Důležitý je ale moment odmítnutí, v momentě, kdy je
požadavek nesplněn, ale dokonce například odmítnut autoritou, dochází k její diskreditaci a
problematizuje se její legitimita.40 Následně se vytváří antagonistické vztahy mezi těmi, kdo
drží moc, a tedy odmítají plnit požadavek a vyloučenými, jichž se požadavek týká. Mezi
jedním a dalšími rozličnými požadavky vzniká rovnost, protože všechny, byť odlišné, jsou
stejným způsobem odmítnuté autoritami. Toto propojení Laclau nazývá řetězcem
ekvivalencí41. Ten dotváří vznik populismu. Další problém přichází ve chvíli, kdy se
kumulují další odmítnuté požadavky, a řetězec ekvivalencí se prodlužuje, protože je nutné,
aby se jeden z prvků stal reprezentantem všech. Pokud se tak stane, onen požadavek ztrácí
svou podstatu, je predeterminovaný a stává se prázdným signifikantem, tedy signifikantem
bez signifikátu a ztělesňuje ostatní. Laclau tvrdí, že mnohdy šlo o proklamace jako příkladně
„Perón“ nebo českému prostředí bližší „Havel na Hrad,“ ale podobnou roli zaštiťujícího
signifikantu může hrát a hraje také pojem „lid“. A v tom bude spočívat analýza vybraných
politických hnutí, která je zaměřená na řetězec ekvivalencí, míru jeho otevřenosti nebo
uzavřenosti a na konstrukci lidu jako prázdného signifikantu.
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4. Levicový versus pravicový populismus
V předchozích kapitolách jsme si krátce shrnuli vývoj populistických hnutí, což nám opět
demonstrovalo, jak široce lze tento koncept pojímat. Následně jsme shrnuli teoretická
východiska práce, čímž jsme se dostali k distinkci mezi pravicovým a levicovým
populismem. Je logické, že vzhledem k potížím badatelů definovat populismus, přicházejí
obtíže i při jeho další specifikaci. V této části diplomové práce se budeme zabývat právě
odlišnostmi mezi konstrukcí lidu levicovými a pravicovými subjekty. Pro bližší pojednání o
prvním zmíněném budeme vycházet z díla belgické teoretičky Chantal Mouffe a řeckých
politologů Yannise Stavrakakise a Giorgiose Katsambekise, kteří se zabývají hnutím Syriza,
pro popis druhého směru využijeme práci francouzského politologa Jeana-Yvese Camuse,
který se odborně zabývá francouzskou Národní frontou.
4.1.Levicový populismus
Pro definici levicového populismu budeme vycházet z práce Ernesta Laclau, zaměříme se na
artikulační praktiky a konstrukci lidu, k čemuž využijeme také práci jeho dlouholeté životní
partnerky Chantal Mouffe a pro dokreslení popíšeme detailněji také řeckou Syrizu, která
slouží jako příklad levicového populismu.
4.1.1. Chantal Mouffe a její koncepce levicového populismu
Chantal Mouffe je belgická politická teoretička, která patří společně s Ernestem Laclauem
k nejvýraznějším postmarxistickým a postgramsciovským badatelkám současnosti. Vedle
rozšíření konceptu hegemonie se zabývá také populismem a v posledních letech není jen
teoretičkou a akademickou pozorovatelkou, ale také aktivní podporovatelkou evropských
levicových hnutí, z nichž některé dokonce odborně zaštiťuje. Vydala například rozhovorovou
knihu Podemos. In the name of the people s druhou nejvýznamnější postavou španělských
Podemos Iñigo Errejónem, účastnila se také prezidentské kampaně Jeana-Luca Mélenchona a
byla hlavní řečnicí na ideové konferenci s názvem L’Heure du peuple42, kterou organizovalo
hnutí La France Insoumise v říjnu roku 2016. V publikaci s názvem For a Left Populism,
z níž v této části práce vycházíme, se zabývá příčinami a důsledky neoliberální hegemonie,
kterou se podle Mouffe snaží populismy pokořit.
V úvodu zmiňuje, že kniha nemá ambici přispět k již hojně popsané akademické debatě o
populismu, ale otevřeně říká, že kniha má politický a také stranický charakter a podtext. Jejím
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cílem je popsat, co přesně si belgická politická teoretička představuje pod pojmem levicový
populismus a proč se i nadále domnívá, že je to adekvátní strategie pro prohloubení a
vylepšení ideálů rovnosti a lidové suverenity, tak jak jsou stěžejní pro demokratické
politiky43.
Zabývá se západoevropskými populismy, protože se sice domnívá, že lze nalézt podobnosti i
s populismy východoevropskými či latinskoamerickými, ale ze své podstaty se jedná o natolik
kontextuálně odlišné reality, že nelze generalizovat.
Vychází z díla Ernesto Laclaua, kterému jsme se věnovali v předchozí části práce. Ten, který
populismus v zásadě definuje jako „diskurzivní strategii vytváření politických hranic, které
rozdělují společnost na dva tábory a vybízejí k mobilizace „lidu“ vůči „mocným44“. Nejedná
se ani o ideologii ani o politický režim, jde o způsob, jakým se politika realizuje.
„Náš populistický moment poukazuje na krizi neoliberální hegemonie, která byla velmi
progresivně implementovaná v Západní Evropě v 80. letech 20. století. Toto neoliberální
uspořádání vystřídalo sociálně demokratické keynesiánské sociální státy, které byly třicet let
po skončení druhé světové války hegemonními systémy v demokratických západoevropských
státech. Toto nové uspořádání se skládá z palety politických a ekonomických proměnných,
jejichž cílem je zavést vládu trhu – deregulace, privatizace, úsporná fiskální opatření a
limitovat roli státu na ochranu soukromého vlastnictví, volného trhu a volného
obchodování.“45
Důsledky neoliberální hegemonie se podle Mouffe odrážely odlišně v různých částech světa,
ovšem výrazně zřetelné byly v období ekonomické krize v roce 2008. Autorka dále tvrdí, že
je to právě onen populistický moment, který slouží jako vyjádření odporu vůči politické a
ekonomické transformaci, kterou popisuje.
Dnešní situaci Mouffe kategorizuje termínem „post-politika“, pro nějž je charakteristická
absence politického a ideologického konfliktu mezi dvěma a více skupinami. Dochází tak
k rozmělňování politického prostoru tak, že dominují konsenzuální středo-pravicová či
středo-levicová východiska46 a politika a potažmo demokracie se stávají spíše abstraktními
pojmy rezervovanými pro experty či jiné skupiny elit, mizí tak z každodenního života jednak
participace lidu, ale i ideologický střet. Dalším neduhem současnosti je podle Mouffe
oligarchizace západoevropských společností, která se projevuje tak, že každodennímu životu
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dominují ekonomičtí aktéři, byrokraté, úředníci evropských a jiných institucí a nadnárodní
korporace, které výrazně přispívají k stále sílící prekarizaci trhu práce. Proto se
v devadesátých letech 20. století objevují apely na mobilizaci „lidu“ proti „politickému
establišmentu.“ A jako příklad Mouffe, stejně jako Mudde a Rovira Kaltwasser, uvádí
proměnu rakouských Svobodných demokratů na protestní stranu a mobilizaci
nízkopříjmových pracujících francouzskou Národní frontou.
Jak lze vyčíst nejen z prací belgické politické teoretičky, ale samozřejmě i prostřednictvím
konkrétního pozorování evropské reality, k levicové radikalizaci dochází významně až kolem
roku 2011, kdy tzv. austerity measures (úsporná opatření, prekarizace práce) přímo dopadají
na obyvatele evropských států. „V Řecku to bylo hnutí Aganakitsmenoi, ve Španělsku
Indignados, ve Spojených státech pak Occupy Wall Street, kdo žádaly změnu demokratického
zřízení […] Tato hnutí, která začínala okupováním náměstí, byla signálem procitnutí po
několika letech relativní apatie. Tato horizontálně organizovaná hnutí ovšem odmítla vstoupit
do politického (v tomto kontextu stranického či institucionálního) boje, což výrazně limitovalo
jejich dosah.47“ Následně dodává, že skutečný politický vliv měla ta hnutí, kterým se podařilo
se prostřednictvím voleb dostat do důležitých institucí a transformovat tak své agendy na
politická témata a řešení a svou vnitřní strukturu uzpůsobit volební logice. Tak tomu bylo
nejdříve v Řecku, kde se několik menších uskupení, hnutí, neorganizovaných kolektivů a
politických stran spojilo v jednotnou radikálně levicovou frontu s názvem Syriza, která
v lednu 2015 vyhrála volby a stala se vládnoucí stranou. O tomto konkrétním příkladu se
dozvíme více v následující části této kapitoly. Druhou zemí, která těžila z přetvoření
pouličního hnutí Indignados na politickou sílu, bylo a je Španělsko, kde se v roce 2014
zrodila strana Podemos, která je momentálně (červenec 2019, pozn. autorka) stále v procesu
jednání o případné celostátní koalici se španělskými Socialisty. Mouffe je přesvědčená, že:
„Podemos jsou od svého založení silnou a důležitou součástí španělské politické reality a
velmi pozměnili její charakter.48“ Vznikaly a vznikají ale i další podobná hnutí a iniciativy, do
nichž Mouffe zařazuje například německou Die Linke, portugalský Bloco de Esquerda a
francouzskou La France Insoumise. Autorka se také kriticky zabývá rolí sociálnědemokratických a tzv. středových politických sil, které podle ní rezignovaly na kontinuálním
vytváření opozice vůči konsenzu, ale také se nechaly z pragmatických důvodů ideologicky
„vysát“ svými soupeři či vlastní rozdrobeností a nejistotou. Tento fakt a také marginalizace
těch politických sil, které vystupují ze zažitého centristického modelu, vedlo k tomu, že
47
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pravicové, ale i levicové populismy nabírají na síle. Zásadní distinkci mezi oběma směry vidí
Mouffe, stejně jako Laclau k jehož teorii populismu se dostaneme v další části práce,
v odlišné konstrukci „lidu“. „Oba typy populismů si kladou za cíl sjednotit nenaplněné
požadavky, ovšem dělají to odlišně. Hlavní rozdíl tkví v tom, jak je sestaveno ono „my“, jak
jsou popsáni „oni“, tedy nepřátelé.49“ Pravicový populismus se tak snaží nastolit lidovou
suverenitu a znovu zavést skutečně demokratický systém prostřednictvím národní suverenity,
jinými slovy pomocí takové definice „lidu“, která bude dostatečně omezená a tudíž nebude
celou řadu různých skupin zahrnovat, zatímco levicový apel se skládá z ambice sjednotit
heterogenní demokratické požadavky, jehož důsledkem bude vytvoření kolektivní vůle
zformulovat takové „my“, takový „lid“, který bude společně schopen nastavit zrcadlo
nepříteli v podobě oligarchie.50 „Tento krok vyžaduje vytvořit mezi jednotlivými požadavky
pracujících, migrantů, prekarizované střední třídy a dalších demokratických požadavků
řetězce ekvivalencí, což povede k hegemonizace politického prostoru a k radikalizaci
demokracie.51“ V tomto bodě lze nepochybně s prací Chantal Mouffe polemizovat, vzhledem
k tomu, že empirická analýza nejen západoevropské reality ukazuje, že podobné diskurzivní
strategie příliš nefungují, respektive, že je jejich realizace velmi obtížná a do velké míry také
abstraktní. Teoretička v týž knize, s níž jsme pracovali výše, své teze dokládá na příkladu ze
současné Francie, kdy říká, že například poslanci za La France Insoumise, Françoisi
Ruffinovi52, se v parlamentních volbách v roce 2017 podařilo získat na svou stranu voliče
Národní fronty, tudíž v tomto případě lze hovořit o dominanci levicového populismu nad
pravicovým53. Již ale nedodává, že Ruffin patří k dlouhodobě aktivním občanům, který se
v minulosti mnohokrát účastnil protestů dělníků proti delokalizaci a uzavírání fabrik, stejně
jako ve svých nezávislých novinách Journal Fakir54 popularizoval problémy
severofrancouzských měst. Jedná se tedy o velmi specifický příklad, jenž nelze takto
jednoduše zobecnit.
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François Ruffin je původně novinář a režisér, který byl v květnu 2017 zvolen poslancem za La France
Insoumise ve svém rodném severofrancouzském regionu La Somme. Do širšího povědomí jej dostal film Merci,
patron ! (Díky, šéfe!), který natočil v období schvalování zákoníku práce, a jenž byl také jedním ze středobodů
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4.1.2. Syriza jako modelový příklad
Vzhledem k bezprecedentnímu volebnímu úspěchu Syrizy v řeckých parlamentních volbách
v květnu a červnu roku 2012 se okolo tohoto doposud neznámého uskupení vytvořila
mediální, ale i akademická debata, která souvisela s definicí populismu
Autoři tvrdí, že do té doby byla populismus často spojován s krajně pravicovými, někdy až
extremistickými proudy, tudíž byla světovými mainstreamovými médii také Syriza
vykreslována jako nebezpečí pro evropskou demokracii a její lídr Alexis Tsipras figuroval
dokonce v německé týdeníku Der Spiegel mezi deseti nejnebezpečnějšími lidmi v Evropě.
Autoři tak ve svém článku představují na základě diskurzivní analýzy svou koncepci
levicového populismu, kterou vztahují na Syrizu, čímž vytváří také odlišný pohled na
populismus. Článek využijeme pro dokreslení definice levicového populismu tak, jak ji
chápeme, protože autoři také vycházejí z díla Ernesta Laclaua a kladou důraz na konstrukci
lidu.
Jak v textu uvádí, Řecku není populismus příliš vzdálen, vzhledem k historii země, která se
v sedmdesátých letech vzpamatovávala z vojenské diktatury (1967-1974) a vyrovnávala se
tak s demokratickou tranzicí, je logické, že jí prošla celá řada populistických hnutí.55 Podle
autorů se do řecké politické mapy významněji zapsala socialistická strana PASOK56: „Na
přelomu 70. a 80. let dominoval řecké politice archetypální populismus PASOKu, který do
popředí zařazoval požadavky tzv. neprivilegovaných. Bojoval za sociální spravedlnost,
lidovou suverenitu a národní nezávislosti proti establishmentu, kterému bylo vyčítáno, že si
různými způsoby monopolizuje jak politickou, tak ekonomickou moc, a to již od konce řecké
občanské války v letech 1946 – 1949. Mnohdy tak činí s pomocí zahraničních sil (nejdříve
britských, později amerických.)“57 V devadesátých letech se jak diskurz, tak politická témata
PASOKu mění a autoři tvrdí, že se jeho čelní představitelé, zejména Costas Simitis, snaží o
modernizaci sociálně-demokratických témat, tudíž se dle Stavrakakise a Katsambekise kloní
k anti-populistické rétorice, která se uzavírá neoliberalizací strany kolem roku 2010. Jak jsme
již viděli v díle Chantal Mouffe, neděje se tak zcela jistě pouze v Řecku, ale v celé Evropě,
kde se socialistické či sociálně-demokratické vlády více přibližují neoliberální rétorice58, čímž
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ztrácí svá základní témata a také svůj základní elektorát (příkladem může být Blairova New
Labour, ale i později Socialistická strana Francie v době vlády Françoise Hollanda). Autoři
dále zmiňují, že neschopnost socialistické vlády reagovat na přicházející ekonomickou krizi a
její drastické konsekvence, kterým dominovaly škrty, úsporná opatření, masivní privatizace a
nekončící debaty na úrovni Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu,
vedla k masivním lidovým protestům a nárůstu popularity jak krajně pravicových uskupení
(LAOS59, Zlatý úsvit60), tak ke vzniku široké levicové koalice s názvem Syriza. Jednalo se o
seskupení menších levicových stran a sociálního hnutí Aganaktismenoi (obdoba španělských
Indignados), které stálo v centru masivních demonstrací austerity policies (úsporným
opatřením). Syrize se dařilo spojit jak neorganizovaná lidová hnutí, tak politické strany a
v jejím čele stanul charismatický mladý politik Alexis Tsipras (v té době mu bylo 38 let).
Vedle volebních úspěchů, které velmi rychle narůstaly – zatímco v roce 2009 získala Syriza
v parlamentních volbách 4,6 procent, o tři roky později v červnu 2012 to bylo celých 26,89
procent hlasů, se ovšem vyjasňoval také diskurz uskupení, který velmi jasně definoval
antagonismus „my“ a „oni“. Stavrakakis a Katsambekis dále uvádějí: „Nejdříve je potřeba
zmínit, že donedávna nebyl pojem „lid“ v diskurzu Syrizy příliš přítomen, spíše byl vyjádřen
nepřímo prostřednictvím synekdoch a metonymie. Mnohem více užívané byly signifikanty jako
„mladí“, „hnutí“ nebo jednoduše „společnost“, což souviselo se silnou identifikací se se
sociálními hnutími a aktivitami.61“ Ještě v roce 2009 tak Tsipras ve svých projevech pojem
„lid“ používal velmi skromně, což se ovšem změnilo v předvolebním klání na jaře a v létě
roku 2012, kdy se k „lidu“ odkazuje téměř padesátkrát v rámci jednoho projevu. A je to právě
v této době, kdy se z prázdného signifikantu „lid“ stává, řečeno s Laclauem, uzlový bod, který
zcela určuje celý Tsiprasův projev. Autoři dále argumentují, že stejně důležitý je také aspekt
antagonistické podstaty definice „lidu“, a sice, že je stěžejní se zaměřit také na definici
protivníka. Tsipras ve svých projevech jasně odděluje dva vzájemně se konfrontující celky,
„lid“ a „další“, přičemž do druhé kategorie spadají jak instituce, například Troika, tak tzv.
„nepřátelé lidu“, tudíž ti, kdo podporují úsporná opatření a masivní škrty. Konkrétně říkají,
že: „obecně lze říci, že diskurz Syrizy zcela jasně a pevně stojí na antagonistickém schématu,
přičemž dominující je model „my/lid“ versus „oni/establishment“. Tím se vytváří dva řetězce
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Zlatý úsvit – krajně pravicová strana
61
STAVRAKAKIS, KATSAMBEKIS. Left-wing populism in the European periphery: the case of SYRIZA,
2014, s. 127
60

27

ekvivalencí, které si vzájemně odporují: „my“ – lid, který je zasažen úspornými opatřeními a
„oni“ – politický establishment, který realizuje politiky diktované tzv. Troikou.62“
Závěrem lze shrnout, že Stavrakakis a Katsambekis svou analýzu zakládají na Laclauově
teorii populismu a předpokládají, že lidový subjekt (uzlový bod) vzniká krystalizací
jednotlivých požadavků řetězců ekvivalencí, které propojuje sdílený odpor či odmítnutí.
Říkají, že rozdíl mezi levicovým a pravicovým populismem spočívám v odlišném způsobu
konstrukce lidu a na případu Syrizy ukazují, že je v jejím diskurzu „lid vyzýván, aby se
aktivně podílel na společném projektu radikální demokratické změny, na projektu, který je
emancipační a seberozvíjející [….] levicový lid je na rozdíl od lidu pravicového představen
jako inkluzivní, plurální a aktivní subjekt, jenž není omezený etnickými, rasovými,
genderovými a jinými omezeními, jako subjekt, který je nahlížen jako iniciativně jednající,
samostatně vstupující do společných témat, jako subjekt, který nečeká, až bude veden.63“
Autoři tak popisují rozdíl mezi levicovým a pravicovým populismem v odlišných způsobech
ideologického vzývání lidu a naznačují, že vede k odlišným výsledkům: levicový populismus
předpokládá otevřený řetězec ekvivalencí a pravicový jej naopak vědomě uzavírá. Zároveň
z jejich přístupu není příliš jasné, jak levicový populismus docílí opakovaného otevírání
řetězce ekvivalencí tak, aby se nezhroutila antagonistická linie, ale zároveň se mohly
krystalizovat nové požadavky konstruující lidový subjekt. Pro tento efekt je nutné, aby došlo
k procesu stabilizace, který probíhá tak, že pravicový populismus se snaží udržet řetězec
ekvivalencí jednotný a homogenní, zatímco levicový nebrání expanzi řetězce a otevírá jej.
4.2.Pravicový populismus
Abychom mohli skutečně analyzovat obě zkoumaná hnutí, musíme si vedle definice
levicového populismu, představit také populismus pravicový. Výchozím bodem je v každém
případě také Laclauova diskurzivní teorie a teorie populismu, tudíž je pro nás zcela stěžejní
konstrukce lidu a charakter řetězce ekvivalencí. Výše zmiňovaní Stavrakakis a Katsambekis 64
například popisují rozdíl mezi levicovým a pravicovým populismem v odlišných způsobech
ideologické interpelace lidu a naznačují, že tato interpelace vede k odlišným výsledkům. Dalo
by se říci, že levicový populismus předpokládá otevřený řetězec ekvivalencí, zatímco
pravicový se jej snaží uzavřít.
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Definici pravicového populismu předkládá také francouzský politolog a dlouholetý specialista
na Národní frontu Jean-Yves Camus. V článku Les droites populistes radicales en Europe
occidentale, který je součástí výše již několikrát zmiňované sbírky Le Retour des populismes
na úvod říká: „pravicový populismus je možné definovat také jako politický, případně vládní
styl, který se odvíjí od dvou základních principů. Těmi je antagonistický vztah mezi „lidem“ a
„elitou“, přičemž zásadní úlohu hraje národní zájem […] a druhým principem je snaha
zaměnit reprezentativní demokracii za demokracii přímou.65“ Dále také vysvětluje, že
pravicové populismy nazývá radikálními zejména z toho důvodu, že navrhují některá řešení,
která jdou zcela proti liberálně-demokratickému statuu quo. Mezi takové postoje počítá
například odvržení všeho nadnárodního, ať už se jedná o evropské, mezinárodní smlouvy
nebo kritiku globalizace. Camus si také všímá, že představitelé pravicových populistických
hnutí často sice konstruují lid, ale tento lid by mohl být velmi jednoduše zaměněný za pojem
národ. Jako příklad udává dlouhodobou kritiku migrace a jejích dopadů, kterou často používá
lídryně Národní fronty Marine Le Pen, kdy následně akcentuje, že se obrací na ty, kdo jsou
skutečně odsud, na tzv. Francouze de souche66, na ty, kdo jsou zde „zakořenění“67. I když
Camus nepatří k teoretikům laclauovského typu, je i pro nějak koncept lidu stěžejní, z toho
důvodu se jím v analýze budeme zabývat primárně.
Nyní si ale podrobněji představíme další francouzsky psané práce o tématu populismu,
abychom získali širší představu, jak je koncept pojímán a zkoumán.
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5. Populismus ve francouzsky psané literatuře
Poprvé se slovo populismus dostává do francouzského slovníku Larousse68 v roce 1929 a má
v podstatě tři významy. Prvním je označení pro politický směr, který se rozvíjel od roku 1870
v Rusku s jasným příklonem k socialismu. Druhá definice říká, že se jedná o konkrétní
politickou ideologii používanou nacionalistickými stranami za účelem osvobození lidu, ale
bez navrácení se k třídnímu boji. A poslední definice říká, že jde o umělecký, konkrétně
literární styl, který se zaměřuje na popis života a pocitů lidových vrstev obyvatelstva.
Ve francouzsky psané odborné literatuře je koncept populismu teoreticky celkem hojně
zpracován (za zmínku jistě stojí práce teoretiků jako Pierre-André Taguieff, Dominique
Reynié, Éric Fassin, Albert Camus, Sylvain Crépon, Michel Wieviorka), často ovšem spíše
v souvislosti s pravicovými subjekty. V této části diplomové práce se budeme zabývat
jednotlivými přístupy vybraných teoretiků, přičemž základní rámec budeme čerpat z díla
Dominiqua Reynié.
Badatelé se ovšem stejně jako jiní teoretici populismu shodnou na vágnosti pojmu, jemuž
užití Dominique Reynié69 předkládá v knize LAvenir du populisme tři základní
charakteristiky.
Krize zastupitelské demokracie, která je dle Reyniého způsobena také francouzským
poloprezidentským systémem, jež je ze své podstaty méně reprezentativní a mnohdy se
mohou občané cítit odtržení od možnosti podílet se na rozhodování, z toho důvodu jsou pro
francouzský kontext relevantní návrhy spojené s koncepty přímé demokracie.
Antagonistický charakter společnosti, Reynié se domnívá, že francouzská společnost je vůči
konstrukci „lidu“ jež je v opozici vůči „elitám“ s ohledem na historický kontext senzitivní,
zároveň pro ni platí, že politický lídr či vůdce je ztělesněním „lidu“.
Jako francouzské specifikum chápe také fakt, že političtí představitelé, kteří jsou často
označováni za populisty se ovšem sami nechávají populisty nazývat a termín nepokládají za
pejorativní. Reynié zmiňuje, že jak představitel levicového populismu Jean-Luc Mélenchon,
tak představitelka opačného směřování Marine Le Pen, opakovaně deklarují, že „jsou
populisté.“ Jean-Luc Mélenchon tak činí například při projevu v Metz v lednu 2012, kdy říká:
„Často jsem nazýván populistou, protože součástí toho slova je také slovo lid [le peuple]. A já
jsem hrdý na to být součástí lidu, a pokud to tedy znamená být populistou, tak jím jsem.“70
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Limity definice francouzského populismu, kterou Reynié předkládá, se ovšem ukazují
v souvislosti se zvolením Emmanuela Macrona prezidentem Francie, jehož kampaň „ani
levice, ani pravice“ se velmi podobá některým jiným „populismům středu.“
Pierre-André Taguieff71 pro zkoumání Národní fronty využívá pojem „nový nacionální
populismus“ a tvrdí, že strana vykazuje jistou podobnost s boulangistickým a poujadistickým
hnutím. První, názvem se odkazující na postavu Charlese Boulangera, jenž byl v osmdesátých
letech devatenáctého století v počátcích Třetí francouzské republiky ministrem války a svou
politikou se snažil obracet na „malé lidi, jejichž zájmy stavěl do popředí a vymezoval se vůči
tzv. notáblům. Jeho hnutí ovšem nemělo příliš dlouhou životnost a nedožilo se ani konce Třetí
republiky v roce 1940. Druhé zmíněné hnutí, jež neslo název Unie obchodníků a řemeslníků,
se zformovalo v poválečné Francii okolo postavy generála Pierra Poujada a v roce 1956
dokonce uspělo v legislativních volbách, kdy jedním ze zvolených poslanců byl také JeanMarie Le Pen, toho času bývalý dobrovolný voják v Indočíně a příznivec vichystického
režimu. Jak název vypovídá, hnutí se obracelo k obchodníkům, malým živnostníkům,
ekonomicky se vztahovalo k velmi liberálním východiskům, nesouhlasilo například se
zvyšováním daní, apod. Tagueiff obě hnutí klasifikuje jako „národní populismus“, a to z toho
důvodu, že se odkazují k homogenní národní identitě a zároveň artikulují antagonismus mezi
„malými obchodníky“ a „elitami“ v případě notáblů u boulangistů, respektive politické levice
u poujadistů.
Znovu začal být populismus velmi hojně diskutován v osmdesátých letech v souvislosti
s volebními úspěchy do té doby poměrně marginalizované Národní fronty, ta získává v roce
1984 jednak deset křesel v Evropském parlamentu, ale vlivem změny volebního systému
z většinového na proporční také 35 zástupců v Národním shromáždění o dva roky později. Je
to od dob jejího založení v roce 1972 v průběhu kongresu nacionalistického Národního řádu
(Ordre Nouveau) první větší volební výsledek a také lze hovořit o první etapě jejího
„oddémonizování“ – dédiabolisation72 . Teoretiky je často také řazena k novým populismům,
o nichž pojednává Dominique Reynié ve své knize Les nouveaux populismes73. Tvrdí, že tato
hnutí reagují na aktuální historický kontext, v osmdesátých letech tedy zejména na
ekonomickou krizi, postupné ztrácení sociálních jistot a také na vznikající konflikty mezi
„nativními“ Francouzi a pracovními migranty, kteří v zemi zůstávají. Jean-Marie Le Pen těží
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z obecné nespokojenosti a zklamání s Mitterrandovou vládou, ale také z oslabení odborového
a dělnického hnutí a obrací se na „zranitelné malé Francouze“ s nacionalistickou a
protekcionistickou rétorikou. Tyto snahy vyvrcholí prezidentskými volbami v roce 2002,
v nichž se do té doby nepřijatelný, extrémistický a antisystémový Le Pen dostává do druhého
kola a poráží socialistického kandidáta Lionela Jospina. Následně Národní fronta ztrácí svůj
význam, nicméně se stále drží zejména voleb do Evropského parlamentu, v nichž slaví úspěch
pokaždé od prvního zvolení v roce 1984. Tradiční strany se zároveň snaží Národní frontě čelit
tak, že velmi často přejímají její diskurz, což velmi obratně demonstroval Nicolas Sarkozy
v dobách svého prezidentství (2007 – 2012).
Zásadnější obrat ve vývoji této po dlouhou dobu jediné populistické síly v Hexagonu přichází
v roce 2011, kdy včele strany střídá Le Pena jeho dcera Marine Le Pen, která je toho času
evropskou poslankyní, ale také zdánlivě emancipovanou ženou s právnickým vzděláním.
Jejím cílem je normalizovat stranu natolik, aby se stala integrální součástí francouzské
politické mapy. Alexandre Dézé74 hovoří o druhé fázi „oddémonizování“ Národní fronty,
které se projevuje zejména distancováním se od radikálních členů, které často končí až jejich
vyloučením, ale také oproštění se od antisemitských postojů a kontroverzních výroků JeanMarie Le Pena, proměnou veřejného obrazu strany, ale také novou strategií otevírání se
potenciálním členům a členkám z řad veřejnosti, médií či akademické sféry. K tomuto účelu
zakládá Marine Le Pen think tank Idées Nation (Národní myšlenky) a také spolek
Rassemblement Bleu Marine (Sdružení modrá Marine), které umožňuje lidem se ke straně
připojit, ale nezískat členstvím poměrně pejorativní označení „frontista“. Významně se ale
proměňuje také politické směřování Národní fronty, z ekonomicky až ultraliberální strany se
stává silou, která se obrací na „neviditelné“ a „zapomenuté75“, akcentuje sociální témata a
snaží se transformovat v „ochránce“ „malých Francouzů“, kteří jsou ohrožení globalizací,
ekonomickou krizí, národními i nadnárodními politickými elitami a zejména migrací. Marine
Le Pen také velmi dbá na budování kádrů a formování mládeže, pořádá tak letní školy, kde
vždy vystupuje s plamennými projevy, ale zároveň dává zástupcům mládežnické organizace
(FNJ, Génération Nation) jak na kandidátních listinách, tak ve struktuře strany. Vnitřní
fungování Národní fronty dlouhodobě sleduje politolog Sylvain Crépon76, který je také
spoluautorem rozsáhlého sborníku Les Faux-Semblants du Front National, který vyšel v roce
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2015 v nakladatelství SciencesPo Paris. Výrazně se profiluje v předvolební prezidentské
kampani v roce 2012, kdy také velmi výrazně přebírá republikánskou rétoriku univerzalismu
a vkládá některým zásadním principům vlastní obsah. Nejvýrazněji to lze pozorovat na
konceptu laïcité (laickost), jež používá pro marginalizaci muslimských občanů Francie, a
naopak jeho prostřednictvím zdůrazňuje křesťansko-židovské kořeny Francie77. Jerôme
Fourquet v této souvislosti hovoří o „cílené strategii, prostřednictvím které se na jednu stranu
vymezuje vůči otcově antisemitismu, a zároveň oslovuje židovské občany Francie, jímž chce
poskytnout ochranu před islamistickou hrozbou78“. Tuto snahu umocňují opakované
teroristické útoky v letech 2015, 2016, 2017 a 2018, na něž Marine Le Pen vždy reaguje
pomocí republikánské rétoriky a často dělá dojem, že je jedinou strážkyni republikanismu.
Zároveň se namísto jejím otcem často užívaného slova „národ“ a „vlast“ se zaměřuje na
konstrukci „lidu“, který pečlivě umísťuje do opozice vůči „elitám“.
Předvolební klání v prvním čtvrtletí roku 2017 posunuje strategii normalizace Národní fronty
ještě o stupeň dál, když se její lídryně a kandidátka na prezidentku rozhodne nepoužívat své
příjmení a v kampani se spokojit s hesly „Marine“ či „Marine présidente“ (Marine
prezidentka79) a zároveň upozadit i název samotné strany, a to využíváním označení „Bleu
Marine“ (modrá Marine, ale také to ve francouzštině značí tmavý odstín modré), které
odkazuje na „Sdružení Modrá Marine.“ Tuto změnu dovršuje Marine Le Pen na sjezdu strany
v březnu 2018, kdy navrhuje přejmenování strany na Národní sjednocení (Rassemblement
national), které její členové a členky potvrzují ve vnitrostranickém referendu.
Mezitím se ovšem proměňuje také levicová část francouzské politické mapy. Přicházejí také
další výzvy, jimž je třeba čelit, těmi jsou zejména globalizace, oligarchizace evropského
společenství, krize demokracie, ale také krize reprezentace.80
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Název hnutí La France Insoumise (zkráceně LFI) bývá do českého jazyka často překládaný
jako „Nepoddajná či Nesehnutá Francie“, pro účely této práce ovšem ponecháme francouzský
název a dále v textu budeme používat zkratku „LFI“, která se ve frankofonní literatuře, ale i
v běžném užití novináři a veřejností, objevuje nejčastěji. Hnutí bylo oficiálně založeno 10.
února 2016 s hlavním cílem, a to podpořit prezidentskou kandidaturu Jeana-Luca Mélenchona
ve volbách na jaře roku 2017.
Nejednalo se o blesk z čistého nebe, nýbrž o přejmenování a fúzi několika dříve fungujících
subjektů, zejména Front de Gauche (Levicová fronta) a drobných radikálně-levicových
uskupení, o nichž budeme podrobněji referovat níže. Momentálně má LFI sedmnáct poslanců
a poslankyň81 ve francouzském Národním shromáždění, parlamentní klub a poslední evropské
volby jí přinesly šest mandátů v Evropském parlamentu.82
Abychom pochopili vývoj a charakter tohoto hnutí, musíme se jednak podívat více do jeho
historie, ale také věnovat prostor pro seznámení se s centrální postavou LFI, Jeanem-Lucem
Mélenchonem.
6.1.Historie a vývoj
Za přímého předchůdce LFI je vnímané hnutí Front de Gauche (Levicová fronta), které se
začalo formovat již v letech 2004 a 2005, a to v souvislosti s referendem o evropské Ústavě.
Do debaty, které více či méně dominovala Národní fronta, jelikož z výhradně protievropských
pozic explicitně podporovala odmítnutí Ústavy, se ale významně zapojují také levicové strany
(Levicová strana, Komunistická strana Francie)83. Po letech hádek a rozporů tím zahajují
debatu o sjednocení levice, do čehož významně o čtyři roky později vstupuje také irské
referendum o přijetí Lisabonské smlouvy, během něhož se francouzská radikální levice
shoduje na důvodech pro nepřijetí smlouvy. A tak pro nadcházející volby do Evropského
parlamentu v roce 2009 vytvářejí společnou eko-socialistickou Levicovou frontu (Front de
Gauche), jejíž hlavní postavou se stává právě Jean-Luc Mélenchon, do té doby dlouholetý
člen Socialistické strany, za níž byl opakovaně zvolen senátorem (1986 – 2010 s přestávkou
mezi lety 2000 a 2004) a formulují se tak jedny z prvních levicových kritik Evropské unie,
které jsou ovlivněny také probíhající ekonomickou krizí a odporem vůči „neoliberalizaci
evropské integrace84“. S programem, který upozorňuje na neduhy globalizace a oligarchizace
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evropského společenství, získávají 6,48 procent hlasů a 5 europoslanců. Mélenchon se
prezentuje také v prezidentských volbách 2012, kdy v prvním kole získá 11,11 procent,
přičemž pro kolo druhé otevřeně podpoří socialistického kandidáta Françoise Hollanda.
V průběhu této kampaně je pozorovatelná jeho diskurzivní proměna, ale také radikalizace
jeho projevu a stále větší vymezování se vůči Národní frontě.
Oficiální program pro prezidentské a legislativní volby nese název Lhumain dabord (Na
prvním místě je člověk), ale již v průběhu kampaně se od velmi často používaného výrazu
lhumain (člověk, lidská bytost) přiklání k užití slova „lid“ (peuple) jakožto kolektivního
označení osob, na něž se v rámci své kampaně obrací. Kampaň je silně polarizující, staví proti
sobě „elity“ a „lid“, „mocné“ a bezmocné“, „bohaté“ a chudé85“ a jedním z hlavních
volebních hesel je „Quils en aillent tous!“ (ať všichni táhnou), které je namířeno jak na
oligarchické evropské elity, tak na francouzskou politickou reprezentaci. Stejný název nese
publikace86, kterou Mélenchon vydává v roce 2010 jako předzvěst prezidentské kampaně.
Kniha je řazená do několika kapitol a představuje v ní svůj pohled na francouzské a
celosvětové politické zřízení, hovoří o důstojnosti lidského života a obrací se na
„neviditelné87“. Jak tvrdí také Reynié, Mélenchon se rétoricky snaží sekundovat Národní
frontě a vidí potenciál v tom, „že se poprvé od roku 1965 prezidentské volby odehrávají
uprostřed silné ekonomické krize, která nemá od konce druhé světové války obdobu.88“
Volební výsledek je ale interpretován jako neúspěch, protože se nepodařilo ani sjednotit levici
tak, aby byla relevantním soupeřem Socialistické straně, ani porazit Národní frontu, jejíž
kandidátka Marine Le Pen získává 17,9 procenta hlasů. Následují interní debaty, členové
hnutí svého lídra kritizují za přílišné autoritářství a dochází ke konfliktům také
s Komunistickou stranou Francie a konkrétně s jejím předsedou Pierrem Laurentem.
Mélenchon se zároveň v září roku 2012 v Buenos Aires poprvé setkává s argentinským
filosofem Ernesto Laclauem a belgickou teoretičkou Chantal Mouffe.89 Diskutují zejména o
„konstrukci lidu“ a o budoucnosti světové levice a zřejmě právě toto setkání zavdává
Mélenchonově explicitnímu obratu k použití pojmu „lid“, který se zdá být završen
prezidentskými volbami v roce 2017. Mélenchon o Chantal Mouffe v rozhovorech, které
s ním vedl novinář Marc Endeweld říká: „Já a Chantal Mouffe vytváříme globální doktrínu,
která by měla spíše směřovat k akci než k pouhé další spekulaci. Nemyslím si, že by jinde na
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světě taková debata probíhala, tato je zcela ojedinělá.90“ Novináři Stéphane Alliès a Lilian
Alemagna, kteří v roce 2018 publikovali prozatím první komplexní publikaci zaměřenou na
osobnost Jeana-Luca Mélenchona se domnívají, že si Mélenchon vzal z konceptu populismu,
tak jak jej definuje Mouffe, poměrně hodně inspirace. „Zaměřuje se na chudobu a zahrnuje
také požadavky nových sociálních hnutí (feminismus, LGBT, politická ekologie), které se snaží
formulovat společně se zájmy dělnické třídy.91“ I přes to, že se v rámci platformy Levicová
fronta stále hromadí rozpory, Mélenchon nadále pokračuje v budování vlastní vize, jak porazit
pravicový populismus. Na půdě Evropského parlamentu, jehož je členem od roku 2009, vede
se svými kolegy z radikálně levicové frakce NGL/GUE, a hlavně se dvěma postavami
španělského hnutí Podemos, Pablo Iglesiasem a Iñigo Errejónem, debaty o možnosti sjednotit
levici, která nečerpá tolik ze spolupráce s odbory, jako tradiční socialistické a sociálnědemokratické strany, ale která umožňuje nový náhled a širší začlenění sociálních hnutí. To
vede v roce 2014 k vydání publikace LÈre du peuple92 (Čas lidu), kde je konceptu lidu
věnovaná celá jedna kapitola, a kde se Mélenchon jednak krátce vrací k prezidentským
volbám, ale hlavně představuje svůj další program, vytváří antagonistické vztahy a „lid“ staví
na první místo.
Týž rok vrcholí konflikty v rámci hnutí Levicová fronta, které vedou k tomu, že
Komunistická strana Francie deklaruje ukončení spolupráce, a dokonce se na každoročně
konaném levicovém festivalu Fête de lHumanité, který komunisté organizují, Jean-Luc
Mélenchon a Pierre Laurent (generální tajemník KSF) odmítají potkat. Konflikty se týkají
jednak politického směřování hnutí, ale také postavy lídra, což vede v červenci 2016
k odtrhnutí příznivců a podporovatelů Mélenchona a k založení hnutí La France Insoumise,
jenž se velmi inspiruje latinsko-americkými příklady úspěšných populistických hnutí
(zejména perónismem), ale teoreticky čerpá také z díla Chantal Mouffe, která se sama
dokonce účastní některých „nepoddajných“ shromáždění. Hnutí klade důraz na propojení
socialistických a ekologických východisek a jeho hlavním cílem je příprava na prezidentské
volby na jaře 2017.
6.2. Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon je osobnost neodmyslitelně spjatá s francouzskou politickou scénou již
po desetiletí. Vzhledem k tomu, že není jen otcem zakladatelem hnutí LFI, ale zaštiťuje jej i
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ideologicky, je nutné věnovat prostor a čas pro jeho představení. Narodil se 19. srpna 1951
v marockém Tangeru, kde se svými rodiči, kteří byli tzv. pieds-noirs93 z Alžírska, žil až do
roku 1962, kdy došlo k vyhlášení nezávislosti Alžírska. Jako jedenáctiletý chlapec tak musel
opustit rodnou zemi, což ho, jak sám často opakuje, ovlivnilo na celý život. „Když se vám
stane, že jste v jedenácti letech vyhoštění, tak poznáte, že stabilita společnosti, ale i vaše,
závisí na dohodách, které se mohou rozpadnout z minuty na minutu.“ Z dětství v Maghrebu
plyne také jeho celoživotní zájem o severoafrické země, stejně jako sensibilita k otázce
uprchlictví. První politické angažmá zažil, podobně jako většina lidí jeho generace, v průběhu
roku 1968, kdy se ještě jako středoškolák snažil zapojit do odborových stávek. V létě také
putoval po Španělsku a Portugalsku, čemuž často říká „cestování po diktaturách94“, a velmi
ho zasáhla sovětská okupace Československa, která mu dokonce zabraňuje být komunistou.
„To, jak skončilo Pražské jaro mě možná politicky zasáhlo ještě více než květen 68 ve Francii.
Všichni jsme cítili, že něco špatně skončilo.95“ Následující rok začal studovat filozofii na
Filozofické fakultě univerzity v Besançon, kde se okamžitě zapojil do organizace UNEF
(Národní unie studentů), která se vymezuje vůči druhé studentské organizaci Unef
Renouveau, jež je blízká Komunistické straně. V sedmdesátých letech se stále angažoval ve
studentských a odborových organizacích, psal články do univerzitních, ale i dalších periodik
(například do dosud existujícího časopisu Politis) a začínal se přibližovat Socialistické straně,
do níž se v té době uchylovalo dost levicově smýšlejících lidí, kterým se příčil „stalinismus“
komunistů96. V roce 1974 se podílí na prezidentské kampani Françoise Mitterranda, který
kandiduje pod tzv. společným programem. „V té době to byli samí revolucionáři, kteří po
nocích lepili Mitterrandovy plakáty, kampaň jsme dělali společně s dělníky a jeho program
mě fascinoval. Ale, když bylo třeba si vybrat, tak jsem byl blíž socialistům, nedokázal jsem se
ztotožnit s politikou Sovětského svazu, byla tady pořád vzpomínka na Prahu, pak jsme se
s komunisty hodně hádali na fakultě, do toho události v Polsku, nešlo to, socialisté mi přišli
mnohem otevřenější.97“ Vedle roku 1968 ho formoval právě také již zmiňovaný François
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Mitterrand, který ho ovlivnil zejména tím, že chtěl sjednotit levici. „Sjednocení levice je pro
mě znamení touhy po socialismu.98“ Členem Socialistické strany se Mélenchon stává v roce
1977 a v průběhu sedmdesátých let zastává několik volených funkcí (zastupitel ve městě
Massy, radním v departmentu Essonne a v roce 1986 senátorem, kterým je znovuzvolen
následně v letech 1995 a 2004. mezi lety 2000 a 2002 byl také náměstkem ministra školství
Jacka Langa ve vládě Lionela Jospina a měl na starosti agendu profesního vzdělávání.
Momentálně je poslancem Národního shromáždění za Marseille a stále zůstává ústřední
postavou jak hnutí La France Insoumise, tak současné francouzské radikální levice.
6.3. Prezidentská kampaň 2017
Mélenchonova kampaň byla spojená s použitím inovativních metod, například hologramů99,
ale také „nepoddajných karavanů“, jimiž jeho příznivci a podporovatelé objížděli předměstí a
vyloučené lokality, aby informovali o volbách, distribuovali hlasovací lístky a mluvili
s občany o jejich programu. Kampaň zaznamenala média z celého světa, jelikož kombinovala
prvky nehierarchického rozhodování, přímého dialogu, inovativních metod a originální
mediální výstupy. Zároveň se v průběhu předvolební kampaně Mélenchonovi navyšovaly
preference, kdy figuroval na třetím místě, těsně za preferencemi Marine Le Pen. Reakcí na
tuto skutečnost bylo vyostření konfliktu mezi představitelkou Národní fronty a prezidentským
kandidátem La France Insoumise.
6.4.Užití pojmu lid
Pro analýzu pojmu „lid“ v diskurzu a programových prohlášeních LFI (potažmo dříve Front
de Gauche) a Jeana-Luca Mélenchona použijeme teorii populismu Ernesta Laclaua. Řetězec
ekvivalencí vypadá na první pohled jako nekončící, je složen z požadavků, které mají
metonymickou podstatu, a které sdílejí jednotnou charakteristiku, a sice odmítnutí či zavržení
autoritou. Na první pohled se může zdát, že je možné donekonečna přidávat další požadavky.
Je dále zřejmé, že v určitý moment, se právě pojem „lid“ stává prázdným signifikantem a bere
na sebe predeterminovanou podstatu. Symptomatickým může být pro tento účel Mélenchonův
projev z náměstí Bastily dne 18. března 2012 u příležitosti „Shromáždění za 6. republiku“,
který zahajuje slovy: „Kde jsme byli celou dobu? Chyběli jsme si! Ale jsme zpátky, na
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náměstí Bastily, pod rudou vlajkou. My, lid revoluce100.“ A následně vyjmenovává, že se
obrací na „ženy, sirotky, nelegální migranty, lidi bez domova, vysokoškolské učitele,
nezaměstnané, prekarizované, nešťastné, oběti globalizace a žijící v mizérii.“ Tyto skupiny
podle Mélenchona pojí společná frustrace a odpor k politickým a ekonomickým elitám.
Požadavky, které konstituují řetězec, jsou metonymické, sdílí tedy jen to, že jsou odmítnuty
držiteli moci, což se velmi podobá Stavrakakisově a Katsambekisově analýze řecké Syrizy.
Každý z požadavků prvků řetězce ekvivalencí může být nahrazen jiným, což z něj dělá
řetězec otevřený. Stejným způsobem je lid prezentován v programových dokumentech
Levicové fronty a později také LFI. Ústředním heslem pro kampaň v roce 2012 se stává
„Place au Peuple“ (Udělejme místo lidu).
V roce 2014 vydává Mélenchon knihu LÈre du peuple (Je čas lidu), v jejímž úvodu se
odkazuje na důležitost sociálních a revolučních hnutí: „Levicová fronta byla založena na
nejlepší tradici dělnického hnutí, republikánských revolucí a sociálních a ekologických hnutí.
Naším zájmem je sjednotit všechny síly, které chtějí bojovat za levicovou politiku, ale také
ženy a muže z odborového hnutí a všechny občany, kteří chtějí být součástí této změny.
Nastává náš čas. Čas lidu Francie, jeho alžírského, marockého, tuniského lidu. Všeho lidu.“
Vytváří tak vztah mezi jednotlivými řetězci ekvivalencí, jelikož i přes jejich odlišnosti, mají
stejný cíl, a to být součástí emancipační a lidové revoluce. Proces stabilizace tak probíhá stále
se opakujícím otevíráním řetězce ekvivalencí novým požadavkům, které krystalizují okolo
lidového subjektu.
Z analýzy mediálních vyjádření, programových prohlášení a předvolebních materiálů se zdá,
že počáteční událostí, během níž se Mélenchon obrací na Francouze a Francouzky
prostřednictvím označení „lid“ je prezidentská kampaň v roce 2012 a následný rozkol
v Levicové frontě, který mu paradoxně umožňuje větší volnost a autonomii. Hlavním heslem
prezidentské kampaně o pět let později v roce 2017 je „Force du peule“ (Moc lidu), přičemž
v projevech, ale ani v programových dokumentech již neartikuluje lid pomocí konkrétního
řetězce ekvivalencí, spíše jej dává výrazně do opozice vůči „elitám“, které definuje velmi
široce a na něž se obrací jednotným apelem „dégagez“ (táhněte). Antagonistický vztah má
vůči konkurenčním politikům, které staví proti jím definovanému lidu. V této souvislosti je
nutné zmínit zejména lídryni Národní fronty Marine Le Pen
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„Co nám říká pan Macron a jeho neoliberální kamarádi? Staví se proti nám, lidu Francie101.“
Veřejná shromáždění mají také zcela jiný charakter, což je umocněno použitím hologramů,
nejedná se o tradiční vystoupení na pódiu, Mélenchon se velmi často nachází uprostřed davu,
čímž se snaží ještě více přiblížit a vtělit do „lidu“.
Ovšem zdá se, že se postupem času z jeho projevů ztrácí emancipační apel na vynoření se
dosud utlačovaného a marginalizovaného lidu, stejně jako nedochází k artikulaci lidu
prostřednictvím řetězce ekvivalencí, zůstává tedy v antagonistické linii, přičemž pracuje více
na definici toho, kdo je „elita“. „Co paní Le Pen a fašisté, co ji obklopují? Proč nám tvrdí, že
lidé žijící ve Francii neumí francouzsky? To je blbost! A pan Fillon a jeho skandály? Já jim
oběma říkám: táhněte!102“ Samozřejmě, že pojem „lid“ používá, ale zdaleka tak explicitně
nevysvětluje, koho do něj zahrnuje, často například hovoří o „velkém lidu všech barev“, o
„lidu, který trpí, který si zaslouží více“ a mnohdy jej nahrazuje také pojmy „Francie“. „My
jsme Francie, vy jste Francie“. A také pojmy „národ“ či „vlast“. „Je naší povinností, jako
národa, abychom řekli, že imigrace je přirozený proces, a že nechceme, aby se naše vlast
podílela na smrti desítek tisíc lidí ve Středozemním moři,“ říká Mélenchon 9. dubna 2017 na
shromáždění v Marseille.
Konstrukci lidu staví na antagonistické linii, kdy jasně odděluje lid a držitele moci, přičemž
LFI „lidem“ myslí celou řadu skupin, jejichž sjednocujícím bodem je jednak odpor
k ekonomickým a politickým elitám, ale také heterogenita. Tuto strategii ovšem hnutí
nevyužívá po celou zkoumanou dobu a ukazuje se, že také pro levicový populismus platí jistá
uzavřenost řetězce ekvivalencí, a to také jako důvod udržení antagonistické linie.
Na jaře roku 2017 a následně také 2018 bylo uskutečněno osm strukturovaných rozhovorů
s členy a členkami LFI. Rozhovory proběhly v Paříži a okolí, tudíž jejich výpovědní hodnotu
jistě nelze vztahovat globálně k celému hnutí, ale i tak dokreslily již existující představu o
konstrukci lidu, ale i vnímání Jeana-Luca Mélenchona jako lídra. Z rozhovorů vyplývá, že
pod pojmem „lid“ si představují zejména „lid Francie. Všechny, kdo žijí na území Francie,
ale také všechny, kdo hovoří francouzsky. Náš lid je lid internacionalistický, lid levicový103“
Na upřesňující otázku, zda tedy do jimi chápaného a artikulovaného „lidu“ patří i lidé, kteří
mají jiné než levicové přesvědčení, někteří odpovídají, že ano, pokud nejsou „fašisté,
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nacionalisté či neoliberální socialisté,104“ jiní „ano105,“ a další, že jen Marine Le Pen se
obtížně zahrnuje do stejného lidu Francie. Jedna z otázek se týkala také občanství, a zda je pro
definici „lidu“ důležité, jestli jsou lidé občany Francie či nikoliv. Téměř všichni respondenti
se shodli, že státní příslušnost nehraje roli, lidem Francie tak může být kdokoliv, kdo stojí o
budování světa postaveného na rovnosti, lidské důstojnosti a sociální spravedlnosti. Podobně
respondenti odpověděli také na otázku týkající se náboženství. „Součástí lidu je každý, ať už
muslim, žid, křesťan nebo ateista. Když samozřejmě ctí demokracii, naši radikální
demokracii106.“ Tím ovšem lze také demonstrovat, že řetězec ekvivalencí, byť je
metonymický a na první pohled nekončící, svůj konec minimálně v diskurzu LFI a jejím
chápání, má.
Podíváme-li se retrospektivně na obě prezidentské kampaně Jeana-Luca Mélenchona,
můžeme shrnout, že v roce 2012 skutečně naplňuje některá kritéria vycházející z Lauclauovy
teorie populismu – ve svých diskurzech artikuluje celou řadu rozličných požadavků, které
jsou pomyslnou většinou odmítnuté. Tyto požadavky v určitý moment (např. projev na
náměstí Bastily) reprezentuje pojem „lid“, který se tak stává prázdným signifikantem a
umožňuje prodlužování řetězce ekvivalencí. Zatímco o pět let později, při poslední
prezidentské kampani, se může na první pohled zdát, že je apel na lid dominantnější, objevuje
se v předvolebních materiálech, Mélenchon jej užívá ve svých projevech, atd. Není ale jisté,
zda dochází i nadále k akumulaci požadavků a tedy, zda koncept lidu stále funguje jako
prázdný signifikant, anebo zda je „lid“ spíše konkrétní politickou strategii. Takový závěr by
znamenal, že se mění také samotná podstata hnutí La France Insoumise, které tak může
ztrácet část svého „populistického“ charakteru. Alespoň za předpokladu, že si populismus
definujeme po vzoru Ernesta Laclaua.
6.5.Vnitřní fungování hnutí
Vnitřní struktura hnutí čerpá z nehierarchického a horizontálního fungování některých
autonomních sociálních hnutí, často se rozhoduje konsenzem anebo vnitrostranickými
referendy, ale probíhají také jednání, na kterých se hlasuje. Po celé Francii, ale i v zahraničí (v
České republice funguje jedna) existují tzv. akční skupiny, obdoby místních organizací u
tradičních politických stran, v nichž se setkávají zájemci o zapojení do lokální politiky, do
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pracovních skupin, dobrovolníci pro kampaně, ale skupiny plní i socializační a komunitní roli.
Na lokální úrovni se jednotliví „nepoddajní“ snaží organizovat veřejná shromáždění, na nichž
se diskutují jednak aktuální politická témata, ale také vnitřní mechanismy, a jak je vylepšit.
Funguje také „nepoddajná“ televize, „nepoddajné“ rádio a na jaře roku 2018 byly založeny
také „nepoddajné“ noviny LHeure du peuple (Čas lidu). Vzhledem k tomu, že momentálně
LFI reprezentuje na národní úrovni sedmnáct poslanců, na lokální další desítky, tak se
pravidelně konají veřejná projednávání politického programu a aktuálně je jedním z hlavních
programů také referendum o privatizaci pařížských letišť.
6.6.Může LFI existovat bez otce zakladatele?
V návaznosti na výsledek evropských voleb, který nebyl vrcholnými představiteli LFI
považován za úspěšný – 6,31 a šest zvolených europoslanců, se rozpoutala významná interní
debata, kterou odstartoval odchod jedné z čelních postav hnutí Charlotte Girard a velmi
kritické mediální vystoupení poslankyně Národního shromáždění Clémentine Autin na adresu
aktuálního směřování LFI. Pro veřejnou rozhlasovou stanici France Inter řekla: „Naší devízou
vždy byl pozitivní diskurz, který dodával naději, pokud máme kampaň plnou hněvu a naštvání,
musíme si položit otázku, zda je to správný politický směr.“. Je otázkou, zda se jedná o
přechodné turbulentní změny či o dlouhodobější trend, který povede k rozpadu LFI. O jistou
samostatnost a dalo by se říci nezávislost na Jeanu-Lucu Mélenchonovi se dlouhodobě snaží
také další významná postava hnutí François Ruffin.
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7. Národní fronta
7.1. Historie a vývoj
Kořeny této v současné době poměrně významné francouzské politické síly sahají do
sedmdesátých let dvacátého století, ovšem i bezprostředně po druhé světové válce existovala
ve sjednocené Francii krajně pravicová hnutí, která se přímo či nepřímo odkazovala na
pétainovskou minulost. Krajní pravice byla v té dob poměrně rozdrobená, a jak zmiňuje
politolog Jean-Yves Camus107 nebyla schopná najít jednotící témata, jež by mobilizovala stále
existující resentiment. Až v důsledku událostí května 1968, kdy docházelo mimo jiné ke
střetům studentských krajně levicových a krajně pravicových skupin, vzniká Nový řád (Ordre
Nouveau), jehož hlavním cílem je sjednotit nacionalistické síly v zemi a čelit tak stále sílící
levici. Při svém vzniku má ve svých řadách zhruba pět tisíc zejména mladých aktivistů. Jak se
ale ukazuje, sektářství a silný nacionalismus širší koalici zabraňují a prohra ve volbách 1971
má za následek změnu strategie. O rok později se na kongresu strany všeobecně konstatuje, že
je skutečně potřeba sjednotit dva nejsilnější proudy krajní pravice, národně-revoluční, který
představuje právě Nový řád a ekonomicky liberální, avšak hodnotově konzervativní skupinu
tzv. nationaux (vlastenců, národovců), kteří navazují na boulangistická108 a poujadistická109
politická směřování. 5. října 1972 je tak oficiálně datován vznik Národní fronty110– hnutí, jež
se má prezentovat v legislativních volbách v roce 1973 jako syntéza všeho, co dobový
nacionalismus nabízí a hledá. Pro inspiraci nechodí její zakladatelé příliš daleko a snaží se
využít podobnou strategii jako italské MSI (Movimento sociale italien – Italské sociální
hnutí), kterému se v poválečné době podařilo sjednotit národovecké proudy111 a uspět. Do
čela Národní fronty je symbolicky vybrán student práv, bývalý dobrovolný voják v Indočíně a
Alžírsku, příznivec zachování francouzského Alžírska a toho času poslanec za poujadistickou
Unii obrany obchodníků a řemeslníků Jean-Marie Le Pen. Michel Wieviorka112 Národní
frontu ve svých začátcích popisuje jako hnutí velmi různorodé, v němž se setkávají
monarchisté, bývalí kolaboranti, konzervativní katolíci anebo kontrarevolucionáři.
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Program, jímž se prezentuje v prvních volbách má ambici zahrnout „sociální, lidovou a
národní pravici113“, ekonomicky vychází z poujadismu a obrací se na drobné živnostníky, ale
obsahuje také prvky konzervatismu, například odmítání potratů, které považuje za „genocidu
francouzských občanů.“ Migrace jako téma zatím příliš nerezonuje, pouze je v programu
upozorňováno na „příchod divokých menšin114“. To je ovšem třeba zahrnout do
společenského a historického kontextu. Když strana vzniká, Francie stále ještě těží z třiceti
poválečných let poznamenaných „érou vzestupu“ (Trentes Glorieuses), které velmi podpořily
industrializaci země, ekonomický růst, snižování nezaměstnanosti a etablování
republikánského státního zřízení (sociální stát115, sociální jistoty) a přestože první ropný šok
v roce 1973 dopadá i na Francii, nemá až takový vliv na politické uspořádání. Zároveň je na
vzestupu tradiční pravice a Národní fronta má stále spíše přízvisko radikálních sektářů, co si
spíše povídají, než produkují konkrétní politiky116. Ovšem již s koncem sedmdesátých a
začátkem osmdesátých let se atmosféra v zemi mění, přichází ekonomická krize, se kterou si
politické strany příliš nevědí rady, mění se migrační zákony a dosud pouze námezdní
pracovní migranti mohou od roku 1976 ve Francii i se svými rodinami zůstat. Jsou jim
přiděleny sociální byty na okrajích měst a dochází k prvním střetům s nativními obyvateli,
často zaměstnanci stejných fabrik, kteří se vlivem nejistoty a zvyšování nezaměstnanosti bojí
konkurence. Střední třída se tak z HLM117 stěhuje do měst a nedochází k sociální interakci
skupin a zároveň se poprvé objevuje silnější nenávist vůči muslimům, kteří jsou označováni
jako „beures118“. V ten moment se Národní fronta začíná obracet na „zranitelné bílé
Francouze“, které utvrzuje v legitimitě jejich obav, a také pokračuje v kritice sociálního státu,
jenž „poskytuje ubytování pouze migrantům119.“ Důležitým aspektem je také výrazné
oslabení role a činnosti odborového hnutí, která mají problémy s reakcí na ekonomickou krizi
a nově přicházející výzvy, tudíž přestávají poskytovat alespoň symbolickou ochranu lidem,
kteří si s nejistotou doby nevědí rady.
Proměňuje se také struktura strany, staví na mladých lidech, snaží se lákat nové kádry z
elitních institucí (například z prestižní školy pro státní úředníky l`ENA – Ecole Normale de
l`Administration). S přibližujícími se volbami 1981, v nichž se očekával úspěch levicové
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Lidové fronty (Front Populaire) brojí představitelé Národní fronty proti komunismu120a hrozí
např. chilianizací Francie a snaží se nabídnout třetí směr, aby si „Francouzi nemuseli vybírat
mezi marxistickou diktaturou a liberální dekadencí121.“ Ovšem i přes tuto snahu o mobilizaci
se nepodaří získat potřebné hlasy, naopak utrpí Národní fronta výrazný neúspěch, a to ziskem
0,18 procent.
V devadesátých letech a na začátku milenia těží Le Penova strana z krize, která sužuje nejen
Francii, ale i větší část západní Evropy. Dále velmi oslabuje odborové hnutí, nové formy
práce také rozdrobují dělnictvo jako doposud více či méně homogenní sociální skupinu, ale
v souvislosti s migrací a s globalizací dochází také k posilování resentimentu a k novému
hledání národních identit. Národní fronta v roce 1992 sice vydává 51 opatření pro řešení
sociální oblasti122, ale mnohem více se zaměřuje na konstrukci etnicky a rasově homogenního
národa, národní identity, která předčí hrozbu, již představují migranti, židé a komunisté123 a
ekonomicky zůstává velmi liberální.
Podle Wieviorky překonala Národní fronta na rozdíl od jiných, více či méně populistických
hnutí jako byli poujadisté či boulangisté, za dobu své existence dva zcela zásadní okamžiky.
Jedním z nich je rozpad, který vede k výraznému odlivu nejen členů, ale také intelektuálů a
volených zástupců. Dochází k němu na kongresu v roce 1998, kdy se ukazuje, že ne pro
všechny „frontisty“ je způsob řízení strany Jean-Marie Le Penem přijatelné, někteří se
vymezují vůči jeho autokratickému vedení, jiní proti některým výrokům124 a včele s Bruno
Mégretem125 odcházejí a zakládají Národně-republikánské hnutí (Mouvement National
Républicain), které ovšem žádné výrazné politické body nezíská.
Do Mitterrandovy vlády v roce 1981 ovšem vstupují komunisté, což připravuje ornou půdu
právě pro Le Penovu nacionalistickou a antikomunistickou stranu. Využívá strachu, který
vyjadřují i některá mainstreamová pravicová média a zapojuje se do obrany svobodného
vzdělávání, ale pořádá také velká shromáždění, jejichž hlavním heslem je „Les Français
d`abord“ (Nejprve Francouzi). Zároveň oslabují republikánské instituce, prohlubuje se
nejistota a zvětšuje nezaměstnanost, což se levicové vládě příliš řešit nedaří a důsledkem je
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zklamání z její neschopnosti čelit aktuálním hrozbám. Do popředí se poměrně významně
dostává rasismus126 , který se často zrcadlí v izraelsko-palestinském konfliktu.
Národní fronta ovšem nesupluje úlohu odborových organizací, anebo levice, nepřichází se
sociálním programem a zůstává nacionalistická a antikomunistická, což mate tradiční pravici,
která neví, jak se k politice Národní fronty postavit, zda přejímat některá témata, anebo se
spíše vymezovat, čímž se ideologicky poměrně vyprazdňuje, což Wieviorka chápe jako jeden
ze základů jejího nabývání popularity. Zásadní moment proběhne při komunálních volbách
v roce 1983, kdy je v původně dělnickém městě Dreux zvolen z prvního místa frontistický
kandidát Jean-Pierre Stirbois a pro druhé kolo se spojí s kandidátem klasické gaullistické
pravice (RPR – Sdružení pro Republiku) a stane se zástupcem starosty. Tímto svým
úspěchem jednak dokáže, že volba Národní fronty může znamenat i úspěch, ale také se ukáže,
jak může fungovat spolupráce s tradiční pravicí na komunální úrovni. Následující rok se JeanMarie Le Pen společně s devíti dalšími frontisty stává také evropským poslancem, jímž
setrval až do roku 2019. Tím dochází k první fázi tzv. dediabolizace127 (oddémonizování),
která i díky úspěchům, které u voličů zaznamenává, mění svou tvář a deklaruje skutečný
zájem na boji o politickou moc.128 Pomáhají tomu také některé kroky Mitterrandovy vlády,
zejména změna volebního systému z většinového na proporční, jejímž důsledkem je zisk 35
křesel v Národním shromáždění v roce 1986 a výrazné oslabení klasické pravice129 ale také
otevření mediální scény, která byla do té doby vůči představitelům Národní fronty velmi
rezervovaná. Jean-Marie Le Pen se tak dostává do popředí a snaží se zaujmout zejména
skandálními výroky, z té doby pochází již kultovní komentář, že plynové komory byly
„dějinným detailem130.“ Strana se také vyvíjí a rozrůstá, v devadesátých letech čítá zhruba
třicet tisíc členů, zakládá školu pro kádry, ale také expertní skupinu, dnes bychom řekli think
tank131 nebo telefonický kanál a lokální tisk (National – Hebdo).
Podtržením Le Penovy úspěšné strategie je jeho postup do druhého kola prezidentských voleb
v roce 2002, kdy získává 16,86 procent hlasů a o pár desítek procenta porazí socialistického
kandidáta Lionela Jospina. Tento úspěch extrémní pravice vyvolá velký šok a silnou
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mobilizaci pro druhé kolo, kde je Le Pen poražen Chirakem. Popularita strany následně klesá,
stejně jako ubývá členstvo. Její rétoriku ale pomalu přebírají některé tzv. tradiční strany, což
se výrazněji ukazuje při dalších prezidentských volbách v postavě Nicolase Sarkozyho, jenž
proslul některými svými výroky, např., že „africký člověk se dostatečně nezapsal do
historie132“
7.2. Změna ve vedení strany
Druhý zásadní zlom, o němž Wieviorka hovoří, je změna ve vedení strany a vystřídání Le
Pena jednou z jeho tří dcer, právničkou, od roku 2004 a matkou samoživitelkou Marine Le
Pen v roce 2011. Tyto dvě fáze Národní fronty získaly od teoretiků již více označení, Michel
Wieviorka mluví o „první“ a „druhé“ Národní frontě, Sylvain Crépon zase o Národní frontě
„lepenistické“ a „marinistické“, jiní zase o straně „otce“ a „dcery“. Vzhledem k vývoji ji lze
ovšem nazvat také „staronovou“ Národní frontou, která velmi často reprodukuje opatření a
způsoby, které využívala v minulosti.
Jedná se také o druhou etapu dediabolizace, tedy oddémonizování. A skutečně je pravda, že
práce, kterou Marine Le Pen do obměny strany vkládala a vkládá, nese své ovoce. Již na
jednom z prvních vystoupení v prosinci 2011 na kongresu strany vystupuje s projevem,
v němž adresuje „neviditelné“ a „zapomenuté“, jimiž myslí, jak sama říká, zemědělce,
nezaměstnané, matky samoživitelky, dělníky, důchodce anebo vesničany. Silně kritizuje
politické a ekonomické elity, odborové předáky a její snahou je proniknout na konkrétní
pracoviště, získat odboráře na svoji stranu a tím v podstatě nahradit odborové organizace133.
Angažuje se v případech přemísťování fabrik, sama několikrát rozdává letáky a hovoří
s dělníky míst, kterých se delokalizace týká, ale snaží se také nahradit společenskou stránku
odborových svazů – podporuje vznik místních buněk, které organizují volnočasové aktivity a
často jsou možná jedinou organizací, k níž se v místech bydliště a pracoviště lze připojit.
Sociologické průzkumy říkají, že volební potenciál Národní fronty je velmi vysoký v místech,
kde není tolik vyvinutý komunitní život, nefungují sousedská ani jiná sdružení a odborové
organizace na pracovištích buď nejsou, anebo tuto roli neplní134.
Vedle příklonu k sociální tematice, ale mění celkovou tvář Národní fronty, snaží se trochu
upozadit označení „frontista135“ a to mimo jiné tím, že v roce 2012 zakládá Sdružení Modrá

132

Projev z Dakaru z července 2007.
REYNIÉ, Dominique: Les nouveaux populismes, 2013, s. 350
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Les Faux Semblants du Front National sous la direction de Sylvain CRÉPON, Alexandre DÉZÉ, Nonna
MAYER. 2015, s. 188
135
Člen či příznivec Národní fronty – ve francouzském kontextu veskrze pejorativní označení. V ČR se
v některých kruzích podobným označením stává „okamurovec.“
133
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Marine (Rassemblement Bleu Marine136), které funguje jako ke straně přidružený spolek,
jehož členství ovšem neznamená automaticky propojení s Národní frontou. Tímto způsobem
se snaží nalákat také odborníky či veřejně známé a považované osoby, ale získat více lidí pro
případné stranické kandidátské listiny. Pokračuje také v tradici socializace a formování
mladých lidí, za tímto účelem začíná pořádat letní školy a prázdninové kempy (Campus Bleu)
a v rámci think tanku Národní myšlenky (Idées Nation) zakládá tematické kolektivy, např.
Racine (sdružující vlastenecké učitele), Marianne (vlastenecká mládež), Audace (mladí a
aktivní), Cardinal (živnostníci a zaměstnavatelé) anebo Nouvelle Ecologie (ekologický
kolektiv), Clic (kulturní kolektiv) a Comef (kolektiv pro frankofonii). Prostřednictvím těchto
kolektivů chce upoutat pozornost občanské společnosti a vydat jasný signál, že se strana
normalizuje a má zájem o názor odborníků137.
Velmi se soustředí na prezentaci strany navenek, vylučuje část velmi radikálního členstva a
soustředí se na otevření strany novým lidem, z akademické sféry, z médií či takovým, kteří
mají předchozí politickou zkušenost. Dbá i na vytváření iluze o umírněnosti strany, byť jde
sama často v otcových šlépějích a svými výroky šokuje buď ona138, anebo někteří členové.
Příkladem může být útok jedné z bývalých kandidátek Národní fronty na bývalou ministryni
spravedlnosti Hollandovy vlády Christiane Taubiru, která ji na sociálních sítích přirovnala
k opici139. Toto byl jeden z mnoha skandálů, jenž značí, že strana se sice může navenek
prezentovat odlišně, uvnitř ovšem zůstává stejně nenávistná a rasistická, což potvrzuje také
antropolog Sylvain Crépon, který dlouhodobě zkoumá vnitřní fungování strany140.
Silným tématem je rovnost žen a mužů, přičemž to, že sama je rozvedená, přitahuje pozornost
žen ať už jako voliček či potenciálních členek, dělá dojem, že se umí vcítit do situací, v nichž
se některé ženy nacházejí, také se velmi chytře oprošťuje od konzervativních postojů Národní
fronty například v souvislosti s potraty141, anebo s tematikou LGBT. Neobjeví se na katolické
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Znamená to jednak „modrá Marine“, ale také se ve francouzštině jako bleu marine označuje tmavě modrá
barva, kterou Národní fronta využívá na svých materiálech.
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Často používá přirovnání jako „morální Černobyl“ anebo „monstrózní migrační vlna naplněná
ekonomickýcm neúspěchem Severní Afriky se žene na Francii“
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Následně dostala pokutu 3 000 eur a byla vyloučena ze strany.
140
Les Faux Semblants du Front National sous la direction de Sylvain CRÉPON, Alexandre DÉZÉ, Nonna
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Demonstraci pro všechny (Manif pour Tous142), která odmítá přijetí zákona o svazcích
homosexuálních párů Svatba pro všechny (Mariage pour Tous).
Politicky se Marine Le Pen od otce odlišuje výrazně, odmítá jeho ekonomický
ultraliberalismus143 a přijímá spíše protekcionistická východiska. „Stát je základním
stavebním kamenem duše Francie,“ říká obvykle, když hovoří o sociálních jistotách a
republikanismu, jenž velmi obratně kombinuje s nacionalismem.
Zaujímá také úplně jiná stanoviska směrem k židovské menšině, vymezuje se výrazně vůči
silnému antisemitismu svého otce a snaží se oprostit od jeho kontroverzních výroků. Sama se
na francouzskou židovskou populaci obrací a podbízí se jejímu elektorátu s nabídkou
„ochrany pro radikálnímu islamismu.“ Bezprostředně po útocích v roce 2012144na židovskou
školu v Toulouse v roce 2012 říká: „francouzští židé, jsme s vámi proti fundamentalistickému
islamismu.“ A skutečně se jí daří židovský elektorát částečně oslovit, což je zapříčiněno
jednak vyostřením konfliktu s muslimským obyvatelstvem, zklamáním z vládnutí Nicolase
Sarkozyho, který nebyl schopen antisemitismu čelit, pocitem strachu a touhou opustit
Francii145, ale také díky strategii dediabolizace, která dělá z Národní fronty stranu přijatelnou
i pro židovskou komunitu. V roce 2012 tak v prvním kole volí Marine Le Pen 13,5 procenta
lidí hlásících se k židovství146. Není ovšem novinkou, že se Národní fronta snaží proti sobě
stavět různé francouzské etnické menšiny, v devadesátých letech na svou stranu otevřeným
rasismem získávala muslimské voličstvo, které se tak vymezovalo vůči černošskému
obyvatelstvu, nyní používá podobné způsoby, aby svou islamofobií, kterou často zaobaluje do
republikánského diskurzu o laickosti, cílila na židovskou menšinu. Je to velmi promyšlená
politická strategie, ovšem nejenom, snaží se také o vytváření kolektivní identity.
Od prezidentských voleb v roce 2012, v nichž Marine Le Pen získá 18,5 procenta, se začíná
normalizovat její proměna, jak tematická, tak strategická, která s sebou nese vedle volebních
úspěchů také poměrně výrazné neshody uvnitř strany, konzervativní a více ekonomicky
liberální části se obrat Národní fronty nelíbí a vyostřují se také konflikty otec-dcera, které
vyústí ve vyloučení do té doby čestného předsedy Jean-Marie Le Pena ze strany v srpnu
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Sdružení různých kolektivů mající za cíl boj proti svazkům homosexuálních párů, které od přijetí zákona
Mariage pour Tous v roce 2013 organizují po celé Francii poměrně masivní demonstrace za tradiční rodinu, proti
potratům, atd.
143
WIEVIORKA, Michel: Le Front National. Entre extrémisme et démocratie, 2013, s. 26
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Útokům se říká „attentats de Merah“ podle jména jednoho z útočníků Mohameda Meraha.
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Po útocích v roce 2012 se jednak zvýšil počet dětí, které byly přemístěny z běžných do židovských škol,
zejména v regionu Ile-de-France, jehož součástí je Paříž, ale také se zvyšuje počet odjezdů celých rodin do
Izraele (Fourquet 2016).
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Ve Francii se nelze v průzkumech psát na etnicitu, ale šlo o volebních okrsky, v nichž je velká koncentrace
židovské komunity.
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2015.147 Týž rok zaznamenává Národní fronta výrazný úspěch v prvním kole148 prosincových
regionálních voleb, které se konají ani ne měsíc po pařížských teroristických útocích149, které
zemi šokovaly. Byť se do druhého kola vytváří aliance velmi rozhádané levice, Národní
fronta také koaluje, stejně jako v roce 1983 s tradiční pravicí a získává křesla ve velké části
francouzských měst a vesnic150. Těží z obecného strachu, nejistoty, ekonomické krize
(nezaměstnanost překračuje 10 procent), ale také z ideologické vyprázdněnosti levice, která je
u moci a její kroky ve většině společnosti vyvolávají zklamání151. Marine Le Pen dává více
než kdy dříve do popředí téma migrace a zejména boje proti terorismu, což staví do
kauzálního vztahu a dělá ze sebe jediného ochránce republikánských hodnot, čímž samotný
koncept republikanismu zcela ohýbá a univerzalistickou Republikou míní často etnicky
homogenní Francii. Obrací se na „malé Francouze“, kterými myslí všechny ty, kdo nežijí ve
velkých městech anebo žijí na jejich okrajích, také ty, kdo jsou bití na současném
kapitalistickém nastavení Okcidentu a také ty, jež ohrožuje migrace a džihádismus. Na její
úspěch reagují ostatní, tzv. klasické strany tak, že velmi často její rétoriku přejímají, ať už na
levici prostřednictvím premiéra Manuela Vallse, tak na pravici z úst Nicolase Sarkozyho nebo
François Fillona.
V závěru roku 2015 to vypadá, že jde Le Pen vstříc prezidentským volbám v dubnu a květnu
2017 jako favoritka. A je to právě tato poslední předvolební kampaň a její průběh, co do velké
míry završuje proces normalizace a proměny Národní fronty, Le Pen se jednak velmi vědomě
distancuje od samotného názvu strany tím, že používá značku „Bleu Marine“, která odkazuje
na spolek Sdružení Modrá Marine (Rassemblement Bleu Marine), ale velmi explicitně i od
svého příjmení, které v kampani téměř nikdy nepoužije a prezentuje se jako „Marine“ či
„Marine présidente“ (Marine prezidentka). Témata, kterými své voliče oslovuje, jsou stále
v podstatě stejná – boj proti ekonomickým a politickým elitám, boj proti globalizaci a s ní
spojené „oligarchické a kapitalistické“ Evropské unii, ochrana „drobných Francouzů“ a
zamezení „přílivu migrantů“, kteří představují nebezpečí.
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Konflikt je také součástí dediabolizace strany, vedly k němu hádky (Le Monde 2015) týkající se jednak
výrokům o plynových komorách, ale také oslavné deklarace na adresu maršála Pétaina anebo relativizace útoku
Andrease Breivika v Norsku. Marine Le Pen si zároveň uvědomuje, že postava jejího otce brání úplné
normalizaci strany (Crépon 2016).
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Velmi výrazně do karet jí hraje neschopnost levice se sjednotit a akcentovat sociální témata,
ovšem v závěru kampaně její popularitu v lidovějších a nezaměstnaností zmítaných částech
Francie sekunduje levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon se svými „nepoddajnými
karavany“ a velmi úspěšnou kampaní, o níž jsme pojednávali výše v textu. Le Pen se ale do
druhého kola dostává se ziskem 21,73 procent hlasů a v druhém kole152 ji poráží Emmanuel
Macron. O měsíc později získává Národní fronta v legislativních volbách osm křesel
v Národním shromáždění, což je o šest více než v předchozím období.
Po volbách se ale ve straně vyostřují některé konflikty z dřívějška, které zejména souvisí
s jejím směřováním, opouští ji po dlouhou dobu druhá hlavní postava Florian Philippot153,
který dle svých slov nesouhlasí se sociální a anti-migrantskou rétorikou a preferoval by,
kdyby Národní fronta více akcentovala anti-evropanství a konzervativní hodnoty (Le Monde
2017), také se výrazně snižuje počet členů a příznivců Národní fronty (Libération 2018). Na
„znovuzakládajícím“ kongresu v březnu 2018 navrhuje opětovně zvolená předsedkyně strany
„Marine“ přejmenovat stranu na Národní sjednocení (Rassemblement national), což by straně
mohlo dodat novou energii a mohlo by to znamenat nový začátek. Tento krok může
symbolizovat poslední etapu normalizace a dediabolizace strany, jak o ní jako o stále
probíhajícím procesu psali Wieviorka (2013) či Dézé (2016), ale na druhou stranu také
probuzení resentimentu, protože stejný název nesl poslanecký klub Národní fronty mezi lety
1986 a 1988 a ve čtyřicátých letech se „Rassemblement national populaire“ jmenovala jedna
z francouzských kolaborantských politických sil.
7.3.Skutečná proměna?
Obě fáze Národní fronty se ale také významně odlišují, a to primárně politickým směřováním,
přičemž lepenismus čerpal z výrazně ekonomicky liberálních ideologií, zkombinovaných se
silným antisemitismem, nacionalismem a antikomunismem, marinismus obrací stranu (jistě
díky dobovému kontextu) k sociálním tématům, obraně „pravých Francouzů“, hájení národní
identity a národních hodnot. Koneckonců poslední prolíná obě období, za otce se
v programových prohlášeních používalo sousloví „préférence nationale“, zatímco za dcery
„priorité nationale“, význam je však v podstatě stejný, jen sémanticky je otcova verze silnější.
K oběma etapám této pro francouzský kontext již tradiční a silně etablované strany patří fáze
vzestupu a pádu, stejně jako snahy o modernizaci. Momentálně prožívá Národní fronta jeden
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Získala 33,9 %.
V září 2017 oznamuje odchod z Národní fronty a zakládá vlastní hnutí Patriotes (patrioti).
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z milníků a otázkou zůstává, jak se s tím srovná, a zda Marine Le Pen změní strategii tak, aby
byla opět silným a hlasitým aktérem francouzské politické scény.
Závěrem lze shrnout, že „otcova“ i „dceřina“ Národní fronta mají některé společné rysy,
vzestup strany se vždy pojí s konkrétním společenským a politickým kontextem, nejčastěji
těží z výrazných historických proměn a zlomů, z ekonomické krize, krize sociálního státu, ale
také z ideologické vyprázdněnosti etablovaných stran. Strategie jsou podobné, velmi
důležitou úlohu hraje vnitřní vzdělávání, jasná ideologická východiska, formování kádrů a
socializace mladých lidí, zakládají se tak napříč stranickou historií think tanky, přidružené
organizace a pořádají se konference za účasti významných dobových myslitelů, letní školy
pro mládež a další akce. V jistou dobu existence strany volili její představitelé podobné
prostředky pro zaujetí, ať už to byla v případě otce kontroverzní a na hraně zákona se
pohybující prohlášení otce, tak některé kontroverzně vnímané kroky dcery, například jasné
nevymezení se proti zákonu o homosexuálních sňatcích, anebo snaha o větší diverzitu strany
začleňováním „dobrých“ potomků migrantů.
7.4. Užití pojmu lid
Národní fronta, a zejména její hlavní představitelka Marine Le Pen, ve svých projevech a
programových prohlášeních, začíná významněji používat pojem „lid“ v průběhu roku 2015,
kdy se s odkazem na hrozbu, kterou pro Francii představuje fundamentalistický islamismus,
více odkazuje k republikánským principům. Používá slova jako „Republika“, „sekulární stát“
a zejména „lid“. Dříve konstruovala kolektivní identitu tak, že kladla důraz na označení
„Francie“, například v průběhu kampaně před prezidentskými volbami v roce 2012 je jedním
z jejích hlavních sloganů „Ano, Francie“. V projevech se obrací na „Francouze a Francouzky,
kterým záleží na jejich vlasti. Na velikosti Francie.“ Pojem „lid“ sice užívá, ale spíše pro
vnitřní komunikaci se svými příznivci a zejména se stranickou mládeží. U příležitosti tradiční
letní univerzity, která se koná ve městě Baule na konci září 2012, pronáší: „Chci, aby moc měl
lid, nikdo jiný! Lid, a ne banky! Lid, a nikoliv technokrati z Bruselu. Lid, a nikoliv malá
skupina novinářů, ekonomů nebo politiků, kteří nám chtějí zabránit, abychom sami
přemýšleli. Lid, a ne ti, kdo chtějí ohrozit Republiku svým komunitarismem. Chci, aby měl
moc francouzský lid, a jenom on.“
Nejvýrazněji ale pojem „lid“ užívá v průběhu prezidentské kampaně o pět let později v roce
2017. Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, snaží se během ní oprostit jednak od samotného
názvu strany, ale také od svého příjmení. Vedle jednoho z hlavních sloganů, jímž je „Marine
présidente“ (Marine prezidentka) ovšem používá velmi často také „Au nom du peuple“ (Ve
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jménu lidu), přičemž oficiální předvolební klip pro volby v roce 2017 nese název „Pour le
peuple“ (Pro lid). Své projevy, ale i televizní debaty zahajuje prohlášením: „Já jsem
kandidátka lidu“, zároveň se domnívá, že je třeba „osvobodit francouzský lid ze spár
divokého liberalismu, stejně jako jej ochránit před islamistickou hrozbou.“
Z rozhovorů s představiteli Národní fronty, zejména z její mládežnické organizace Génération
Nation, kteří se aktivně podíleli na kampani, vyplynulo, že lidem jsou myšleni „všichni, kdo
zde žijí a mají francouzské občanství. Ať už mají jakékoliv kořeny či víru, jsou francouzským
lidem, pokud sdílí lásku k vlasti a pokud respektují republikánská pravidla.“154. Artikulace
lidového subjektu probíhá prostřednictvím navazujících řetězců ekvivalencí, který je utvářen
adjektivy – „malí Francouzi“, „lidové vrstvy“, „vyloučení“, „mající strach“, jejichž
společným bodem je sdílená frustrace a odpor k politickým (vládnoucím elitám), také odpor k
„městské levici, tzv. bobos, odpor k nové „nebezpečné sociální třídě“ čili k imigrantům a
strach z komunitarismu a islamistického radikalismu, ale také vzniká na základě
antagonistické linie, která zcela jasně odděluje ctnostný (u Národní fronty nativní lid) a elity
(do nichž často zahrnuje také to, co vytváří nebezpečí pro lid). Proces stabilizace probíhá tak,
že se postava Marine Le Pen vtělí do signifikantu „lid“ a dá se předpokládat, že určí, kdo je
začleněn a kdo naopak vyloučen, čímž pro zachování homogenity lidu užije autoritářské
mechanismy. Tento fakt dokládá prohlášení z dubna 2017: „Domnívám se, že francouzský lid
je vlastníkem své země. Cizinec zde může být, protože jej necháme.“
7.5.Vnitřní fungování hnutí
Národní fronta je, jak je zřejmé z popisu výše, spíše politickou stranou než hnutím. Má
klasickou hierarchickou strukturu, tudíž se z tohoto pohledu zdá, že patří mezi tradiční a
etablované strany francouzské politické scény. Aktivisté se sdružují v místních organizacích,
které fungují téměř v každém větším městě, ovšem nejvíce koncentrované jsou
v severofrancouzských a jihofrancouzských regionech. Marine Le Pen hraje v každém případě
stěžejní roli a je tak vnímaná i členy a členkami Národní fronty. Její názory jimi nebyly nikdy
příliš relativizovány, což se zdá, že je odlišné od členské základny La France Insoumise.

Rozhovor byl veden v sídle Národní fronty v Nanterre dne 5. května 2017 se třemi dobrovolníky kampaně
Marine Le Pen
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8. Závěr
Ústředním motivem diplomové práce byl současný francouzský populismus a jeho
charakteristika. Autorka se metodologicky opírala o práci Ernesto Laclaua, který populismus
nahlíží jako hegemonický a ontologický projekt, jehož podstatou je artikulace lidového
subjektu. Ta probíhá řetězením ekvivalencí, které vytvářejí buď otevřené, anebo uzavřené
řetězce. Populismus je v diplomové práci zkoumán prostřednictvím artikulace „lidu“
představiteli Národní fronty a La France Insoumise. Obě hnutí pojem „lid“ používají, jak
v projevech hlavních představitelů, v programových dokumentech, tak jako jedny z hlavních
kampaňových hesel a sloganů. Na rozdíl od La France Insoumise, respektive Levicové fronty,
která s pojmem nejvíce pracovala v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2012,
Národní fronta jej začala pro veřejnou komunikaci využívat zejména v posledních
prezidentských volbách v roce 2017, což souvisí jednak s fází „oddémonizování“ Národní
fronty, ale také s návratem a redefinicí republikánského diskurzu v souvislosti
s bezpečnostními hrozbami a narůstající anti-islámskou rétorikou hlavní představitelky strany
Marine Le Pen.
Autorka se pro vytvoření komplexnějšího pohledu na obě zkoumaná hnutí rozhodla
v diplomové práci shrnout poznatky z terénního pozorování a z 15 rozhovorů, které vedla
s aktivisty a aktivistkami hnutí. Tento výzkum má samozřejmě své limity, jelikož není
podložený žádným metodologickým přístupem, a je také velice místně limitovaný, protože
veškeré rozhovory probíhaly v Paříži a jejím bezprostředním okolí, tudíž by měl sloužit pouze
jako jakési dokreslení dosavadního autorčina bádání v rámci francouzské politické reality.
Jeho výsledky nejsou pro samotnou analýzu populistických hnutí příliš relevantní. Autorka si
na úvod definovala několik výzkumných otázek, na které v práci reaguje a hledá odpověď. Je
zřejmé, že se konstrukce lidu u obou zkoumaných hnutí liší, což dokazuje jednak diskurzivní
analýza, ale také výsledky terénního výzkumu. Ovšem ukazuje se také, že obě zkoumaná
hnutí jej při každé předvolební příležitosti používají poměrně odlišně. Zatímco La France
Insoumise se v kampani z roku 2017 klonila spíše k užití pojmu „lid“ jako konkrétní strategie,
Národní fronta stále více uzavírá řetězec ekvivalencí.
Vzhledem k tomu, že se během doby vypracování této diplomové práce vyvíjel také odborný
zájem autorky, je jejím přínosem, ale i limitem, že kombinuje více vědních disciplín, ovšem
bez fundovaného metodologicko-teoretického zázemí.
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