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Abstrakt
Bakalářská práce Liga Severu: vliv Umberta Bossiho a Mattea Salviniho na
ideové směřování strany se zabývá důležitostí vůdce. Zkoumá vliv Bossiho a Salviniho
na ideologii strany v časových rámcích 1992 – 1994 a 2013 – 2018. Představuje oba
vůdce, jejich hlavní témata a základy identity strany pod jejich vedením. Cílem práce je
ukázat, že vůdce je určující pro ideové směřování strany. Zároveň pracuje i s konceptem
behaviorální a mediální personalizace politiky Gideona Rahata a Tamira Sheafera.
Pomocí komparace základních témat obou vůdců, analýzy jejich angažovanosti
ve tvorbě ideologie a demonstrace příkladů personalizace politiky potvrzuje, že vůdce
ideové směřování strany zásadně ovlivňuje. Výsledek analýzy podkládá i několika
odbornými texty a články z internetových deníků.

Abstract
The bachelors thesis, Northern League (Lega Nord): Umberto Bossi’s and Matteo
Salvini’s role in setting the ideology of this political party, examines the importance and
role of the political party leader. The timeframe of this analysis is from 1992 till 1994 and
from 2013 till 2018. The intention is to introduce both leaders, the principles of their
communication and the foundations of party’s ideology in the time of their leadership.
The objective of the thesis is to prove that the leader has a major influence in defining the
ideology of this political party. The concept of Gideon Rath’s and Tamir Shaefer’s
behavioral and media personalization of politics has been applied further.

At the end, the thesis confirms the essential influence of a leader of a political
party on its ideology through comparison of the communication of both mentioned
leaders, through analysis of their role in defining the ideology of the party, and using
examples of personalization of politics. Several expert opinions and articles from
electronic media are presented to support the result of this analysis.
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Úvod
V Evropě lze pozorovat stále rostoucí vlnu populistických stran, které obyvkle
spojuje euroskepticismus, negativní postoj ke globalizaci a imigraci a jsou často krajně
až extrémně pravicové. Kvůli absenci základních pevných hodnot a ideologie jsou strany
nevyzpytatelné a jejich volání po referendech o vystoupení z Evropské unie mohou být
hrozbou pro kontinuitu evropského společenství. Z celé Evropy je nejvyšší podpora
populistických hnutí v právě v Itálii, kde má populismus relativně dlouhou tradici.
Jednotný italský stát neměl dlouhou tradici, k jeho sjednocení došlo relativně
pozdě, až v druhé polovině 19. století, což se podepsalo také na italské identitě. Ve
srovnání s ostatními evropskými národnostmi, například Francouzi či Brity, bylo italské
národní cítění velmi slabé, v podstatě neměli pocit sdílené národní identity.1 Vzhledem
k tomu, že se Itálie dříve skládala z menších územních celků, samostatných království,
bylo pro Italy přirozenější se identifikovat s regiony. Rozdrobenost italské polické scény
po druhé světové válce způsobila dlouhodobou absenci alternace moci. Tyto dva faktory
v kombinaci s ekonomickou krizí umožnily vznik mnohým populistickým hnutím.
Hlavně severní hnutí a strany se dále rozvíjely a jejich popularita stále rostla. Podporu
získávaly převážně díky rozhořčení severních obyvatel nad aktuální politickou situací a
také proto, že se zabývaly dalšími tématy, která byla místním blízká. Lidé byli znechucení
politikou vedoucích stran, které propadly korupci, klientelismu a nezacházely spravedlivě
a efektivně s veřejnými financemi.2 Spojením několika severních hnutí vznikla Lega
Nord (Liga Severu, LN) a díky krizi „zmraženého systému“ v počátku 90. let se během
několika let stala jednou z hlavních stran na italské politické scéně. Relativně velký vliv
na politické dění a společnost v Itálii jí zůstal až dodnes. Klíčovou roli v jejím vývoji hráli
vůdci strany Umberto Bossi a aktuální vůdce Matteo Salvini.
Dalo by se říci, že výsledek letošních březnových voleb je vyvrcholením italské
populistické tradice. V rámci vítězné koalice pravého středu3 zvítězila Liga Severu
s výsledkem v průměru 17,5%, zatímco Movimento 5 Stelle, které kandidovalo

John Agnew, „The Rhetoric of Regionalism: The Northern League in Italian Politics, 1983-94”,
Transactions of the Institute of British Geographers, roč. 20, č. 3 (1995), 158.
2
Anna Cento Bull a Mark Gilbert, The Lega Nord And The Northern Question In Italian Politics
(Houndmills: Palgrave 2001), 4.
3
V parlamentních volbách, které se konaly 4.3.2018, získala 37% všech hlasů.
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samostatně, získalo v průměru 32,4%.4 Jen tyto dvě strany získaly polovinu všech hlasů,
což znamená, že bez jedněch nebo druhých nebude možné sestavit vládu.
V české literatuře se mi mimo diplomových prací dostupný podařilo nalézt pouze
jeden titul věnujícící se výhradně Lize Severu, a to Liga Severu a regionální strany v Itálii
od Maxmiliána Strmisky z roku 2003. V posledních dvou letech vyšly dva nové tituly,
které se Ligy Severu a jejího aktuálního vývoje dotýkají v rámci jedné kapitoly:
Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus částečně rozebírá i její
aktuální vývoj za předsednictví Mattea Salviniho, Populismus v časech krize se mu
věnuje pouze velmi okrajově.
Svou prací se tedy snažím o přiblížení aktuálního vývoje Ligy pro české prostředí
a soustředím se v ní na vliv vůdců Umberta Bossiho a Mattea Salviniho na ideové
směřování strany. Bossiho dvacetileté období jsem vymezila časovým rámcem 1992 –
1998. Mezi lety 1992 a 1994 došlo k pádu První republiky, která měla za
následek přebudování politiky státu. Jak již bylo zmíněno výše, pro Ligu se jednalo o
zlomový okamžik, který jí umožnil vstoupit na celonárodní politickou scénu. Během
následujících let Bossi ideové směřování upravoval v závislosti na volební podpoře.
Salviniho období je od jeho nastoupení do funkce na konci roku 2013 a končí
březnem 2018, kdy se konaly volby, které pro Ligu znamenaly nejlepší volební výsledek
v historii strany.
Podle oficiální organizační struktury strany je generální tajemník (oficiální název
pozice vůdce strany) pouze jedním z několika lidí, kteří mohou ovlivňovat ideologii
strany. Damian Tambini se jako jeden z mála autorů věnuje detailněji oficiální struktuře
strany a jak ji Bossi vytrvale ignoruje.5 Cílem práce je ukázat, že osoba vůdce má na
ideové směřování zásadní vliv až dodnes, přestože struktura se nijak výrazně nezměnila.
Dle oficiální webové strany Ligy Severu má Federální kongres stále stanovovat politické
směřování a program strany.6

Výsledky voleb 4.3.2018, La Repubblica, https://elezioni.repubblica.it/2018/cameradeideputati (staženo
4.5.2018)
5
Damian Tambini, Nationalism in Italian politics: the stories of the Northern League, 1980-2000,
(London: Routledge, 2001), 89-95.
6
Oficiální web Ligy Severu, https://www.leganord.org/il-movimento/organi-federali (staženo 9.5.2018)
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Spolu s nárůstem populismu roste i personalizace politiky. Ve své práci částečně
vycházím z konceptu Gideona Rahata a Tamira Sheafera popsaném v odborném článku
The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949–2003. V rámci výzkumu personalizace
někteří tvrdí, že je způsobena změnami vycházejícími z institucí, jiní zase činí
zodpovědnými média. Autoři textu proto rozlišují personalizaci na institucionální,
mediální a behaviorální.7 Institucionální je způsobena aplikací nových pravidel a
mechanismů shora, které kladou důraz na vůdce a zviditelňují ho. Mediální je inicována
obrazem vytvářeným médii: častěji než strana je jmenován rovnou vůdce a strana tak
ustupuje do pozadí. Behaviorální vychází buď z chování politiků nebo voličů. U politiků
roste jejich individuální politické chování, ale klesají aktivity strany. V případě voličů to
spočívá v rozhodování se ne na základě politické strany, ale podle jednotlivých
kandidátů.8 Ve své práci pracuji hlavně s behaviorální personalizací, ale okrajově i
s mediální. Domnívám se, že zásadní vliv na utváření ideového směřování strany spojeno
i s personalizací politiky.
První kapitola popisuje ideové směřování za předsednictví Umberta Bossiho a
začíná krátkým představením jeho osoby. Poté se zabývá několika klíčovými tématy, na
které Bossi ve svém předsednictví zaměřoval, počínaje kontroverzním postojem
k imigraci. Důležitý je i antisystémový charakter strany, který je za Bossiho zaměřený
proti Italskému státu. Zásadním tématem je také teritoriální zaměření na sever Itálie a
snahy o autonomii. Poslední částí první kapitoly je shrnutí základů identity strany za
Bossiho vedení. V druhé kapitole se zabývám předsednictvím Mattea Salviniho. Opět se
zaměřuji na postoj k imigraci a antisystémový postoj strany, který je tentokrát zaměřen
proti EU. Teritoriální zaměření již není na sever země, ale na celou Itálii. V závěru opět
shrnuji základní identitu strany. V těchto dvou kapitolách je zahrnuta i rétorika a styl
projevu vůdců, jak vystupovali a jak se angažovali v přoměnách ideologie strany.
Tyto dvě kapitoly slouží jako základ pro třetí kapitolu, jejíž hlavní část je
komparace ideových směřování. Pomocí demonstrace velkých změn a výkyvů v ideovém
směřováním dokazuje, že vůdci opravdu mají na směřování strany zásadní vliv. Toto
tvrzení je doloženo i několika odbornými publikacemi a novinovými články, které se

Gideon Rahat a Tamir Sheafer, „The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949–2003“, Political
Communication 24, č. 1 (2007): 65.
8
Rahat a Sheafer, „The Personalization(s) of Politics“. 66-68.
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tématu dotýkají. Poslední částí argumentace jsou ukázky behaviorální personalizace u
obou vůdců a jejich podporovatelů.
Literatura a další zdroje, které sloužily jako podklad pro tuto práci, jsou převážně
zahraniční. Jak bylo již zmíněno výše, v české literatuře neexistuje mnoho titulů, které by
se Lize Severu věnovaly. Jen okrajově jsem čerpala z knihy Liga Severu a regionální
strany v Itálii do Maxmiliána Strmisky a z knihy Populismus v časech krize převážně
z kapitoly týkající se Itálie, jejímž autorem je Martin Mejstřík.
Cenným zdrojem a inspirací mi byla kniha od Damiana Tambiniho Nationalism
in Italian politics: the stories of the Northern League, 1980-2000, která je jednou z mála
publikací, které se zabývají strukturou strany. Zdrojem pro přiblížení ideologie strany
v jejích počátcích byl odborný článek Breaking up the post-war consensus: the ideology
of the Lega Nord in the early 1990s profesorky italské historie Anny Cento Bull a
Warriors of the new pontida: the challenge of the Lega Nord to the italian party system
od Marka Gilberta, jehož specializací je Itálie.
Velmi cenným zdrojem mi byly odborné publikace Daniela Albertazziho, který se
ve svém výzkumu mimo jiné zabývá evropským populismem, italskou politikou a
politickou komunikací a profesora Duncana McDonnella, který se ve svém výzkumu také
zaměřuje na populismus. Čerpala jsem z jejich společné knihy Populists in Power a
článek od McDonnela Populist Leaders and Coterie Charisma o charismatických
vůdcích. Jejich publikace jsou cenné tím, že jsou postavené na osobních rozhovorech se
členy strany, které jsou pro pochopení důležitosti vldce klíčové.
Druhá část práce, která pojednává o předsednictví Mattea Salviniho, je velmi
aktuální, a tak k němu bohužel ještě neexistuje mnoho relevantních oborných publikací
mimo ty, které napsal sám Salvini, což značně zpochybňuje jejich objektivitu. Navíc již
existující knihy byly zpravidla vydány v letech 2015-2016, tím pádem neposkytují
dostatek aktuálních a relevantních informací pro časový a tématický rozměr práce. Proto
byly pro tuto kapitolu podkladem různé typy zdrojů: odborné články, zahraniční online
deníky, oficiální weby a účty na sociálních sítích a videové záznamy Salviniho výstupů v
televizi. Základ tvořil odborný článek od Marca Brunazza a Marka Gilberta Insurgents
against Brussels: Euroscepticism and the right-wing populist turn of the Lega Nord since
2013 a konferenční příspěvek od D. Albertazziho ‘No Federalism Please, We Are
Leghisti!’ The Lega Nord under Matteo Salvini.

5
Z italských médií jsem využívala články z deníků Corriere della Sera a la
Repubblica. Velká část článků pochází z mezinárodně uznávaných deníků the Guardian,
The New York Times a další pak z The Economist, The Financial Times a der Spiegel.
Neméně důležitými zroji byly i videozáznamy z oficiálních televizních rozhovorů s
Matteem Salvinim dostupné na youtube.com, které byly cenným zdrojem pro zkoumání
jeho projevu a rétoriky stejně jako pro citaci některých jeho výroků. Závěrem je důležité
zmínit i oficiální webové stránky Ligy Severu a další oficiální weby a ověřené oficiální
účty na sociálních sítích spojené se stranou.

6

Strana za předsednictví Umberta Bossiho v letech
1992 – 1998
Umberto Bossi
Bossiho rodiče pocházeli z dělnické vrstvy a sám Bossi před vstupem do politiky
vystřídal několik zaměstnání: hudebnické, pracoval jako prodejce v obchodě, učitel a také
studoval medicínu. Byl cílevědomý, pracovitý, akční, měl velmi dobré organizační
schopnosti a silné charizma. Od začátku se prezentoval jako anti-politik, „muž z lidu“.
Úmyslně používal hovorový jazyk, často obsahující i ostřejší výrazy, aby se odlišil a
distancoval od jazyka Říma a tradičních politických stran, který byl plný klišé a lidem
často nesrozumitelný.9 V roce 1983 založil hnutí Lega Lombarda (Lombardská Liga) a
v roce 1991 založil novou politickou stranu Lega Nord (Liga Severu) sjednocením ligy
Lombardské s několika dalšími severskými ligami. Bez něj by hnutí severních lig
rozhodně nebylo tak úspěšné a nemohlo by existovat – sám Bossi dokonce o své
Lombardské lize prohlásil: „Liga jsem já“.10
Bossi se stal vůdcem Ligy Severu a hrál klíčovou roli v jejím pozdějším vývoji.
Sám vymyslel vlajku a symbol strany, organizoval masová setkání příznivců, detailně
sledoval a kontroloval veškeré aktivity Ligy a zakládal si na tom, aby hlavní roli ve tvorbě
politiky a strategie strany hrál on sám.11 Mark Gilbert ve svém textu mezi Bossiho
schopnosti řadí fanatickou oddanost své práci, cit pro symbolická gesta, organizační a
značné demagogické schopnosti.12 Bossi vždy ostře kritizoval korupci, tradiční politické
strany, vládu a systém obecně a pro tento účel částečně adoptoval typický populistický
slovník spojený s démonizací politiků a národních politických institucí.13 Jak bylo již
zmíněno výše, Bossi mluvil hovorovou řečí a prezentoval sebe a další důležité osobnosti
strany jako „obyčejné lidi“ bez předchozích politických zkušeností. Lidem tento přístup
imponoval a byl jim mnohem bližší, než vystupování vysoce postavených politiků
používajících jazyk, který pro ně nebyl příliš srozumitelný. Liga jako nová strana,

John Agnew, „The Rhetoric of Regionalism: The Northern League in Italian Politics, 1983-94”,
Transactions of the Institute of British Geographers 20, č. 3 (1995), 160-161.
10
Agnew, „The Rhetoric of Regionalism”, 161.
11
Mark Gilbert, „ Warriors of the New Pontida: the Challenge of the Lega Nord to the Italian Party
System, The Political Quarterly 64, č. 1 (leden 1993): 100.
12
Gilbert, „Warriors of the New Pontida“, 100.
13
John Agnew a Carlo Brusa, „New Rules for National Identity? The Northern League and Political
Identity in Contemporary Northern Italy.“, National Identities 1, č. 2 (1999): 125.
9

7
nepošpiněná korupcí a dalšími negativy spojovanými s tradičními stranami a politiky,
měla tak být aktraktivní alternativou pro voliče.

Hlavní témata a postoje
Liga Severu je typickým příkladem populistické strany. V průběhu historie měla
vždy tendenci uzpůsobovat témata, jimiž se zabývala, tak, aby zaujala více voličů.
Z celého období Bossiho předsednictví je právě na časovém rozpětí 1992 – 1998 velmi
dobře vidět, jak v podstatě experimentoval a přizpůsoboval se aktuální situaci a
preferencím voličů. Ideologie strany byla postavena na třech základních tématech: na
nepřátelství vůči Italům z jihu a imigrantům, antisystémovém postoji k italské vládě a na
severoitalské etnicitě a identitě.14 Část rétoriky se v průběhu zvoleného období měnila,
ovšem protiimigrační postoj a asociace jihu s organizovaným zločinem, korupcí a
tradičními stranami Bossimu zajistila úspěch a růst podpory. Dala straně dala teritoriální
identitu a antisystémový charakter,15 které pak Bossi hojně využíval ve svých
kampaních.16 Postoji k politice, ekonomické situaci a imigraci si Liga získala velkou
podporu mezi nižšími vrstvami obyvatelstva i drobnými podnikateli a výrobci, protože
témata, kterými se Liga zabývala, jim byla blízká. Měli pocit, že hájí jejich hodnoty a
zároveň nabízí řešení problematické ekonomické situace a konečně nahlas vyslovuje
dlouhotrvající problémy severních regionů.17
První část této kapitoly se zaměřuje na Bossiho postoj k imigraci, který bývá
mnohými označován za rasistický. Velmi kotroverzní byl nejen jejich obecný nepřátelský
postoj k imigrantům, ale i to, že do něj zahrnovali i své italské spoluobčany z jihu země.
Druhá část popisuje antisystémový charakter strany, který je velmi úzce propojen
s nepřátelským postojem vůči jihu země. Třetí část kapitoly je věnována regionálnímu
zaměření strany a s ním souvisejícím představám o státním uspořádání. Nejprve se zabývá
federalismem a pak přechodem k secesionistickému projektu Padánie. V závěru kapitoly
je shrnuta základní identita strany zvoleného období.

Benito Giordano, „The Lega Nord and the Changing Politics of Italian Identity“, Forum for Modern
Studies 38. č.2 (2002): 175.
15
Benito Giordano, „The Contrasting Geographies of ‘Padania’: the Case of the Lega Nord in Northern
Italy“, Area 33, č. 1 (2002): 32
16
Agnew, „The Rhetoric of Regionalism”, 169.
17
Cento Bull a Gilbert, The Lega Nord And The Northern Question, 20.
14
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Imigrace a rasismus
Nepřátelství vůči jihu Itálie a jižanům samotným bylo v samých počátcích Ligy
hlavním důvodem, proč její podpora tak rostla.18 Liga využila obecný negativní postoj
některých severních regionů vůči obyvatelům jižní části země a zařadila ho mezi své
základní ideje. Reprezentování a šíření toho postoje bylo pro stranu sice výhodné, protože
díky němu získala rozsáhlou podporu hlavně mezi nižší střední a dělnickou třídou19,
ovšem bylo i poněkud problematické, protože často se lidé na stranu zaslouženě dívali
jako na rasistickou a sabotující jednotu italského státu.20
Za jeden ze svých základních cílů si Liga Severu předsevzala chránit sever Itálie,
jeho ekonomiku a socio-kulturní identitu nejen před jihem, ale i před imigranty ze zemí
mimo Evropskou unii, jimiž měla být údajně severní kulturní komunita ohrožená.21
Nepřátelství bylo zaměřené hlavně proti chudším jižním regionům, zatímco v případě
mimoevropských imigrantů proti africkým sezónním a pouličním pracovníkům.
Liga v čele s Bossim používala ve své politické rétorice často již existující
stereotypy o jihoitalských spoluobčanech, přestože bylo zcela jasné, že mnohé z nich byly
velmi zavádějící. Tento způsob komunikace ale pomohl straně získat pozornost a zájem
různých sociálních skupin v severní části Itálie.22 Bosi například často užíval jedno
z nejznámějších hanlivých označení pro jižní spoluobčany „terroni“. 23 Další prohlášení,
„Afrika začíná u Říma”24, je propojením mezi dvěma tématy: výše zmíněného
nepřátelství vůči africkým imigrantům a negativním postojem vůči jihu země a jeho
obyvatelům. Jih byl v pojetí Ligy ztělesněním všech socioekonomických problémů Itálie.
Bossi se snažil odlišnost severu od jihu podložit údajnými rozsáhlými „kulturními
rozdíly“ mezi severem a jihem země. Prezentovala obyvatele jihu jako lidi, kteří jsou líní,
nepracovití a chtějí jen čerpat výhody od státu. Kultura severu měla naopak být založena
na silné pracovní morálce, upřímnosti a zodpovědnosti, čímž se měli občané severu
(později Padánie) lišit od zbytku země a díky tomu jejich ekonomika vzkvétala. Výrazné
ekonomické rozdíly mezi těmito dvěma regiony tedy dle Ligy byly definovány kulturou,

Gilbert, „Warriors of the new pontida“, 102.
Ibid., 102.
20
Giordano, „The Lega Nord and the Changing Politics of Italian Identity“, 175.
21
Ibid., 176.
22
Benito Giordano, The lega nord and the changing politics of italian identity 176
23
Hanlivá narážka na to, že Jih byl převážně zemědělský. Ve volném překladu terroni znamená “žrouti
země”.
24
Agnew, „The Rhetoric of Regionalism”, 160.
18
19
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mentalitou a systémem hodnot jejich obyvatel.25 Zároveň Bossi zastával názor, že ke
sjednocení Itálie došlo v podstatě omylem, díky Cavourovu a Garibaldiho opportunismu,
a vzhledem k tomu, že jsou části Itálie tak odlišné v mnoha ohledech, již od okamžiku
sjednocení byla země jako celek nutně problematická.26 Na základě sjednocení uměle
vznikala italská identita, která byla v průběhu let hlavně vytvářena právě Italy z Jihu,
takže národní italská identita je dle Bossiho a Ligy v podstatě „jihoitalská“ identita. Proto
ji odmítl a ospravedlňoval tak propagaci samostatné „severoitalské“ identity, která byla
později přetvořena na „Padánskou“.27 Bossi tedy v podstatě vytvořil socio-kulturní
identitu, jakési severní etnikum, za pomoci vymezování se vůči jihu země.

Antisystémový charakter strany
Stejně jako se Bossi od počátku prezentoval jako anti-politik, tak jeho Liga Severu
měla být anti-stranou. Podle Johna Agnewa byl právě anti-systémový postoj hlavním
důvodem pro tak velký růst podpory strany počátkem 90.let.28 Liga v čele s Bossim
svalovala vinu na jih a hlavně Řím za všechno, co bylo v italské politice a společnosti
špatně. Obecné nepřátelství vůči politickým institucím současné Itálie bylo
reprezentováno právě slovem „Řím“.29 Bossi byl známý svým radikálním postojem proti
Římu a jasně se vymezoval vůči tradičním politickým stranám, které byly tvořeny
převážně lidni z jihu Itálie, a dle jeho názoru zavinily nefunkčnost italských státních
institucí.30
Jedním z hlavních důvodů tak negativního postoje vůči Římu a italským
institucím byla správa veřejných financí. Dle Bossiho s nimi vláda nenakládala efektivně
a navíc kvůli rozsáhlé korupci pravidelně mizely velké sumy peněz. Korupce a špatná
správa financí měla být způsobena hlavně tím, že ve vládě a obecně ve státních funkcích
převažovali zaměstnanci původem z jihu, a tak také upřednostňovali investice do jižních
regionů, přestože stát čerpal finance hlavně z produktivního severu.31 Liga Severu tak
vytvářela obraz ‚malého’ člověka vykořisťovaného ‚systémem‘: nevýkonné instutice a
nespravedlivý systém byly pro produktivní sever škodlivé. Vysoká úroveň byrokracie,
vysoké daně a problémy spojené s rostoucím deficitem veřejného sektoru měly mít
Giordano, „The Lega Nord and the Changing Politics of Italian Identity“, 175.
Cento Bull a Gilbert, The Lega Nord And The Northern Question, 24.
27
Giordano, „The Lega Nord and the Changing Politics of Italian Identity“, 175.
28
Agnew, „The Rhetoric of Regionalism”, 165.
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Agnew a Brusa, „New Rules for National Identity?“, 124.
30
Giordano, „The Lega Nord and the Changing Politics of Italian Identity“, 171-177.
31
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negativní dopad na severní ekonomiku.32 Hlavní částí Bossiho rétoriky proti jihu byly
útoky na ‚nenasytnou a dusivou hegemonii centrální vlády v Římě’. 33 Jedním z Bossiho
nejznámějších útočných sloganů je „Roma ladrona“ („zlodějský Řím“) či stavění Říma
do role koloniální velmoci.34
V období Padánie byl kladen důraz na rozdílný postoj k politice v závislosti na
teritoriu: „severní“ přístup měl být založen na efektivitě a transparentnosti, ‚jižní‘ naopak
na klientelismu a korupci.35 Liga proto chtěla získat větší autonomii a samosprávu pro
jednotlivé regiony. Získaly by tak pod kontrolu veřejné finance a mohly by zabránit jejich
velkému úniku na jih země. Liga slibovala v případě nezávislého severu volný trh, rozbití
byrokracie a upravené daní ve prospěch malých podnikatelů a kvalifikovaných dělníků.
Tento přístup se setkal s velmi pozitivním ohlasem hlavně v rámci střední a dělnické třídy
obyvatel severní části Itálie.36 Bossi využil etnoregionalismus a etnonacionalismus ke
konstrukci nové identity, díky které se strana mohla odlišit od ostatních, vymezit se vůči
nim a radikalizovat se. Bylo jí tak umožněno reprezentovat konkrétní sociálněekonomický volební obvod, který požadoval snížení daní, větší podíl na zdrojích ze
státního rozpočtu a konec „velké vlády“.37 Počátkem 90. let Bossi a další důležité
osobnosti strany dokonce výslovně potvrdili, že etnonacionalismus je pro ně velmi
důležitým nástrojem pro útok na centralistickou vládu, která dle Ligy byla zodpovědná
za špatnou ekonomickou situaci státu.38 Liga se stavěla do pozice reprezentantů
utlačované minority, a to jí umožňovalo útočit na vládu a zpochybňovat její legitimitu,
přestože byla demokraticky zvolená a podporovaná většinou. Bossi v podstatě dal
místním novou kolektivní identitu, která nahradila staré katolické a komunistické
subkultury a tím si Liga vytvořila volební a politickou podporu. Umělá konstrukce
regionálního etnika byla také zapotřebí pro ospravedlnění jejich autonomistických až
separatistických požadavků: pokud jsou argumenty čistě ekonomické je to společensky
neakceptovatelné, naopak etnické a kulturní mohou být akceptovány jako reálný důvod
pro autonomii.

Giordano, „The Lega Nord and the Changing Politics of Italian Identity“, 176-177
Gilbert, „Warriors of the New Pontida“, 101.
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Regionální zaměření strany
V počátku svého působení se Ligy soustředily na etnoregionalismus a na něm
zakládaly svou podporu a ideologii, ovšem tento koncept stranu samozřejmě omezoval
na působení na regionální úrovni. Bossi potřeboval nějaký nový koncept, aby mohl
naplnit své ambice a se svou stranou přejít z regionální do celonárodní politiky.39
Ovlivněn politickým teoretikem Gianfrancem Migliem,40 který se v Lize angažoval,
přišel s konceptem federace tří makroregionů. Bossi se domníval, že federalismus měl
větší šanci na úspěch nejen na severu, ale i celostátně. Tento koncept byl založený na
představě o třech rozdílných ‚společenstvích‘ na severu, středu a jihu země, která byla
definována socio-ekonomickými rozdíly. Požadovali reformy institucí a změnu státního
uspořádání, kdy by jednotná centralistická Itálie byla nahrazena federací tří
makroregionů: severního, středního a jižního. Dále mělo existovat několik menších
autonomních oblastí se zvláštním statutem (Sicílie, Sardinie, Údolí Aosty, TridentskoHorní Adiže a Furlansko-Julské Benátsko). Sama „Severní republika“ se měla skládat
z Lombardie, Piemontu, Ligurie, Emilie-Romagny, Toskánska a Benátska (mimo výše
zmíněné autonomní oblasti). Stát by pak směl zasahovat jen do oblastí zahraniční politiky,
obrany a ostatních záležitostí podobného charakteru. V ostatních oblastech by byla
republika úplně nezávislá, ovšem formálně by zůstala územím Itálie. Tím by dle Bossiho
a jeho Ligy mělo dojít k vyřešení politických, sociálních i ekonomických problémů.41
Zároveň byli k federalizačnímu projektu přizváni všichni Italové, včetně Bossim
kritizovaných spoluobčanů z jihu země. Existoval dokonce plán pro vnik tří italských lig,
každá ve svém makroregionu tzn. Liga severu, Liga středu a Liga jihu. Proběhlo dokonce
několik pokusů ostatní dvě hnutí založit, ale neměly příliš velký úspěch.
Ovšem rok 1992 byl nejen pro Ligu zlomový: došlo k odhalení mnohých
korupčních skandálů, na tisíce politiků byla uvalena vazba, což způsobilo krizi a kolaps
vedoucích politických stran, který měl za následek pád První republiky. Pro Ligu Severu
byly tyto události velmi příznivé, protože mohla využít následného obnovení politické
scény. Jako nová strana s čistým štítem nepošpiněným korupcí a dalšími aférami
spojenými s krizí mohla vstoupit do celostátní politiky a stát se jednou z hlavních stran
na italské politické scéně.
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Ve lednových volbách roku 1994, prvních od korupčních skandálů, se strana stala
poprvé součástí vlády v rámci koalice, kde zastávala důležitou roli. Popularita Ligy ale
účastí na vládě velmi klesla: najednou se strana, která byla založena na protestu proti
systému, Římu a jeho vládě a ještě v roce 1994 byla popisována jako separatistická jak
v domácím prostředí, tak v zahraničí, stala součástí kritizované vlády, kde musela dělat
kompromisy s ostatními stranami a tak ztratila své původní separatistické a antisystémové
postavení.42 Již v červnu 1994 byl pokles popularity Ligy potvrzen výsledky voleb do
Evropského parlamentu.43 V koalici s Berlusconiho stranou Forza Italia (Vzhůru Itálie,
FI) a postfašistickou stranou Alleanza Nazionale (Národní aliance, AN) pro svůj tehdejší
hlavní reformní politický cíl, přeměnit Itálii v moderní federativní stát, neměla silného
partnera, který by ji podpořil. Obzvláště spojení s Národní aliancí Ligu poškodilo, jelikož
zastávala silný národní stát a tudíž autonomii, o kterou Liga od počátku svého působení
usilovala, vůbec nepodporovala. Liga tak byla v podstatě spojená v koalici se stranami,
které byly jejími politickými oponenty a vzájemné nepřátelství mezi Ligou a jejími
koaličními partnery rostlo. Již koncem roku 1994 Liga vyslovila vládě nedůvěru, odešla
z vládní koalice a způsobila tak pád vlády a politickou krizi. Pro stranu nastalo krušné
období krize identity.44 Mezi lety 1994 až 1995 byl pro stranu vůdce obzvlášť důležitý,
ještě více než obvykle. Bossi stupňoval provokace, oživoval federalistickosecesionistické téma, ještě více radikalizoval útočnou separatistickou rétoriku – převážně
od tohoto období jsou známé jeho výroky o „koloniální moci Říma“45 a podobné útočné
výroky o italské vládě. Dalším problémem bylo, že ačkoliv ostatní politické strany byly
dříve velmi důrazně proti federalismu, v roce 1996, kdy měly probíhat další volby, byly
již téměř všechny strany pro nějakou jeho formu.46 Ve snaze se opět odlišit od ostatních
politických stran, a díky tomu obnovit svoji podporu mezi voliči, přišel Bossi se
separatistickým národotvorným projektem Padánie. Padánie měla být plně suverénní
republika, která se měla skládat ze sedmi hlavních severních italských regionálních
„národů“: Benátčané, Lombarďané, Piemonťané, Liguřané, Emiliánci, Romagnolci a
Toskánci. Projekt Padánie je velmi zajímavý a jedinečný tím, že není založen na žádném
historickém základu. Padánie nikdy předtím v historii neexistovala, nebyla nikdy ani
administrativním územím a na jejím teritoriu nebyla ani společná řeč či jiný klasický znak
Agnew, „The Rhetoric of Regionalism”, 158.
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samostatného státu. Padánie, jejíž název je odvozen od řeky Po na severu Itálie, byla
v podstatě vykonstruovaný projekt Ligy Severu. Strana vymyslela celý koncept státu,
jeho historii a společné znaky pro potřebu své politické propagandy. Liga v čele s Bossim
v podstatě vytvořila jakousi „neo-etnicitu“ pro „národ“, jehož identita byla založena na
podobných socio-ekonomických postojích a hodnotách spolu s nepřátelským postojem
k centrální vládě v Římě. Klasické národní znaky, jako je společný jazyk, kultura a
historie, původně vůbec neměla a neměly žádnou tradici.47 Nejprve byla vytvořena
Padánie jako funkční celek, kultura další klasické státní a národní znaky byly vytvořeny
až zpětně.48 Zároveň ale Padánie nebyla vymezena geograficky, její hranice byly cíleně
jen velmi nejasně definované, což straně poskytovalo výhodu vůči jejím odpůrcům.49
Padánie tedy nebyla tolik územním celkem, jako spíše velkou skupinou lidí, která sdílela
společné názory, pravidla, zvyklosti a morální hodnoty, kterými se odlišovala od zbytku
Itálie, což bylo potvrzeno i výzkumem mezi členy strany na kongresu v roce 1997.50
Padánie se rychle stala vysněnou společnou vlastí severních „národů“.51
Bossi zároveň využil aktuální politické situace a tak prezentoval nadcházející
volby jako pomyslné referendum za nezávislost severu, ale také jako protest proti dvěma
hlavním koalicícm, které chtěly udržet tradiční strukury státu. Díky kontroverzi projektu
Padánie získala Liga, obzvlášť pak její vůdce Bossi, pozornost nejen italských, ale i
zahraničních médií a nový koncept mu pomohl znovu získat jedinečnost a odlišnost od
ostatních stran.52 Také se podařilo obnovit propojení Ligy se severním teritoriem, které
bylo pro její podporu velmi důležité, stejně jako obnovení její antisystémové pozice. Oba
faktory byly pro volební podporu Ligy zásadní, ale účastí ve vládě byly z velké části
ztraceny.53 Ve volbách získala Liga Severu rekordní volbení výsledek 10,1 % a získala
tak zpět pozici jedné z nejvýznamnějších stran, ale protože kandidovala samostatně,
nepodařilo se jí dostat do vlády. Volební výsledky ukázaly, že idea Padánie sice získala
Lize zpět mnohé z původních voličů, ale nezískala nijak významné procento nových
voličů – nepodařilo se jí rozšířit po celé Padánii, mimo svá původní tradiční území.54
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V Padánii byla 15. září 1996 vyhlášena nezávislost a suverenita. Byly zřízeny
různé instituce, vláda a konala se referenda a schůze parlamentu. Vznikla dokonce i
padánská armáda „Camicie verdi“ (Zelené košile) neboli „Esercito di sorriso“ (Vojsko
úsměvu), které ovšem mělo sloužit jen k případné sebeobraně nově vyhlášené země.55
Padánie měla svůj časopis La Padania a dokonce i vlastní měnu. Zde je ale důležité
podotknout, že to vše bylo zbytkem Itálie vnímáno spíše jako recese.56 V roce 1997 Liga
změnila svůj název na Lega Nord per la indipendenza della Padania (Liga Severu za
nezávislost Padánie). Ovšem separatistické zaměření v Lize, spolu s vymezováním se
vůči ostatním stranám a útočením na ně způsobilo, že se strana octla v politické izolaci.
Extrémní přístup k odtržení Padánie si nemohl získat mezi stranami příznivce, protože
považovaly návrhy za nevhodné. Navíc se toto chování promítlo i do výsledků
regionálních voleb v roce 1997, které byly znatelně nižší než v předchozích letech:
zatímco v roce 1993 získala Liga na severu 40%, v roce 1997 podpora klesla na pouhých
15%.57 Bossi tedy nakonec zmírnil rétoriku a vrátil se k federalismu, aby stranu dostal
z izolace a získal opět koaliční potenciál. 58

Základy identity strany
Liga byla úspěšná, protože Bossi dokázal využít nálad ve společnosti ve svůj
prospěch.59 Liga byla převážně založena na něm a jeho politických a organizačních
schopnostech. Zaměřil na problémy běžných lidí a z nich vybudoval pro své
podporovatele za pomoci své agresivní rétoriky, kulturního symbolismu, grafické
propagandy a celé sbírky originálních politických sloganů60 silné kolektivní cítění
založené na negativním vztahu k Římu, jihu a jeho obyvatelům a imigrantům.61 Toto byly
základní prvky identity strany po celé dané období, díky kterým si Liga získala většinu
své široké podpory na severu země. Identita spojená se severním regionem Itálie
přetrvávala, ovšem idea teritoriálního uspořádání státu se v průběhu zvoleného období
měnila. Přestože Liga Severu od vzniku Lig, ze kterých je složená, podporovala vysokou
nezávislost a autonomii severu Itálie, koncept, jakým toho chtěli dosáhnout, byl měněn
v závislosti na politických ambicích a volební podpoře. Od roku 1992 do roku 1995
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podporoval Bossi koncept federalismu, který mu umožňoval účast ve vládě, ale když bylo
jasné, že jeho podpora klesá, přišel s novým, radikálnějším, konceptem Padánie, jehož
pomocí vyřešil krizi identity spojenou s účastí ve vládě a získal zpět podporu voličů. Když
ale bylo jasné, že s Padánií nemůže dlouhodobě na národní úrovni uspět, vrátil se zpět
k federalismu, aby opět získal koaliční potenciál a měl možnost se dostat do vlády.

Strana za předsednictví Mattea Salviniho 2013 – 2018
Matteo Salvini
Matteo Salvini, původem z Milána, se stal členem Ligy ve svých sedmnácti letech
v roce 1990 a již ve svých dvaceti byl za Ligu Severu městským radním. Postupně se
propracoval přes pozice vedoucího skupiny, provinčního tajemníka a ředitele Rádia
Padánie62 až na europoslance. V roce 2013 zvítězil ve druhém kole voleb předsedy strany
čtyřnásobnou převahou nad Umbertem Bossim a je předsedou dodnes. Jeho vyjadřování
a rétorika se stylově velmi podobá stylu předchozího vůdce: také se staví do role antipolitika a vymezuje se vůči tradičním politickým stranám hlavně pomocí rétoriky a stylu
oblékání..Vystupuje s ostrou kritikou, mluví jednoduchým hovorovým jazykem,
konkrétně a přímo, aby se distancoval a odlišil od komplikovaných a sofistikovaných
prohlášení politiků z ostatních stran, nebojí se ani hovorových až expresivních výrazů.
V rozhovorech a diskuzích je zpravidla velmi dominantní, skáče ostatním diskutujícím či
reportérům do řeči, přerušuje je a ignoruje jejich reakce, nenechává jim prostor se vyjádřit
a svým chováním a vyjadřováním často způsobuje hádky. . Salvini je velmi aktivní ve
veřejném prostoru a v podstatě všech mediálních kanálech, často se účastní televizních
debat a rozhovorů a díky této vytrvalé aktivitě se stal jedním z nejviditelnějších politiků
na italské politické scéně. S jeho nástupem se i velmi změnily kampaně strany. Salvini si
je vědom velkého potenciálu moderních platform a tak velmi internzivně využívá
převážně sociální sítě pro svou permanentní kampaň. Na nich téměř denně zveřejňuje
různé příspěvky a komentáře, zpravidla týkající se aktuálního dění.
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Hlavní témata a postoje
Mnozí voliči Ligy ztratili důvěru ve stranu kvůli odhalení korupčních skandálů
spojených s Bossim v roce 2012, kdy se ukázalo, že veřejné fondy byly zneužívány
vůdcem a jeho nejbližšími spolupracovníky včetně členů jeho rodiny.63 Bossi byl tedy
nucen rezignovat a kredibilita strany značně poklesla: kvůli skandálu se zařadila v očích
mnohých mezi tradiční strany, které byly známé vysokou mírou korupce a proti kterým
se Liga v čele s Bossim dlouhá léta vymezovala. Díky skandálu se tedy podařilo relativně
novému Movimento 5 Stelle, získat čtvrtinu hlasů voličů Ligy Severu.64 Ke hlasování pro
M5S namísto Ligy motivovala voliče po skandálech i podobnost mezi oběma stranami,
která spočívala hlavně v populismu, antisystémovém charakteru a vymezování se vůči
politickým elitám. Ovšem M5S do těchto elit zařazuje i Ligu, protože je nejstarší
politickou stranou 2. republiky. Ve volbách 2013 M5S triumfovalo výsledkem před 20%,
zatímco Liga získala kvůli skadálům a ztrátě své tradiční antisystémové identity pouze
4,1%.65 Z velké části si M5S získalo přízeň voličů právě svým důrazným
euroskepticismem, z čehož si Salvini vzal příklad a hned po svém zvolení si zvolil jako
svůj hlavní cíl „znovuzískání nezávislosti“ na Bruselu.66 Říká, že chce ‚jinou Evropu‘,
ale už nedefinuje, jak by měla vypadat. Program vymýšlí za běhu podle toho, co zrovna
nejvíc oslovuje (zpravidla negativní) emoce voličů.67
První část této kapitoly popisuje Salviniho kontroverzní přístup a rétoriku týkající
se imigrace, které jsou často označovány za rasistické. Druhá část se zabývá vývojem
postoje Mattea Salviniho k Evropské unii a euru. Zatímco EU nebyla v počátku Salviniho
předsednictví tak žhavým a častým tématem jako euro, s přiblížením nadcházejících
březnových voleb v roce 2018 se rétorika vůči euru mírnila, zatímco vůči Evropské unii
jako takové se naopak stupňovala. Zřejmě hlavně díky negativnímu postoji vůči Evropské
unii, její imigrační politice a imigrantům samým, získal Salvini sympatie i ve středních
regionech, mimo tradiční volební základnu strany. Ve třetí části je popsána přeměna
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strany z regionální na celostátní a s ní spojená změna jména, obojí iniciováno Salvinim.
V závěru kapitoly je shrnuta základní identita strany za Salviniho předsednictví.

Imigrace a rasismus
Do Itálie připlulo v průběhu posledních čtyř let přes 600 tisíc (mnozí z nich
původem z Afriky),68 což způsobilo neklid a obavy nejen mezi lidmi žijícími na jihu země
a zvýšilo tak podporu. Salvini se snaží profitovat na tomto strachu a s jeho pomocí rozšířit
svou podporu i na jih země, kde by dříve jeho šance na úspěch byly velmi mizivé. Strach
pravidelně přiživuje sdílením mediálních zpráv o zločinech spáchaných cizinci na svých
facebookových a twitterových účtech. Velký příliv imigrantů z Afriky dokonce označil
za invazi.69 Salvini používá imigraci jako univerzální příčinu všech problémů. Podle něj
jsou s nekontrolovanou imigrací spojeny chaos, zloba, obchod s drogami, krádeže, násilí
a znásilňování.70 Na základě protiimigrantských nálad musela vláda zrušit návrh zákona
o právu na italské občanství pro děti imigrantů narozených a vyrůstajících v Itálii.71
Současně s podporováním strachu z imigrantů se Salvini chytře staví do role ‚zachránce‘,
snaží se lidi svou rétorikou přesvědčit že on je tím, kdo problémy vyřeší. Nechal se slyšet,
že se nemůže dočkat, až se dostane do vlády, aby mohl znovu nastavit pořádek, obnovit
bezpečnost a klid v Itálii.72 Salviniho přístup k řešení uprchlické krize je známý svou
radikálností: v rámci předvolební kampaně Liga slibovala, že v případě zvolení prosadí
repatriaci kolem 400 tisíc imigrantů, což analytikové považují za nereálné.73 Součástí
řešení by měly být i finanční příspěvky, které by podpořily návrat imigrantů, kteří jsou
v Itálii nelegálně, zpět do jejich vlasti.
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Salviniho vystupování a výroky jsou mnohými spojovány se šířením rasové
nenávisti.74 Podle italského senátora Francesca Palerma, který zastupuje práva Romů,
Salviniho rétorika poškozuje základní lidská práva.75 Palermo je ovšem jedním z mnoha,
kteří se vyjadřují kriticky o Salviniho radikálním přístupu, který je komentován i na
mezinárodní úrovni. Zabývala se jím dokonce i organizace Amnesty International, která
v únoru letošního roku informovala o útočných výrocích strany na sociálních sítích.
Desetidenní monitoring oficiálních účtů na Facebooku a Twitteru spojených se Salvinim
a Ligou ukázal, že mnohé z výroků byly velmi útočné, dokonce až rasistické a
xenofobní.76 Příkladem takového výroku je například Salviniho komentář ve televizním
rozhovou, kdy poznamenal, že kdyby nebylo Putina, už by u nich v televizním studiu
seděl někdo ozbrojený s burkou, a říkal by jim, co můžou a nemůžou říkat a dělat.77 Také
navrhoval segregaci ve vlacích, aby obyvatelé Milána měli volná místa na sezení.78
V souvislosti s imigranty Salvini obviňoval z rasismu italský stát: argumentoval tím, že
zatímco imigranti obsazují hotely, Italové musí spát v autech.79
Salvini vytýká Evropské unii, že absolutně nezvládá efektivně řešit uprchlickou
krizi a integraci imigrantů, z nichž navíc převažující část jsou imigranti ekonomičtí, kteří
neprchají z domova z důvodů válečného ohrožení.80 Zásadním nedostatkem je dle jeho
slov také to, že se Evropská unie neangažuje v Sýrii a nepomáhá Rusku bojovat s
Islámským státem, a že se neangažuje v Lybii aby zastavila přítok imigrantů do Evropy.81
Liga volá po zajištění státních hranic, zpřísněných pravidlech pro přijímání imigrantů a
zlepšení integračního systému. V poslední části předvolební kampaně před letošními
volbami se Salvini ovšem snažil mírnit svou extrémní a xenofobní rétoriku.82
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Antisystémový charakter strany
Salvini v podstatě posunul tradiční antisystémový postoj strany do nadnárodní
úrovně. Hlavním nepřítelem, kterého viní ze všech problémů, se kterými se Itálie aktuálně
potýká, je nyní Brusel a Evropská Unie. Podle Salviniho EU svými postupy v otázce
imigrační vlny a společnou měnou škodí Itálii a omezuje její suverenitu. Také kritizuje
vysokou míru byrokracie, velké množství omezujících pravidel a hrozí odchodem Itálie
z EU, pokud se situace nezmění. „Chceme zůstat v EU jedině pokud se nám podaří
revidovat všechny smlouvy, které omezují naší plnou a legitimní suverenitu, což v praxi
znamená návrat k Evropskému hospodářskému společenství, které předcházelo
Maastrichtské smlouvě.“83 Evropskou unii kritizuje i kvůli protiruským sankcím, za
jejichž zrušení vytrvale lobuje. Dle jeho tvrzení totiž sankce „masakrují italskou
ekonomiku“,84 což podkládá například argumentem, že kvůli nim italský stát přišel o 5
miliard eur a tisíce ztracených pracovních míst.85 Některá média dokonce o Lize mluví
jako o pro-kremelské.86 Salvini pokračuje v Bossiho tradici ostré až agresivní rétoriky. O
Evropské unii mluví jako o diktatuře,87 v jednom rozhovoru poskytnutému televizi řekl,
že EU je „dům bláznů“, který vydává množství zbytečných a nesmyslných regulací a
předpisů, v dalším rozhovoru pro rádio zas přirovnal EU ke gulagu 88. V jednom
rozhovoru přirovnal EU k Sovětskému svazu: „Brusel je hlavním městem Sovětské
Evropské unie. V kapsách máme německé marky maskované jako euro, to ví i desetileté
děti.“89
Euro je jedním z hlavních argumentů, proč Salvini bojuje proti Evropské Unii:
nazývá jej „německou měnou“ a podle něj poškodilo italskou ekonomiku.90 Liga severu
měla dokonce zvláštní webovou stránku (www.bastaeuro.org), kde nabízela podrobné
Silvia Ognibene, „Italy's Northern League chief attacks euro, says preparing exit“, Reuters, 2. února
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vysvětlení, proč je potřeba z eurozóny vystoupit. V propagačním videu kampaně Salvini
vysvětluje, že euro je „kriminální měna“, která zvýhodňuje malou skupinu lidí a zbytku
působí jen utrpení, je nástrojem chudoby a nespravedlnosti.91 Umožňuje také
vykořisťování zaměstnanců, obzvlášť imigrantů, ničí italské společnosti a bere práci
Italům. Salvini tvrdí, že euro je ve skutečnosti už mrtvá měna. Dle jeho slov přeci jedna
stejná měna nemůže fungovat pro devatenáct odlišných ekonomických uspořádání. 92 Viní
euro i z toho, že Itálie ztratila své 5. místo na celosvětovém ekonomickém žebříčku a že
po krizi roku 2008 přišla o celou čtvrtinu své industriální výroby.93 V rámci zapáleného
negativního postoje k euru vedl kampaně jako například No euro day již v prosinci 2013
a Basta Euro Tour (Tour Konec euru), kdy Salvini osobně objížděl regiony po celé Itálii.
Logo Basta Euro (konec euru) měla Liga dokonce ve svém oficiálním symbolu pro volby
do evropského parlamentu v roce 2014.
Zajímavostí je, že ačkoliv v posledních několika měsících agresivní rétorika vůči
Evropské unii rostla, postavení k euru se zdá být naopak mírnější. V rozhovoru začátkem
letošího roku Salvini řekl, že by nejprve vyjednával s ostatními státy, které také mají
potíže a pokud by to bylo možné, vystoupení ze společné měny by se radši vyhnul. 94
Tento obrat je zřejmě způsoben porážkou Marine Le Pen, kvůli které padla šance na
výstup z měny společně s Fancií a také to, že strana si uvědomuje potřebu podpory široké
veřejnosti pro tak velký krok, kterou může získat jen ve vládě.95 Přestože na oficiálním
webu www.leganord.org stále existuje odkaz na oficiální web kampaně Basta Euro i
oficiální facebookový profil Ligy Severu Basta Euro, oba odkazy jsou nefunkční a
prohlížeč jasně ukazuje, že jak web, tak facebookový profil byly zrušeny. Vypadá to tedy,
že byly všechny spojitosti nové Ligy s kampaní Basta Euro minimalizovány. Nadále je
ovšem na stránkách strany ke stažení jakýsi manuál pro vystoupení z eura, kde je
vysvětleno, proč je tento krok potřeba podniknout. Dá se tak předpokládat že Salvini,
uvědomující si nerozhodné výsledky výzkumu veřejného mínění z konce loňského roku
ohledně případného vystoupení z eura, opět dle populistické strategie rétoriku upravil,

propagační video v rámci kampaně Basta Euro Mattea Salviniho a Ligy Severu „Uscire dall´Euro? Si
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alespoň dočasně, aby v nadcházejících parlamentních volbách (2018) získal co nejvíce
hlasů.
Salviniho euroskeptický a částěčně anstisytémvoý postoj je patrný i z jeho
pravidelného komentování aktuálního světového dění, kdy ve svých příspěvcích na
sociálních sítích a v médiích vyjadřuje podporu ostatním populistickým euroskeptickým
vůdcům a mimoevropským populistickým vůdcům či režimům, které vytrvale porušují
základní demokratické zásady. Přistupuje otevřeně a nekriticky nejen k Rusku, ald
dokonce i k Severní Koreji.96 Na svém twitterovém účtu sdílel příspěvek „Ať žije Trump,
ať žije Putin, ať žije Le Pen a ať žije Liga!“97 V televizní debatě prohlásil: „Doufám že
Trump, Putin, Marine le Pen a jednoho dne i Matteo Salvini, budou moci udělat něco
užitečného pro demokracii a světový mír.“98 Jak Putin, tak Le Pen Salviniho sympatie
opětují.99
Salvini považuje Brexit a Trumpovo vítězství v amerických volbách jako signál
toho, že společnost je připravena na změnu a vidí v tom šanci pro poražení politických a
intelektuálních elit. Samotného Trumpa velmi horlivě podporuje, dokonce prohlásil, že
by si rozhodně vybral radši „legálnost a bezpečnost“ Trumpova prezidentství než
„katastrofické postupy a politiku Angely Merkelové a Baracka Obamy.“100 Projevoval
Trumpovi podporu i několika příspěvky na svém twitterovém účtu a během kampaně za
odmítnutí Renziho reforem dokonce stylizoval některé své propagační materiály do
Trumpových. Příznivci hnutí, kteří akce navštívili, měli tak tmavě modré cedule podobné
Trumpovým, jen na nich místo prezidentova jména bylo napsáno Salvini premier. Mnohé
zpravodaje také vyzdvihují Salviniho podobnost s Marine le Pen, například Francouzský
deník Le Monde, který ho dokonce nazval „italským bratrancem“ Marine le Pen.101
Salvini k ní chová velké sympatie a obdiv102 a nechává se jí inspirovat. Salvini byl spolu
s dalšími extrémně či radikálně pravicovými euroskeptickými leadery členem Europe of
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Nations and Freedom (Evropa národů a svobody), nacionalistické frakce Evropského
parlamentu, na jejímž založení se podílela právě Marine le Pen. Vzhledem k Salviniho
odmítání protiruských sankcí není příliš překvapující, že chová sympatie i k samotnému
Putinovi, které jejichž vrcholem bylo podepsání smlouvy o spolupráci s Putinovou
stranou Jednotné Rusko.103 Jedním z hlavních důvodů Salviniho vytrvalé podpory Ruska
v čele s Putinem je to, že dle jeho slov vděčíme jedině Rusku za to, že se Islámský stát
ještě nerozšířil do Evropy.104

Regionální zaměření strany
Za Salviniho předsednictví došlo v zásadní změně v teritoriálním zaměření
strany a tím pádem i s ní související změně v ideovém směřování. Salvini zcela opustil
téma autonomie severních regionů, na kterém byla postavena základní identita a ideologie
strany za Bossiho předsednictví. Salvini argumentuje, že nejzávažnější problémy už
nejsou jen v rámci severu, ale týkají se nyní celé země. Touha severu po nezávislosti je
v této vážné situaci vedlejší a proto se tedy odklání od secesionismu a soustředí se na
celonárodní problematiku.105 Jsou to hlavně problémy s bezpečností zaviněné velkým
přílivem imigrantů a vysoká míra nezaměstnanosti mezi mladými, která už dosáhla 40 %,
což způsobuje vysokou emigraci Italů z ekonomických důvodů.106 Až tyto akutní
problémy budou vyřešeny, bude možné se opět zabývat ideou federalismu.107 Mnozí
kritici ovšem zastávají spíše názor, že náhlá změna v ideovém směřování má sloužit
především Salviniho osobním ambicím.108
Již v počátcích svého předsednictví Salvini začal pracovat na rozšíření své
podpory na celostátní úrovni. V červenci roku 2014 na konferenci v Padově přišel
s novým helsem: původní Prima il Nord! (V první řadě sever!) bylo nahrazeno heslem
Prima gli Italiani (V první řadě Italové!). Také se zmínil o plánu založit jednu či více
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organizací pro získání podpory ve zbytku země.109 Salvini osobně cestoval na Jih země,
aby se místním obyvatelům omluvil za dosavadní chování legistů, přitom ale musel při
svém projevu v Palermu být chráněn policií, protože po něm v rámci protestů lidé házeli
rajčata a vajíčka.110 Ve volbách do Evropského parlamentu na jaře 2014 se ukázalo, že
Liga je schopná zaujmout i voliče mimo tradiční volební základnu v severních regionech
země, což Salviniho motivovalo pokračovat ve svém snažení rozšířit volební základnu
Ligy. Koncem roku 2014 byl spuštěn projekt Noi con Salvini (My se Salvinim), sesterská
strana Ligy Severu pro středo- a jihoitalské regiony. Předsedou byl samozřejmě Salvini a
její postoje byly shodné s Ligou až na severoitalskou otázku. Nově založená strana
samostatně kandidovala regionálních volbách 2015, nebyla ale příliš úspěšná.111 Salvini
sice v den, kdy nastoupil do funkce, utvrdil členy strany, že se bude zasazovat o
nezívislost severu, ale během svého předsednictví téma federalismu a severní autonomie
postupně opustil, což dokazuje i analýza Daniela Albertazziho, která rozebírá tématiku
příspěvků na oficiálním twitterovém účtu Mattea Salviniho. Na základě tohoto
pozorování dokázal, že Salvini v posledních dvou letech téma federalismu opravdu již
zcela opustil a jeho cílem je mluvit o Itálii jako o celku.112
Finálním krokem pro přeměnu strany z regionální na celostátní, o kterou Salvini
od svého zvolení v roce 2013 usiloval, byla změna jména. Vzhledem k neúspěchu Noi
con salvini přišel s dalším nápadem, jak působení strany rozšířit v ostatních regionech
země a získat si větší podporu tamních obyvatel. Na podzim roku 2016 média
informovala o Salviniho úmyslu odstranění slova „sever“ z názvu strany. Liga by se tak
stala celonárodní, ovšem došlo by k podrytí samotné její podstaty, na které vznikla a která
po dlouhá léta definovala její ideologii. Přesto byla na podzim loňského roku změna
jména realizována a Liga Severu se tedy nyní jmenuje pouze Liga. Zakladatel hnutí
Umberto Bossi, který je aktuálně prezidentem strany, Salviniho kroky pravidelně ostře
kritizuje a považuje přetvoření Ligy severu na celonárodní Ligu za nesmysl.113 Ve svém
proslovu na akci strany v Bèrghem Frècc v prosinci loňského roku za souhlasného
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potlesku posluchačů prohlásil, že změna je pouze provizorní, je to jen trik, jak si získat
hlasy voličů z jihu země.114 Salvini ovšem tvrdí, že se na změně jména ve federálním
kongresu všichni shodli.

115

Salvini tedy skrze všechny komunikační kanály včetně

sociálních sítí šíří dojem, že změna je opravdu trvalá. Vzniká tu tedy zvláštní kotrast mezi
jasnou komunikací vůdce a ostatními významnými představiteli strany, kteří naopak
potvzují Bossiho slova. Uznávají sice, že federalismus již nemá tak důležité místo
v komunikaci, protože to pro stranu již není výhodné, ale odsunutí toho tématu do pozadí
a změna orientace ze severu na celou Itálii je prý pouze dočasná taktika, jak znovu získat
podporu mezi voliči.116 Shodují se na tom, že federalismus stále zůstává základní součástí
Ligy a voliči a někdy v budoucnu se k němu strana určitě vrátí, ovšem aktuálně by bránilo
úspěchu strany a tak je potřeba se zabývat tématy spojenými s imigrací, které mají i větší
úspěch u voličů.117 Toto uvažování reprezentantů Ligy jen potvrzuje její populistickou
povahu.
Po změně jména představil Salvini i nový oficiální symbol strany: slovo „Padania“
ve spodní části bylo nahrazeno souslovím „Salvini premier“ a z názvu strany v horní částí
bylo odstraněno slovo „Nord“ i Slunce Alp, symbol navrhované vlajky nezávislé Padánie.
Zajímavostí je, že Slunce Alp Liga Severu měla v oficálním symbolu strany pro volby do
evropského parlamentu ještě v květnu 2014 spolu s nápisem „autonomie“ a symbolem
strany Die Freiheitlichen.118 Odstraněním Slunce Alp ze symbolu vymizela tradiční
zelená barva, která po dlouhá léta stranu charakterizovala a byla s ní spojována. Salvini
se tak zřejmě snaží narušit asociaci nové Ligy se ‚starou‘ Ligou Severu, která přes dvě
desetiletí protěžovala severní část země, neboli Padánii, a mohla by tak vyvolávat
negativní vzpomínky hlavně v obyvatelech jižních území, které, jak bylo zmíněno
v předchozí kapitole, strana v čele s Bossim hrubě urážela. Salvini všechny propagační
převolební materiály pro volby 2018 stylizoval do tmavě modré. Cedule Salvini premier,
která byla hojně užívána příznivci strany v předvolební kampani a na stranických akcích
v posledních třech letech, nápadně připomíná předvolební propagační transparenty
Gisella Laterza, „Bossi: ‚Il nostro nome è Lega Nord. Il nuovo simbolo è provvisorio‘ “, Corriere
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aktuálního amerického prezidenta se kterým, jak již bylo zmíněno výše v textu, Salvini
velmi sympatizuje.
Další změna související s novým jménem strany se týká sesterské strany Noi noc
Salvini, která tak pozbyla smyslu. Její web byl zrušen a strana byla zřejmě dle plánu
inkorporována do Ligy. Jak oficiální facebookový tak twitterový účet Noi con Salvini,
stále osahují odkaz na web noiconsalvini.org, link je ale přesměrován na nový web
www.salvinipremier.it, který byl zřejmě spuštěn počátkem roku 2018 kvůli
nadcházejícím březnovým volbám. Zajímavostí je, že oficiální web strany si nadále
ponechal původní adresu s celým původním názvem strany (www.leganord.org). Liga
tedy má dva hlavní portály: Salvini premier a původní web Ligy severu. Nápadné je že
web salvinipremier.it zřejmě vznikl počátkem letošního roku před březnovými volbami.
Pravděpodobně byl vytvořen pro účely kampaně v regionech střední a jižní Itálie.
Tradičně severnímu voličstvu byl ponechán původní web, na který jsou zvyklí a který
mají asociovaný s Ligou (Severu), a pro voliče z ostatních regionů byl vytvořen nový
web, který je záměrně postaven na osobě Salviniho a ne Lize samotné, aby v nich spojení
se stranou nevyvolávalo negativní asociace spojené se „starou“ Ligou.

Základy identity strany
Velký úspěch Ligy v březnových volbách, kdy dosáhla rekordních 17 %, je
nepochybně především Salviniho zásluhou. Stejně jako Bossimu se Salvinimu podařilo
využít aktuálních nálad a témat ve společnosti, na kterých postavil nové ideové směřování
strany. Nejvýznamnější z nich je rozhořčení nad postupem a nařízeními Evropské unie
v otázce imigrace. Zdá se, že díky Salviniho protiimigrační rétorice mnoho lidí ze
středních a jižních regionů Itálie Lize odpustilo její bývalé dlouholeté nepřátelství. Salvini
si získal jejich sympatie i tím, že na rozdíl od ostatních politiků jezdí po celé Itálii a s lidmi
se setkává osobně.119 Salviniho důležitost pro identitu strany potvrzují i strana Noi con
Salvini a heslo „ Salvini premier “, které se postupně stalo samostatnou kampaní v rámci
předvolební kampaně 2018. Rozšíření strany z regionální na celostátní úroveň je
v podstatě postavené na jeho osobnosti. Mimo vůdce a radikální protiimigrační postoj je
pro identitu strany rozhodně zásadní i negativní postoj k Evropské unii, na které je
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založen pokračující antisystémový charakter strany. EU a imigranti jsou pro Ligu viníkem
všech problémů, se kterými se Itálie aktuálně potýká. Ačkoliv Salvini převážně v počátku
svého předsednictví vedl velmi intenzivní kampaň proti euru a chtěl uspořádat
referendum o vystoupení z eurozóny, dle D. Albertazziho otázka eura nebyla a není
definující pro identitu strany.120 Radikální změnou v identitě strany je její přeorientování
z regionální na celostátní stranu, které vyvrcholilo odstraněním slova sever z názvu.

Analýza vlivu Bossiho a Salviniho na ideové směřování
Tato kapitola je věnována komparaci ideového směřování Bossiho a Salviniho a
následné analýze vlivu, který na směřování mají. Tvrzení je podpořeno některými
odbornými texty a zprávami z deníků, které se částečně věnují důležitosti leaderů a nebo
se tématu alespoň lehce dotýkají.
Pro účel komparace jsem vytvořila tabulku se zásadními tématy ideového
směřování v obdobích pod vedením jenotlivých vůdců.

Imigrace a rasismus
Umberto
Bossi
Matteo
Salvini

Antisystémový charakter

proti Italům z jihu země,
proti Italskému národnímu
ale i mimoevropským
státu
imigrantům (hl. z Afriky)
proti mimoevropským
imigrantům ve spojitosti
s uprchlickou krizí

proti Evropské Unii

Regionální zaměření
"Prima il Nord"
zaměření na severní
region země
"Prima gli Italiani"
zaměření na celou Itálii

Tabulka je rozdělena na tři sloupce nadepsané dle hlavních témat, kterými se
strana v popsaných obdobích zabývala. Řádky jsou pak vymezeny pro předsednictví
jednotlivých vůdců, nejprve Bossiho a pak Salviniho.
V kategorii imigrace a rasimus se názory na mimoevropské imigranty příliš neliší.
Oba vůdci mají negativní postoj k imigraci a imigrantům samotným, často mají až
rasistické komentáře a narážky. Ovšem v postoji k Italům z jihu země se radikálně liší:
120
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zatímco Bossi v podstatě nedělal rozdíl mezi imigranty z jihu země a mimoevropskými,
Salvini proti spoluobčanům z jihu země v době svého předsednictví již nevystupuje.
Naopak, po dvaceti letech, kdy Liga Severu byla spojována s nenávistí vůči jihu, se
Salvini po nástupu do funkce osobně vydal na jih země, aby se místním omluvil za
dosavadní přístup a rétoriku Ligy, přestože se v přechozích letech sám jako velmi aktivní
člen Ligy účastnil jejího agresivního přístupu k jihu.
Zajímavostí také je, že negativní postoj k imigrantům je v obou případech
propojený s antisystémovým charakterem strany. Oba vůdci využívají vymezování se
vůči zvolené skupině k útoku na systém. V Bossiho případě se jedná o Italský stát. Jak již
bylo zmíněno výše, Liga v čele s Bossim měla tendenci ze všech problémů, které stát měl,
vinit Řím a právě jih země a jeho obyvatele, kteří převažovali v politických funkcích.
Z toho vychází tedy i nepřátelství vůči jednotnému státu. Salvini zameřuje své
nepřátelství o stupeň výše: doslova bojuje proti Evropské Unii. Podle Salviniho za
všechny problémy, se kterými se Itálie aktuálně potýká, může Evropská Unie a její
eurozóna. Velké množství imigrantů, které v posledních letech zaplavilo Itálii
v souvislosti s uprchlickou krizí, Salvinimu poskytlo zásadní téma, kterého se mohl
chytit, aby získal podporu i mimo tradičně severní voličstvo.
Největší rozdíl spočívá v teritoriálním zaměření. Zatímco Bossi se během celého
svého období, s drobnými úpravami, opíral o severní regiony a bojoval za jejich
nezávislost, Salvini toto od základů změnil. Porovnání jejich hesel je, myslím, velmi
výstižné: Bossiho heslo „Prima il Nord“ bylo symbolem boje za nezávislost, protestu proti
systému a odlišení se od zbytku země. Forma nezávislosti, kterou měl sever získat, se
v průběhu let měnila – nejprve pro vstup do celonárodní politiky ji Bossi pozměnil na
federalismus. Když vstupem do vlády Liga ztratila spojení se svým regionem, na němž
byla původně založená její podpora, přišel s myšlenkou Padánie k secesionismu a
nakonec se opět vrátil k federalismu. Salviniho zvolení bylo rozhodujícím momentem
v historii strany. Salvini si předsevzal, že Ligu zbaví jejího regionálního omezení. Dalo
by se předpokládat, že by tímto krokem ztratil podporu mnohých na severu, ale Liga tím
nijak výrazně neutrpěla. Naopak, Salvini pomohl straně překonat dlouhotrvající krizi
organizace a identity121 a její podpora začala růst. Zaměřil se na Itálii jako celek a díky
vhodně zvoleným tématům se mu podařilo získat nejvyšší podporu v historii strany.

Marco Tarchi, „Voters without a Party: The ‘Long Decade’ of the Italian Centre-Right and its
Uncertain Future“, South European Society and Politics 23, č. 1 (2018): 155-156.
121
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Základy identity strany v daných obdobích jsou tedy tvořeny výše popsanými
tématy. Za Bossiho je antisystémovost zaměřená proti Italskému státu, velmi jasně se
vymezuje i vůči jihu země a zároveň je velmi nepřátelský vůči italům původem z jihu a
vůči

mimoevropským

immigrantům.

V rámci

severního

regionu

využívá

etnoregionalismus a etnonacionalismus ve snaze o jeho autonomii. Naprosto zásadní je
ovšem role vůdce: zakladatel hnutí v postatě tvořil politiku strany, reprezentoval Ligu
v médiích a nastavoval její rétoriku, organizoval setkání příznivců strany, vymyslel vlajku
a symbol a staral se o další věci spojené s chodem strany. John Agnew a Carlo Brusa ve
svém textu mluví o Bossim jako o klíčovém ve tvorbě secesionistického konceptu, kdy
v rámci konkrétního teritoriálního projektu Padánie dal dohromady všechna svá oblíbená
témata související s nedostatky italského státu.122 Důležitost vůdce je vyzdvihována
v drtivé většině odborných publikací, které pojednávají o Lize Severu. Příkladem je
například kniha Maxmiliána Strmisky, texty Marka Gilberta a Benita Giordana. Velmi
často je Umberto Bossi autory popisován přímo jako charismatický vůdce (Gianluca
Passarelli, Benito Giordano, Marco Tarchi, Daniele Albertazzi), což potvrzuje i Duncan
McDonnell ve svém odborném textu Populist Leaders and Coterie Charisma.123
McDonnell se zaměřuje na to, jak je vůdce vnímán členy strany. Na základě 111
rozhovorů se členy Ligy Severu došel k závěru, že většina z nich má k vůdci velmi silné
emocionální pouto a vidí ho jako „muže s jedinečnými a neobvyklými schopnostmi“, kdy
vyzdvihovali především jeho schopnost rychle se zorientovat v aktuální situaci a
pohotově ji vyřešit. Velmi rozšířený byl mezi členy strany i dojem, že Bossi má
vyjímečnou schopnost vidět do budoucnosti, někteří ho dokonce označují za proroka.124
Jeden ze členů v rozhovoru prohlásil: „Historie nám ukázala že náš vůdce – Umberto, jak
mu říkáme – vidí dále než ostatní. Proto v něj slepě věříme. Souhlasíme s jeho
rozhodnutím, ať je jakékoliv.“125 Další člen Ligy řekl, že Bossiho autorita je akceptována
„od nejnižšího člena až po vládního ministra“.126 Během rozhovorů bylo opakovaně
zmiňováno bezpodmínečné přijímání Bossiho osobní autority. Že Bossiho známé
prohlášení „Liga jsem já“ potvrzují i členové strany ve všech úrovních – jak vysocí
představitelé strany, tak její podporovatelé – dokázali nejen McDonnell a Albertazzi
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v pomocí rozhovorů v letech 2008-2009, ale i Roberto Biorcio již v roce 1997.127 I G.
Passarelli a M. Tarchi, jejichž publikace sloužily jako základ pro tuto práci, popisují
Bossiho jako charismatického. Damian Tambini ve své knize také potvrzuje Bossiho
dominantní pozici ve straně.128 Centralismus Ligy Bossimu zaručoval mimořádně
vysokou úroveň kontroly nad vnitřním děním, přestože dle oficiální struktury strany jí
mít neměl. 129
Za Salviniho předsednictví tvoří základy identity strany negativní postoj k
Evropské Unii, ze které by měla Itálie vystoupit, aby se na ní stala stát nezávislou a získala
zpět svou suverenitu. Zajímavý je právě posun v teritoriálním zaměření: jako Bossi
využívá etnoregionalismus a etnonacionalismus, Salvini se opírá o nacionalismus.
Nenávist vůči obyvatelům jihu Itálie z agendy mizí, ovšem nepřátelství vůči
mimoevropským immigrantům zůstává. Role vůdce je ovšem opět naprosto zásadní. Ve
snahách o rozšíření volební podpory směrem na jih země dochází k personalizaci: sama
strana ustupuje do pozadí a důraz je kladen na vůdce. Důkazem jsou výše zmíněné
projekty Noi noc Salvini, Salvini premier atd. Matteo Salvini je také velmi aktivní
v cestování po celé zemi, aby se setkával s lidmi osobně a také ve vystupování v
televizních debatách a programech či komentování aktuálních témat. Jeho hlavním
komunikačním kanálem jsou sociální média. Salvini si je dobře vědom jejich výhod a
plně je využívá. Díky němu je Liga Severu jednou z nejviditelnějších italských
politických stran na internetu.130 Jak je Salviniho osobnost pro stranu zásadní je vidět i na
jeho followingu, který zároveň dokládá vysokou personalizaci: zatímco Salvini oficiální
účet na Twitteru má téměř 715 tisíc followerů, Liga má poze 34 tisíc followerů.131 Na
Facebooku je rozdíl také zásadní: oficiální profil Salviniho má přes 2,2 miliony
sledujících, zatímco Liga pouhých 402 tisíc.132 Role a důležitost vůdce pro expanzi strany
do dalších oblastí Itálie je vidět i na kampaních strany, které probíhají převážně na
internetu. Drtivá většina odborných publikací, ke kterým se mi podařilo získat přístup,
Salvinimu zpravidla připisuje charisma a velký vliv na ideologické směřování strany.
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I deníky a další média : the Guardian potvrzuje Salviniho klíčovou roli v novém
ideovém směřování133 a připisuje mu zásluhy za rostoucí úspěch Ligy.134 Ovšem nejedná
se pouze o zahraniční média: i podle Corriere della Sera je Salvini tím, kdo Ligu řídí a
určuje její politiku.135 La Repubblica připisuje změnu jména strany novému směřování
leadera.136
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Závěr
Předsednictví Umberta Bossiho mezi lety 1994 až 1998 se vyznačovalo poměrně
velkou proměnlivostí během krátkého času, ale právě díky schopnosti měnit se a
přizpůsobovat preferencím voličů Lize Severu vysloužilo nejlepší volební výsledek
v dosavadní historii. Hlavními tématy tohoto období byla zprvu rasové předsudky až
nenávist jak vůči cizincům, tak Italům z jihu, antisystémový charakter, vymezování se
vůči zbytku země na základě socio-ekonomických faktorů. Tyto problémy měly být
vyřešeny federalismem. Od roku 1995 Liga Severu propagovala koncept Padánie, který
je, dalo by se říci, opakem aktuálního směřování strany pod vedením Mattea Salviniho.
Salvini v rámci snahy o rozšíření voličské základny odstranil z názvu strany slovo Sever,
strana se tedy nazývá již pouze Ligou. Zříká se boje za nezávislost severu a s heslem
„Prima gli italiani“ se snaží dobýt i jiné než severní regiony. Přestože je to rétorika
v podstatě opačná od Bossiho nejúspěšnějšího volebního výsledku, kdy s konceptem
Padánie získal neočekávaných 10,1 %, vypadá to, že se, alespoň prozatím, že se
Salvinimu jeho snažení a velké změny vyplatily. V letošních březnových volbách získal
s novým ideovým směřováním téměř 18 %, což je oproti výsledku předchozích
parlamentních voleb roku 2013, kde strana získala pouhých 4.1%, až neuvěřitelné. Další
hlavní témata jsou obdobná s Bossim, ale uzpůsobená aktuální situaci. Rasově
motivované nepřátelství není již zaměřené na jih Itálie, ale na zahraniční imigranty,
převážně mimoevropské. Salvini již neprotestuje proti Římu a centrální italské vládě, ale
využil náladění velké části společnosti a tak zvolil za nového „nepřítele“ Evropskou unii.
Proto „bojuje“ proti EU a euru, kterým dává za vinu špatnou ekonomickou situaci Itálie.
Pomocí komparace jsem v demonstrovala změny v ideovém směřování strany a
do jaké míry byly způsobeny vůdcem. Behaviorální personalizace politiky je v případě
Bossiho patrná z rozhovorů se členy strany. Bossi pro ně byl v podstatě ztělesněním Ligy
a velká část z nich ho slepě následovala. Personalizace ovšem byla potvzena i z Bossiho
strany, jelikož sám prohlašoval „Liga jsem já“, s čímž souhlasili i členové a
podporovatelé strany. V Salviniho případě personalizaci dokazuje jeho všudypřítomnost
v médiích a kampaně pro ostatní region země, které jsou postaveny na něm a strana bývá
odsunuta do pozadí. Dalším důkazem je i kontrast mezi množstvím followerů stranickým
profilem a oficiálním profilem samotného Salviniho: Salvini má mnohonásobně větší
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following než Liga. I způsob, jakým se o leaderech píše v médiích a odborných
publikacích dokládá důležitost leaderů pro stranu a její ideové směřování.
Z toho vyplývá, že vůdce strany byl a stále je pro ideové směřování strany velmi
důležitý a v podstatě jej určuje. Drtivá většina důležitých a významných změn vychází
z iniciativy vůdce a často ani není diskutována či schvalována na sjezdech.

Summary
During the presidency of Umberto Bossi, in between the years 1994 and 1998,
there has been a great variability in a relatively short time frame. But, thanks to this
variability and the ability to change and address the actual preferences of voters, Lega
Nord achieved the best election result in its history. Racism, xenophobia and even hatred
directed at foreigners and also Italians from the South, anti-system features,
differentiation of North from the rest of the country based on social and economic data,
those were the main topics of this period. Federalism was supposed to be the solution of
these problems. From the year 1995, Lega Nord has promoted the concept of Padania,
which can be seen as a complete opposite of the actual political direction of the party
under Matteo Salvini’s leadership. In the attempt of addressing more voters, Salvini
stopped using the Nord (North) in the name of the party, so the party’s name is Lega
(League) only. He had renounced the fight for independence of the North and using the
motto „Prima gli italiani“, he tries to set foot in other then northern regions. Despite the
fact that rhetoric of the party is completely opposite to the one of Bossi, when he achieved
the up to now best election result of surprising 10,1%, it seems for now that Salvini’s
approach pays off. In this year elections in March, Salvini and his new ideology attracted
18% of voters which is in comparison to last election result in 2013 (4,1%) almost
unbelievable. Except for the northern aspect the other topics that Salvini uses are
analogical to Bossi, however reflecting the actual situation. The racism is recently not
directed towards the southern Italians but the foreign immigrants, mostly non-European.
Salvini doesn’t protest against the Rome and the central government any more but tries
to benefits from the anti-European mood in the major part of the society and names the
European Union as the “new enemy”. So he is against EU and the common Euro currency,
which are supposed to be blamed for the bad economic situation in Italy.
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Using comparisons, I have demonstrated the changes in the ideology of this
political party and to which extent they were caused or influenced by the party leader.
The behavioral personalization of politics in the Bossi period is proven mostly by
interviews with other party key members. Bossi was for them the personification of the
League and most of them just blindly followed him. The personalization was also
confirmed by Bossi himself when he stated “I am the League”, and the party members
and supporters had agreed. Considering Salvini, his personalization is proven by his
overall presence in media and the communication campaign for other regions of the
country. The campaign is almost solely based on Salvini and the party theme is moved
away. Another proof is the discrepancy between the amount of followers of the social
network profile of Salvini and the party itself, where Salvini has many more followers
than the party profile. Even the way, how the leaders are reflected in media and expert
publications proves their crucial role in setting the ideology of the party.
Based on the observed facts, it is clear that the leader was and still is very
important for the party and its ideology, in fact he defines it. Vast majority of significant
and important changes is happening on behalf of the leader and often is not discussed nor
approved by the party’s congregation.
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