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NEBEZPE!N" ROK



Hovo&íme spolu v dob', kdy v %esku 
probíhají protesty proti vysoko(kolské 
reform'. Jejím cílem je vnést do fungo-
vání univerzit „tr)ní princip“. Jaké jsou 
podle vás d*sledky takové reformy? 
Univerzity na celém sv!t! "elí podobn#m úto-
k$m. Jedním z nejvíc %okujících p& íklad$ je 
Velká Británie, kde se na ve&ejn#ch vysok#ch 
%kolách platí %kolné zhruba ve v#%i 3000 liber 
a od nyn!j%ka se má zv#%it na 9000 liber ro"-
n!. To je p&í%erné. Následek t!chto trend$ je 
z&ejm#: Podvázání autonomie %kol a potenciálu 
student$ kriticky myslet. 

Víme, )e jste takové pokusy za)ili i na 
univerzitách v Mexiku. Jak jste se proti 
nim bránili?
Nejd$le'it!j%í st&et se odehrál na Národní 
autonomní univerzit! v Mexico City. Jedná se 
o jednu z nejv!t%ích univerzit na sv!t!. Kdy' 
se vláda rozhodla zavést %kolné a postupn! ho 
zvy%ovat, tam!j%í studenti vy%li do ulic a za"ali 
stávkovat. Univerzita byla skoro rok zav&ená 
a vláda se po ur"ité dob! rozhodla pro tvrd# zá-
sah. Na studenty zaúto"ila policie a stovky jich 
pozat#kala. Jejich kolegové to v%ak nevzdali. 
Pokra"ovali v protestech a politici nakonec 
museli ustoupit. Od té doby nikdo takové kroky, 
jako je zvy%ování %kolného, prost! nenavrhuje. 
Na jedné stran! dnes vidíme tyto tendence, ale 
na druhé stran! je tu i odpor proti nim. Lidé na 
univerzitách d!lají ú'asné v!ci. Strávil jsem n!-
kolik m!síc$ na univerzit! v britském Leedsu, kde 
mají studijní programy zam!&ené na aktivismus 
a sociální zm!nu. U"í se tam kriticky analyzovat 
dne%ní systém a pracovat na jeho p&em!n!. Ne-
smíme b#t deprimovaní ze sou"asné situace. Je 
t&eba p&em#%let, jak tyto procesy konfrontovat 
a sna'it se ze v%ech sil o jejich p&eru%ení. 

M*)ete b+t konkrétn'j(í, dát n'jak+ 
p&íklad?
Myslím, 'e v sou"asné situaci je d$le'ité uv!-
domit si jednu v!c. Nacházíme se v situaci, 
kdy je jasné, 'e "elíme hrozb! naprosté sebe-
destrukce. A v takové chvíli je d$le'ité pouze 
jedno: Jak tento proces zastavit? Situaci na 
univerzitách do toho m$'eme jist! zahrnout. 
A jeliko' tendence k sebedestrukci má sv$j p$-
vod ve zp$sobu organizace spole"nosti, vypl#vá 
z toho zásadní otázka: Jak m$'eme sou"asn# 
zp$sob spole"enské organizace zm!nit? Jak 
dnes m$'eme nalomit kapitalismus? A tomu 
bychom se, zejména my, v!dci, m!li v!novat. 

Nevím, jestli se jedná o n!jakou konkrétní 
strategii, ale dobr# v#chozí bod to, myslím, je. 

DVA DRUHY VZTEKU
Na druhé stran' dnes vidíme jist+ rozpor 
v my(lení. Lidé v'dí, )e mnoho v'cí 
nefunguje, ale ,asto ztrácejí schopnost 
systémové kritiky. V'&íte, )e m*)eme 
získat od systému odstup, zkusit jej 
popsat n'jak vcelku a navrhnout &e(ení? 
Anebo je t&eba vyjít z jednotlivostí, kte-
ré jsou kolem nás, proto)e získat odstup 
od systému ve skute,nosti nejde? 
Víte, kdy' se dívám kolem sebe, v%ude sílí spo-
le"ensk# hn!v. Lidé ho sice nedávají najevo 
po&ád, ale víme, 'e jsou "ím dál víc na%tvaní. 
Mladí t!'ko shání práci, vystudovat univer-
zitu je rok od roku nákladn!j%í, vysoká %kola 
nezaru"í v#d!lek ani spole"enské postavení 
a tak dále. V%echno je zkrátka mnohem t!'%í. 
Otázkou potom je, kam a jak tento hn!v na-
sm!rovat. Proto'e vztek je sice vzru%ující, ale 
také velmi nebezpe"n#. 
Vloni bylo skv!lé vid!t v%echen ten pohyb: Arab-
ské jaro, letní bou&e v Evrop! a podzimní protesty 
v USA. Hnutí Occupy Wall Street, to je fakt inspi-
rativní vyjád&ení hn!vu. Jen'e vztek se m$'e 
snadno obrátit jinam. Stane se z n!j rasistick# 
vztek, hnusná nenávist, která se obrací proti 
oby"ejn#m lidem. A já myslím, 'e základní otáz-
ka zní takhle: Co m$'eme v obou typech vzteku 
najít spole"ného a jak lidi dostat z podru"í toho 
druhého? Jsme t&eba na%tvaní na banké&e nebo 
politiky. To je lep%í, ale my se musíme dostat je%t! 
dál, proto'e problém spo"ívá jinde. Vztek na 
banké&e je na míst!, ale i tady hrozí, 'e se z n!j 
stane jen dal%í typ rasismu. V'dy( v t&icát#ch 
letech existovala pom!rn! úzká souvislost mezi 
vztekem na banké&e a antisemitismem. Tak'e je 
t&eba, abychom si &ekli: Ne, tudy cesta nevede. 
To není otázka banké&$, ale systému, kter# repre-
zentují. Za tím v%ím je problém pen!z, jejich role 
ve spole"nosti a to, v jakém vztahu se nacházíme 
jeden k druhému. Odtud bychom m!li za"ít a roz-
víjet argumenty na p&em!nu systému. Ale místo 
toho, abychom lidem &íkali: Vy jdete %patnou 
cestou, správná cesta je ta na%e, musíme za"ít 
od toho, co mají lidé na jazyku. Naslouchat jim, 
dokázat pojmenovat to, o "em p&em#%lejí, zjistit, 
co nemohou &íct, a spole"n! se pohnout dál. 

Rasistické trendy, které jste práv' 
zmínil, bohu)el známe i z %eska. Vloni 
na podzim jsme za)ili v+buchy vzteku 

v*,i Rom*m a jejich vyu)ívání místními 
demagogy. Jak takov+ vztek nasm'rovat 
jinam? 
To je hrozné, d!je se to na spoust! míst. Myslím, 
'e inspirací pro nasm!rování hn!vu je práv! 
hnutí Occupy. Ukazuje, jak d!lat v!ci nov!. Není 
dobré &íkat lidem: Podívejte, u' se p&esta)te 
vztekat. Oni mají d$vody k tomu b#t na%tvaní. 
Velmi na%tvaní. Ale otázka zní: Jak o vzteku 
p&em#%let? 
Myslím, 'e d$le'ité je vztek odosobnit. Je to 
hodn! t!'ké, proto'e vztek v'dy sm!&uje proti 
n!jaké osob!. Ale ti konkrétní lidé v'dy jen 
n!co zastupují – zp$sob, jak#m se d!lají v!ci, 
to, v jak#ch vztazích 'ijeme. Hn!v lze sm!ro-
vat proti vlád! pen!z. Jist!, lidé se zeptají: Co 
má tohle znamenat? Jak máme vyjád&it vztek 
v$"i vlád! pen!z? Myslím, 'e jedinou cestou, 
jak tento hn!v vyjád&it, je zkusit vytvá&et jiné 
zp$soby 'ivota. Vytvá&et nové prostory, ve kte-
r#ch &íkáme: Ne, odmítáme dominanci pen!z 
a logiku, která z toho vypl#vá. Prost! zkusme 
d!lat v!ci jinak.
Jsem p&esv!d"en, 'e tenhle zp$sob jednání 
a my%lení je p&es v%echna úskalí na vzestupu. Je 
spole"n# dne%ním protestním hnutím. V jejich 
p&ípad! se nejedná pouze o demonstrace, ale 
o vytvá&ení jin#ch forem sou'ití. A to je skv!lé. 
Lidé jen nepochodují ulicemi, to nejsou klasické 
typy demonstrací. Zkou%ejí p&itom vytvá&et 
nové typy vztah$, d!lat v!ci jinak, vytvá&et 
jin# typ spole"nosti – se v%emi problémy, které 
to nutn! p&iná%í. A to samé se t#ká univerzit. 
Ano, je d$le'ité politik$m & íct: Ne, s va%imi 
reformami nesouhlasíme. Ale zárove) je t&eba 
vydat se lep%ím sm!rem. V u"ebn!, na fakult!, 
prost! v%ude, kde to zrovna jde. Zkou%et jiné 
zp$soby u"ení, v!dy a v#zkumu. A to samé platí 
i pro dal%í spole"enské sféry. 

UNIVERZITA V JINÉM RYTMU
Máte radost z protestních hnutí. Jak 
byste ale reagoval na jejich kritiku? 
T&eba slovinsk+ filosof Slavoj $i)ek 
(rozhovor s ním vy!el v NP 390 – pozn. 
red.) vystoupil na jejich adresu dost 
ost&e. #íká, )e je motivují hlavn' obavy 
o v+(i platu a )e nev'dí, co cht'jí.
Ano, "asto nev!dí, co cht!jí. Ale to je celkem 
normální, ne? Lidé jsou v!t%inou na za"átku 
zmatení, to není %patná v!c. Na t!chto hnutích 
je ú'asné, 'e stále pokra"ují a sílí prost&ednic-
tvím %iroké diskuse. Nehledají ve sv#ch &adách 
v$dce a nemusejí p&itom klást po'a-

Proslul+ filosof John Holloway p*sobí na univerzit' ve starobylém mexickém 
m'st' Puebla. Ve slunném odpoledni jsme si povídali o sou,asn+ch 
vysoko(kolsk+ch reformách, univerzit' budoucnosti, nad'ji a hlavn' vzteku, 
kter+ ,ím dál víc h+be sv'tem. 
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davky. Je to proces, kter# se neustále vyvíjí 
a p&etvá&í. Vidím v tom pokus o nov# zp$sob 
organizace lidí. V%e probíhá za pochodu. Zdá 
se mi, 'e to je jediná cesta, jak se pohnout dál. 
Hnutí jsou v'dy plná protiklad$. Jsou v nich 
r$znorodé skupiny. Spole"n! ale v!& í, 'e je 
t&eba zm!nit spole"nost ve prosp!ch lidí. To 
znamená p&em#%let o organizaci zdola. Je jas-
né, 'e se na první pohled zdá snaz%í provést 
zm!nu shora, prost&ednictvím státní politiky. 
Pokud n!kde dojde k hlub%í zm!n! státního 
vedení, jako t&eba v Bolívii, jedná se o rozpo-
rupln# proces. Situace se "áste"n! zlep%í, jen'e 
stát z podstaty z$stane v'dy represivní. Pak 
tu jsou ale sociální hnutí, která jeho "innost 
korigují a nesmí mu dovolit d!lat v%echno, co 
si zamane. V Bolívii to vidíme jasn!: Nejprve 
demonstrace proti nav#%ení cen za pohonné 
hmoty, pak proti stavb! dálnice v d'ungli a tak 
dále. A stát na to musí reagovat, i kdy' tyto 
boje stále z$stávají otev&ené. 

Jak by podle vás m'la vypadat univerzi-
ta budoucnosti?
Popravd! &e"eno, m#m ideálem je autonomní 
univerzita, která by vlastn! univerzitou neby-
la. Rozpustila by se a v!d!ní by demokraticky 
integrovala do nej%ir%ích vrstev spole"nosti. 
Ale mnoho zajímav#ch experiment$ probíhá 
i v reálu. Nap&íklad ve Velké Británii, na uni-
verzit! v Lincolnu, se vzbou&ili proti komerci-
onalizaci vzd!lání a rozhodli se zm!nit v#uku, 
kterou soust&edili kolem p&edstavy studenta 
jako aktivního tv$rce. Je to jednoduch# prin-
cip. Spo"ívá v tom, 'e se lidé u"í tím, 'e n!co 
produkují – bez vstupu komer"ních subjekt$. 
Jin#mi slovy: místo rituál$, jako je zkou%ení 
nebo psaní esej$, které se oznámkují a zahodí, 
tu práce spo"ívá ve vytvá&ení v!cí, které mohou 
b#t u'ite"né pro spole"nost a p&isp!t ke zm!n! 
pom!r$. To mi p&ijde dobré. 

Co nap&íklad studenti vytvá&ejí? 
Kdy' se u"íte o Mexiku, m$'ete místo psaní 
esej$ vytvo&it t&eba webové stránky pro %í&ení 
informací o boji za práva tamních indián$ nebo 
zam!stnanc$. Zkrátka, v#uka p&esahuje zdi 
univerzity a p&ispívá ke snaze o spole"enskou 
zm!nu nebo k n!"emu, co je pro spole"nost 
n!jak u'ite"né. Není to pochopiteln! snadné. 
Uvnit& vedení univerzity v Lincolnu probíhá tvrd# 
zápas, ale p&esto se jim da&í vytvá&et alternativní 
univerzitu mimo oficiální struktury. Studenti 
nebudou platit %kolné a v!ci se prost! budou 
d!lat jinak. Studium má probíhat v jiném rytmu, 
a to mi p&ijde jako zajímav# p&íklad n!"eho, o co 
se lze pokusit, &ekn!me, v rámci Evropy. 
Tady v Mexiku zase existuje komunita s názvem 
Unitierra, která provozuje vlastní univerzitu. 
Má centra ve m!stech San Cristóbal de las Ca-
sas a Oaxaca. Sna'í se dát v#uce jin# smysl, víc 
neformální, p&edná%í se pro %irokou ve&ejnost. 
Hodn! lidí pochází p&ímo z indiánsk#ch oblastí 

v okolí m!st. Ve stát! Guerrero pak existuje asi 
sto padesát komunit, které se samy zorganizo-
valy a fungují nezávisle na systému. Mají vlastní 
administrativu, soudy a dr'í mexickou policii 
mimo svou oblast. Nyní pokro"ili dál a asi na 
p!ti místech zorganizovali vlastní univerzitní 
systém. Postupují podobn! jako zapatisté ve 
stát! Chiapas. Sna'í se obnovovat domorodé 
tradice a rozvíjejí spole"enskou kritiku. A v%ech-
no vychází od lidí: zdola, s vylou"ením státu 
i korporací. *íkají: Ne, my si to ud!láme po svém. 
Zkrátka, d!je se spousta vzru%ujících v!cí. 

Co vás p&ivedlo z rodného Irska do 
mexické Puebly, kde vyu,ujete?
Dva d$vody. Poprvé jsem p&ijel do Puebly v roce 
1979. Byl jsem tehdy pozván na jednu konfe-
renci, konala se v krásné staré jezuitské kapli. 
A hned na za"átku vystoupil rektor univerzity, 
kter# &ekl: Jsme %(astni, 'e sem p&ijeli kolegové 
z celého sv!ta, proto'e je to nutné pro studi-
um státu, kapitalismu a t&íd. Uv!domil jsem 
si, 'e se nacházím v odli%ném sv!t!. Pracovat 
na latinskoamerické univerzit! je hodn! jiné, 
obzvlá%( dnes. Je tu rozdílná atmosféra, cítíte 
potenciál pro spole"enskou zm!nu, studenti 
jsou odhodláni hájit svá práva. Necítíte se 
izolovan! nebo uprost&ed n!jaké men%iny, 
jako to b#vá v Evrop!. A druh#m d$vodem je, 
'e moje partnerka pochází z Puebly. Tak'e i to 
byl d$vod, pro" jsme se rozhodli z$stat tady. 

D"DICTVÍ V-CHODNÍ EVROPY
V ,em je atmosféra na (kole v Pueble tak 
jiná ne) v Evrop'?
Stále je%t! se pohybujeme v akademickém 
rámci, ale mohu &íci, 'e studenti i u"itelé jsou 

hodn! kriti"tí. Nemáme tu vysloven! aktivis-
tická studia, ale celá na%e v#uka je zam!&ena 
na to, aby vedla ke kritickému postoji v$"i 
kapitalismu. Na druhé stran!, studenti, kte&í 
sem p&ijedou, jsou u' "asto sami aktivisté. To 
v Evrop! není obvyklé. 

V'&íte v n'jakou utopii, která by byla 
pou)itelná pro dne(ek, nebo je takové 
uva)ování úpln' mimo? 
Nebezpe"í utopií spo"ívá v tom, 'e se mohou 
snadno zvrhnout ve striktn! p&edepsan# model 
spole"nosti, a to nem$'e fungovat. Pokud ale 
p&em#%líme o utopii jako o procesu odd!lování 
lidsk#ch sn$ a p&edstav o budoucnosti a dáme 
jej do souvislosti se sou"asn#mi protesty, pak 
se utopie m$'e stát jakousi hv!zdou, která nás 
vede. Má zkrátka mobiliza"ní potenciál. V tom 
je utopie d$le'itá. 

Co byste tedy &ekl lidem, kte&í si myslí, 
)e se nic moc nedá zm'nit? Jsou sv+m 
zp*sobem apati,tí a p&estali se zajímat 
o v'ci kolem sebe?
Myslím, 'e i ti nejapati"t!j%í lidé mají stále n!-
jaké sny a dr'í uvnit& sebe vztek. Tak'e &e%ení 
"asto spo"ívá v tom, pozorn! jim naslouchat 
a zjistit nejen to, o "em mluví, ale i to, o "em 
nemluví. Naladit se na n!, dotknout se toho 
hn!vu stejn! jako t!ch sn$. Jak toho dosáh-
nout? Dostaneme se do momentu, kdy tyto 
sny vyjdou na povrch. V'dy je t&eba k tomu 
sm!&ovat, proto'e nad!je tu byla v'dycky. 
Máme zkrátka dv! mo'nosti: Bu+ to m$'eme 
vzdát a & íct si, 'e není cesta zp!t. Anebo se 
pokusit o vzpouru a p&em#%let o tom, jak se ze 
sou"asné situace dostat. 

Ale co lidé, kte&í nemají ,as ani sílu 
o takov+ch v'cech p&em+(let? Bu. musí 
b+t od rána do ve,era v práci, anebo jsou 
ze spole,nosti úpln' vylou,eni a bojují 
o holé p&e)ití.
M$'eme d!lat jen to, co je v na%ich silách. Lidé 
ale "asto d!lají víc, ne' si na první pohled mys-
líme. U vás v ,esku a obecn! v zemích v#chodní 
Evropy máte velmi rozporuplné d!dictví. Na 
jedné stran! tu je naprosté odmítnutí toho 
takzvaného „komunismu“, jak se b#val# re'im 
myln! naz#vá. Ale na druhé stran! tu je i tradi-
ce rovnostá&ství, tradice d!lání v!cí spole"n!, 
a ta je stále velmi silná. 
Jak &íkám, sou"asná situace je otev&ená. A to 
v obou sm!rech. Nacházíme se uprost&ed 
t!'ké krize, a to m$'e vyústit do dvou podob 
spole"enského v#voje. Bu+ k rozmachu krajní 
pravice, fa%izaci, rasismu a prohlubování au-
toritá&ství, a to v celosv!tovém m!&ítku. A zdá 
se, 'e rok 2012 bude v tomhle opravdu velmi 
nebezpe"n#. Ale je také otev&ená pro opa"n# 
sm!r, kter# vyjad&ují protestní hnutí 2011. Ta 
p&edstavují nad!ji, 'e se v!ci pohnou lep%ím 
sm!rem. 
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John Holloway (nar. 1947) 
Sociolog a filozof, p$vodem z Irska. Vystudoval 
politologii na univerzit! ve skotském Edin-
burghu. Je autorem knih Zapatista!: Reinventing 
Revolution in Mexico (1998), v zahrani"í obsáhle 
diskutované Change The World Without Taking 
Power (2002) a zatím poslední Crack Capitalism 
(2010). -ije v mexickém m!st! Puebla, kde vyu-
"uje na Institutu humanitních a sociálních v!d. 
V kv!tnu 2011 nav%tívil Prahu, kde vystoupil 
s p&edná%kou Vztek proti nadvlád! pen!z.


