
Luděk Bednář: Ferguson a nepřiznaný americký imperialismus

Amerika byla a je imperiální velmoc, a pokud bude svou imperiální moc správně uplatňovat, nevidí na jejím imperiálním postavení nic špatného. Problém však spočívá v tom, že si Američané odmítají tuto pravdu přiznat: brání se představě, že jejich země je impérium, nechtějí v souladu s tímto zjištěním jednat, a proto z dlouhodobého hlediska Amerika impériem být přestane.
Předcházející řádky v kostce shrnují teze světoznámého skotského historika Nialla Fergusona. V češtině mu právě vyšla třetí kniha - Colossus s podtitulem Vzestup a pád amerického impéria (nakladatelství Dokořán, v překladu Martina Weisse).
Impérium, správná věc 
Fergusonovy knihy se - na rozdíl od anglosaského světa, kde vycházejí ve statisícových nákladech - v České republice nijak zvlášť dobře neprodávají. Nakladatelství tedy riskuje stejně jako Amerika. Snadno by ji mohlo následovat a ocitnout se v rozpočtovém deficitu...
Ale přejděme ke knize. V některých amerických kruzích sice můžete o Spojených státech prohlásit, že jsou impérium, ale jen za předpokladu, že tuto skutečnost odsoudíte. V jiných můžete říct, že americká moc je pro svět prospěšná, ale jen za předpokladu, že o ní nebudete tvrdit, že je imperiální. Ve Spojených státech je však tabu říct, že jsou impériem a že je to tak v pořádku.
A to právě Ferguson udělal, čímž popudil americké liberály i konzervativce. Konzervativci měli vážné výhrady k jeho tvrzení, že Spojené státy jsou a vždy byly impériem. Liberálové zase odsoudili jeho názor, že americké impérium má pozitivní i negativní stránky.
Stručně řečeno, Ferguson v knize tvrdí, že Spojené státy vždycky byly impériem, přestože se tomuto označení vždycky vzpíraly. Dále se domnívá, že americký imperialismus je lepší než všechny dostupné alternativy, ale že finanční a kulturní zábrany Američanům nedovolí na tento fakt přistoupit. Ferguson z toho vyvozuje konkrétní závěr: "Navzdory vší své obří ekonomické, vojenské a kulturní síle se USA stěží stanou efektivním liberálním impériem bez hlubokých změn v ekonomické struktuře, sociálním uspořádání a politické kultuře."
Jako staří Britové 
Jedním z leitmotivů Fergusonovy knihy je vztah amerického a britského impéria. Má to prostý důvod: Britové v éře "liberálního impéria" - přibližně od roku 1850 do třicátých let 20. století - chtěli dosáhnout toho, oč dnes usilují Američané.
V době, kdy byla Británie hlavní imperiální velmocí, totiž úspěšně prosazovala ekonomickou globalizaci tak, že vyvážela nejen zboží, lidi a kapitál, ale i společenské a politické instituce. Ferguson je přesvědčen, že svět skutečné "liberální impérium" podle britského vzoru potřebuje. Spojené státy takto od roku 1945 v mnoha ohledech fungují, ale stále jim podle něj chybí vůle šířit liberální hodnoty.
Ferguson vidí mezi oběma impérii velké rozdíly. V dobách největší britské imperiální slávy se mnozí absolventi Oxfordu a Cambridge ochotně stávali osadníky imperiálních zemí, pracovali tam ve státní správě a pomáhali při budování státu. Takových Američanů z nejlepších amerických univerzit se však najde jen velmi málo.
V současnosti žije v zahraničí 3,8 miliónu Američanů a jde jen o sedminu z 26 miliónu obyvatel Ameriky, kteří se narodili v cizině. Na rozdíl od Velké Británie před sto lety jsou Spojené státy kromě dovozu lidí také dovozcem kapitálu. 

Tlak přichází zevnitř 
Ferguson dále tvrdí, že Spojené státy nejvíc neohrožuje terorismus, ale rozpočtový deficit důchodového a zdravotního pojištění, který činí 45 biliónů dolarů. Velmi přesvědčivě dokazuje, že Ameriku neohrožují náklady spojené s expanzí impéria, ale vnitřní rozpočtové "přepětí".
Autor sám označuje knihu Colossus za historickou práci, ale dodává, že jde také o "současnou politickoekonomickou analýzu", která se pokouší odhadnout budoucnost amerického impéria. Některé její části připomínají přednášku z ekonomiky, další zase rady americkým politikům.
V každém případě však jde o skvělou původní práci, ve které Ferguson na podporu svých tvrzení uvádí pádné argumenty. Nejvíc se obává úpadku Ameriky v důsledku vnitřních rozpočtových tlaků. Tento její konec si však vůbec nepřeje, protože si myslí, že hegemonické postavení Ameriky je životně důležité pro světovou ekonomiku.
Ferguson je přesvědčen, že si Spojené státy toto postavení neudrží, pokud nepřestanou nesmyslně plýtvat penězi, nepřiznají si, že jsou skutečně impérium, a nezačnou se tak chovat. 

Každé další bude horší 
Na konci knihy se Ferguson odvolává na svého oblíbeného historika z 19. století Leopolda von Rankeho, necituje však jeho axiom, který by měl být mementem nejen pro Ameriku, ale i pro zbytek světa (tedy i pro nás): "Příroda nemá ráda volný prostor."
Zmizí-li totiž toto americké impérium, objeví se stoprocentně jiné a na 99,9 % mohu prohlásit, že bude horší.
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