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Anotace  

Táto diplomová práca sa zaoberá britským politickým konzervatívnym diskurzom o Global 

Britain z rokov 2016 až 2020 a miestom Spojeného kráľovstva v pobrexitovom svete. 

Po nečakanom výsledku referenda o vystúpení z Európskej únie britská vláda predstavila 

koncept Global Britain ako novú zahraničnopolitickú orientáciu. Táto práca vychádza 

z predpokladu, že myšlienka Spojeného kráľovstva, otvoreného celému svetu 

a prijímajúceho starých priateľov a nových spojencov, je založená na imperiálnej nostalgii 

a idealizácii minulosti. Zameriava sa na rôzne spôsoby, ktorými sa nostalgia manifestuje 

v konzervatívnom diskurze z 2016 – 2020, predovšetkým vo verejných vystúpeniach jeho 

kľúčových predstaviteľov a volebných programoch. V teoretickej časti práca rozoberá 

akademickú debatu o Global Britain a rolu histórie v pobrexitovom svete. Pamäťové štúdiá 

a operacionalizácia konceptu nostalgie slúžia ako výskumný rámec pri analýze zdrojov. 

Empirická kapitola prezentuje závery výskumu dvomi spôsobmi – v závislosti 

od tematických kategórií a podľa jednotlivých rečníkov. Kým ten prvý sleduje rôzne 

spôsoby, ktorými nostalgické prejavy kreujú víziu pobrexitovej globálnej Británie, ten 

druhý sa zameriava na individuálne prístupy v snahách tento obraz komunikovať. 

 

Annotation 

This master’s thesis deals with the British political Conservative discourse on Global 

Britain in the years 2016–2020 and the United Kingdom’s place in the post-Brexit world. 

After the unexpected results of the EU referendum, the British government introduced the 

concept of Global Britain as their new foreign policy orientation. This paper assumes that 

the idea of the UK opened to the whole world and embracing old friends and new allies 

alike is built upon the imperial nostalgia and the idealisation of their past. It focuses on the 

various ways in which nostalgia manifests itself in the Conservative discourse of 2016–

2020, specifically in the public speeches of its key representatives and election programs. 

In the theoretical part, this paper explores the academic debate on Global Britain and the 

role of history in the post-Brexit world. It uses the memory studies and operationalisation 

of the concept of nostalgia as a framework for the source analysis. The empirical chapter 

presents the research results in two ways – based on the thematic categories and individual 

speakers. The former follows the various ways in which the nostalgic manifestations are 

used to create a vision of a post-Brexit global Britain, while the latter focuses on the 

individual approaches in the efforts to communicate that image. 
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Úvod 

Britské referendum o vystúpení z Európskej únie v júni 2016 nečakane skončilo 

rozhodnutím opustiť európsky projekt integrácie po 43 rokoch členstva. Novovytvorená 

vláda Konzervatívnej strany pod vedením premiérky Theresy Mayovej čelila výzve 

dotiahnuť brexit do zdarného konca, nájsť nové zahraničnopolitické smerovanie Veľkej 

Británie a definovať jej miesto v pobrexitovom svete. Začiatkom roka 2017 Mayová 

predstavila politiku Global Britain  – globálnej Británie, „najlepšieho priateľa a suseda 

našim európskym partnerom, ale tiež krajiny, ktorá siaha za hranice Európy. Krajiny, 

ktorá vstupuje do sveta, aby budovala vzťahy so starými priateľmi aj novými spojencami.“1 

Spojené kráľovstvo je v tomto koncepte prezentované ako otvorený, obchodujúci 

a globálny národ, ktorý bude spolupracovať so štátmi zo všetkých kútov sveta a rôznym 

spôsobom pomáhať všade tam, kde to je potrebné.   

Táto práca sa zaoberá britským politickým konzervatívnym diskurzom o Global 

Britain a plánoch pobrexitového zahraničnopolitického smerovania Spojeného kráľovstva. 

Koncept predstavený Mayovou sa na prvý pohľad javí byť založený na nostalgii, prípadne 

aj na predstave o britskej výnimočnosti a idealizácii minulosti. Vychádzajúc z toho, že 

prejavy imperiálnej nostalgie boli v politickom diskurze prítomné pred referendom 

o vystúpení z EÚ, je vhodné očakávať ich dozvuky aj v pobrexitovom svete.  Táto práca 

sleduje, v akej forme sa sprítomňovanie britskej minulosti manifestuje v politickom 

diskurze a ako nostalgické vyjadrenia spoluvytvárajú koncept Great Britain a ďalšie 

zahraničnopolitické smerovanie.  Definícia takých výrokov a javov, využitá v tomto 

výskume, sa odvíja od charakteristiky Smithovej a Campbella. Novodobá politická 

nostalgia mala stratiť svoj pôvodný význam a už viac nie je túžbou po stratenom domove. 

Zmenila sa na nástroj výberu konkrétnych prvkov z minulosti, ktoré sú hodné pozornosti 

a zachovania pre budúce časy. Ide tak o využitie morálneho významu vlastnej histórie 

a následné pracovanie s touto vedomosťou. Minulosť sa stáva referenčným bodom v snahe 

vytvoriť novú a lepšiu budúcnosť.2 

Cieľom práce je odpovedať na hlavnú výskumnú otázku, ktorej formulácia znie: 

„V akej forme sa nostalgia vyskytuje v skúmanom politickom diskurze?“ Vedľajšou 
 

1 Theresa May, „The government's negotiating objectives for exiting the EU“ (prejav, Lancaster House, 
Londýn, 17. január 2017), https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-
objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech. [dostupné 25. 3. 2021] 
2 Laurajane Smith a Gary Campbell, „‘Nostalgia for the future’: memory, nostalgia and the politics of class“, 
International Journal of Heritage Studies 23, č. 7 (2017): 612. 

https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
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výskumnou otázkou je: „Ako rôznorodé nostalgické prejavy kreujú vidinu budúceho 

zahraničnopolitického postavenia Británie?“ Výskum je časovo rámcovaný rokmi 2016 – 

2020, konkrétne referendom o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie v júni 2016 

a koncom prechodného obdobia na prelome rokov 2020 a 2021. Referendum je 

považované za dôležitý medzník, ktorým sa zmenil dovtedajší diskurz o budúcom 

postavení Spojeného kráľovstva. Mnohé predošlé akademické texty je tak možné 

považovať za nerelevantné. Zámerom tejto práce je teda prispieť do prebiehajúcej debaty 

o sprítomňovaní britskej minulosti v diskurze o Global Britain.  

Z rozsahových dôvodov sa práca zameriava iba na líniu reprezentovanú členmi 

Konzervatívnej strany – zodpovednej  za praktické a diskurzívne naplnenie konceptu 

Global Britain. Vychádza z analýzy verejných vystúpení britských premiérov, ministrov 

zahraničných vecí, ministrov pre medzinárodný obchod a ministrov pre medzinárodný 

rozvoj. Zároveň sú vo výskume zahrnuté volebné programy Konzervatívnej strany ako 

nositeľky myšlienok, ktoré v rámci diskurzu šíria jej zástupcovia.  

Táto práca vychádza z pamäťových teórií, zastrešujúcich koncept nostalgie, jej 

vývoj v čase a politické použitie. Dáta výskumu sú spracované kombináciou obsahovej 

a diskurzívnej analýzy. Postupy obsahovej sú využité pri zozbieraní, kategorizácii 

a kvantifikácii výrokov s nostalgickým podtónom. Metódy diskurzívnej analýzy sú využité 

pri interpretácii zistení v praktickej časti, ktorá je rozdelená do dvoch kapitol. 

Prvá sa zameriava na tematické kategórie, skrz ktoré sa jednotlivé prejavy nostalgie 

manifestujú v explicitnej alebo implicitnej forme. Trojica „Hodnoty“, „Priatelia a spojenci“ 

a „Vyrovnávanie sa s minulosťou“ sleduje odkazy na to, ako sa Británia identifikuje, kde 

nachádza svoje korene, kým je. S kým na základe tejto identity spolupracuje a ako sa 

vyrovnáva so svojou minulosťou. Kategórie „Británia ako krajina s globálnym duchom“, 

„Británia ako sila pre dobro“ a „Británia ako obchodujúci národ“ analyzujú, ako sa 

hodnotový a historický základ objavuje v definíciách toho, čím Británia bola a naďalej – 

prípadne znovu – chce byť. Druhá časť sleduje samotných rečníkov – aké témy a výrazové 

prostriedky v ich prejavoch dominujú vzhľadom na ich funkciu, zázemie a postoj 

v referende o brexite. Nakoniec sú zhrnuté závery, ku ktorým práca pri odpovedaní na 

výskumné otázky dospela. 
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1. State of the Art 

Koncept globálnej Británie (Global Britain) sa po referende o odchode z Európskej 

únie stal prísľubom novej roly Spojeného kráľovstva vo svete. Táto príležitosť mala z neho 

vybudovať „...naozajstnú globálnu Britániu. Krajinu, ktorá bude rovnako oslovovať 

starých priateľov a nových spojencov. Veľký, globálny, obchodujúci národ.“3 

S myšlienkou Británie zameranej na celosvetovú spoluprácu sa nevyhnutne 

vynárajú obavy ekonomického charakteru, predovšetkým zo zavedenia obchodných bariér, 

aj z možných problémov pri stabilizácii vzťahov s doterajšími partnermi a uzatváraní 

nových, čo najvýhodnejších zmlúv o voľnom obchode.4 Inú perspektívu prinášajú 

zahraničnopolitické problémy súvisiace s britským postavením v medzinárodných 

organizáciách. Autori skúmajúci tento rozmer predmetného konceptu sa domnievajú, že 

propagovanie a udržiavanie naratívu globálnej Británie je menej efektívne než obrana 

legitimity britského postavenia v štruktúrach jednotlivých inštitúcií.5  

Globálna Británia však okrem ekonomických a zahraničnopolitických výziev 

so sebou nesie aj tie historické. Táto idea má vychádzať z imperiálnej nostalgie, nie 

z racionálnej reakcie na meniaci sa svet.6 Má byť viac než len sloganom či politickým 

programom – je príbehom o britskej histórii, využívajúcej minulosť ako model 

pre prítomnosť.7 Sprítomňovanie minulosti je badateľné v užšej spolupráci s vybranými 

anglofónnymi členmi Commonwealthu či v odvolávaní sa na spoločné hodnoty a prínos 

v šírení demokracie. Tieto historické odkazy nesú so sebou rôzne interpretácie, ktoré inak 

formulujú zástancovia aj kritici z celého politického spektra. Zároveň podoba odkazov 

a ich výklad závidia od teritoriálneho vymedzenia plánovanej koncepcie (t. j. či sa v nej 

uvažuje o orientácii len na anglofónne štáty alebo aj na iné svetové regióny) a vnímaní 

významu britského impéria a koloniálneho veku.  

Súčasnú politickú debatu možno rozdeliť do troch pomyselných skupín na základe 

 
3 Andrew Glencross a David McCourt, „Living Up to a New Role in the World: The Challenges of „Global 
Britain““, Orbis 988 (jeseň 2018): 584. 
4 Sam Lowe, „Priorities for „Global Britain“, Centre for European Reform, 27. január 2020, 
https://www.cer.eu/publications/archive/bulletin-article/2020/priorities-global-britain. [dostupné  
15. 6. 2020] 
5 Jess Gifkins, Samuel Jarvis a Jason Ralph, „Global Britain in the United Nations“, The United Nations 
Association, február 2019, https://www.una.org.uk/sites/default/files/UNA-
UK_GlobalBritain_20190207d.pdf. [dostupné 15. 6. 2020] 
6 Robert Tombs, „Going Global: How will post-Brexit Britain find its place in the world?“, The Spectator (31. 
január 2020): 25, https://spectator.us/post-brexit-britain-find-way-world/. [dostupné 15. 6. 2020] 
7 Robert Saunders, „Myths from a Small Island“, New Statesman 148, č. 5492 (11. október 2019): 23. 

https://www.cer.eu/publications/archive/bulletin-article/2020/priorities-global-britain
https://www.una.org.uk/sites/default/files/UNA-UK_GlobalBritain_20190207d.pdf
https://www.una.org.uk/sites/default/files/UNA-UK_GlobalBritain_20190207d.pdf
https://spectator.us/post-brexit-britain-find-way-world/
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ich vzťahu k impériu – jedni ho glorifikujú, druhí poukazujú na jeho úpadok a tretí 

zmenšujú jeho význam, mažúc ho z histórie. Tieto prúdy následne ovplyvňujú spôsob, 

akým sa minulosť sprítomňuje v plánoch budúceho britského smerovania.  

1.1 Teritoriálne vymedzenie plánov na pobrexitovú spoluprácu 

Zo súčasnej debaty vyplýva, že zástancovia Global Britain využívajú isté 

interpretácie (predovšetkým idealizovanej) minulosti na obhájenie svojej vízie budúcnosti. 

Medzi podporovateľmi konceptu zatiaľ nepanuje zhoda v tom, na ktoré štáty či regióny by 

sa malo Spojené kráľovstvo v rámci svojej novej globálnej politiky orientovať. V zásade je 

možné rozdeliť ich na dve skupiny. Prvá presadzuje spoluprácu s anglicky hovoriacimi 

členmi Commonwealthu, tzv. „anglosférou“. Druhá k anglofónnemu svetu pridáva aj iné 

regióny, napr. oblasť Indo-Pacifiku. 

Ben Wellings poukazuje na to, že koncept anglosféry sa v britskej politickej debate 

objavil už pred referendom o brexite. Vo volebnom manifeste strany UKIP nachádza 

formuláciu, že „Británia nie je iba európskou krajinou, ale súčasťou globálnej komunity, 

anglosféry.“8 Commonwealth bol v 70. rokoch slabou alternatívou k projektu európskej 

integrácie, preto sa táto myšlienka mala vrátiť v čase referenda maskovaná ako anglosféra.9 

Podobný názor prezentuje aj Thibaud Harrois. Obnovu vzťahov so starými priateľmi 

v rámci anglosféry (kam radí USA, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland) považuje za 

kľúčový krok ku globálnej Británii.10 Andrew Glencross a David McCourt uvádzajú 

anglosféru ako jeden z opakujúcich sa pojmov v súčasnej britskej zahraničnej politike. Ako 

ďalšie radia „zvláštny vzťah“ (special relationship), „little Englandism“ a „bojovanie vo 

vyššej váhovej kategórii“ (punching above our weight). Tieto slovné spojenia nemajú 

odrážať realitu, ale priniesť víziu budúcej roly Británie vo svete.11 Wellings dodáva, že 

takéto posilnenie väzieb s Commonwealthom môže budiť dojem prahnutia za minulosťou 

a samotná inštitúcia je zrejme príliš zaťažená bremenom svojej histórie.12 

 

 
8 Ben Wellings, „The Anglosphere in the Brexit Referendum“, Revue Française de Civilisation Britannique 22, 
č. 2 (marec 2017): 1. 
9 Chris Gifford a Ben Wellings, „The Past in English Euroscepticism“, in History and Belonging: 
Representations of the Past in Contemporary European Politics (Oxford: Berghahn Books, 2018), 8. 
[číslované podľa PDF verzie danej kapitoly] 
10 Thibauld Harrois, „Towards ‘Global Britain’? Theresa May and the UK’s Role in the World after Brexit.“, 
Observatoire de la société britannique 21 (2018): 51-73, https://journals.openedition.org/osb/2119. 
[dostupné 15. 6. 2020] 
11 Glencross a McCourt, „Living Up to a New Role in the World: The Challenges of „Global Britain““, 584. 
12 Wellings, „The Anglosphere in the Brexit Referendum“, 2. 

https://journals.openedition.org/osb/2119


7 

 

Iní autori k anglosfére pridávajú ďalšie regióny, na ktoré sa globálna Británia 

pravdepodobne bude orientovať. Robert Tombs spomína „večných spojencov, spätých 

silnými podobnosťami v kultúre a hodnotách“. Za najbližších síce považuje tých anglicky 

hovoriacich, ale pridáva k nim aj Francúzsko a Japonsko. Najzásadnejším cieľom Global 

Britain by tak podľa neho mala byť obnova týchto väzieb a ich zefektívnenie skrz tvrdú 

a mäkkú moc.13 Eva Połońska-Kimunguyiová a Patrick Kimunguyi si všímajú 

uprednostňovanie Afriky, Ruska a Blízkeho východu a opomínanie zvláštneho vzťahu, 

Commonwealthu a „bielych domínií“ v súčasnej rétorike niektorých britských politikov.14 

Richard J. Evans zas medzi tieto regióny radí Afriku, Áziu a obe Ameriky. Navyše, okrem 

udržania už existujúceho obchodu s týmito časťami sveta, by mala Británia expandovať 

do doteraz neznámych dimenzií.15 

1.2 Vnímanie roly minulosti v britskej verejnej debate 

Z rozdielneho nazerania na to, ktoré svetové regióny má globálna Británia 

priorizovať, vyplývajú aj rozličné výklady britskej minulosti. Skupiny proponentov 

anglosféry alebo celkovej globálnej spolupráce hľadajú v histórii momenty, ktoré vďaka 

vhodnej interpretácii majú slúžiť ako základné kamene ich naratívov. V súčasnej debate 

panuje zhoda v tom, že minulosť sa často využívaná pri predstavovaní si britskej roly 

v budúcnosti. 

Robert Saunders sa domnieva, že história je čoraz menej akademická, keďže sa jej 

okrem historikov venujú aj politici a mediálni komentátori. Tí majú „vyťahovať 

najužitočnejšie časti a kuť ich pre svoje vlastné ambície.“16 Michael Kenny a Nick Pearce 

napríklad v tvrdeniach o britskej unikátnej histórii vidia snahu o prerobenie minulosti, aby 

slúžila konkrétnym politickým agendám.17 Evans poukazuje na dvojakú rolu minulosti – 

podľa zámeru autora môže byť povzbudením alebo varovaním. Informuje nás nielen o tom, 

odkiaľ pochádzame a kde sa nachádzame, ale aj kam smerujeme. Evans tiež vyjadruje 

svoje obavy z toho, že históriu možno využiť na manipuláciu, a podotýka, že 

 
13 Tombs, „Going Global: How will post-Brexit Britain find its place in the world?“, 25. 
14 Eva Połońska-Kimunguyi a Patrick Kimunguyi, „‘Gunboats of soft power’: Boris on Africa and post-Brexit 
‘Global Britain’“, Cambridge Review of International Affairs 30, č. 4 (2017): 332. 
15 Richard J. Evans, „How the Brexiteers Broke History“, New Statesman, 14. november 2018, 
https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/11/how-brexiteers-broke-history.  
[dostupné 15. 6. 2020] 
16 Saunders, „Myths from a Small Island“, 23. 
17 Helen McCarthy, recenzia knihy Shadows of Empire: The Anglosphere in British Politics, Michael Kenny a 
Nick Pearce, Twentieth Century British History 30, č. 4 (december 2019): 621. 

https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/11/how-brexiteers-broke-history
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predovšetkým brexit prispel k vytvoreniu mnohých historických zovšeobecnení 

a zavádzajúcich analógií.18 Oliver Daddow si všíma tendenciu pripisovať histórii agendu – 

akoby bola antropomorfizovanou učiteľkou dôležitých lekcií. Isté pasáže zaznamenanej 

alebo mytologickej histórie daného národa sa tak môžu využiť pri predstave jeho 

budúcnosti.19 Ben Wellings a Helen Baxendale pracujú s teologickým videním histórie, 

predurčeným pohybom k určenému cieľu. V koncepte anglosféry vidia využívanie 

minulosti a politickej tradície nielen ako východiskový bod, ale aj ako destináciu.20 

Saunders poukazuje na tendenciu zdôrazňovania úspechov predošlých generácií 

a ich využívania ako modelu pri rozhodnutiach v súčasnosti. Spomienky na minulosť tak 

môžu poskytnúť falošné uistenie, že cesta, ktorou sa ako národ uberajú, vedie k starým 

a známym miestam.21 Na záver Wellings pripisuje minulosti kľúčovú rolu v predstavách 

Veľkej Británie mimo Európskej únie. A to nielen využitím reálnych momentov z histórie, 

ale aj ich imaginárnou alternatívou. (Ako príklad uvádza predstavu Británie ako satelitu 

nacistickej Európskej únie, k čomu by podľa niektorých euroskeptikov mohlo dôjsť, ak by 

sa v roku 1940 nevzchopili.)22 

 

Interpretácie významu imperiálnej minulosti v predstavách globálnej Británie 

Aj v prípade konceptu Global Britain nájdeme tendencie sprítomňovať britskú 

minulosť za účelom vytvorenia vízie budúcnosti. Kľúčovým sa javí vzťah k britskému 

impériu a jeho odkazu. Jednotliví proponenti využívajú odlišné interpretácie britskej 

koloniálnej minulosti a pripisujú jej rozličnú váhu. V súčasnej debate táto práca 

identifikuje tri podoby vnímania britského impéria a z nich vyplývajúce vízie budúcej 

globálnej Británie. Tieto prístupy nie sú nutne autonómne a jasne ohraničené, často sa 

prelínajú. Paradoxne, v istých momentoch je možné badať využitie tém z viacerých 

prístupov a ich spojenie do odporujúceho si celku. Prvou podobou je glorifikovanie 

britského impéria a snaha o jeho obnovu v niekdajšej podobe a veľkoleposti. Druhou je 

naratív úpadku impéria a návrh na vytvorenie jeho schopnejšej alternatívy založenej 

 
18 Evans, „How the Brexiteers Broke History“, 23. 
19 Oliver Daddow, „Margaret Thatcher, Tony Blair and the Eurosceptic Tradition in Britain“, The British 
Journal of Politics and International Relations 15, č. 2 (máj 2013): 215. 
20 Helen Baxendale a Ben Wellings, „Euroscepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in 
Contemporary English Nationalism“, Journal of Common Market Studies 53, č. 1 (január 2015): 1. [číslované 
podľa PDF verzie] 
21 Saunders, „Myths from a Small Island“, 23. 
22 Ben Wellings, „Our Island Story: England, Europe and the Anglosphere Alternative“, Political Studies 
Review 14, č. 3 (2016): 371. 
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na spoločných hodnotách a voľnom obchode. Treťou interpretáciou je zmenšovanie 

významu impéria a oslava britských úspechov vďaka (či napriek) svojej malosti. 

Naratív impéria sa hlási k niekdajšej veľkoleposti a snaží sa o jej obnovu 

v pobrexitovom svete. Evans si všíma vyjadrenia ospevujúce Britániu ako „jednu z mála 

krajín EÚ, ktoré nemusia pochovať svoju minulosť z 20. storočia“ či vyzdvihujúce 

imperiálne časy ako éru národnej veľkosti a globálneho dosahu. To má byť v súčasnej 

Británii „všetko, len nie neobnoviteľné“.23 Wellings spomína vnímanie britského členstva 

v EÚ ako interregna medzi anglickou [sic] imperiálnou minulosťou a globálnou 

budúcnosťou.24 Saunders poukazuje na výroky posilňujúce vieru Británie v svoje sily – 

mala impérium preto, lebo bola silná, nie naopak.25 Podobné tendencie pozorujú 

aj Połońska-Kimunguyiová a Kimunguyi. V rétorike mnohých politikov sú badateľné 

imperiálna nostalgia a vyzdvihovanie veľkosti a rozsahu niekdajšieho koloniálneho 

panstva.26 Zároveň v niektorých vyjadreniach vidia rasistické slovné zvraty a tendencie 

pristupovať (predovšetkým) k Afrike ako k problému. Ako k niečomu, čo je nutné rozvíjať 

a civilizovať podľa koloniálneho vzoru.27  

Turner upozorňuje na spôsob, akým je Global Britain prezentovaná. Nie je iba 

myšlienkou, no stáva sa zahraničnopolitickým naratívom – takým, ktorý hlása víziu 

„Impéria 2.0“. Tá vyžaduje od britských občanov, aby mali základnú znalosť úspechov 

koloniálnych čias a boli ochotní impérium akceptovať.28 Turner nepredpokladá, že by 

niekto zvažoval jeho reálne znovuzrodenie, ale spôsob, akým o globálnej Británii hovoria, 

z nej vytvára naratív impéria. V samotnej myšlienke autor vidí tri problémy, ktoré môžu 

zhatiť jeho rolu v budúcnosti. Po prvé, nie je realizovateľným zahraničnopolitickým 

programom a cieli predovšetkým na domáce publikum, nie na potenciálnych spojencov.29 

Po druhé, je skôr regresívnym konceptom, stavajúcom na svete, ktorý už viac neexistuje. 

Po tretie, globálna Británia nie je v súlade s preferenciami zahraničných spojencov, 

o ktorých sa v svojej vízii usiluje.30 Turner sa domnieva, že tak, ako mal byť 

Commonwealth náplasťou na stratu globálneho vplyvu po druhej svetovej vojne, novodobá 

 
23 Evans, „How the Brexiteers Broke History“, 24. 
24 Wellings, „Our Island Story: England, Europe and the Anglosphere Alternative“, 369. 
25 Saunders, „Myths from a Small Island“, 27. 
26 Połońska-Kimunguyi a Kimunguyi, „‘Gunboats of soft power’“, 334. 
27 Ibid., 325. 
28 Oliver Turner, „Global Britain and the Narrative of Empire“, The Political Quarterly 90, č. 4 (2019): 727-
728. 
29 Turner, „Global Britain and the Narrative of Empire“, 731. 
30 Ibid., 728. 
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globálna Británia má plniť rovnakú funkciu po odchode z Európskej únie.31 Dodáva, že 

podpora pre brexit mala vychádzať práve z kombinovanej imperiálnej nostalgie 

a vyfantazírovaných predstáv o Impériu 2.0., no v svojej podstate sa vďaka snívaniu 

vzďaľuje od každodennej reality.32 

Naratív úpadku impéria pracuje s myšlienkou, že niekdajšie impérium z rôznych 

dôvodov stratilo svoje postavenie a nie je možné ho v plnej miere obnoviť. Preto je vhodné 

stavať na tradícii impéria ako ekonomického bloku založeného na voľnom obchode 

a usilovať sa o jeho novodobú verziu, ktorá sa bude opierať o spoločné hodnoty 

a ekonomickú spoluprácu. Saunders si všíma rétoriku politických komentátorov z roku 

2016, keď takmer nespomínali slovo impérium. Skôr prezentovali britskú minulosť 

orientovanú na obchod a inováciu, meniac tak charakter britského impéria z militantnej 

ríše na bojovníka za voľný obchod.33 Práve obchod je podľa Saundersa používaný ako 

eufemizmus pre impérium. Vo vyjadreniach politikov nachádza zmienky o malom ostrove, 

pýchu na jeho obchodnú minulosť a v neposlednom rade vieru, že Británia a voľný obchod 

sú už dlhé roky synonymami.34 Połońska-Kimunguyiová a Kimunguyi poukazujú 

na výroky Borisa Johnsona o britskom kolonializme: „[problém] nie je, že sme niekedy 

boli pri moci, ale že už viac pri nej nie sme“.35 Novou rolou Spojeného kráľovstva by 

mohla byť schopnosť globálnej Británie „byť majákom voľného obchodu“, čím 

by nadviazala na konkrétnu interpretáciu impéria, ku ktorej sa hlási.36 

Posledným prístupom je zmenšovanie významu koloniálnej minulosti a čiastočné 

či úplné ignorovanie existencie impéria v britských dejinách. Tombs opisuje Britániu ako 

štát strednej veľkosti, ktorý bol často nútený bojovať vo vyššej váhovej kategórii. Odmieta 

tvrdenie, že by bolo možné o ňom premýšľať ako o zmenšenej veľmoci.37 Kenny a Pearce 

sa domnievajú, že koncept anglosféry je prepojený s post-imperiálnou identitou, no jej 

súčasní zástancovia bagatelizujú akékoľvek prepojenia na koloniálnu minulosť.38 Turner si 

všíma podobnú tendenciu pri myšlienke globálnej Británie. Tá má prijímať existenciu 

impéria, no zároveň ju aj popierať.39  

 
31 Turner, „Global Britain and the Narrative of Empire“, 729. 
32 Ibid., 727, 733. 
33 Saunders, „Myths from a Small Island“, 24. 
34 Ibid., 24–25. 
35 Połońska-Kimunguyi a Kimunguyi, „‘Gunboats of soft power’“, 326. 
36 Ibid., 596. 
37 Tombs, „Going Global: How will post-Brexit Britain find its place in the world?“, 24. 
38 McCarthy, recenzia knihy Shadows of Empire: The Anglosphere in British Politics, 621. 
39 Turner, „Global Britain and the Narrative of Empire“, 730. 
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Najviac túto tému rozpracoval Saunders, ktorý sa domnieva, že Global Britain 

ignoruje realitu britskej imperiálnej minulosti. Na rozdiel od iných autorov nevidí 

predbrexitovú rétoriku ako imperiálnu nostalgiu. Tvrdí, že akákoľvek nostalgia musí 

vychádzať z pocitu zlomu – zdanlivej hranice medzi tým, čo niekedy bolo, no teraz už nie 

je. Koncept globálnej Británie však má navodiť pocit, že sa nič nezmenilo a krajina môže 

stále dosiahnuť svoju niekdajšiu veľkosť. Ak má byť jedným z pilierov tohto konceptu 

kontinuita s minulosťou, existujú len dve možnosti. Buď Británia o svoju imperiálnu 

veľkosť nikdy neprišla a môže na ňu po brexite naviazať, alebo veľkou nikdy nebola. 

Saunders sa prikláňa k druhej možnosti. Sleduje spôsob, akým sa Británia definuje ako 

malý ostrov, ktorý vždy bojoval vo vyššej váhovej kategórii, s chvastúnskym 

a dobrodružným duchom; ako mýtus malosti, nie impéria.40 Rozpracováva výroky 

niektorých zástancov, v ktorých dominuje tendencia zmenšovať úspechy minulosti, 

pochovávanie a vymazávanie zmienok o impériu z „ostrovného príbehu“ či dokonca 

minulosti samotného Commonwealthu a vyzdvihovanie „malých“ jednotlivcov úspešne 

bojujúcich proti väčšej hrozbe. Reálna koloniálna veľkoleposť je tak oddelená od inštitúcií 

a materiálnych podmienok, ktoré ju v prvom rade umožnili. To všetko slúži k vybudovaniu 

zdanlivej kontinuity s minulosťou, ktorá nie je prerušená stratou kolónií, a vykresľovaniu 

britskej veľkosti na základe úspechov dosiahnutým napriek svojej malosti.41  

1.3 Často zmieňované témy v diskurze o Global Britain 

Všetky tri interpretácie pracujú s opakujúcimi sa témami či slovnými zvratmi. 

Pri propagovaní globálnej Británie sa okrem zmienok impéria často využívajú odkazy 

na konkrétne momenty z britskej minulosti, ku ktorým sa jednotliví zástancovia hlásia. 

Evans si všíma naratív hrdinstva v dvoch svetových vojnách – Británie osamotenej v boji 

za obranu slobody a demokracie. Z neho vychádza výzva, aby sa Briti znovu stali 

„hrdinami Európy“. Toto volanie ignoruje historickú realitu britského boja v oboch 

konfliktoch a značnú podporu zo strany impéria či iných štátov.42 Evans ďalej uvádza 

odkazy, ktoré sa často vyskytujú v rétorike zástancov brexitu, anglosféry či globálnej 

Británie. Medzi ne patrí obdiv k viktoriánskej dobe (prehliadajúci zlé životné podmienky 

nižších vrstiev spoločnosti) či dávnejšie udalosti, ako sú víťazné bitky pri Waterloo, 

Trafalgare, Kreščaku a Azincourte, Reformný zákon z roku 1832, Listina práv z roku 1689 

 
40 Saunders, „Myths from a Small Island“, 23. 
41 Ibid., 27. 
42 Evans, „How the Brexiteers Broke History“, 24. 
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a Magna Charta.43 Jedna z verzií brexitu bola taktiež prirovnávaná k normandskej invázii 

z roku 1066, čo prispieva k pretrvávajúcemu naratívu „normandského jarma“ a dávneho 

podrobenia idealizovanej anglosaskej ríše.44 Daddow rovnako uvádza časté spomínanie 

Magny Charty a Listiny práv.45 Wellings si všíma prirovnávanie brexitu k americkej 

revolúcii a vyhláseniu nezávislosti.46 Tombs sa zameriava na výrazné historické osobnosti, 

konkrétne „veľkých globálnych stratégov“ – Winstona Churchilla, Roberta Cecila, markíza 

zo Salisbury, a lorda Palmerstona.47 Na záver Saunders spomína videnie 19. storočia 

v duchu chvastúnstva (swashbuckling spirit) – je to čas, keď Británia mala prakticky 

vlastniť koncept voľného obchodu. Taktiež poukazuje na odkazy podporujúce ideu britskej 

malosti. Tú zvykne zosobňovať hrdinstvo jedného človeka (prípadne malej skupiny) proti 

veľkej hrozbe. Ako časté príklady sa uvádzajú Francis Drake bojujúci proti španielskej 

„armade“, Robert Baden-Powell brániaci Mafeking v búrskej vojne či malé rybárske člny 

zasahujúce pri evakuácii z Dunkirku.48 

Pomerne bežné sú odvolávania sa na spoluprácu s krajinami vyznávajúcimi tie isté 

hodnoty, prípadne zmienky o role Británie pri šírení istého setu hodnôt do ostatných častí 

sveta v čase koloniálnej expanzie. Tombs spomína „večných spojencov, prepojených 

podobnosťami v kultúre a hodnotách. Všetky najbližšie sú anglofónne.“49  

Najvýraznejšou opakujúcou sa frázou je „bojovanie vo vyššej váhovej kategórii“ 

(punch above its weight). Zosobňuje britskú tendenciu považovať sa za pomerne malú 

a slabšiu krajinu, ktorá sa vďaka svojmu odhodlaniu úspešne púšťa do boja, na ktorý nie je 

stavaná a ktorý je nad jej sily. McCourt si túto frázu všíma pri vyjadreniach, že vďaka 

účasti na európskej integrácii mala Británia ďalší nástroj na bojovanie vo vyššej váhovej 

kategórii, predovšetkým po strate impéria a svojej roly vo svete.50 Zároveň ju pridáva 

k pojmom, ako sú „zvláštny vzťah“, „anglosféra“ a „little Englandism“ – ktoré nemali 

opisovať aktuálnu britskú rolu vo svete, ale podieľať sa na vytvorení tej novej.51 Saunders 

vidí syntézu dvoch vízií britskej histórie – jednej, vnímajúcej Britániu ako globálneho 

titana, a druhej, ktorá ho vidí ako malý ostrov bojujúci vo vyššej váhovej kategórii. 

 
43 Evans, „How the Brexiteers Broke History“, 25. 
44 Ibid., 25. 
45 Daddow, „Margaret Thatcher, Tony Blair and the Eurosceptic Tradition in Britain“, 216. 
46 Wellings, „The Anglosphere in the Brexit Referendum“, 4. 
47 Tombs, „Going Global: How will post-Brexit Britain find its place in the world?“, 25. 
48 Saunders, „Myths from a Small Island,“ 27. 
49 Tombs, „Going Global: How will post-Brexit Britain find its place in the world?“, 25. 
50 Glencross a McCourt, „Living Up to a New Role in the World: The Challenges of „Global Britain““, 584. 
51 Ibid., 584. 
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Impérium je podľa neho to, čo Británia robila, nie to, čím bola (a už viac nie je). Jej 

koloniálna minulosť je úspechom navzdory očakávaniam.52 Tombs uvádza, že premýšľať 

o Británii ako o zmenšenej veľmoci je mylné. „Nikdy sme neboli viac ako štát strednej 

veľkosti, ktorý sa niekedy rozhodol – a často bol nútený – bojovať vo vyššej váhovej 

kategórii.“53  

2. Teoretická časť 

Táto práca si kladie za cieľ preskúmať formu nostalgických prejavov 

v pobrexitovom politickom diskurze o Global Britain. Primárne vychádza z pamäťových 

teórií, ktoré sa zaoberajú historickou a kolektívnou pamäťou, konceptom nostalgie a jej 

následným využívaním na politické účely.  

Kolektívna pamäť je neúplná, zaujatá a materiálna v tom, ako komunikuje 

a vykresľuje minulosť. Autori ju pripodobňujú mozaike, poskladanej konkrétnym 

spôsobom z daných kúskov. Jej materiálnosť spočíva v povahe dôsledkov spomienok, 

ktoré sú vyjadrené rozličnými naratívmi. Zároveň je verejná – na rozdiel od intimity 

individuálnej pamäti. Je to práve jej publicita, ktorá jej následne dáva politickú a rétorickú 

moc.54 

2.1 Pamäťové teórie  

Pamäťové teórie sa opierajú o diela Émila Durkheima, Maurica Halbwachsa, Pierra 

Noru, Jana Assmaana a Paula Ricoeura. Každý z nich pristupoval ku kolektívnej pamäti 

či kolektívnemu vedomiu inak. Émile Durkheim v svojej práci koncept kolektívneho 

vedomia predstavuje ako vznik niečoho nového zoskupovaním a prepájaním 

individuálnych vedomí. Uplatňuje ho na celú spoločnosť a uvádza, že kolektívne vedomie 

môže existovať nezávisle od prejavov toho individuálneho. Zároveň jasne oddeľuje 

individuálnu a kolektívnu úroveň, keďže skupina cíti, uvažuje a koná inak než jej 

samostatní členovia. Podľa Durkheima majú stavy kolektívneho vedomia svoje špecifiká, 

ktoré ich odlišujú od tých individuálnych. Nie je však možné povedať, že napriek 

nezávislosti kolektívneho vedomia od individuálneho môže samotná spoločnosť existovať 

 
52 Saunders, „Myths from a Small Island“, 25. 
53 Tombs, „Going Global: How will post-Brexit Britain find its place in the world?“, 24. 
54 Shawn J. Parry‐Giles a Trevor Parry‐Giles, „Collective memory, political nostalgia, and the rhetorical 
presidency: Bill Clinton's commemoration of the March on Washington, August 28, 1998“, Quarterly Journal 
of Speech 86, č. 4 (2000): 418. 
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bez jednotlivcov, ktorí ju tvoria.55 

Maurice Halbwachs sa zameriava na kultúrny aspekt kolektívnej pamäti a s jej 

existenciou prepája jednotlivca a jeho vývin. Človek môže disponovať svojimi 

spomienkami práve vďaka kolektívnej pamäti – svoju pamäť nadobúda v procese 

socializácie. Jeho spomienky sú kolektívne, keďže sa vytvorili v závislosti od skupiny, 

formáciou a reprodukciou istých sociálnych rámcov vytvorených spoločnosťou. Na 

samotné spomínanie jednotlivec potrebuje spoločnosť, ktorá stála pri zrode do nej 

zasadených spomienok. Pokiaľ by jedinec vyrastal mimo spoločnosti, v dokonalej izolácii, 

túto pamäť by nemal.56 Spomínanie sa podľa Halbwachsa odohráva v referenčných 

rámcoch, ktoré istým spôsobom organizujú spomienky konkrétnej spoločnosti. Pri tejto 

činnosti sa nevyhnutne vžívame do skupiny, do ktorej patríme a ktorej sa spomienka týka. 

Následne pristupujeme k rekonštrukcii minulosti na základe spomienok ostatných členov 

daného spoločenstva.57 Halbwachs vo svojej práci ďalej prepája toto spoločenstvo 

s miestom, kde sa nachádza – jednak okolie premieňa svojou činnosťou, no zároveň sa mu 

podriaďuje a prispôsobuje. Vzťah s prostredím je pre kolektívnu pamäť kľúčový, nakoľko 

preniká „každým elementom svojho vedomia, zmierňujúc a vládnuc svojmu vývoju.“58 

Pierre Nora vidí kolektívnu pamäť ako puto medzi minulosťou a tým, čo naďalej 

v spoločenstve prežíva a definuje ho. Kľúčovým pojmom v Norovom diele sú lieux 

de mémoire – „miesta pamäti“ majúce špecifický význam pre danú komunitu. Miesta 

pamäti vznikajú z potreby brániť to, čo spoločenstvo vníma ako ohrozené a bez 

„ostražitého bdenia nad spomienkami“ by vymizlo.59 Nora dodáva, že zrod týchto miest je 

dôsledkom dojmu, že spontánna pamäť neexistuje. Inými slovami, ak sa spomienky 

neukladajú a neudržiavajú prirodzene, vzniká potreba vytvárať záznamy a archivovať ich, 

oslavovať, pripomínať si výročia či dokonané životné púte.60  

Jan Assmaan sa sústreďuje na vonkajšiu dimenziu ľudskej pamäti. Napriek 

všeobecnej domnienke, že pamäť je výhradne vnútorná vlastnosť, „...ktorú je možné nájsť 

v mozgu a je subjektom štúdia mozgu, neurológie a psychológie, no nie kultúrnych 

 
55 Štěpánka Pfeiferová a Jiří Šubrt, „Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání“, 
Historická sociologie 1 (2010): 11-12. 
56 Pfeiferová a Šubrt, „Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání“, 13. 
57 Ibid., 14. 
58 Maurice Halbwachs, The Collective Memory (Cambridge: Massachusetts Institute of Technologies, 1950), 
2, http://web.mit.edu/allanmc/www/hawlbachsspace.pdf. [dostupné 24. 11. 2020] 
59 Pierre Nora, „Mezi pamětí a historií“, Cahiers du Cefres: Antologie francouzských politických věd: Politika 
pamětí 13 (marec 1998): 14. 
60 Nora, „Mezi pamětí a historií“, 14. 

http://web.mit.edu/allanmc/www/hawlbachsspace.pdf
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štúdií“,61 sa Assmaan domnieva, že niektoré jej rysy sú ovplyvnené externými faktormi, 

ktoré jedincovi nanucuje spoločnosť a kultúrny kontext.62 Vonkajšiu dimenziu ľudskej 

pamäti rozdeľuje do štyroch oblastí – mimetickej pamäti, pamäti vecí, komunikatívnej 

pamäti a kultúrnej pamäti. Mimetická je zameraná na akciu a činy. Jedinec sa učí 

napodobňovaním, a to nielen bežných úkonov, ale aj každodenných spôsobov a zvykov. 

Pamäť vecí je prepojená s predmetmi, čo nás obklopujú. Tie vytvárajú a súčasne 

demonštrujú našu identitu. Pripomínajú nám to, kým sme a kým sme boli, no zároveň aj 

tých, ktorí tu boli pred nami. Komunikatívna pamäť je naviazaná na reč a komunikáciu. Ich 

vývoj by neprebiehal sám o sebe, ak by nebolo interakcie a kontaktu s inými jedincami. 

Na záver, kultúrna pamäť v sebe spája aspekty predošlých troch typov – rituály mimetickej 

pamäti, symboly pamäti vecí a interakciu komunikatívnej pamäti. Všetky sa stretávajú 

v sviatočných obradoch a pomáhajú vytvárať skupinovú identitu, založenú 

na spomienkach.63   

Paul Ricoeur vo svojej práci nadväzuje na Halbwachsovu teóriu kolektívnej pamäti. 

Zaoberá sa problematikou toho, komu možno pripísať vlastníctvo spomienok. Či jedinec 

iba preberá cudzie naratívy za vlastné spomienky, dotvárajúc si ich prostredníctvom 

vnímania verejných osláv a pripomienok. Alebo či si jedinec aj po vložení svojich 

súkromných spomienok do kolektívnej pamäti  ponecháva ich vlastníctvo – to, čo Ricoeur 

nazýva „mineness“. Analógiou jednotlivých vedomí a ich pamätí (teda všetkého zažitého 

a vykonaného) môže byť kolektívna pamäť považovaná za antológiu pozostatkov udalostí, 

ktoré ovplyvnili tok histórie.64 

Na inom mieste sa Ricoeurova práca prelína s Norovými miestami pamäti. Kým 

Nora sa zaoberal tým, čo komunity robia pre konzervovanie spomienok a udržiavanie 

pamäti, Ricoeur sa na to pozrel z opačného konca. Venuje sa konceptu zabúdania, ktoré 

delí na pasívne a aktívne. Pasívne je prejavom deficitu činnej pamäti. Pokiaľ si jedinec isté 

udalosti vedome nepripomína, časom sa na ne zabudne.65 Aktívne zabúdanie v sebe nesie 

istú mieru zodpovednosti a možno ho prirovnať k zámernému zanedbávaniu či cielenému 

vynechávaniu. Táto forma zabúdania je často kritizovaná, pokiaľ sa stáva súčasťou 

 
61 Jan Assmaan, Cultural Memory and Early Civilization (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 5. 
62 Assmaan, Cultural Memory and Early Civilization, 5. 
63 Ibid., 6–7. 
64 Paul Ricoeur, „Memory, Forgetfulness, and History“, Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly 45 (júl 
1996): 15–16. 
65 Ricoeur, „Memory, Forgetfulness, and History”, 21. 
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oficiálnej histórie – histórie dobyvateľov, víťazov zabúdajúcich na obete.66 Ricoeur v tom 

vidí riziko, ktoré so sebou kolektívna pamäť prináša. Zabúdaním (teda potláčaním 

samotnej pamäti) či nadužívaním istých interpretácií minulosti vyvstáva nebezpečenstvo 

manipulovania skrz spomínanie. 

2.2 Nostalgia a jej politické využitie  

Problematika spomínania nevyhnutne súvisí s konceptom nostalgie. Samotné slovo 

nostalgia pochádza z gréckych „nostos“ (domov) a „algia“ (túžba). Doslovne je teda 

definovaná ako túžba po domove, ktorý už neexistuje alebo ani nikdy neexistoval.67 

V minulosti bola synonymom pre obyčajné cnenie za domovom, pokiaľ sa jedinec 

nachádzal v odlúčení od svojej domoviny. V neskorších dobách nabrala odlišný význam. 

Stala sa pojmom vyjadrujúcim pocit straty a vysídlenia; pocitom zamilovaným do svojej 

fantázie.68 Jej pozornosť už nie je upriamená na vzdialené miesta, ale na minulé časy. 

Potenciálne dosiahnuteľná potreba po návrate do konkrétneho a hmotného domova je tak 

nahradená „nemožnou túžbou“ po ceste do minulosti. Prechodné súženie sa zmenilo 

na situáciu, pred ktorou nie je úniku. Zároveň, kým niekedy bola potrebou jednotlivca, 

dnes sa stáva rozšírenejšou hromadnou túžbou.69 Je nazývaná „smútkom bez predmetu“ či 

„túžbou po túžbe“.70 Ženie ju nespokojnosť so súčasnou situáciou, založená na pamätanej 

či predstavovanej minulej hojnosti.71 Jej „obete“ lipnú na idealizovanej minulosti 

a mentálne žijú v spiatočníckom a sentimentálnom svete.72 Nostalgia v pôvodnom 

význame bola označovaná za chorobu – liečiteľnú, no stále chorobu. Dnešný význam 

túžby po predstavovanej rekonštrukcii minulosti je v literatúre tiež vnímaný ako druh 

individuálnej či spoločenskej nemoci – „defekt jednotlivého či národného charakteru“.73 

Súčasní autori ale zdôrazňujú, že nostalgia môže byť aj úprimná, autentická a schopná 

pozitívne adresovať istú traumu.74 

 

 
66 Ricoeur, „Memory, Forgetfulness, and History”, 22. 
67 Stephen Legg, „Memory and Nostalgia“, Cultural Geographies 11 (2004): 100. 
68 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia (New York: Basic Books, 2001), viii. 
69 Nadia Atia a Jeremy Davies, „Nostalgia and the shapes of history“, Memory Studies 3, č. 3 (2010): 182. 
70 Atia a Davies, „Nostalgia and the shapes of history,“ 182. 
71 Jennifer Robertson, „Furusato Japan: The Culture and Politics of Nostalgia“, International Journal of 
Politics, Culture, and Society 1, č. 4 (1998): 504. 
72 Marouf Hasian, „Nostalgic longings, memories of the "Good War," and cinematic representations in 
Saving Private Ryan“, Critical Studies in Media Communication 18, č. 3 (2001): 341–342. 
73 Hasian, „Nostalgic longings, memories of the "Good War,”… “, 341. 
74 Smith a Campbell, „‘Nostalgia for the future’“, 612. 
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Nostalgia je s traumou – neschopnosťou vyrovnať sa s udalosťou v minulosti – 

veľmi úzko prepojená. Kým trauma je skôr negatívne podfarbená, nostalgia má byť 

pozitívnym naviazaním na minulosť; na čas a miesto ešte pred zlomovou či traumatickou 

udalosťou.75 Samotná strata môže byť podľa niektorých autorov médiom sama o sebe – 

namiesto rekonštrukcie vecí stratených vie často u jedincov svojou príťažlivosťou vyvolať 

nostalgické videnie sveta.76 I keď nostalgia svojským spôsobom prepája minulosť 

s prítomnosťou a budúcnosťou, nie je produktom minulosti, keďže sa bezprostredne týka 

a odohráva v prítomnosti. Minulosť i tak v jej fungovaní zohráva kľúčovú úlohu – je 

miestom útechy a istoty, predovšetkým pri porovnaní s neistotami a úzkosťami 

súčasnosti.77 No je to práve prítomnosť, ktorá je určujúca pre podobu nostalgie. Podľa 

niektorých autorov sú to súčasné sociálne podmienky, ktoré ovplyvňujú to, ako si 

pamätáme minulosť. Neraz existuje súvis medzi politicko-ekonomickými a spoločensko-

kultúrnymi podmienkami (napr. v ére po významnom konflikte) a nárastom nostalgie 

za predvojnovou minulosťou.78 Taká nostalgia zvykne spočívať v túžení po predošlej 

socioekonomickej situácii, hlavne pri porovnaní minulej hojnosti s aktuálnymi snahami 

predierať sa v novom svete.79 

Nejde však len o jej retrospektívny charakter. Viaceré pramene pripisujú nostalgii 

schopnosť istým spôsobom ovplyvňovať budúcnosť. Ako „barometer súčasných nálad“ 

vie byť nostalgia pomerne intenzívna, pokiaľ sa neistota a útrapy netýkajú len prítomnosti, 

ale majú očakávaný presah aj do budúcnosti. 80 Nemusí byť len symptómom konkrétneho 

stavu mysle, ale môže byť tiež aktívnym a sebavedomým spôsobom, ako jedinec 

či spoločnosť upravuje a nasmeruje historické vedomie.81 Autori poukazujú na kritický 

potenciál nostalgie, keďže práve ňou podfarbené myslenie môže slúžiť ako interpretačný 

nástroj a kritická reflexia toho, po čom jedinec túži.82 Kritické zhodnotenie môže následne 

viesť až k dožadovaniu sa kultúrnej či inej transformácie, napriek konzervatívnemu 

charakteru nostalgie ako takej.83 

Vďaka svojej emocionálnej stránke je nostalgia využívaná politikmi ako nástroj 
 

75 Legg, „Memory and Nostalgia“, 103. 
76 Atia a Davies, „Nostalgia and the shapes of history“, 183. 
77 Robertson, „Furusato Japan: The Culture and Politics of Nostalgia“, 504. 
78 Taku Suzuki, „Transcultural nostalgia for the colonial past: intersecting memories among Okinawans and 
the Northern Mariana Islanders“, Identities: Global Studies in Culture and Power (2019): 2. 
79 Suzuki, „Transcultural nostalgia for the colonial past“, 10. 
80 Robertson, „Furusato Japan: The Culture and Politics of Nostalgia“, 507. 
81 Atia a Davies, „Nostalgia and the shapes of history“, 182. 
82 Ibid., 181, 182, 184. 
83 Robertson, „Furusato Japan: The Culture and Politics of Nostalgia“, 504. 



18 

 

manipulácie. Jedna z možností jej využitia nadväzuje na koncept lieux de mémoire Pierra 

Noru. Niektorí z autorov poukazujú na nacionalistické pokusy zneužiť nostalgiu 

a inštitucionalizovať ju prostredníctvom múzeí a pamätníkov.84 Druhou možnosťou je 

používať nostalgické prvky v politických prejavoch a vyjadreniach. Kým nostalgia sa javí 

byť pomerne nebezpečnou už na úrovni jednotlivca, v politickom využití môže mať vďaka 

svojej reakčnosti hrozivejší dopad.85 „Nostalgia pre nostalgiu“ môže cielene manipulovať 

verejnosťou, aby prekryla politickú a ľudskú zodpovednosť za súčasnú socioekonomickú 

situáciu a zmeny voči minulému stavu.86 Zámer politikov môže byť rôzny, v závislosti 

od typu nostalgie. 

Obnovujúca nostalgia sa upriamuje na nostos, teda domov. Ide jej o rekonštrukciu 

strateného domova a je často spájaná s rôznymi náboženskými či nacionalistickými 

pokusmi o obrodenie. Reflexívna nostalgia vychádza zo slova algia, teda túžba. V tomto 

prípade neexistuje miesto, na ktoré by bola naviazaná, skôr je sprítomnená v esencii hnutia 

ako jeho hnacia sila.87 Politické vyjadrenia môžu spadať do oboch typov. Buď sa rečníci 

svojimi výrokmi snažia o návrat k minulému domovu konkrétneho národa, stratenej 

domovine či predošlému štátnemu zriadeniu a teritoriálnemu vymedzeniu. Alebo využívajú 

politickú nostalgiu a kolektívnu pamäť na sledovanie vlastných záujmov a svojho 

prospechu – zlepšenie či nápravu vlastného politického imidžu.88  

V snahe presvedčiť a získať si poslucháča rečníci neváhajú využiť históriou 

podložené argumenty, príklady, či frázy. Kolektívna minulosť, na ktorú svojou rétorikou 

poukazujú, im môže pomôcť vyjadriť spoločné hodnoty komunity, no zároveň svojím 

vplyvom a postavením majú nemalý podiel na definovaní kolektívnej pamäti. Ak rečník 

zastáva významný post (napr. prezidenta či premiéra), môže sa stať hlavným 

interpretátorom kolektívnej pamäti, keďže svojím postojom dodáva váhu, autoritu 

a legitimitu konkrétnej interpretácii.89 Jeho podoba interpretovanej minulosti obsahuje dve 

základné charakteristiky – zaujatosť a použiteľnosť. Výsledok je tak podfarbenou 

výpoveďou, vyjadrujúcou osobné presvedčenie rečníka a využívanou na posilnenie jeho 

pozície, vytváranie politického imidžu či dosiahnutie iných osobných a politických cieľov. 

Politická nostalgia je teda skresleným naratívom minulosti, ktorý glorifikuje 

 
84 Legg, „Memory and Nostalgia“, 100. 
85 Atia a Davies, „Nostalgia and the shapes of history“, 181. 
86 Robertson, „Furusato Japan: The Culture and Politics of Nostalgia“, 508. 
87 Legg, „Memory and Nostalgia“, 100. 
88 Parry‐Giles a Parry-Giles, „Collective memory, political nostalgia, and the rhetorical presidency...“, 418. 
89 Ibid., 420. 
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a kriesi časy minulé, a je zároveň využívaný tak, aby sa mu dostalo emočnej odozvy 

pri sledovaní politických a volebných záujmov.90 Vyvoláva tým znepokojenie, že môže 

veľmi jednoducho podľahnúť manipulácii a zneužitiu politickej moci. Pre politikov je 

často lákavou rétorickou pomôckou, ktorou môžu v poslucháčoch evokovať mytologickú 

a idealizovanú minulosť. Nostalgiou často nachádzajú či konštruujú korene identity daného 

spoločenstva. Emočnou rezonanciou v publiku tak vedia dosiahnuť zlepšenie svojho 

imidžu a jeho naviazanie na pripomínanie si istého komunitného dedičstva či odkazu. 

Funguje to predovšetkým v časoch národnej či politickej nestability.91 

Nostalgické trópy zvyknú byť využívané konzervatívnejšími politikmi na zvýšenie 

podpory svojich programov. Také vyjadrovanie dáva za pravdu kritikom tzv. heritage 

industry – nostalgia je silne prepojená s elitárskymi a konzervatívnymi sociálnymi 

skupinami, ktoré skrz ňu ponúkajú verziu nikdy neexistujúcej minulosti.92 Nostalgia sa 

stala symptómom aj príčinou konzervatívnych spoločenských debát, preferujúcich návrat 

do komfortnejších, istejších a bezpečnejších čias.93 Skrz ňu prebieha výber konkrétnych 

prvkov z minulosti, ktoré sú emočne cenené a ku ktorým by sme mali inklinovať 

a zachrániť ich pre budúce časy. Táto politická (a takmer nevyhnutne konzervatívna) 

selekcia je kritizovaná nielen preto, že na dané prvky upriamuje pozornosť, ale ich takmer 

fetišizuje.94 V konečnom dôsledku tak nostalgia nie je o túžení po dňoch minulých, 

no o spoznaní ich morálneho významu. Následne je toto poznanie použité ako bod, 

od ktorého je možné sa odpichnúť v snahe vytvoriť novú a lepšiu budúcnosť.95 

3. Metodológia 

3.1 Výskumná metóda 

Hlavnou výskumnou metódou použitou v tejto práci je diskurzívna analýza, ktorá je 

doplnená prvkami obsahovej analýzy. Diskurzívnou analýzou je skúmaný kontext 

a význam jednotlivých vyjadrení či iných zdrojov v politickom diskurze. Obsahová slúži 

na kategorizáciu hľadaných kľúčových slov. Na tomto mieste je vhodné zadefinovať obe 

používané metódy.  

 
90 Parry‐Giles a Parry-Giles, „Collective memory, political nostalgia, and the rhetorical presidency...“, 420. 
91 Ibid., 421, 423. 
92 Smith a Campbell, „‘Nostalgia for the future’“, 614. 
93 Ibid., 614. 
94 Ibid., 615. 
95 Ibid., 623. 
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Diskurzívna analýza vychádza z definície samotného diskurzu. Diskurz je možné 

chápať ako systém vytvárajúci sociálnu realitu. Autor textu konštruuje vlastný obraz 

skutočnosti, ktorým môže manipulovať svoje publikum, očierňovať protivníkov a seba 

ukazovať v pozitívnom svetle.96 Toto vnímanie vychádza z Foucaulta – v jeho diele je 

diskurz chápaný ako prostriedok na ovládanie spoločnosti a mocenský nástroj, 

prostredníctvom ktorého sa tvorí realita.97 Pri výskume je nutné vedieť vymedziť, čo 

presne je diskurzom, ktorému sa venujeme. Jedna z definícií charakterizuje diskurz ako set 

regulovaných vyjadrení alebo interpretačných repertoárov, ktoré sú využívané 

na konštrukciu niektorých popisov reality. Výskumník musí vedieť demonštrovať, že ním 

skúmaný diskurz existuje a je legitímny.98 

V problematike diskurzu sa objavujú jeho dve vlastnosti. Po prvé, je 

konštruktivistický. Nejde v ňom o to, ako výskumník vníma realitu, ale ako si myslí, že ju 

vidia ním skúmané osoby. Akcent na konštruktivizmus naznačuje uznanie toho, že diskurz 

predstavuje výber z mnohých realizovateľných podaní a  nesie so sebou vytvorenie 

konkrétneho zobrazenia spoločnosti.99 Po druhé, je antirealistický. Popiera existenciu 

externej reality, ktorá čaká na definitívne vykreslenie výskumníkom – a teda nie je možné, 

aby nejaký bádateľ dospel k privilegovanému vysvetleniu skúmaného javu v rámci 

sociálneho sveta.100 Zároveň treba myslieť na to, že vytváranie diskurzu je vždy 

nepredvídateľné a nekontrolovateľné. Diskurz nie je nikdy jednotný v zmysle, že by bol 

uceleným setom noriem, ktoré vládnu istej oblasti sociálnej praxe.101 Pri diskurze treba 

brať do úvahy tri základné otázky: Čo tento diskurz robí? Ako je diskurz konštruovaný, 

aby dosiahol svoj cieľ? Aké prostriedky sú použité pri jeho fungovaní?102 

Samotná diskurzívna analýza sa zaoberá tým, ako jednotlivci využívajú jazyk 

v špecifických sociálnych kontextoch. Jej forma môže byť deskriptívna, sústredená 

na konkrétne podoby reči, prípadne analytická, sledujúca sociálny kontext.103 Pri analýze 

textu je kľúčové pochopiť, ako je jeho úryvok konštruovaný a čo sa snaží docieliť – 

presvedčiť, presadiť, obhájiť, obrániť či vysvetliť. Následne je potrebné identifikovať, aké 
 

96 Teun Van Dijk, „Discourse and Manipulation“, Discourse and Society 17, č. 2 (2006): 373.  
97 Vít Beneš, „Diskurzivní analýza“, in Jak zkoumat politiku, ed. Petr Drulák (Praha: Portál, 2008), 107. 
98 Penny Dick, „Discourse Analysis“, in Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, 
ed. Catherine Cassell a Gillian Symon (London: Sage, 2004), 206. 
99 Alan Bryman, „Language in qualitative research“, in Social Research Methods, 4th edition (Oxford: Oxford 
University Press, 2012), 529. 
100 Bryman, „Language in qualitative research“, 529. 
101 Dick, „Discourse Analysis“, 204. 
102 Bryman, „Language in qualitative research“, 529. 
103 Dick, „Discourse Analysis“, 203. 
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prostriedky používa na dosiahnutie svojho cieľa – slová, frázy, tvrdenia. Tiež treba brať do 

úvahy, v akom prostredí sa komunikácia odohráva, inak bude interpretácia textu iná 

v závislosti od daného kontextu.104 

Diskurzívna analýza sa odlišuje tým, že na rozdiel od iných metód ďalej neskúma 

pravdivosť jednotlivých výrokov. Pri tomto type analýzy je pozornosť venovaná obsahu 

textu a zámerom je poskytnúť jeho hĺbkový rozbor.105 Objektom záujmu diskurzívnej 

analýzy je tak jazyk sám o sebe. Dostáva sa do stredobodu pozornosti a je vnímaný ako 

téma, nie ako zdroj či médium výskumu.106 Jazyk v diskurzívnej analýze nereflektuje 

prirodzenosť či povahu jednotlivcov, ale aktívne konštruuje svet okolo nich a to, ako oni 

vysvetľujú seba, svoje vzťahy a svet vo všeobecnosti. Pri výskume je nutné porozumieť 

nielen tomu, ako jednotlivci používajú jazyk, ale aj prečo seba a svet konštruujú daným 

spôsobom. Je vhodné predpokladať, že tieto slovné konštrukcie môžu konfrontovať 

prevládajúci ideologický systém.107 Miera, ktorou text obraňuje či ospravedlňuje nejakú 

pozíciu, naznačuje existenciu súperiacich ideológií (hegemonic struggle) v rámci 

konkrétneho prostredia. Texty z dominantného diskurzu nemusia vyvíjať toľko energie 

na obhájenie svojho postoja, teda, aby „im niečo prešlo“.108 

Niektorí autori navrhujú zaujatie postoja „skeptického čitateľa“, teda hľadania 

dôvodu či účelu za spôsobom, akým je niečo povedané a prezentované.109 Diskurzívna 

analýza vychádza z predpokladu, že rečníci v snahe dosiahnuť svoj zámer využívajú rôzne 

stratégie.110 Je tiež vhodné brať do úvahy, že to, čo je povedané, je v konečnom dôsledku 

vždy spôsobom nepovedania niečoho iného. Formulovanie argumentu istým spôsobom 

namiesto iného je dôležitým komponentom vnímania diskurzu.111  Je nevyhnutné zaoberať 

sa detailmi, ktoré sa v skúmaných vyjadreniach vyskytujú a prostredníctvom ktorých sú 

konštruované (napr. výber množstevných jednotiek či účelové zaokrúhľovanie).112 

Obsahová analýza je technika používaná na objektívny, systematický 

a kvantitatívny opis zjavného obsahu komunikácie. Svojim spôsobom nie je výskumnou 

metódou, skôr je považovaná za prístup, ktorý výskumník zaujíma pri analýze dát 

 
104 Dick, „Discourse Analysis“, 204. 
105 Ibid., 207. 
106 Bryman, „Language in qualitative research“, 522. 
107 Dick, „Discourse Analysis“, 203. 
108 Ibid., 204–206. 
109 Bryman, „Language in qualitative research“, 530. 
110 Ibid., 529. 
111 Ibid., 531. 
112 Ibid., 536. 
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a textov.113 Zo svojej podstaty by mala byť nezaujatou, usporiadanou a mala by sa 

vzťahovať k obsahu komunikácie nezávisle od jej formy. Pri interpretácii obsahu textu je 

kľúčová rola čitateľa.114 Skúmaná komunikácia má obsahovať prvky, z ktorých budú 

recipienti schopní odvodiť autorovu správu – aspoň to je jeho predpokladom. Autor 

zároveň svoju správu podáva v takej forme, o akej očakáva, že bude pre príjemcu 

dostatočným stimulom, aby sa zaoberal významom správy, prípadne ho považoval 

za relevantný.115 

V kvalitatívnom výskume sa používa kódovanie – zaznamenávanie 

a dokumentovanie prirodzených obsahov textu. Na to je potrebný systém kódov, 

do ktorého sa text prekladá. Obsahová analýza systematicky pracuje s vopred určeným 

kategóriami kódov, aby za ich pomoci kvantifikovala obsah textu.116  Treba sa sústrediť 

na javy, ako prítomnosť-absencia, pozitívna-negatívna prítomnosť či minulá-súčasná-

budúca prítomnosť.117 Pri výskume sa postupuje s jasne vymedzenými kódmi nazvanými 

podľa hľadaných javov. Zároveň by mala analýza na záver vytvoriť taký obsah textu, ktorý 

zodpovedá jemu samotnému a aj okolnostiam jeho vzniku.118 

Z uvedených definícií vyplýva postup, ktorým by sa táto práca mala pri výskume 

riadiť. Najprv je nutné zadefinovať skúmaný diskurz a vymedziť, aké primárne pramene sú 

súčasťou analýzy. Použitím obsahovej analýzy je potrebné identifikovať opakované vzorce 

a následne vytvoriť analytické kategórie, ktoré nájdené nostalgicky podfarbené výroky 

systematicky rozčlenia. Pri diskurzívnej analýze je kľúčová rola jazyka. Po kategorizácii sú 

skupiny výrokov podrobené rozboru, ktorý sleduje, aké výrazové prostriedky autori 

používajú na vyjadrenie nami skúmaných tém. Na aké javy/udalosti/osobnosti sa zvykne 

odkazovať? Ak je špecifický spôsob povedania jednej veci zároveň spôsobom, ako 

nepovedať niečo iné, prečo bol vybraný práve tento spôsob? Čo ostalo nevyslovené? 

Úmyslom tejto práce je zistiť, v akej forme v pobrexitovom diskurze o Global 

Britain figurujú odkazy na britskú minulosť, predovšetkým tú imperiálnu, a ako sú 

využívané pri tvorbe nového zahraničnopolitického smerovania Veľkej Británie. Práca sa 

nezameriava na akademický či mediálny diskurz, teda to, ako o tomto prípade pojednávajú 

 
113 Alan Bryman, „Content analysis“, in Social Research Methods, 4th edition (Oxford: Oxford University 
Press, 2012), 289. 
114 Martin Hájek, Čtenář a stroj (Praha: Slon, 2014), 57-58.  
115 Hájek, Čtenář a stroj, 59. 
116 Bryman, „Content analysis“, 290. 
117 Hájek, Čtenář a stroj, 62. 
118 Ibid., 64. 
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vedecké publikácie a dobová tlač. Namiesto toho sa zaoberá politickým diskurzom, ktorý 

je možné nájsť v preň typických zdrojoch (verejné vyhlásenia, politické prejavy a stranícke 

programy). Jej snahou je zachytiť jeden z hlavných ideologicko-normatívnych smerov, 

ktoré sa vyskytujú v britskom politickom diskurze. V našom prípade bol zvolený 

konzervatívny prúd z dvoch dôvodov. Prvý vychádza z teoretickej časti, v ktorej je 

vyjadrené presvedčenie, že využívanie nostalgie pre politické účely je skôr vecou 

konzervatívnych politikov. Druhý prizerá na fakt, že počas skúmaného obdobia bola 

Konzervatívna strana pri moci a jej členovia zastávali kľúčové funkcie. 

 Výskum sa zakladá na predpoklade, ktorý je prezentovaný v teórii – teda, 

že nostalgia je často využívaná politickými lídrami na dosiahnutie svojich osobných či 

politických záujmov a emočným zapojením publika tieto ciele môžu ďalej spopularizovať. 

Na tomto mieste je vhodné uviesť, ako bol operacionalizovaný koncept nostalgie 

pre potreby tejto práce. Definícia prejavov nostalgie v tomto výskume vychádza z definície 

novodobej politickej nostalgie od Smithovej a Cambella, ktorá je uvedená vyššie – 

nostalgia slúži ako nástroj výberu konkrétnych prvkov z minulosti, ktoré sú hodné 

pozornosti a záchrany pre budúce časy. Namiesto túžby po stratenom domove – teda 

pôvodnej definícii slova nostalgia – ide o využitie morálneho významu minulosti a tejto 

vedomosti ako referenčného bodu v snahe vytvoriť novú a lepšiu budúcnosť. Táto práca 

tak medzi prejavy nostalgie radí: 

1. Rôzne definície hodnôt, ktoré vychádzajú z britskej historickej skúsenosti 

a zmienky o tom, aby tieto hodnoty boli šírené do sveta. Alebo výzvy 

na spoluprácu s priateľmi/spojencami, ktorí tieto hodnoty vyznávajú. 

2. Historické a iné zmienky o spojenectvách a priateľstvách založených 

na spoločných hodnotách či historickej skúsenosti. 

a. Výzvy na spoluprácu s krajinami tzv. anglosféry, na základe rovnakých 

dôvodov. 

b. Výzvy na spoluprácu s niekdajšími kolóniami, opäť z rovnakých dôvodov. 

3. Zmienky o britskej histórii ako takej a vyrovnávanie sa s vlastnou minulosťou, 

ktorá môže byť inšpiráciou, vzorom, ale aj výzvou na reflexiu. 

a. Jasné zmienky o minulých udalostiach,  

b. osobnostiach  

c. alebo úspechoch, ktoré sú dávané za vzor, prípadne príklad hodný 

nasledovania v súčasnej dobe.  
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4. Historické zmienky Británie ako národa s globálnym duchom a volanie po obnove 

tejto identity. 

5. Historické zmienky Spojeného kráľovstva ako sily pre dobro, mierotvorcu či toho, 

kto určuje svetové pravidlá – a výzvy na udržanie či obnovu tejto identity. 

6. Historické zmienky Veľkej Británie ako obchodujúceho národa a bojovníka 

za voľný obchod, spoločne s volaním po obnove a udržaní tejto identity. 

 

Táto práca považuje za podstatné sledovať, akú formu majú nostalgické prejavy 

prítomné v zvolenom politickom diskurze. Či sa zakladá na explicitnom volaní 

po minulých časoch alebo je prítomná v podobe implicitných odkazov a výziev. Zároveň je 

dôležité preskúmať, ako vybraní rečníci pomáhajú vytvárať a dokresľovať ďalšie 

smerovanie Spojeného kráľovstva v debate ku konceptu globálnej Británie. Hlavná 

výskumná otázka je preto formulovaná nasledovne: „V akej forme sa nostalgia vyskytuje 

v skúmanom politickom diskurze o Global Britain?“ Vedľajšou výskumnou otázkou je: 

„Ako rôznorodé nostalgické prejavy kreujú vidinu budúceho zahraničnopolitického 

postavenia Británie?“ 

3.2 Dáta výskumu 

Táto práca využíva verejné vystúpenia a prejavy z britského politického 

konzervatívneho diskurzu z rokov 2016 – 2020, teda od referenda o brexite až po koniec 

prechodného obdobia. Zvolené primárne zdroje nemôžu pokryť každú zmienku, ktorá sa 

v danom období v politickom diskurze objavila – a ani sa o to práca nesnaží. Je však nutné 

definovať kritériá, podľa ktorých boli jednotlivé pramene vyberané. Najzjavnejším je 

časové vymedzenie výskumu, teda obdobie od júna 2016 až do konca roka 2020. Ďalším je 

identita autorov – práca pokrýva konzervatívny prúd politického diskurzu. Jedná sa teda 

o politické prejavy vybraných predstaviteľov Konzervatívnej strany a ich verejné 

vystúpenia či vyhlásenia. Posledným kritériom je téma. Pre účely tohto výskumu boli 

vyberané pramene, v ktorých sa autori vyjadrujú k novému zahraničnopolitickému 

smerovaniu Veľkej Británie v pobrexitovom svete alebo ku konceptu Global Britain. 

Vychádzajúc z predošlého výskumu, pri výbere týchto zdrojov bol predpoklad, že by sa 

mohli buď priamo, alebo v prenesenom význame týkať britského impéria, niekdajšej 

britskej veľkoleposti, budúcej spolupráce s krajinami anglosféry a Commonwealthu 

a pod.    

Predmetom analýzy sú volebné programy z rokov 2017 a 2019 a vyjadrenia 
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britských politických predstaviteľov z oblasti zahraničnej politiky, medzinárodného 

rozvoja a medzinárodného obchodu, ktorí na svojich postoch pôsobili od referenda 

o brexite do konca roka 2020. Najvýraznejšími skúmanými osobnosťami sú nepochybne 

Theresa Mayová, premiérka Spojeného kráľovstva v rokoch 2016 – 2019, a jej nástupca 

Boris Johnson (2019 – súčasnosť). Zvyšní predstavitelia boli vyberaní na základe 

spomínaného časového vymedzenia, no práca nepokrýva úplne všetkých. Ide o ministrov 

(Secretary of State) slúžiacich na Ministerstve pre medzinárodný obchod (Department 

for International Trade), Ministerstve zahraničných vecí (Foreign, Commonwealth and 

Development Office) a Ministerstve pre medzinárodný rozvoj (Department 

for International Development). 

3.3 Postup práce 

Prvým krokom bolo vytvorenie zoznamu relevantných zástupcov konzervatívneho  

názorového prúdu, ktorí v danom časovom rozhraní pracovali na popredných postoch 

rezortov dôležitých v diskurze o Global Britain. Ako najvhodnejšie sa javili post premiéra 

Spojeného kráľovstva a pozície ministrov na ministerstvách zahraničných vecí, 

medzinárodného obchodu a medzinárodného rozvoja. Následne boli zozbierané verejné 

prehlásenia a vystúpenia skúmaných osôb, súvisiace s ďalším zahraničnopolitickým 

smerovaním Británie alebo s konceptom Global Britain. Z hľadiska typu prameňov šlo 

o verejné vystúpenia alebo písomné vyhlásenia jednotlivých predstaviteľov a tiež 

o volebné programy Konzervatívnej strany. Priestor sociálnych sietí nebol vo výskume 

z kapacitných dôvodov pokrytý. 

Najprv boli použité metódy obsahovej analýzy. Vychádzajúc z vedeckej debaty 

o britskej imperiálnej nostalgii bolo určených šesť kategórií pojmov a fráz, ktoré boli 

následne v daných prameňoch hľadané a identifikované. Po zozbieraní optimálneho 

množstva nostalgicky podfarbených vyjadrení bola vytvorená kódovacia mriežka, ktorá 

nasledujúce kategórie využíva na zatriedenie jednotlivých výrokov. 

1. „Britské hodnoty“ – táto kategória sleduje ich historický pôvod a význam 

pri ovplyvňovaní chodu dejín. 

2. Kategória „Priatelia a spojenci“ si všíma spôsob, akým sú spomínané iné štáty, 

predovšetkým tie, na ktoré sa naráža v debatách o impériu či o budúcom smerovaní 

Veľkej Británie. Zväčša ide o anglofónne štáty (Kanada, Nový Zéland, Austrália, 

USA), pri ktorých sa opakujú isté slovné spojenia (starí priatelia, veční spojenci, 
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special relationship – zvláštny vzťah) a vyzdvihuje sa zdieľanie podobných 

či rovnakých hodnôt. 

3. „Vyrovnávanie sa s minulosťou“:  

a. Udalosti a miesta pamäti v sebe zahŕňajú často spomínané letopočty 

dokumentov (Listina práv z 1689, Magna Charta z 1215), prelomové 

víťazstvá či úspechy (druhá svetová vojna, zrušenie obchodu s otrokmi, boj 

za všeobecné volebné právo) či iné udalosti a obdobia. 

b. Podkategória osobností obsahuje významné postavy z britských dejín, 

na ktoré sa v prejavoch o ďalšom britskom smerovaní zvykne odkazovať  – 

Winston Churchill, Adam Smith, David Ricardo. 

c. Britské úspechy (účasť na tvorbe povojnového svetového poriadku, 

rozvojová a humanitárna pomoc, inovácie a vynálezy a pod.) 

4. „Británia ako krajina s globálnym duchom“ sleduje tendenciu vidieť britskú 

minulosť ako globálnu a zasahujúcu do všetkých kútov sveta. Pokrýva vyjadrenia 

ako „naša história bola globálnou, aj naša budúcnosť takou musí byť“ alebo „sme 

krajina s globálnym duchom“. 

5. „Británia ako sila pre dobro“ pokrýva zmienky a náznaky, ktoré vykresľujú 

Britániu ako mierotvorcu, ochrancu či dobrodinca – toho, kto rôznymi 

prostriedkami zabezpečí dobro v mnohých podobách. Sem spadá predovšetkým 

slovné spojenie „sila pre dobro“. 

6. „Británia ako obchodujúci národ“ – šíriteľ a pôvodca myšlienok voľného 

obchodu, inovácií, britských hodnôt a modelu demokracie.  

 

Jednotlivé pramene boli preskúmané a výroky s nostalgickým podtónom boli 

zaznamenávané do kódovacej mriežky. Danému úryvku boli následne pridelené príslušné 

kategórie – vzhľadom na vzájomnú prepojenosť šiestich kategórií sa vychádzalo 

z predpokladu, že jeden výrok môže súčasne spadať do viac než jednej kategórie. 

Pri sledovaní formy nostalgických prejavov sa využilo delenie výrokov 

na explicitné a implicitné. Ako explicitné boli označované také vyjadrenia, ktoré priamo 

uvádzali historický letopočet, citát, osobnosť či inú udalosť, alebo tie, ktoré otvorene 

hľadali inšpiráciu či paralely v minulosti. Ako implicitné boli zväčša označované 

vyjadrenia, ktoré historický kontext explicitnej skupiny využívali v plánoch do budúcnosti 

ako istý ideologický základ. Zároveň sem spadajú vyjadrenia, kde je prepojenie 

s minulosťou nejasné a takmer nebadané. 



27 

 

Po kategorizácii bolo každé vyjadrenie zaradené na určenej škále ako explicitné 

alebo implicitné. (Pre špeciálne prípady, v ktorých síce výrok spadal do niektorej 

z kategórií, no zmienka nebola ani explicitná, ani implicitná, bola vytvorená tretia 

možnosť, „neutrálny výrok“.) Počet explicitných a implicitných výskytov bol následne 

kvantifikovaný pre každého rečníka a každú kategóriu zvlášť.  

Následne boli využité metódy diskurzívnej analýzy. Výskum sledoval, ktoré témy 

či motívy boli zastúpené v konzervatívnom diskurze o Global Britain s ohľadom 

na kontext a prostredie (parlamentné, britské neparlamentné a zahraničné) či funkciu 

a zázemie (vrátane vzdelania) rečníkov. Táto práca sledovala rôzne interpretácie 

a významy, v ktorých sa spomínaných šesť tematických kategórií podieľa na vytvorení 

vidiny budúceho zahraničnopolitického postavenia Británie.  

4. Praktická časť 

Vo výskume bolo analyzovaných 56 primárnych zdrojov, z toho boli dva pramene 

volebnými programami Konzervatívnej strany z 2017 a 2019. Zvyšné boli verejnými 

vystúpeniami siedmich predstaviteľov strany. Šlo o vyjadrenia prednesené na pôde 

parlamentu (skúmané spoločne s účasťou skúmaných rečníkov v nadväzujúcej diskusii 

po prednesení prejavu), prejavy a vyhlásenia prednesené mimo parlamentu,  adresované 

britskej verejnosti, a prejavy prednesené v zahraničí, adresované zahraničnému publiku. 

Celkový počet sa skladá zo 14 parlamentných prejavov a výrokov vyslovených počas 

parlamentnej diskusie, 24 vystúpení na britskej neparlamentnej pôde a 16 príhovorov 

v zahraničí, adresovaných cudziemu publiku.  

Skúmaná konzervatívna debata je v tejto práci zastúpená vybranými predstaviteľmi 

strany, slúžiacimi na postoch premiéra a ministrov zahraničných vecí, medzinárodného 

obchodu a medzinárodného rozvoja. Pre prehľadnosť sú výsledky výskumu prezentované 

podľa tematických kategórií a následne podľa konkrétneho rečníka.  

4.1 Delenie podľa témy 

4.1.1 Hodnoty 

Najviac zastúpenou kategóriou medzi skúmanými rečníkmi boli hodnoty, 

s celkovým počtom 150 zmienok, z toho 19 explicitných a 131 implicitných. Najvyšší 

výskyt bol zachytený u premiérky Theresy Mayovej, 8 explicitných a 27 implicitných. 

Nasledujú (v zostupnom poradí podľa celkového počtu zmienok) ministri zahraničných 



28 

 

vecí Jeremy Hunt (4 explicitné, 25 implicitných) a Dominic Raab (1 explicitná a 22 

implicitných), ministerka pre medzinárodný obchod Elizabeth Trussová (1 explicitná a 18 

implicitných), ministerka pre medzinárodný rozvoj Penny Mordauntová (2 explicitné, 14 

implicitných a 1 neutrálna), premiér a minister ZV Boris Johnson (2 explicitné a 14 

implicitných) a ministerka pre medzinárodný rozvoj Priti Patelová (2 neutrálne). Vo 

volebných programoch bol zaznamenaný výskyt 1 explicitného a 8 implicitných výrokov.  

Hodnoty sú alfou a omegou v debatách o pobrexitovom smerovaní Británie, ako aj 

o jej minulom a súčasnom mieste vo svete. Na nich stoja a padajú britské spojenectvá 

a priateľstvá. Od nich Briti odvodzujú svoje úspechy, na nich budujú svoju budúcnosť. 

Skúmaní rečníci na viacerých miestach definujú, čo presne si pod pojmom „hodnoty“ 

predstavujú. Väčšina z nich uvádza pojmy, ako sloboda, spravodlivosť, férovosť, rovnosť, 

demokracia a nezávislosť, ale aj právny štát či viera vo voľný obchod. U mnohých sa tiež 

objavuje názor, že tieto hodnoty sú to, čo Británii prinieslo rešpekt na celom svete,119 

dokonca viera, že svet je lepším miestom práve vďaka nim.120 Najkonkrétnejšiu 

charakteristiku poskytuje Penny Mordauntová, u ktorej táto téma dominuje. 

 

„Naše národné hodnoty a inštitúcie sú nesebecké. Veríme v zdieľanie. V platenie 

daní. [...] Veríme v demokraciu. [...] Británia rovná sa voľný obchod a spolupráca, 

právny štát, spravodlivosť a ľudské práva. Veríme v odvahu, v službu a v obetu. 

Veríme v ľudský potenciál. V to, že každý by mal mať možnosť dosiahnuť svoj plný 

potenciál. Nie sme sebeckí, pretože veríme v slobodu.“121 

  

Kým definície hodnôt sa medzi jednotlivými rečníkmi líšia len minimálne (resp. 

u ministrov s obchodným portfóliom je badateľný silnejší ekonomický akcent), isté 

nezhody sa dajú nájsť v ich trvácnosti. Mordauntová uvádza, že ostávajú nemenné 

aj vtedy, keď sa mení všetko ostatné.122 Poskytujú tak pocit istotya odolnosti voči 

nepredvídateľnému toku dejín. Mayová však upozorňuje na ľahostajné branie britských 

hodnôt za samozrejmosť. 

 
119 Dominic Raab, „Foreign Secretary's introduction to the Queen’s Speech debate“ (prejav, House of 
Commons, Londýn, 13. január 2020), https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-
introduction-to-queens-speech-debate. [dostupné 26. 3. 2021] 
120 Penny Mordaunt, „The Mission for Global Britain“ (prejav, UK Aid, Londýn, 12. apríl 2018), 
https://www.gov.uk/government/speeches/international-development-secretary-on-uk-aid-the-mission-
for-global-britain. [dostupné 6. 4. 2021] 
121 Mordaunt, „The Mission for Global Britain“. 
122 Jeremy Hunt, „Britain and Germany: an alliance of values“ (prejav, Konrad Adenauer Stiftung, Berlín, 20. 
február 2019), https://www.gov.uk/government/speeches/britain-and-germany-an-alliance-of-values, 
[dostupné 30. 3. 2021] 

https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-introduction-to-queens-speech-debate
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-introduction-to-queens-speech-debate
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„Tá obava pramení z presvedčenia, že hodnoty, na ktorých boli založené všetky 

naše úspechy, nesmú byť brané za samozrejmosť. Môžu sa javiť staré ako 

Matuzalem, môžeme si myslieť, že tu vždy budú, ale ustanovenie nadradenosti 

týchto hodnôt nad ich alternatívami bolo tvrdou prácou počas storočí obiet.“ 123 

 

Mayová sa teda opiera o jednu z prominentných interpretácií v skúmanom diskurze 

– historický pôvod týchto hodnôt a ich význam v minulých udalostiach a víťazných 

momentoch Spojeného kráľovstva. V svojom prejave adresovanom americkým 

republikánom na to využíva citát Winstona Churchilla, 

 

„Nikdy nesmieme prestať nebojácne proklamovať tie veľké princípy slobody a práv 

človeka, ktoré sú spoločným dedičstvom anglofónneho sveta a ktoré skrz Magnu 

Chartu, Listinu práv, Habeas Corpus, porotný súd a anglické obyčajové právo 

našli svoje najznámejšie vyjadrenie v americkej Deklarácii nezávislosti.“124 

 

Pri viacerých príležitostiach sa pripomína, že svet je lepším miestom práve vďaka 

týmto hodnotám – a teda aj vďaka britským úspechom, ktoré sú na nich založené. Ako 

konkrétne príklady sa zvyknú uvádzať ukončenie obchodu s otrokmi a odolanie 

totalitarizmu, čo má byť najlepšou ukážkou britských hodnôt.125 Iné prejavy pridávajú 

zavedenie volebného práva pre ženy a pracujúcich mužov. Zároveň sa pripomína britská 

rola v prepájaní progresívnych snáh po celom svete. Daným spojivom mali byť 

„demokratická politika, otvorená trhová ekonomika a pretrvávajúce hodnoty slobody 

slova, právneho štátu a systému vlády založeného na koncepte neporušiteľných ľudských 

práv.“126 Ako uvádza Mordauntová, 

 

„Naše najväčšie úspechy boli poháňané [tou] odvahou a hodnotami. Bojovať – 

či už zbraňami, vedomosťami alebo vedou a objavmi – proti tyranii, hladu, 

chorobe... pre dobro ľudstva.“127 

 

 
123 Theresa May, „The State of Politics“ (prejav, Chatham House, Londýn, 17. júl 2019), 
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-the-state-of-politics. [dostupné 26. 3. 2021] 
124 Theresa May, „Theresa May's speech to the Republican 'Congress of Tomorrow' conference“ (prejav, 
Congress of Tomorrow, Philadelphia, 26. január 2017), https://www.businessinsider.com/full-text-theresa-
mays-speech-to-the-republican-congress-of-tomorrow-conference-2017-1. [dostupné 23. 3. 2021] 
125 House of Commons, „Global Britain, Volume 677“ (debata, Londýn, 16. jún 2020), 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-06-16/debates/20061637000001/GlobalBritain.  
[dostupné 15. 3. 2021] 
126 May, „The State of Politics“. 
127 Mordaunt, „The Mission for Global Britain“. 
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Britské hodnoty majú svoje miesto aj ako základ ekonomickej výmeny. Na jednej 

strane je viera vo voľný obchod jednou z britských hodnôt. Na druhej strane sa myšlienka 

globálneho voľného obchodu a britskej účasti na ňom opiera o ďalšie hodnoty, ako sú 

demokracia a právny štát. 

 

„Môžem vám povedať, že Británia sa učí z chýb bezhodnotovej globalizácie 

a protekcionizmu. Namiesto toho zakladáme náš prístup ku globálnemu voľnému 

obchodu na hodnotách zvrchovanosti, demokracie, právneho štátu a oddanosti 

vysokým štandardom.“128 

 

Táto téma neobchádza ani britskú rozvojovú pomoc. Dnešná CDC Group (skôr 

známa ako Commonwealth Development Corporation a Colonial Development 

Corporation) je podľa Mordauntovej „metaforou pre [naše] hodnoty“ a úspešným britským 

príbehom.129  

Na nich je zároveň postavená ďalšia spolupráca a bližšia integrácia s niektorými 

spojencami – podľa Dominica Raaba sú takým partnerom Spojené štáty americké.130 

Kľúčové je konať v súlade s najbližšími priateľmi a následne rozšíriť „koalíciu 

či konsenzus rovnako zmýšľajúcich krajín, ktoré tieto hodnoty zdieľajú.“131 Nemusí ale ísť 

o úplnú názorovú zhodu za každých okolností. 

 

„Môžu nastať chvíle, keď sa nezhodneme. Ale spoločné hodnoty a záujmy, ktoré nás 

spájajú, sú nesmierne silné.“132 

 

Nadviazaním spolupráce s týmito štátmi v rámci Global Britain tak Spojené 

kráľovstvo môže svoje zásady ďalej šíriť a propagovať, posilňujúc tým ako samotné 

spojenectvá, tak aj celý medzinárodný systém. Konkrétne by malo ísť o „podporu dobrej 

vlády, demokracie, právneho štátu a ľudských práv, prevenciu a riešenie konfliktov 

 
128 Elizabeth Truss, „Chatham House speech“ (prejav, Chatham House, Londýn, 29. október 2020), 
https://www.gov.uk/government/speeches/chatham-house-speech-liz-truss-sets-out-vision-for-values-
driven-free-trade. [dostupné 31. 3. 2021] 
129 Penny Mordaunt, „The future of UK aid post-Brexit“ (prejav, CDC, Londýn, 9, október 2018), 
https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-of-uk-aid-post-brexit. [dostupné 6. 4. 2021] 
130 Dominic Raab, „Charting a path for Global Britain“ (verejné vystúpenie, Atlantic Council, online event, 17. 
september 2020), https://www.atlanticcouncil.org/commentary/transcript/transcript-charting-a-path-for-
global-britain-a-conversation-with-uk-foreign-secretary-dominic-raab/. [dostupné 20. 3. 2021] 
131 Raab, „Charting a path for Global Britain“. 
132 May, „Theresa May's speech to the Republican 'Congress of Tomorrow' conference“. 
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a budovanie stability v zámorí.“133 Iné vysvetlenia zahŕňajú aj ochranu práv a hodnôt 

v ekonomickej oblasti. 

 

„Globálna Británia bude majákom slobodného podnikania, voľného obchodu 

a slobody ľudí po celom svete a my to svetlo zažneme bojom za práva, pre ktorý je 

Spojené kráľovstvo už dlho známe.“134 

 

Odchodom z Európskej únie mala Británia nadobudnúť „reálnu schopnosť 

formovať priebeh dejín v súlade so svojimi hodnotami“, k čomu jej mali dopomôcť jej sieť 

partnerov a spojencov, kombinácia mäkkej a tvrdej sily a jej história.135 Koncept 

„neviditeľnej reťaze“ Jeremyho Hunta pripisuje Spojenému kráľovstvu aktívnu úlohu toho, 

kto bude „pripájaním nových očiek na reťaz“ spájať svetové demokracie vyznávajúce 

rovnaké hodnoty.136  

Podľa Theresy Mayovej malo Spojené kráľovstvo využiť svojho definujúceho 

britského ducha a „základné hodnoty férovosti, spravodlivosti a ľudských práv“, aby 

na jednej strane tieto schopnosti a zásady zužitkovalo pri samotnom odchode z EÚ, no 

na druhej strane zabezpečilo dosiahnutie dobra na celom svete.137 Premiérkina vízia je 

v súlade s plánom pre Britániu, ako ho uvádza volebný program Konzervatívnej strany 

z roku 2017. 

„Veríme, že Británia by mala hrať aktívnu, vedúcu rolu vo svete. Nie preto, že je to 

naše právo či dedičstvo, ale pretože naše líderstvo vo svete je najistejším 

spôsobom, ako obrániť a postúpiť záujmy britského ľudu a rozšíriť do sveta tie 

hodnoty, o ktorých veríme, že sú správne.“138 

 
133 House of Commons, „Work of the Department, Volume 667“ (debata, Londýn, 5. november 2019), 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2019-11-05/debates/191105112000021/WorkOfTheDepartment. 
[dostupné 10. 3. 2021] 
134 House of Commons, „Global Britain, Volume 670“ (debata, Londýn, 30. január 2020), 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-01-30/debates/33EA2EAC-BA44-490B-93D0-
11799618B342/GlobalBritain. [dostupné 14. 3. 2021] 
135 Jeremy Hunt, „An Invisible Chain“ (prejav, Policy Exchange, Londýn, 31. október 2018), 
https://www.gov.uk/government/speeches/an-invisible-chain-speech-by-the-foreign-secretary. [dostupné 
30. 3. 2021] 
136 Hunt, „An Invisible Chain“. 
137 Theresa May, „PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017“ (prejav, Lord Mayor's Banquet, Londýn, 
13. november 2017), https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-
2017. [dostupné 25. 3. 2021] 
138 Conservative Party, The Conservative and Unionist Party Manifesto 2017 (Londýn: Conservatives, 2017), 
37, http://ucrel.lancs.ac.uk/wmatrix/ukmanifestos2017/localpdf/Conservatives.pdf. [dostupné 22. 2. 2021] 
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4.1.2 Priatelia a spojenci 

Kým predošlá kapitola sa venovala tomu, ako Británia samu seba identifikuje, táto 

stať sa zaoberá tým, ako na tomto hodnotovom základe hodlá stavať v svojom ďalšom 

smerovaní. Konkrétne, s kým plánuje spolupracovať, odvolávajúc sa aj na hodnoty 

rozoberané vyššie. Podobne ako hodnoty, aj téma priateľov a spojencov je v rámci 

skúmaného diskurzu bohato zastúpená s celkovo 102 odkazmi (17 explicitných a 85 

implicitných). Najvyšší výskyt bol opäť zaznamenaný u Theresy Mayovej, 7 explicitných 

a 18 implicitných zmienok. V tesnom závese je Elizabeth Trussová s 2 explicitnými, 22 

implicitnými a 2 neutrálnymi, nasledujú Jeremy Hunt (4 explicitné, 16 implicitných), Boris 

Johnson (3 explicitné, 11 implicitných), Dominic Raab (10 implicitných) a Penny 

Mordauntová (3 implicitné). Vo volebných programoch boli nájdené 1 explicitná a 4 

implicitné zmienky, u Priti Patelovej nebol zaznamenaný žiaden výskyt. 

V svojom prejave v Lancaster House Theresa Mayová predstavila koncept Global 

Britain, v rámci ktorého je Británia charakterizovaná ako: 

 

„...najlepší priateľ a sused našim európskym partnerom, ale aj krajina, ktorá siaha 

za hranice Európy. Krajina, ktorá vstupuje do sveta, aby si vybudovala vzťahy ako 

so starými priateľmi, tak aj s novými spojencami.“139 

 

Téma priateľov a spojencov sa vyskytuje naprieč diskurzom o pobrexitovom 

smerovaní krajiny. Minister zahraničných vecí Dominic Raab ju považuje za prvý z troch 

pilierov Global Britain, ktorým je „naďalej dokazovať, že sme tí najlepší možní spojenci, 

partneri a priatelia našim európskym susedom.“140 Spojené kráľovstvo však hodlá byť 

dobrým spojencom krajín na celom svete za predpokladu, že tie zdieľajú britské hodnoty, 

spomínané v predošlej kapitole. Spoluprácu so starými priateľmi skúmaní rečníci 

odôvodňujú práve spoločným hodnotovým základom a rovnakým zmýšľaním. 

 

„Naša sieť priateľstiev nemá obdoby. Ale podopiera ju viac než len zdieľaná 

história, jazyk či kultúra. Tie priateľstvá sa opierajú o hodnoty – demokraciu, 

právny štát, deľbu moci, rešpekt občianskych a politických práv jednotlivca, voľný 

obchod. Tým nás spájajú.“141 

 

 
139 May, „The government's negotiating objectives for exiting the EU“. 
140 House of Commons, „Global Britain, Volume 671“ (debata, Londýn, 3. február 2020), 
https://hansard.parliament.uk/commons/2020-02-03/debates/2002039000001/GlobalBritain.  
[dostupné 7. 3. 2021] 
141 Hunt, „An Invisible Chain“. 
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Hodnoty, ktoré sa často opakujú ako základ a predpoklad ďalšej spolupráce (napr. 

s Kanadou, Austráliou či Singapurom), sú viera vo voľný obchod a svetový systém 

založený na pravidlách.142 Podľa Jeremyho Hunta, u ktorého táto téma obzvlášť rezonuje, 

sú spojenectvá a koalície „vystavané na zdieľaných hodnotách vždy viac trvácnejšie než tie 

založené na transakčnom pohodlí.“143 

Podobne ako iné skúmané kategórie aj táto vychádza z britskej minulosti a berie si 

z nej inšpiráciu pre ďalšie smerovanie. Historické odkazy tak dokresľujú videnie, že už od 

dávnych čias Británia (celkom pochopiteľne) spolupracovala s krajinami, ktoré zdieľali jej 

vnímanie sveta. Spojenectvá, vzniknuvšie v tých časoch, boli založené na hodnotách, 

ku ktorým sa Británia vtedy hlásila – a ku ktorým sa aj naďalej hlási. Mnohé vzťahy sa 

mali nadviazať práve vďaka jej niekdajšej identite „moreplaveckého národa, ktorý vyzerá 

von“ – plavbou po mori sa tak Spojenému kráľovstvu podarilo „vybudovať spojenectvá 

v každom kúte zemegule.“144 

S týmito historickými priateľstvami a alianciami následne rečníci pracujú 

viacerými spôsobmi. Na jednej strane môžu využiť predchádzajúcu spoluprácu na utuženie 

dnešných vzťahov, tvrdiac, že sú založené na spoločných hodnotách a minulosti. To je 

zjavné v prípade Singapuru. 

 

„Naše dve krajiny sú nerozlučne spojené nielen spoločnými záujmami a našou 

oddanosťou právnemu štátu, ale aj zdieľanou históriou, ktorá spája tieto dva 

národy už 200 rokov – takmer na deň presne.“145 

 

Na druhej strane minulé alebo dlhotrvajúce priateľstvá pomáhajú vykresliť obraz 

Británie ako globálneho národa a toho, kto pomáhal vytvárať svetový poriadok 

či významné inštitúcie. V takých prípadoch sa čiastočne uberá z naratívu, že Británia tieto 

úspechy dosiahla sama vďaka svojej sile a výnimočnosti. Naopak, práve za pomoci 

rovnako zmýšľajúcich priateľov a spojencov mohla svoje plány dotiahnuť do zdarného 

konca. Na mnohých miestach sa pripomína, že „medzinárodný poriadok, ktorý existuje od 

roku 1945 bol vo veľkej miere výtvorom Británie a jej spojencov.“146 Spôsob, akým sú tieto 

 
142 Elizabeth Truss, „Global Britain and the CPTPP“ (prejav, Policy Exchange, Londýn, 3. júl 2020), 
https://www.gov.uk/government/speeches/global-britain-and-the-cptpp. [dostupné 31. 3. 2021] 
143 Hunt, „An Invisible Chain“. 
144 Ibid. 
145 Jeremy Hunt, „Britain's role in a post-Brexit world“ (prejav, International Institute for Strategic Studies, 
Singapur, 2. január 2019), https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-hunt-britains-role-
in-a-post-brexit-world. [dostupné 30. 3. 2021] 
146 Hunt, „An Invisible Chain“. 
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zmienky podané, neuberá Británii na zásluhách ani netvrdí, že by bez tejto pomoci svoje 

ciele nedosiahla. Skôr naznačuje, že práve vďaka priateľom a spojencom mohla naplno 

využiť svoj potenciál a rátať s ich podporou pri realizácii svojich plánov. Ako uvádza 

Boris Johnson:  

 

„Po boku nášho amerického spojenca sme boli prítomní pri zrode Organizácie 

spojených národov, Charty OSN, NATO a neskôr Záverečného aktu KBSE. A 

pravdaže, Európa a Severná Amerika v konečnom dôsledku spolupracovali 

na vytvorení tohto nového sveta.“147 

 

Veľká Británia teda svoje priateľstvá a spojenectvá zakladá na spoločných 

hodnotách. Otvorene sa hlási k spolupráci so starými spojencami (s ktorými sa historicky 

spojila na základe svojich hodnôt a vďaka identite moreplaveckého národa) a k minulým 

úspechom dosiahnutým za pomoci podobne zmýšľajúcich priateľov. To je odkaz, 

na ktorom chce stavať aj do budúcnosti – stať sa tým, kto spája krajiny vyznávajúce 

hodnoty demokracie – britské hodnoty. 

 

„A tie napojenia sú tým, čo by malo byť pobrexitovou úlohou Británie – slúžiť ako 

neviditeľná reťaz spájajúca demokracie na celom svete; tie krajiny, ktoré zdieľajú 

naše hodnoty a podporujú našu vieru vo voľný obchod, právny štát a otvorenú 

spoločnosť.“148 

4.1.2.1 Spolupráca s krajinami anglosféry 

Priatelia, partneri a spojenci s rovnakými hodnotami a zmýšľaním sú pre ďalšie 

smerovanie Británie zjavne veľmi dôležití. V rámci tejto kategórie je však možné vyčleniť 

dve podtémy venujúce sa špecifickým skupinám, ktoré možno logicky v diskurze 

ohraničiť, prípadne ich osobitne vyčleňujú samotní rečníci. Prvou skupinou sú členovia 

tzv. anglosféry, teda anglofónnych štátov. Väčšina skúmaných politikov sem radí (ako 

väčšina tradičných definícií) Kanadu, Austráliu a Nový Zéland, niektorí aj USA (hoci im 

priznávajú špecifické postavenie na základe ich zvláštneho vzťahu) či Írsko.149  

Zo 44 výrokov týkajúcich sa anglosféry bolo 7 explicitných a 37 implicitných. 

Najvyšší výskyt bol u Theresy Mayovej, 4 explicitné a 9 implicitných. Za ňou nasledujú 

 
147 Boris Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“ (prejav, Chatham House, Londýn, 2. december 2016), 
https://www.gov.uk/government/speeches/beyond-brexit-a-global-britain. [dostupné 28. 3. 2021] 
148 Hunt, „Britain's role in a post-Brexit world“. 
149 Hunt, „An Invisible Chain“. 
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Elizabeth Trussová s 10 implicitnými, Dominic Raab (7 implicitných), Boris Johnson (1 

explicitný a 5 implicitných) a Jeremy Hunt (2 explicitné a 4 implicitné). Jednu implicitnú 

zmienku nájdeme aj vo volebných programoch. U Priti Patelovej a Penny Mordauntovej 

nebol žiaden výskyt.  

Ako už bolo spomenuté v predošlej kapitole, Veľká Británia chce byť dobrým 

partnerom a spojencom krajinám, ktoré vyznávajú tie isté hodnoty a rovnako zmýšľajú. 

Niektorí skúmaní rečníci špecifikujú, že medzi ne radia „spoluprácu s našimi 

severoamerickými priateľmi, našimi priateľmi z Five Eyes a našimi európskymi 

priateľmi“.150 Plány zintenzívniť spojenectvo členov Five Eyes taktiež približujú, že ide 

o „sieť rovnako zmýšľajúcich demokracií, ktorá pokrýva celú zemeguľu“.151 Theresa 

Mayová anglofónnym krajinám navyše pripisuje dôležitú úlohu – práve na základe 

rovnakého zmýšľania a hodnôt. 

 

„Verím, že je to našou definujúcou povinnosťou spojiť sa a oživiť transatlantické 

partnerstvo – a všetky naše globálne aliancie v plnom rozsahu – aby sme tak mohli 

ochrániť našu zdieľanú bezpečnosť a propagovať naše zdieľané hodnoty.“ 152 

 

Nejde však len o spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Dôležitým faktorom je aj 

obchod, a to práve s anglofónnym svetom, s ktorým „máme najbližší vzťah“ a ktorý Jeremy 

Hunt definuje ako Írsko, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland.153 Kľúčovou prioritou sa 

v pobrexitovom svete stáva prehlbovanie obchodných a investičných vzťahov s partnermi 

rovnakého zmýšľania, kam mnohí rečníci – vrátane Elizabeth Trusseovej – radia USA, 

Austráliu a Nový Zéland.154 K tejto trojici (prípadne štvorici, ak je prítomná Kanada) sa 

zvykne priradzovať aj Japonsko. V mnohých prípadoch sa však zmienka Japonska 

objavuje len zbežne a v značne anglofónnom kontexte, preto je namieste úvaha, či jeho 

prítomnosť v prejave nemá zabrániť obvineniam z obnovy White Commonwealthu.  

Medzi skúmanými rečníkmi sa na viacerých miestach objavuje názor, že sa svojim 

 
150 House of Commons, „Global Britain, Volume 671“. 
151 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
152 Theresa May, „PM speech at Munich Security Conference“ (prejav, Munich Security Conference, 
Mníchov, 17. február 2018), https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-
conference-17-february-2018. [dostupné 25. 3. 2021] 
153 Hunt, „An Invisible Chain“. 
154 House of Commons, „Free Trade Agreements, Volume 671“ (debata, Londýn, 6. február 2020), 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-02-06/debates/20020615000014/FreeTradeAgreements. 
[dostupné 14. 3. 2021] 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018
https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-02-06/debates/20020615000014/FreeTradeAgreements
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„starým priateľom a partnerom“ zámerne otočili chrbtom svojim vstupom do EÚ.155 

 

„Keď sme vstúpili do EÚ, blízke vzťahy so spojencami, ako sú Kanada, Nový 

Zéland a Austrália, sa stali zásadne menej blízkymi. Pri odchode z EÚ máme 

obrovskú príležitosť vybudovať si lepšie vzťahy. Už sme stihli určiť Austráliu 

a Nový Zéland ako dvoch prioritných obchodných partnerov a chceme 

spolupracovať aj s Kanadou...“156 

 

Obnova a posilnenie bezpečnostných a obchodných vzťahov sú na viacerých 

miestach doplnené historickými odkazmi, ktoré pripomínajú, čo krajiny anglosféry spája 

a na čom je vhodné budovať do budúcnosti. Theresa Mayová v prejave americkým 

republikánom a Elizabeth Trussová po rozhovore s americkým obchodným zástupcom 

využívajú familiárnosť publika s osobnosťou Winstona Churchilla. Citujúc 

niekoľkonásobného premiéra, obe vidia podobnosť Veľkej Británie a anglofónnych krajín 

v „rovnakom jazyku, rovnakých hymnoch, rovnakých ideáloch,“157 inými slovami 

„hovoríme tým istým jazykom, kľačíme pred tými istými oltármi a – vo veľkej miere – 

nasledujeme tie isté ideály.“158 

4.1.2.2 Spolupráca s niekdajšími kolóniami 

Druhou významnou skupinou štátov sú niekdajšie britské kolónie a domínia, 

dnešní členovia Spoločenstva národov – Commonwealthu. Z celkovo 54 výrokov, ktoré 

istým spôsobom odkazovali na minulú či budúcu spoluprácu s týmito krajinami, bolo 9 

explicitných a 45 implicitných. Najviac ich je možné nájsť u Borisa Johnsona (2 explicitné 

a 12 implicitných). Nasleduje Jeremy Hunt (3 explicitné, 7 implicitných), Penny 

Mordauntová (9 implicitných), Theresa Mayová (2 explicitné, 5 implicitných), Elizabeth 

Trussová (5 implicitných), Priti Patelová (4 implicitné) a Dominic Raab (2 implicitné). 

Jednu implicitnú zmienku je možné nájsť aj vo volebných programoch. Téma spolupráce 

s niekdajšími kolóniami je prítomná u všetkých skúmaných rečníkov.  

Kým spolupráca s anglofónnymi štátmi je pomerne dobre pochopiteľná (navyše je 

v súčasnosti inštitucionalizovaná v podobe spravodajskej aliancie Five Eyes) 
 

155 Boris Johnson, „PM speech in Greenwich“ (prejav, Londýn, 3. február 2020), 
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-in-greenwich-3-february-2020. [dostupné  
29. 3. 2021] 
156 House of Commons, „Global Britain, Volume 670“. 
157 Elizabeth Truss, „Opening statement, call with the US Trade Representative“ (prejav, UK-US Trade Talks, 
online event, 5. máj 2020), https://www.gov.uk/government/speeches/truss-opening-statement-call-with-
the-us-trade-representative. [dostupné 31. 3. 2021] 
158 May, „Theresa May's speech to the Republican 'Congress of Tomorrow' conference“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-in-greenwich-3-february-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/truss-opening-statement-call-with-the-us-trade-representative
https://www.gov.uk/government/speeches/truss-opening-statement-call-with-the-us-trade-representative
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a prehlbovanie obchodných väzieb s výkonnými ekonomikami, ako USA, Kanada 

a Austrália, môže byť pre Britániu prínosom, obrat na Commonwealth nemusí byť na prvý 

pohľad ľahko uchopiteľný. Vskutku, v rámci diskurzu vystupujú niekdajšie britské kolónie 

v mnohých významoch a sú súčasťou rôznorodých zahraničnopolitických plánov.  

Skúmaní rečníci vychádzajú zo základu, že – podobne ako so štátmi anglosféry – 

Spojené kráľovstvo s Commonwealthom zdieľa tradície, históriu, jazyk a hodnoty. Vďaka 

tomu má byť Spoločenstvo predurčené na ďalšiu spoluprácu s pobrexitovou Britániou. 

Ako uvádza Boris Johnson v svojom prejave s názvom „Commonwealth má zohrať 

kľúčovú rolu v svetlých zajtrajškoch pre Britániu“,  

 

„Sú s nami spojení väzbami histórie, priateľstva a anglického jazyka. Zdieľajú naše 

hodnoty demokracie, ľudských práv a právneho štátu. A naša prirodzená 

spriaznenosť nachádza svoje vyjadrenie skrz inštitút Commonwealthu.“159 

 

Vyznávanie spoločných hodnôt je prítomné na viacerých miestach a stavia tak 

niektorých členov Commonwealthu na roveň krajín spomenutých v predošlej podkapitole. 

Slovami Jeremyho Hunta, „naša história vytvorila špeciálne putá s najsilnejšou 

demokraciou, USA, a najväčšou demokraciou na svete, Indiou.“160 Zároveň je 

zdôrazňované pretrvávajúce priateľstvo členských štátov Commonwealthu, podložené 

úspechom stretnutia hláv štátov jednotlivých členov v Londýne – „[úspech] jedného 

z najväčších zhromaždení svojho druhu tiež ukazuje pretrvávajúcu silu nášho priateľstva 

v rámci najdôležitejšej severno-južnej aliancie na svete.“161 

Naprieč prejavmi sa dá nájsť zhoda v dôvodoch na spoluprácu s krajinami 

Commonwealthu – sú nimi názorová a historická blízkosť. Rečníci sa však rozchádzajú 

v plánoch budúcej spolupráce. Johnson v nich vidí predovšetkým ekonomickú spoluprácu, 

keďže...  

 

„...Commonwealth je robustnou a mocnou silou pre dobro – 53 národov 

zjednotených tradíciou a zdieľanou ambíciou podporiť voľný obchod na celom 

svete.“162  

 

 
159 Boris Johnson, „Commonwealth has key role to play in the bright future for Britain“ (autorizovaný 
článok, Londýn, 12. marec 2020), https://www.gov.uk/government/speeches/commonwealth-has-key-role-
to-play-in-the-bright-future-for-britain-article-by-boris-johnson. [dostupné 30. 3. 2021] 
160 Hunt, „An Invisible Chain“. 
161 Ibid. 
162 House of Commons, „Global Britain, Volume 677“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/commonwealth-has-key-role-to-play-in-the-bright-future-for-britain-article-by-boris-johnson
https://www.gov.uk/government/speeches/commonwealth-has-key-role-to-play-in-the-bright-future-for-britain-article-by-boris-johnson
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Na tomto mieste je vhodné podotknúť, že dobrom, ktoré má Veľká Británia ako sila 

zaistiť, môže byť všetko od vojenskej či rozvojovej pomoci až po obranu ľudských práv 

a šírenie britských hodnôt – čo na inom mieste podrobne rozoberá jedna z neskorších 

kapitol. Vyjadrenie Borisa Johnsona je ojedinelým príkladom naznačujúcim, 

že spomínaným dobrom môže byť aj ekonomická spolupráca a voľný obchod. Zároveň sa 

štáty Commonwealthu javia ako žiadaní a rovnocenní obchodní partneri. Vyhliadky 

na spoluprácu sú dokreslené viacerými zmienkami o navyšovaní diplomatického personálu 

v Afrike či otváraní šiestich nových veľvyslanectiev (High Commissions) v Afrike 

(Lesotho a Eswatini, niekdajšie Svazijsko), Karibiku (Bahamy) a Oceánii (Tonga, Samoa 

a Vanuatu).163 

Napriek tomu iná časť skúmaných rečníkov nevidí Commonwealth ako toho, s kým 

je žiaduce spolupracovať, ale ako toho, komu treba pomôcť. Dominic Raab uvádza snahy 

„posilniť Commonwealth poskytnutím ambicióznych záväzkov prosperity, bezpečnosti, 

férovosti a udržateľnosti so zameraním na podporu malých ostrovných štátov.“164 Theresa 

Mayová spomína využitie rozpočtu vyhradeného na medzinárodný rozvoj, aby tým 

umožnila súkromnému sektoru „prinášať Afrike prácu a investície, ktoré potrebuje. Takéto 

partnerstvo nie je len v záujme Afriky, ale tiež v našom vlastnom národnom záujme.“165 

Ministerky pre medzinárodný obchod a rozvoj často venujú celé prejavy konkrétnemu 

plánu pomoci a rozvoja jednotlivých afrických štátov, aby „umožnili Afrike rásť“.166 

Spolupráca s Commonwealthom, založená na spoločnej histórii a hodnotách, 

vykresľuje Britániu v dvojakom svetle. Jednak ako toho, kto chce osloviť starých priateľov 

s vidinou voľného obchodu a prehlbovania ekonomickej spolupráce a brať ich ako 

rovnocenných partnerov. Na druhej strane ako toho, kto cíti potrebu pomôcť štátom 

v núdzi, aby sa vďaka jeho zdanlivo nezištným a dobročinným aktivitám dostali na Britmi 

požadovanú úroveň. Toto videnie však často vytvára paralely k niekdajšiemu podielu 

Spojeného kráľovstva na kolonizácii Afriky či iných oblastí a následnej správe týchto 

území. Samotní skúmaní predstavitelia Konzervatívnej strany otvorene odmietajú sugescie, 

že by v ich vyjadreniach a plánoch šlo o novodobú formu kolonializmu – čomu sa sčasti 

 
163 Hunt, „An Invisible Chain“. 
164 House of Commons, „Work of the Department, Volume 667“. 
165 Theresa May, „PM speech to the Lord Mayor’s Banquet“ (prejav, Lord Mayor's Banquet, Londýn, 12. 
november 2018), https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-12-
november-2018. [dostupné 25. 3. 2021] 
166 Priti Patel, „Speech at ‘What the world needs from Global Britain’ event“ (prejav, What the world needs 
from Global Britain event, Londýn, 28. jún 2017), https://www.gov.uk/government/speeches/priti-patel-
speech-at-what-the-world-needs-from-global-britain-event. [dostupné 6. 4. 2021] 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-12-november-2018
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venuje ďalšia kapitola. Vzťah k niekdajším kolóniám je však možné vypozorovať 

z definície Global Britain, ktorú predkladá Penny Mordauntová, 

 

„...náš národ je ochranca. Je ten, kto prináša bohatstvo. Ten, kto vytvára kapacity. 

Ten, kto rieši problémy. Záchranca životov. Sprostredkovateľ mieru. Člen 

Commonwealthu.“167 

4.1.3 Vyrovnávanie sa s minulosťou 

Doterajšie kapitoly sa venovali tomu, ako sa Veľká Británia identifikuje na základe 

hodnôt, ku ktorým sa hlási, a s kým – aj na základe týchto hodnôt – chce spolupracovať. 

Táto stať sleduje, na čom chce stavať v ďalšom zahraničnopolitickom smerovaní. Ako 

vníma svoju minulosť a ako sa s odkazom predkov vyrovnáva. Či minulé udalosti 

glorifikuje a berie si z nich inšpiráciu pre svoju budúcnosť. Alebo si uvedomuje svoje 

chyby, preto vyzýva na ich dôslednú reflexiu. Prípadne či sú niektoré spomienky potláčané 

alebo zľahčované. Táto kapitola sleduje spôsoby, ktorými minulosť figuruje v britskom 

politickom diskurze. Tri nasledujúce podkapitoly rozoberajú špecifické zmienky britskej 

minulosti – historické udalosti, osobnosti a úspechy, v ktorých nachádzajú inšpiráciu pre 

budúcnosť. 

Zo 62 zmienok, z ktorých sa mnohé prelínajú s kategóriami úspechov, osobností 

a udalostí, bolo 41 explicitných a 21 implicitných. Najvyšší výskyt bol u Theresy Mayovej 

(12 explicitných a 7 implicitných). Nasledujú Boris Johnson (6 explicitných a 6 

implicitných), Jeremy Hunt (8 explicitných a 2 implicitné), Dominic Raab (1 explicitná, 4 

implicitné), Elizabeth Trussová (4 explicitné) a Penny Mordauntová (1 explicitná). Vo 

volebných programoch sa nachádza 9 explicitných a 2 implicitné zmienky. 

Výroky skúmaných rečníkov istým spôsobom vytvárajú niekoľko samostatných 

skupín podľa toho, aký vzťah k britskej minulosti politici prechovávajú, resp. ako sa 

s konkrétnymi historickými momentmi vyrovnávajú. Je možné nájsť vyjadrenia vzťahu 

k minulosti ako celku, bez nutnosti špecifikácie jednotlivých udalostí, ako aj prezentovanie 

vzťahu k minulosti skrz konkrétny moment. 

Prvá skupina výrokov vyjadruje hrdosť na britské dejiny, bez nutnosti poukázať 

na jej problematické miesta či bez výzvy na ich reflexiu. Samotný volebný program 

Konzervatívnej strany z roku 2019 uvádza, že „ako Konzervatívci sme nesmierne hrdí 

 
167 Penny Mordaunt, „The Great Partnership: Delivering Global Britain“ (prejav, Chatham House, Londýn, 21. 
jún 2018), https://www.gov.uk/government/speeches/the-great-partnership-delivering-global-britain. 
[dostupné 6. 4. 2021] 

https://www.gov.uk/government/speeches/the-great-partnership-delivering-global-britain
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na dejiny Británie a jej miesto vo svete.“168 Na viacerých miestach rečníci neskrývajú 

obdiv voči svojim predkom a odvahe či úsiliu, ktoré vynaložili. Boris Johnson pri prejave 

v Greenwichi uvádza,  

 

„...toto je moment, keď sa máme zamyslieť nad našou minulosťou a znovu zaradiť 

rýchlosť, aby sme opätovne získali ducha predkov plaviacich sa po mori, [...] 

ktorých hrdinské činy nám nielen priniesli bohatstvo, ale niečo oveľa dôležitejšie – 

a to globálnu perspektívu.“169 

 

V tom istom výstupe dodáva, že Británia si vždy vedela poradiť sama, i keď je 

obviňovaná z dlhodobého ignorovania zlých pracovných podmienok a ochrany životného 

prostredia, „akoby sme boli zachránení z dickensovskej biedy len vďaka osvietenským 

reguláciám EÚ, akoby to bolo len vďaka Bruselu, že už neposielame deti ku komínom.“170 

Johnson naznačuje, že za svoje úspechy a nápravy minulých chýb sú zodpovední sami, 

bez akéhokoľvek zásahu Európskej únie. Samostatnosť a výnimočnosť Británie naprieč 

dejinami sa skrz túto hrdosť javia ako niečo, čo poskytuje vhodný základ pre budúce 

smerovanie Británie. Ako sa vyjadrila ministerka pre medzinárodný rozvoj Penny 

Mordauntová,  

 

„Spojiť sa a držať spolu je v našej národnej psyché. Naše najväčšie úspechy boli 

poháňané tou odvahou a starostlivosťou. Odvaha a starostlivosť. Bojovať, či už 

so zbraňami alebo vedomosťami, vedou alebo objavmi, argumentmi či súcitom 

proti zlu, hladu, chorobe a tyranii pre dobro ľudstva. Sme silní, lebo sme lídri.“171  

 

Ak by mal budúci zahraničnopolitický kurz Spojeného kráľovstva stavať práve 

na tomto, mohlo by byť problémom, či za desaťročia členstva v EÚ Británia tieto 

vlastnosti nestratila. Boris Johnson otvorene túto možnosť berie do úvahy a zamýšľa sa, či 

„ďalšia generácia Britov bude obdarená tým istým drajvom, tou istou zvedavosťou, tou 

istou ochotou riskovať pre odľahlé miesta a ľudí.“172 

Členstvo v EÚ sa na viacerých miestach javí ako zlomové a odchod z nej by mohol 

 
168 Conservative and Unionist Party, The Conservative and Unionist Party Manifesto 2019 (Londýn: 
Conservatives, 2019), 51, https://assets-global.website-
files.com/5da42e2cae7ebd3f8bde353c/5dda924905da587992a064ba_Conservative%202019%20Manifesto
.pdf. [dostupné 22. 2. 2021] 
169 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
170 Ibid. 
171 Mordaunt, „The Great Partnership: Delivering Global Britain“. 
172 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
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Britániu vrátiť tam, kde sa nachádzala pred rokom 1973. Prejav Dominica Raaba 

zanecháva dojem, akoby s brexitom Spojené kráľovstvo nadobudlo pýchu, ktorú svojím 

vstupom stratilo. Raab uvádza, že mladých ľudí na celom svete táto obnovená hrdosť 

neodrádza a „nie sú urazení, keď spievame ‚Land of Hope and Glory‘“, britskú patriotickú 

pieseň z rokov 1901 – 1902.173 Ďalšia interpretácia od Elizabeth Trussovej pridáva pohľad, 

že členstvo v EÚ Britániu oddeľovalo od svojej historickej identity bojovníka za globálny 

voľný obchod. Po „dekádach hibernácie“ však svojím odchodom môže toto miesto opäť 

zaujať.174 

Na druhej strane tu sú vedomé priznania, že britská minulosť nie je dokonalá a je tu 

priestor na učenie sa z vlastných chýb. Theresa Mayová na bankete u Lorda Mayora 

pripomína, že tu boli snahy „prerobiť krajiny alebo dokonca celé regióny, za čo zaplatili 

vysokú cenu nielen ich obyvatelia, ale nakoniec aj naša vlastná ochota intervenovať vtedy, 

keď to je potrebné.“175 Boris Johnson si zas uvedomuje problematickú účasť Británie 

vo vojnách v Afganistane v 19. storočí a uvádza, že „naša generácia môže oprávnene 

mnoho vyčítať ambicióznemu šovinizmu našich viktoriánskych predkov.“176 Momentov 

uznania konkrétnych chýb minulosti je však porovnateľne menej než vyjadrení, ktoré 

britskú minulosť oslavujú. Tých pár, ktoré v sebe nesú istú formu reflexie či kritiky, 

dokáže identifikovať problémové miesto a sľubuje poučenie z tohto historického momentu. 

Ako uvádza Boris Johnson, 

 

„Pravdaže, ako všetky národy, ktoré sa pokúsili propagovať svoje hodnoty 

v zámorí, mali sme svoje chyby a zlyhania. Mali by sme múdro poznať naše 

obmedzenia a čeliť svetu s pokorou.“177 

 

Časť výrokov by sa dala klasifikovať ako isté popieranie, zľahčovanie 

či dištancovanie sa od svojej minulosti. Tento trend je viditeľný hlavne v problematike 

koloniálnej a veľmocenskej minulosti a je prítomný u Borisa Johnsona a Jeremyho Hunta. 

V poslaneckej rozprave po prejavoch Borisa Johnsona prednesených v parlamente neraz 

zazneli otázky či narážky k intenzívnejšej spolupráci s kolóniami. Johnson vtedy 

 
173 Dominic Raab, „Keynote Speech“ (prejav, Conservative Party Conference 2020, online event, 3. október 
2020), https://www.facebook.com/conservatives/videos/the-foreign-secretarys-speech-at-
cpc20/995676687566996/. [dostupné 19. 3. 2021] 
174 House of Commons, „Free Trade Agreements, Volume 671“. 
175 May, „PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017“. 
176 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
177 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 

https://www.facebook.com/conservatives/videos/the-foreign-secretarys-speech-at-cpc20/995676687566996/
https://www.facebook.com/conservatives/videos/the-foreign-secretarys-speech-at-cpc20/995676687566996/
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akékoľvek obvinenia z novodobého kolonializmu poprel. („Ctený gentleman hovorí 

o poste ministra pre kolónie [Colonial Secretary]; netuším, na akej planéte to žije.“178) 

V podobnom duchu bola ladená odpoveď na to, či je Británia tým, kto ťahá za nitky 

na celom svete. 

 

„Mnohí – ako mi bolo povedané – sú stále presvedčení, že sme Starým lišiakom 

[pozn. aut.: iránsky termín označujúci Britániu], manipulujúcim Ameriku a Izrael 

takým spôsobom, akoby sme v skutočnosti riadili celý svet sami – čo je fakt 

neznámy väčšine expertov na zahraničnú politiku.“179 

 

Johnson sa tak otvorene dištancuje od vidiny Británie ako novodobej koloniálnej 

či inej veľmoci. Robí tak ale spôsobom, ktorým akoby naznačoval, že veľmocenské 

postavenie a kolónie Británia nikdy nemala – alebo ak mala, tak ich význam nie je 

v súčasnosti relevantný, pretože tá minulosť so súčasnou identitou Británie 

nekorešponduje. Niekdajšie kolónie sú prezentované ako partneri, spojenci a priatelia 

s rovnakým jazykom, históriou a hodnotami a „britské dedičstvo právneho štátu, jasnej 

administratívy, nezávislých súdov a anglického jazyka“ bolo len súčasťou ich dnešného 

úspechu.180 Podobne Jeremy Hunt uvádza, že „nie sme veľmoc a nemáme impérium“.181 

Nenaznačuje tým možný smútok za dávnymi časmi, nevolá po ich obnove ani netvrdí, 

že bez impéria im je lepšie. Skôr chce vyjadriť pocit, že impérium nie je to podstatné a má 

len mizivý význam, pretože aj bez neho sa Británia stala „piatou najväčšou ekonomikou 

na svete, s druhým najvyšším vojenským rozpočtom v NATO,“ atď.182 

Posledným výrazným nazeraním na britské dejiny je všeobecný konsenzus 

skúmaných rečníkov v tom, že ich minulosť je zo svojej podstaty globálna. Ako uvádza 

Theresa Mayová, 

„Sme európskou krajinou – a sme hrdí na naše zdieľané európske dedičstvo – ale 

tiež sme krajinou, ktorá vždy pozerala ďalej než po Európu, do širšieho sveta. 

Máme väzby rodiny, príbuzenstva a histórie s krajinami, ako India, Pakistan, 

Bangladéš, Austrália, Kanada, Nový Zéland, a štátmi naprieč Afrikou, Pacifikom 

a Karibikom.“183 

 
178 House of Commons, „Global Britain, Volume 677“. 
179 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
180 Hunt, „Britain's role in a post-Brexit world“. 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 May, „Theresa May's speech to the Republican 'Congress of Tomorrow' conference“. 
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Britská minulosť a kultúra má byť hlboko internacionálna, čo primälo Spojené 

kráľovstvo, aby sa ako zvrchovaný národ s rovnakými hodnotami, no politickou 

a kultúrnou históriou odlišnou napríklad od tej americkej, uberal už v 18. storočí iným, 

globálnym smerom.184 Táto medzinárodná orientácia podľa Jeremyho Hunta obsahuje 

dôležitú lekciu minulosti – „obchodné vzťahy boli vždy prvým spojivom medzi krajinami 

a slúžia ako základ pre všetky iné vzťahy.“185 Skúmaní konzervatívni predstavitelia tak 

naznačujú, že vďaka vrodenej globálnej orientácii sa Británia rozhodla nadviazať vzťahy 

s krajinami po celom svete, a to na základe obchodu. To má slúžiť ako dôležité ponaučenie 

pre dnešnú dobu a zdanlivo aj pre ďalšie smerovanie Británie v pobrexitovom svete. Ako 

uzatvára Theresa Mayová,  

 

„[Sme] presvedčení o tom, že si dokážeme zabezpečiť miesto vo svete ako globálne 

ekonomické centrum a opäť raz pomôžeme napísať celosvetové pravidlá budúcnosti 

tak, ako sme zvykli v minulosti.“186 

4.1.3.1 Historické udalosti 

Okrem vyrovnávania sa s odkazom svojich predkov a minulosťou ako takou sú 

v skúmaných primárnych prameňoch hojne zastúpené konkrétne historické udalosti alebo 

obdobia. Z celkového počtu 47 bolo 44 explicitných a 3 boli implicitné. Najväčší výskyt 

bol zaznamenaný u Borisa Johnsona (12 explicitných a 3 implicitné), po ňom nasledoval 

Jeremy Hunt s 13 explicitnými. U Theresy Mayovej sa objavilo 10 explicitných, 

u Elizabeth Trussovej 6 explicitných a u Penny Mordauntovej 2 explicitné. Jedna 

explicitná zmienka bola prítomná aj vo volebnom programe. Je vhodné poznamenať, že na 

rozdiel od svojich predchodcov v kresle ministra zahraničných vecí Dominic Raab 

vo svojich prejavoch nepoužil žiaden explicitný ani implicitný odkaz na významné 

udalosti. Rovnako tak zvyšní skúmaní rečníci. 

Podobne ako v prípade iných skúmaných oblastí, aj táto skupina výrokov sa 

v mnohom prelína s inými kategóriami, a tak je v nejakej forme časť z nich zastúpená 

v statiach o vyrovnávaní sa s minulosťou, historických osobnostiach a úspechoch. No 

na rozdiel od iných podkapitol v tejto nie je jednoduché vytýčiť systém, ktorý by zmienky 

tematicky systematizoval. Najpríhodnejšie sa tak javí zoradiť ich podľa početnosti výskytu.  

 
184 May, „Theresa May's speech to the Republican 'Congress of Tomorrow' conference“. 
185 Hunt, „Britain and Germany: an alliance of values“. 
186 May, „PM speech to the Lord Mayor’s Banquet [2018]“. 
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Až 10 zmienok sa zaoberá koncom druhej svetovej vojny a nastolením nového 

povojnového poriadku, v ktorom mala Británia dôležité slovo. Spojené kráľovstvo je 

vnímané ako krajina, ktorá priniesla mier, no tiež vytvorila nový systém a s ním inštitúcie, 

ktoré ho mali udržiavať. Zaujímavú paralelu k týmto výrokom predstavuje zmienka 

o Británii ako tvorcovi nového svetového poriadku už v 19. storočí, po Viedenskom 

kongrese.  

 

„V roku 1815 to bola Británia, ktorá pomohla vytvoriť politický systém založený na 

rovnováhe síl – systém, ktorý bol po vyše storočia pozoruhodne úspešný 

v udržiavaní mieru, až kým si nemohol poradiť so vzostupom nových štátov v rámci 

európskeho poriadku.“187 

 

Pomerne početne sú zastúpené odkazy na britský angažmán v druhej svetovej 

vojne. Niektoré z celkovo 6 zmienok sa venujú konkrétnym prejavom britskej pomoci, 

napríklad potravinovej pomoci smerovanej okupovanému Holandsku v apríli 1945. 

Mordauntová spomína, že sa tak stalo so súhlasom Nemecka a za pomoci Kanady a USA. 

„Vzali sme z vlastného. No rozhodli sme sa to urobiť a zachrániť tisícky životov.“188 

V tesnom závese za účasťou vo vojne je dôraz na zrušenie obchodu s otrokmi 

s celkovo 5 odkazmi. Jeremy Hunt uvádza, že v svojich najlepších časoch Británia 

nasledovala svoje globálne poslanie presne tak, „ako pred dvomi storočiami kráľovské 

námorníctvo zasvätilo celú svoju silu zrušeniu obchodu s otrokmi.“189 Okrem toho, že táto 

iniciatíva mala rozmer globálnej snahy, skúmaní rečníci jej prikladajú aj hodnotový 

a demokratický význam.  

 

„Naši priatelia vedia, ako silne sloboda podávala a poháňala národný príbeh 

Spojeného kráľovstva [a naďalej tak robí], či už pri pomyslení na historický pokrok 

v ľudských právach vďaka Magne Charte, zrušeniu obchodu s otrokmi, či vývoju 

ekonomiky voľného trhu.“190 

 

Štyri zmienky sa venujú britskej humanitárnej pomoci v prvej berlínskej kríze, 

nasledované tromi pripomienkami udalostí prvej svetovej vojny, medzi inými aj bitky 

 
187 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
188 Mordaunt, „The Mission for Global Britain“. 
189 Jeremy Hunt, „Lord Mayor's Banquet 2019: Foreign Secretary's speech“ (prejav, Lord Mayor's Banquet, 
Londýn, 13. máj 2019), https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2019-foreign-
secretarys-speech. [dostupné 30. 3. 2021] 
190 Truss, „Chatham House speech“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2019-foreign-secretarys-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2019-foreign-secretarys-speech
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pri Somme. Poslednou výraznou témou, ktorú je možné nájsť naprieč primárnymi zdrojmi, 

sú obilné zákony s tromi zmienkami. Ministerka pre medzinárodný obchod Elizabeth 

Trussová viackrát porovnáva význam ich zrušenia so založením GATT v 1948. Vďaka 

takýmto priekopníckym úspechom na poli liberalizácie poľnohospodárskych ciel bolo 

„Spojené kráľovstvo dlho globálnym lídrom vo formovaní systému založeného 

na pravidlách... [...] Zajtra si začneme toto globálne líderstvo brať späť.“191 

Zvyšné zmienky v drobnom počte pochádzajú z rôznych geografických aj 

životných oblastí. Niektoré výroky pripomínajú nástup Viliama III. a Márie II. na britský 

trón, zrod Spojeného kráľovstva či vylodenie v Ázii a založenie kolónie Singapur. Iné 

sledujú pomoc niekdajším španielskym kolóniám v ich boji za nezávislosť, účasť 

na bojoch v Afganistane, veľkonočné povstanie a nadobudnutie všeobecného volebného 

práva.  

Udalosti sú väčšinou prezentované ako momenty, v ktorých sa preukázal britský 

duch, odvaha a hodnoty – odkaz, na ktorom sa oplatí budovať budúcnosť Spojeného 

kráľovstva.  

4.1.3.2 Historické osobnosti 

Odkazy na britské historické osobnosti sú v konzervatívnom diskurze taktiež 

zastúpené, i keď v trochu menšom počte ako vyjadrenia referujúce o konkrétnych 

udalostiach z britskej minulosti. Z celkového počtu 34 zmienok bolo 33 explicitných 

a jedna bola implicitná. Najväčší výskyt bol u Borisa Johnsona (12 explicitných), ktorý bol 

nasledovaný Jeremym Huntom (9 explicitných) a ministerkou pre medzinárodný obchod 

Elizabeth Trussovou (7 explicitných). Najmenší výskyt bol zaznamenaný u Theresy 

Mayovej (5 explicitných, 1 implicitná). Minister zahraničných vecí Dominic Raab a ďalší 

skúmaní rečníci nemajú v tejto kategórii ani po jednej zmienke. I keď je frekvencia 

spomínania historických osobností nižšia v porovnaní s konkrétnymi udalosťami, tieto 

zmienky sú rôznorodejšie a pokrývajú viac oblastí. 

Skúmaní politici si nezriedka pomáhajú aj citátmi či odkazmi na nebritské 

osobnosti – najmä ak sú známe cieľovému publiku, často vďaka svojej spolupráci 

s Veľkou Britániou, napr. Franklin Delano Roosevelt či Dwight Eisenhower.192 Výskum sa 

však zameriava na zmienky historických postáv britskej národnosti, ktoré je možné 

rozdeliť do troch skupín – odkazy vyzdvihujúce britských politikov, mysliteľov a napokon 

 
191 House of Commons, „Global Britain, Volume 670“. 
192 May, „The State of Politics“. 
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námorníkov či objaviteľov. Prvá skupina je zároveň – možno paradoxne – najmenej 

zastúpená v rámci skúmaného diskurzu. Najvýraznejšia osobnosť v podobe premiéra 

Winstona Churchilla (1874 – 1965) je odsunutá na okraj a okrem občasného citovania 

z jeho príhovorov je spomenutý len v kontexte londýnskeho pôvodu viacerých 

medzinárodných inštitúcií. Tieto organizácie Jeremy Hunt predstavuje ako „piliere 

[nového] poriadku“ a vyzdvihuje predovšetkým „Churchillovho niekdajšieho vojenského 

poradcu Lorda Ismaya“ (1885 – 1965) vo funkcii historicky prvého generálneho tajomníka 

NATO.193 Iný výrok z tejto kategórie už odkazuje na konkrétny počin trojice politikov 

z 19. storočia, Richarda Cobdena (1804 – 1865), sira Roberta Peela (1788 – 1850) a Johna 

Brighta (1811 – 1889), v boji proti obilným zákonom, spomínaným v sekcii venovanej 

historickým udalostiam. Ako uvádza Elizabeth Trussová,  

 

„V tomto duchu som už [skôr] urgovala moju novovymenovanú obchodnú radu, aby 

sme sa celému svetu prejavili ako Cobden, Peel a Bright 21. storočia – a znovu 

ustanovili Spojené kráľovstvo za toho, kto má hlavné slovo v globálnom 

obchode.“194 

 

Kým politické odkazy majú slúžiť na ilustráciu britských úspechov v budovaní 

povojnového sveta či obchodnej tradície, druhá skupina historických postáv pokrýva širšiu 

paletu aktivít. Časť z ich sa opakovane využíva na vykreslenie Británie ako obchodujúceho 

národa či jej úspechov v ekonomickej oblasti. Osobnosť Johna Maynarda Keynesa (1883 – 

1946), ekonóma a autora Všeobecnej teórie zamestnanosti, úroku a peňazí, sa vyskytuje 

v kontexte vytvárania medzinárodných inštitúcií v povojnovom svete. Slovami Borisa 

Johnsona, „nielen, že sme pomohli založiť NATO a OSN – bol to J. M. Keynes, kto bol 

kľúčový pri zrode brettonwoodskych inštitúcií, MMF a Svetovej banky.“195 Jeremy Hunt 

„lídra britskej delegácie na Brettonwoodskej konferencii“ vidí v rovnakom duchu, navyše 

mu pripisuje zásluhy za „počatie [myšlienky]“ vzniku oboch inštitúcií. Ako uvádza na tom 

istom mieste, „môžeme byť hrdí na to, čo dosiahli ľudia z každého kúta tohto Spojeného 

kráľovstva.“196  

Elizabeth Trussová takto vyzdvihuje praktické úspechy matematikov Ady 

Lovelaceovej (1815 – 1852) a Alana Turinga (1912 – 1954) na poli počítačového 

 
193 Hunt, „Lord Mayor's Banquet 2019: Foreign Secretary's speech“. 
194 Truss, „Chatham House speech“. 
195 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
196 Hunt, „Lord Mayor's Banquet 2019: Foreign Secretary's speech“. 
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výskumu, zasadzujúc ho do kontextu civilizačného vývoja od vynájdenia čísel v starovekej 

Indii až po nedávny rozvoj internetu a s ním spojeného priemyslu v Silicon Valley.197 

Britský výskum tak vydláždil cestu technológiám, ktoré v súčasnosti uľahčujú – a vôbec 

umožňujú – fungovanie celosvetového obchodu. 

Hrdosť na výnimočných predchodcov sa ukazuje aj v prípade mysliteľov, ako John 

Stuart Mill (1806 – 1873) so svojím liberálnym idealizmom,198 či ekonómov, pri ktorých 

sa zdôrazňuje, že Británia je ich domovom – Adam Smith (1723 – 1790) a David Ricardo 

(1772 – 1823).199 

 

„My ako svetová komunita sme v nebezpečenstve, že zabudneme na kľúčové 

podnety od veľkých škótskych mysliteľov, neviditeľnú ruku Adama Smitha a, 

samozrejme, nenápadnejší, no nepostrádateľný princíp komparatívnej výhody 

Davida Ricarda, ktorý nás učí, že ak sa krajiny naučia špecializácii a výmene, tak 

sa celkové bohatstvo a produktivita zvýšia. [To] viedlo Cobdena k záveru, že voľný 

obchod je Božou diplomaciou – jediným istým spôsobom zjednotenia ľudí 

mierovými väzbami, keďže čím voľnejšie prekročí hranice tovar, tým menej 

pravdepodobné je, že tie hranice niekedy prekročí vojsko.“200 

 

Do tretice sa Adam Smith spomína spoločne s Davidom Humeom (1711 – 1776) 

ako zástupca myšlienok a hodnôt osvietenstva, v ktorých – ak ich má Veľká Británia 

obraňovať – musia byť Briti lídrami.201  

Posledná výraznejšia skupina britských historických osobností je tvorená 

námorníkmi a objaviteľmi, ktorí sú zosobnením videnia Británie ako obchodujúceho 

a moreplaveckého národa s globálnym duchom. V prejave zameranom na spoluprácu 

s Latinskou Amerikou Boris Johnson pripomína oslobodenie Čile spod španielskej 

nadvlády „predovšetkým vďaka námorníckej genialite admirála Thomasa Cochranea 

[1775 – 1860], britského poslanca,“ a zmapovanie peruánskych hraníc Johnsonovým 

 
197 Elizabeth Truss, „Elizabeth Truss outlines bold new era for trade“ (prejav, WTO General Council, Ženeva, 
3. marec 2020). https://www.gov.uk/government/speeches/elizabeth-truss-outlines-bold-new-era-for-
trade. [dostupné 3. 4. 2021] 
198 Boris Johnson, „Uniting for a Great Brexit“ (prejav, Policy Exchange, Londýn, 14. február 2018). 
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-speech-uniting-for-a-great-brexit. [dostupné 
30. 3. 2021] 
199 Truss, „Elizabeth Truss outlines bold new era for trade“. 
200 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
201 Hunt, „Lord Mayor's Banquet 2019: Foreign Secretary's speech“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/elizabeth-truss-outlines-bold-new-era-for-trade
https://www.gov.uk/government/speeches/elizabeth-truss-outlines-bold-new-era-for-trade
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-speech-uniting-for-a-great-brexit
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vlastným príbuzným, geografom Percym Fawcettom (1867 – 1925).202  

Zmienky sa zameriavajú aj na činnosť britských moreplavcov a cestovateľov 

na opačnom konci sveta, konkrétne v Singapure. Vo verejných vystúpeniach pri príležitosti 

užšej spolupráce s niekdajšou britskou kolóniou sa pripomína, ako britský admirál 

a námorný stratég John Fisher (1841 – 1920) „identifikoval Singapur ako jeden z ‚piatich 

kľúčov‘ sveta“,203 narážajúc na jeho strategickú polohu v Malakkskom prielive. Jeremy 

Hunt vo svojich vyjadreniach cestuje v minulosti ešte ďalej, až k pristátiu sira Stamforda 

Rafflesa (1781 – 1826) a majora Williama Farquhara (1774 – 1839) na pevnine, kde 

Raffles založil kolóniu Singapur. Hunt túto zmienku dopĺňa citátom súčasného 

singapurského premiéra, Lee Hsien Loonga, 

 

„Ak by tu Raffles nepristál, Singapur by sa nemusel stať unikátnym miestom 

v juhovýchodnej Ázii, celkom odlišným od ostrovov zo súostrovia okolo nás či 

štátov na Malajskom polostrove. Ale vďaka Rafflesovi sa Singapur stal britskou 

kolóniou, slobodným prístavom a moderným mestom.“204 

 

Britský obchodný a objaviteľský duch je prítomný aj v posledných zachytených 

vyjadreniach, ktoré nespadajú do žiadnej z troch kategórií. Pri svojom prejave 

v Greenwichi Boris Johnson prirovnáva dielo maliara Jamesa Thornhilla (1675 – 1734) 

na stenách greenwichskej Old Royal Naval College k Michelangelovej práci vo Vatikáne. 

Dielo plné historických vyobrazení podľa premiéra „zachytáva ducha Spojeného 

kráľovstva v skorom 18. storočí“.205 Špeciálnu pozornosť venuje vyústeniu politického 

boja o následníctvo na britskom tróne. „Ako vidíte, je rozhodnuté v prospech Viliama [III.] 

a Márie [II.] a výsledok je stabilita, istota, optimizmus a explózia globálneho obchodu, 

poháňaného novou námornou technológiou.“206 

Vo výrokoch je teda možné nájsť odkazy na plejádu britských osobností z rôznych 

sfér. Od politikov a panovníkov cez ekonómov a filozofov až po objaviteľov 

a moreplavcov. Všetci majú niečo spoločné – svojou činnosťou už v minulosti 

demonštrovali, že britský talent vie zmeniť chod histórie a rozšíriť sa do celého sveta. 

 
202 Boris Johnson, „We have neglected Latin America's realms of gold for too long - Brexit can change that“ 
(autorizovaný článok, Londýn, 28. máj 2018), https://www.gov.uk/government/speeches/we-have-
neglected-latin-americas-realms-of-gold-for-too-long-brexit-can-change-that-article-by-boris-johnson. 
[dostupné 30. 3. 2021] 
203 Hunt, „Britain's role in a post-Brexit world“. 
204 Ibid. 
205 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
206 Ibid. 

https://www.gov.uk/government/speeches/we-have-neglected-latin-americas-realms-of-gold-for-too-long-brexit-can-change-that-article-by-boris-johnson
https://www.gov.uk/government/speeches/we-have-neglected-latin-americas-realms-of-gold-for-too-long-brexit-can-change-that-article-by-boris-johnson


49 

 

Aj vďaka ľuďom, ako Adam Smith či Ada Lovelaceová, dnes môžu Briti o sebe povedať, 

že ich pričinením sa stali globálnym a obchodujúcim národom.  

4.1.3.3 Historické úspechy 

Odkazy na historické osobnosti sú v mnohých smeroch špecifickejšie, než tomu je 

pri iných skúmaných kategóriách. Tiež nie sú využívané zástupcami všetkých skúmaných 

postov a zvyknú absentovať v prejavoch ministrov medzinárodného obchodu 

a medzinárodného rozvoja. V prípade odkazov na britské historické úspechy nastáva 

drobná zmena. Z celkového počtu 44 zmienok (33 explicitných a 9 implicitných) patrilo 

najviac osobám na poste premiéra – Boris Johnson s 13 explicitnými a 4 implicitnými, 

Theresa Mayová s 12 explicitnými a 1 implicitnou. Nasledujú Jeremy Hunt (5 explicitných 

a 2 implicitné), Penny Mordauntová (3 explicitné, 1 implicitná) a Elizabeth Trussová (1 

explicitná). Po jednej explicitnej a implicitnej zmienke sa našlo aj vo volebnom programe. 

Kategória historických úspechov v sebe zahŕňa výroky, ktoré (aj na pozadí britskej 

výnimočnosti) zdôrazňujú to dobré, čo sa Spojenému kráľovstvu podarilo v minulosti 

a na čom sa momentálne dá stavať v plánoch do budúcnosti. Aj tieto zmienky je možné 

pre väčšiu systematickosť rozdeliť do troch kategórií, ktoré nie náhodou kopírujú 

záverečné tri podkapitoly tejto sekcie – Británia ako národ s globálnym duchom, ako sila 

pre dobro, ako obchodujúci národ.  

Prvá skupina vyjadrení zvykne zahŕňať úspechy, vďaka ktorým sa britské 

myšlienky rozšírili do celého sveta a zmenili ho. Na viacerých miestach sa prezentujú ako 

„národ priekopníkov, inovátorov, prieskumníkov a tvorcov“.207 Tieto vlastnosti sú často 

v iných výrokoch zamenené za právnikov, architektov a konštruktérov, vedcov 

a vynálezcov. Zdôrazňované je aj historické líderstvo vo výskume a inováciách. U Theresy 

Mayovej tak dedičstvo minulých úspechov dokresľuje videnie Británie ako „krajiny, ktorá 

oslavuje svoju minulosť a rozmanitosť a je si istá svojím miestom vo svete.“208 

Boris Johnson – ako je preňho typické – prezentuje konkrétne úspechy, ktoré 

zmenili svet. Pri svojom príhovore v Greenwichi si vyberá príklad námorného chronometru 

(„morských hodín“) anglického hodinára Johna Harrisona (1693 – 1776), ktorý „umožnil 

každej lodi na svete určiť, ako ďaleko sa nachádzala od tohto poludníka.“209 Veľká 

 
207 Theresa May, „PM speech on our future economic partnership with the European Union“ (prejav, 
Mansion House, Londýn, 2. marec 2018), https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-
future-economic-partnership-with-the-european-union. [dostupné 25. 3. 2021] 
208 May, „PM speech on our future economic partnership with the European Union“. 
209 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union


50 

 

Británia je aj vďaka Harrisonovmu prínosu videná ako: 

 

„...kolíska inovácie, líder v priemysloch budúcnosti, zástanca voľného obchodu, 

založeného na vysokých štandardoch – moderný národ, ktorý vyzerá von, 

a tolerantná krajina, pyšná na naše hodnoty a istá si naším miestom vo svete.“210 

 

Druhá skupina plynule nadväzuje na prvú a zdôrazňuje, ako vedecko-technologický 

pokrok umožnil Británii stať sa obchodujúcim národom. Elizabeth Trussová pripomína, 

že tí istí ľudia, ktorých Napoleon prezýval „národom kramárov“, sú „národom 

obchodníkov, inovátorov a podnikateľov.“211 Sú tým, kto vytvoril prvý trh s poistením 

[pozn. aut.: v Lloydovej kaviarni v Londýne, 1686] a najväčšie islamské finančné centrum 

mimo islamského sveta, čím Británia „nielen hnala obchod a investovanie, ktoré poháňali 

bezprecedentný rast, ale pomohla formovať inštitúcie a správu, ktoré ich udržiavajú.“212 

Líderstvo v priemyselnej revolúcii je prezentované ako úspech na úrovni zrušenia obchodu 

s otrokmi, 

 

„...a britskí občania [boli tými], ktorí mali um vidieť skrz falošnú príťažlivosť 

protekcionizmu a ktorí agitovali za voľný obchod, jediný a najväčší motor 

prosperity a progresu.“ 213 

 

Samotné zásluhy na zrušení obchodu s otrokmi sú však často oceňované 

v poslednej kategórii, ktorá vyzdvihuje Britániu ako silu pre dobro. Ako tú, čo predviedla 

„najlepšiu ukážku britských hodnôt“, kráčajúc v stopách „veľkej tradície krajiny, ktorá 

ukončila obchod s otrokmi a odolala totalitarizmu.“ 214 Tie isté hodnoty viedli k tomu, aby 

sa Spojené kráľovstvo stalo „kolískou demokracie“ a miestom zrodu boja proti otroctvu 

a za všeobecné volebné právo.215 

 

„Áno, boli to Briti, kto videl, že nie je dobré pre kráľov a princov mať absolútnu 

moc, a kto začal tradíciu parlamentnej demokracie modelom nasledovaným 

na každom kontinente.“ 216 

 
 

 
210 May, „PM speech on our future economic partnership with the European Union“. 
211 Truss, „Chatham House speech“. 
212 May, „PM speech to the Lord Mayor’s Banquet [2018]“. 
213 Johnson, „Uniting for a Great Brexit“. 
214 House of Commons, „Global Britain, Volume 677“. 
215 Mordaunt, „The Mission for Global Britain“. 
216 Hunt, „Britain and Germany: an alliance of values“. 
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Britániu tak skúmaní rečníci prezentujú ako národ vynálezcov, ktorí prispeli 

k rozmachu priemyselnej revolúcie a boli lídrami v inovácii, šíriac ju do celého sveta 

v súlade so svojím globálnym duchom. Zároveň ju vidia ako motor poháňajúci celosvetový 

obchod a tvorcu inštitúcií, ktoré ho korigujú a spravujú. Nakoniec je zdôrazňovaný 

hodnotový a politický rozmer britských úspechov – v tom, ako sa vykresľujú ako domov 

parlamentnej demokracie, ktorú následne mohli exportovať do zvyšku sveta. Okrem 

samotnej formy vládnutia odkazujú aj na konkrétne prejavy demokracie, vychádzajúce 

z ich hodnôt (ako boj za volebné právo či zrušenie otroctva).  

Poukazovaním na rôznorodé historické úspechy sa skúmaní rečníci snažia 

zdôrazniť, že Global Britain má svojím fungovaním nadviazať na základ z minulosti. Má 

byť lídrom inovácie, poháňajúcej celosvetový obchod. A rovnako tak chce byť šíriteľkou 

demokratických myšlienok, aby bola silou pre dobro.  

4.1.4 Británia ako krajina s globálnym duchom 

Predošlé kapitoly sa venovali tomu, k čomu sa Británia hlási a na čom stavia. Táto 

a nasledujúce sa zameriavajú na to, ako sa spomínaný historický základ objavuje 

v definíciách toho, čím Británia bola a naďalej – prípadne znovu – chce byť. Jednou 

z charakteristík je aj globálny duch – celková rozhľadenosť smerom von, chuť 

spolupracovať a obchodovať s celým svetom či šíriť svoje myšlienky, hodnoty a inovácie. 

Z celkového počtu 50 zaznamenaných výrokov z tejto kategórie bolo 12 explicitných a 38 

implicitných. Najvýraznejšie bola táto téma zastúpená u Theresy Mayovej, s 6 

explicitnými a 10 implicitnými zmienkami. Nasledoval ju Boris Johnson (1 explicitná a 10 

implicitných), Dominic Raab (1 explicitná a 7 implicitných), Elizabeth Trussová (2 

implicitné), Jeremy Hunt (1 explicitná), Penny Mordauntová (1 explicitná) a Priti Patelová 

(1 implicitná). Vo volebných programoch boli prítomné 2 explicitné odkazy a 6 

implicitných.  

Túžba Británie rozšíriť svoje pole pôsobnosti a spolupracovať s mimoeurópskymi 

štátmi má byť založená na historickej skúsenosti Spojeného kráľovstva, ktoré „je [už len] 

inštinktom a [svojou] históriou veľkým, globálnym národom, ktorý uznáva svoje záväzky 

voči celému svetu.“217 Pri predstavovaní konceptu Global Britain v Lancaster House sa 

Theresa Mayová odvolávala na rozšírený pocit, že členstvo v Európskej únii bolo na úkor 

„našich globálnych väzieb a odvážnejšieho prijímania voľného obchodu so širším 

 
217 May, „Theresa May's speech to the Republican 'Congress of Tomorrow' conference“. 
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svetom.“218 Voľný obchod nie je videný ako výdobytok európskej povojnovej integrácie, 

ale niečo, čím Británia disponovala a čo ju definovalo ešte pred samotným vstupom 

do EHS. Jedna z definícií, ktorú premiérka predniesla na konferencii v Mníchove, 

charakterizuje globálny národ ako taký, ktorý „obohacuje globálnu prosperitu skrz 

storočia obchodovania, talent svojho ľudu a vzdelávaciu a kultúrnu výmenu s partnermi 

na celom svete“.219 

Téma obchodovania ako toho, čo zabezpečilo Veľkej Británii status a identitu 

globálnej veľmoci, je prítomná aj v prejave ministerky pre medzinárodný rozvoj Penny 

Mordauntovej, 

 

„Naša ekonomika je vrodene medzinárodná, lebo je založená na prastarých cestách 

medzinárodného obchodu. Naše moderné infraštruktúry nasledovali túto tradíciu 

v lodnej a leteckej preprave, pozemných komunikáciách, britskom práve a dokonca 

čase samotnom.“220 

 

Mordauntová naráža na to, že dnešný medzinárodný obchod a britské právo sú 

založené na stáročiach britského obchodovania s partnermi po celom svete. Poznámka 

o čase je odkazom na Greenwich Main Time (v britskom prostredí zamieňaný s jeho 

nasledovníkom UTC), časovým štandardom, podľa ktorého sa odvíjajú všetky časové 

pásma a orientuje sa podľa neho – okrem iného – aj svetový obchod.  

Británia globálnym záberom budovala svoju ekonomiku, šírila svoje výdobytky 

a ovplyvňovala chod celosvetového obchodu. Tento transfer však nebol iba jednostranný. 

Ako poukazuje Theresa Mayová, stáročia mimoeurópskej orientácie mali vplyv aj 

na demografické zloženie Británie a osobné väzby jej občanov. 

 

„Preto sme jednou z najviac rasovo rozmanitých krajín v Európe, jedným z najviac 

multikultúrnych členov Európskej únie a preto – či už hovoríme o Indii, Pakistane, 

Bangladéši, Amerike, Austrálii, Kanade, Novom Zélande, afrických krajinách, 

či o tých bližšie k nášmu domovu, v Európe – toľkí z nás majú blízkych priateľov 

a príbuzných z celého sveta.“ 221 

 

 

 
218 May, „The government's negotiating objectives for exiting the EU“. 
219 May, „PM speech at Munich Security Conference“. 
220 Mordaunt, „The future of UK aid post-Brexit“. 
221 May, „The government's negotiating objectives for exiting the EU“. 
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Tento historický odkaz motivuje Britániu, aby naň po odchode z Európskej únie 

nadviazala a aby sa orientácia na zvyšok sveta stala akousi nadstavbou či rozšírením 

doterajšej spolupráce s Európou. Má to byť „historická príležitosť osloviť svet na základe 

našich podmienok, s globálnym rozhľadom, neobmedzenou ambíciou a silným morálnym 

kompasom.“222 A ako uvádza volebný program z roku 2017:  

 

„Spojené kráľovstvo je globálny národ. Naša história je globálnou históriou. Naša 

budúcnosť musí byť globálna tiež.“223 

4.1.5 Británia ako sila pre dobro 

Jednou z výrazných tém je aj videnie Británie ako krajiny, ktorá využíva svoju silu 

na to, aby dosiahla dobro (v origináli „force for good“). Samotná sila môže mať viacero 

podôb, rovnako ako aj dobrá, ktoré môže použitím tej sily dosiahnuť. Aj táto kategória 

významne rezonuje v rámci diskurzu, s celkovým počtom 80 použitých odkazov (19 

explicitných, 61 implicitných). Najvyšší výskyt bol tentokrát u Dominica Raaba (21 

implicitných). Nasledujú Theresa Mayová (7 explicitných, 9 implicitných), Boris Johnson 

(5 explicitných, 9 implicitných), Penny Mordauntová (3 explicitné, 7 implicitných, 1 

neutrálny), Priti Patelová (5 implicitných, 2 neutrálne), Elizabeth Trussová (1 explicitný, 3 

implicitné) a Jeremy Hunt (2 explicitné a 1 implicitný). Vo volebných programoch bol 

zaznamenaný 1 explicitný a 3 implicitné odkazy.  

Samotný termín „sila pre dobro“ nie je ľahké definovať, pretože v sebe zahŕňa 

množstvo významov. Jeho použitie v rôznych kontextoch robí z Británie mierotvorcu, 

šíriteľa demokracie, bojovníka za ľudské práva, inovátora či ochrancu životného 

prostredia. Štát sa tak stáva prostriedkom, ktorým je možné dosiahnuť rôzne druhy dobra. 

Dominic Raab, u ktorého táto téma obzvlášť rezonuje, silu pre dobro definoval ako 

„boj za základné ľudské práva,“224 na inom mieste zas ako „všetko od klimatickej zmeny 

po vzdelávanie dievčat.“225 Iné ciele sú prispôsobené modernej dobe. Vďaka využívaniu 

najnovších technológií môže Veľká Británia poháňať inováciu, a byť tak silou pre dobro – 

jednak v komerčnom slova zmysle (vytvorením zelených pracovných miest), jednak 

dávaním dobrého príkladu nasledujúcej generácii v ochrane planéty a životného 

 
222 Dominic Raab, „Speech to Conservative Party Conference“ (prejav, Conservative Party Conference, 
Manchester, 7. október 2019), 
https://www.youtube.com/watch?v=BBlU1mGWl6c&ab_channel=Conservatives. [dostupné 19. 3. 2021] 
223 Conservative Party, The Conservative and Unionist Party Manifesto 2017, 37. 
224 Raab, „Foreign Secretary's introduction to the Queen’s Speech debate“. 
225 Raab, „Charting a path for Global Britain“. 

https://www.youtube.com/watch?v=BBlU1mGWl6c&ab_channel=Conservatives
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prostredia.226 Aj Penny Mordauntová vidí v nových technológiách potenciál konať dobro – 

z jej pohľadu predovšetkým v snahe čeliť výzvam v zdravotníctve či mikrobiologickom 

výskume.227 Svojím výrokom z roku 2018 predbehla dobu, keďže v časoch pandémie 

vírusu COVID-19 sa jedným z významov sily pre dobro stal práve medicínsky výskum, 

ktorý sa týkal liečby a vývoja vakcíny. 

Raab silu pre dobro radí medzi jeden z troch pilierov Global Britain – prvým je 

priateľstvo s podobne zmýšľajúcimi krajinami, druhým globálny obchod. 

 

„Tretím pilierom našej globálnej Británie bude Spojené kráľovstvo ako ešte 

mocnejšia sila pre dobro na svete. Hodnoty demokracie, ľudských práv 

a medzinárodnej vlády zákona naďalej ostanú svetlom, ktoré nám ukazuje cestu. 

Budeme lídrami v globálnych záležitostiach, na ktorých naozaj záleží, ako napr. 

klimatická zmena.“228 

 

Hodnoty demokracie ako základ sily pre dobro sa vyskytujú naprieč diskurzom. 

V svojom prejave na bankete Lorda Mayora Theresa Mayová zdôrazňuje výnimočnosť 

„toho definujúceho britského ducha – a základných hodnôt férovosti, spravodlivosti 

a ľudských práv – aby sme mohli použiť náš vplyv vo svete na [konanie] dobra.“229 Okrem 

hodnôt však koncept sily pre dobro vychádza aj z britskej histórie a niekdajšieho 

postavenia „jedného z garantov mieru a demokracie na našom kontinente.“230 Volebný 

program Konzervatívnej strany z roku 2019 uvádza konkrétne momenty, keď sa Británia 

zachovala ako ochranca mieru a ľudských práv, a naznačuje, že z takýchto kapitol z dejín 

si chce brať inšpiráciu pre ďalšie smerovanie. 

 

„Od pomoci ukončiť obchod s otrokmi až po riešenie moderného otroctva bola 

Británia dlho majákom slobody a ľudských práv – a aj dlho bude. Sme pyšní 

na naše mierotvorné a humanitárne snahy po celom svete, hlavne vo vojnou 

rozvrátených či rozdelených spoločnostiach. Keď odídeme z EÚ, budeme za tieto 

hodnoty bojovať ešte silnejšie.“ 231 

 

 
226 Raab, „Charting a path for Global Britain“. 
227 Mordaunt, „The Great Partnership: Delivering Global Britain“. 
228 House of Commons, „Global Britain, Volume 671“. 
229 May, „PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017“. 
230 Boris Johnson, „PM statement in the House of Commons“ (prejav, House of Commons, Londýn, 19. 
október 2019), https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-in-the-house-of-commons-19-
october-2019. [dostupné 31. 3. 2021] 
231 Conservative and Unionist Party, The Conservative and Unionist Party Manifesto 2019, 53. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-in-the-house-of-commons-19-october-2019
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-in-the-house-of-commons-19-october-2019
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Theresa Mayová zdôraznila, že nechce „zopakovať chyby minulosti snahou nanútiť 

demokraciu iným krajinám skrz zmenu režimu.“232 Na tomto mieste tak nepriamo priznáva 

zlyhania, ku ktorým v minulosti došlo pri obdobných britských misiách. I keď jej prejavu 

predchádzali istá reflexia a vyrovnanie sa s problematickými momentami dejín, Mayová 

dodala, že tieto zlyhania by nemali „paralyzovať medzinárodnú komunitu, keď jej dávno 

zavedené hodnoty sú v ohrození.“233 

Podobne ako pri iných kategóriách, aj pri sile pre dobro sa stretávame s naratívom, 

že členstvo v EÚ prerušilo aktivity, v ktorých bola Británia dovtedy lídrom, a až odchodom 

z únie je možné vrátiť sa k starej a spiacej identite. Spojené kráľovstvo tak hodlá byť 

„bojovníkom za základné slobody zakotvené v Charte OSN a nebojácnym obrancom 

medzinárodného systému založeného na pravidlách.“234  

Napriek odchodu z Európskej únie Británia nemá v úmysle ostať sama v boji 

za dosiahnutie dobra. Podobne ako v iných oblastiach si na to vyberá rovnako 

zmýšľajúcich partnerov, ktorí zdieľajú jej hodnoty. 

 

„Pravdaže, nie vždy sa zhodneme na každom kroku. Ale podperou tohto vzťahu je 

aliancia hodnôt a záujmov medzi našimi ľuďmi, ktorá je už celé generácie silou pre 

dobro na svete – a musí ňou aj ostať.“235 

4.1.6 Británia ako obchodujúci národ 

Posledná podkapitola sa venuje zmienkam Veľkej Británie ako obchodujúceho 

národa – toho, kto bojoval za voľný obchod a poháňal ho vpred. Z celkového počtu 99 

zmienok bolo 24 explicitných a 75 implicitných. Najvyšší výskyt bol – celkom 

pochopiteľne – u Elizabeth Trussovej, ministerky pre medzinárodný obchod (7 

explicitných a 25 implicitných odkazov). Nasledujú Boris Johnson (6 explicitných, 13 

implicitných), Theresa Mayová (5 explicitných, 11 implicitných), Dominic Raab (1 

explicitný, 13 implicitných), Jeremy Hunt (2 explicitné, 3 implicitné), Penny Mordauntová 

(1 explicitný, 3 implicitné) a Priti Patelová (3 implicitné). Je to jedna z mála skúmaných 

kategórií, ktorá sa vyskytuje u každého rečníka. Vo volebných programoch boli 

 
232 Theresa May, „PM speech to the UN General Assembly“ (prejav, UN General Assembly, New York, 26. 
september 2018), https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-un-general-assembly-26-
september-2018. [dostupné 25. 3. 2021] 
233 May, „PM speech to the UN General Assembly“. 
234 Dominic Raab, „Global Britain is leading the world as a force for good“ (autorizovaný článok, Londýn, 23. 
september 2019), https://www.gov.uk/government/speeches/global-britain-is-leading-the-world-as-a-
force-for-good-article-by-dominic-raab. [dostupné 26. 3. 2021] 
235 May, „PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-un-general-assembly-26-september-2018
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-un-general-assembly-26-september-2018
https://www.gov.uk/government/speeches/global-britain-is-leading-the-world-as-a-force-for-good-article-by-dominic-raab
https://www.gov.uk/government/speeches/global-britain-is-leading-the-world-as-a-force-for-good-article-by-dominic-raab
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zaznamenané 2 explicitné a 3 implicitné odkazy. 

V manifeste Konzervatívnej strany z volieb 2017 je uvedená formulácia: „Chceme 

byť globálny národ, ktorý je konkurencieschopný, vyzerajúci von a otvorený biznisu.“236 

Vnímanie Británie ako obchodujúceho národa je tiež druhým z Raabových troch pilierov 

Global Britain – za prvý považuje rovnako zmýšľajúcich priateľov a spojencov, tretím je 

sila pre dobro. V tomto bode vidí globálnu Britániu ako „energického bojovníka za voľné 

a otvorené obchodovanie“.237 Podobne ako zvyšné dva piliere je aj tento založený 

na britských hodnotách, medzi ktoré Theresa Mayová radí aj vieru vo voľný obchod.238  

Slobodné obchodovanie v tomto diskurze plní hneď niekoľko úloh. Jednak je viera 

vo voľný obchod hodnotou – základom, o ktorý je možné sa oprieť v plánoch na globálnu 

ekonomickú spoluprácu. No je aj prostriedkom dosiahnutia tejto spolupráce a šírenia iných 

hodnôt a slobôd. Ako uvádza Elizabeth Trussová,  

 

„V svojej podstate je voľný obchod o rozširovaní slobody cez hranice. Je 

katalyzátorom zdieľania myšlienok, produktov, služieb a inovácií, ktoré zlepšujú 

naše životy.“239 

 

Okrem hodnôt vychádza koncept obchodujúceho národa aj z histórie. Na viacerých 

miestach sa pripomína, že to bola Británia, kto bol „nositeľom istej myšlienky 

ekonomického poriadku, na ktorej bolo postavené posledné storočie rastu.“ 240 Pri svojom 

prejave na bankete Lorda Mayora, ktorý sa tradične koná v londýnskom Guildhall (pozn. 

aut.: budova kedysi využívaná na stretnutia cechov), Mayová siaha do ešte dávnejšej 

minulosti a vyzdvihuje význam toho miesta – „stojí [tu] ako živý dôkaz priekopníckeho 

obchodu a inovácií našich predkov.“241 

Taktiež je tu prítomné časté využívanie konkrétnych historických odkazov, najmä 

úspechov britských ekonómov, ako Adam Smith, David Ricardo či John Maynard Keynes, 

a ich vplyvov na ekonomickú teóriu a podobu dnešných finančných inštitúcií. Boris 

Johnson zdôrazňuje, že: 

 

 
236 Conservative Party, The Conservative and Unionist Party Manifesto 2017, 17. 
237 House of Commons, „Global Britain, Volume 671“. 
238 Theresa May, „A new era of cooperation and partnership between the UK and the EU“ (prejav, Florencia, 
22. september 2017), https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-
cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu. [dostupné 28. 3. 2021] 
239 House of Commons, „Global Britain, Volume 670“. 
240 May, „PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017“. 
241 May, „PM speech to the Lord Mayor’s Banquet [2018]“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
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„...keďže sa tieto myšlienky zrodili v tejto krajine, bol práve voľný obchod – viac 

než akákoľvek iná ekonomická myšlienka – tým, čo neuveriteľne rýchlo vytiahlo 

ľudí z chudoby.“242 

 

Na záver, aj vo videní Británie ako majáka voľného obchodu je zjavný pocit, 

že členstvo v Európskej únii Britov odstrihlo od identity korzárov obchodníkov. Vo 

vyjadreniach Elizabeth Trussovej aj Borisa Johnsona sa uvádza, že to boli „dekády 

hibernácie pre bojovníka za globálny voľný obchod,“243 a že odchodom z únie sa Veľká 

Británia z tohto spánku prebúdza, aby znovu zaujala svoje niekdajšie miesto.244 To všetko 

v čase, keď – podľa Johnsona – svetový voľný obchod takého bojovníka potrebuje.245 

Koncept obchodujúceho národa v rámci Global Britain tak vychádza z britských 

hodnôt a historickej tradície, ku ktorej sa skúmaní rečníci hlásia. Okrem voľného obchodu 

– ktorý je jeho myšlienkovým základom a prostriedkom – má šíriť aj hodnoty a slobody, 

z ktorých sám vychádza. 

 

„Máme ambíciu nielen obraňovať hranice slobody, ale ich aj rozšíriť. Presne tak, 

ako sme viedli v otváraní obchodu s tovarmi počas posledných dvoch storočí, tak sa 

ako globálna Británia budeme usilovať dosiahnuť to isté [v iných oblastiach]...“246 

4.1.7 Zhrnutie 

Všetkých šesť navzájom prepojených kategórií, ktoré boli v debate o Global Britain 

identifikované, sleduje ten istý cieľ. Vo všeobecnosti rečníci využívajú definíciu britských 

hodnôt ako východisko pre ďalšie myšlienky. Sú tým, čo vymedzuje „britskosť“ a čo bolo 

šírené do celého sveta s cieľom zmeniť ho k lepšiemu. Zároveň boli podmienkou 

pri výbere spojencov a priateľov. Tieto hodnoty sa zrodili v  minulosti a ovplyvňovali 

nielen britskú  históriu, ale aj tú svetovú. Stali sa základom dnešného demokratického 

sveta. Aj keď môžu panovať nezhody v tom, či hodnoty pretrvajú bez akejkoľvek ochrany 

a starostlivosti, rečníci na nich chcú vybudovať nové miesto Británie vo svete. Znovu ich 

využijú pri voľbe spojencov, v globálnom obchode a humanitárnych a rozvojových 

projektoch.  

 

 
242 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
243 Ibid. 
244 House of Commons, „Free Trade Agreements, Volume 671“. 
245 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
246 House of Commons, „Global Britain, Volume 670“. 
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Priatelia a spojenci sú spomínaní so zámerom demonštrovať, že i keď je Británia 

pomerne schopná sama osebe, na dosiahnutie svojich cieľov potrebuje partnerov 

zdieľajúcich jej hodnoty a víziu. Keďže sú tieto hodnoty pomerne staré a Spojené 

kráľovstvo ich využilo pri výbere spojencov už v minulosti, mnohí z vytúžených priateľov 

budú tí istí, s ktorými Britániu spájalo puto už dávnejšie, napr. krajiny anglosféry 

či niekdajšie kolónie. Rečníci sú pomerne opatrní pri menovaní týchto krajín a nezriedka 

v čisto anglosférnom kontexte spomenú Japonsko ako ďalší štát, ktorý má zdieľať tie isté 

presvedčenia a rovnaké zmýšľanie. Je možné, že sa tak deje s cieľom vyhnúť sa 

obvineniam z obnovy impéria či lipnutia na White Commonwealthe. Keďže sa rečníci 

snažia o posilnenie alebo nadviazanie spojenectiev, je v ich záujme sa takýchto vyjadrení 

vyvarovať a nezmariť budúcu spoluprácu.  

Aby bolo možné vytýčiť, na akom historickom odkaze chce Británia stavať svoje 

ďalšie smerovanie, je nutné, aby sa vysporiadala so svojou minulosťou. Aby určila 

kľúčové momenty, na ktoré je hrdá. Či okolo seba buduje naratív víťaza alebo obete. 

V skúmanom konzervatívnom diskurze ide predovšetkým o vyjadrenia chváliace britskú 

minulosť, úspechy, historické osobnosti a prelomové okamihy. Je tu prítomných 

aj niekoľko momentov reflexie a priznania minulých chýb. Tiež je možné nájsť tvrdenia, 

ktoré imperiálnu minulosť čiastočne zľahčujú či nepriamo popierajú. Napriek tomu 

diskurzu dominuje hrdosť a oslava britskej minulosti. 

Posledné tri kategórie sú navzájom silno prepojené. Predstavujú tri aspekty toho, 

čím Británia zvykla byť a čím sa hodlá stať. Je tu zjavný naratív zlomu, odklonu 

od niekdajšej trajektórie a totožnosti vstupom do EÚ. Svojím odchodom z nej majú 

možnosť vrátiť sa k pôvodnej identite globálneho obchodujúceho národa a sily pre dobro. 

Nový cieľ je identický s tým starým – budovať na britských hodnotách a šíriť ich po celom 

svete, byť motorom voľného obchodu, demokracie a pomoci a spojiť sa v tejto snahe 

s rovnako zmýšľajúcimi spojencami, využívajúc svoju minulosť ako inšpiráciu pre budúce 

činy. 

4.2 Delenie podľa rečníkov 

V druhej časti sa výskum zameral na analýzu prejavov jednotlivých rečníkov. 

Skúma, aké témy či výrazové prostriedky u nich prevažujú, a to predovšetkým vzhľadom 

na ich rezort, no tiež minulosť, vzdelanie a postoj v referende o brexite.  

Siedmi skúmaní predstavitelia Konzervatívnej strany sa odlišujú zázemím, 
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vysokoškolským zameraním a cestou, ktorou sa ubrali po dokončení štúdia. Až piati z nich 

majú ako svoju alma mater Oxfordskú univerzitu. Boris Johnson nadviazal na základy 

z Etonu a zameral sa na klasické vzdelanie, literae humaniores – diela starých Grékov 

a Rimanov, latinčinu a filozofiu.247 Jeremyho Hunta a Elizabeth Trussovú spája štúdium 

odboru Filozofia, politika a ekonómia,248 Theresa Mayová má titul z geografie.249 Dominic 

Raab na Oxforde vyštudoval právo, neskôr sa špecializoval na medzinárodné právo 

na Cambridgeskej univerzite.250 Priti Patelová a Penny Mordauntová ako jediné 

v životopise nemajú niektoré z oxfordských kolégií, zrejme kvôli rodinnému zázemiu. 

Patelová, ktorej starí rodičia pochádzajú z Indie a cez Ugandu imigrovali do Spojeného 

kráľovstva, vyštudovala ekonómiu na Keele University a University of Essex.251 

Mordauntová sa špecializovala na filozofiu na University of Reading.252 

Rozchádzajú sa aj v smere, ktorým sa ubrala ich kariéra po absolvovaní štúdia. 

Väčšina z nich sa však istým spôsobom pohybovala v oblasti financií a biznisu. Mayová 

našla uplatnenie v bankovom sektore a finančníctve.253 Jeremy Hunt sa venoval podnikaniu 

a PR, Trussová manažmentu.254 Patelová a Mordauntová pracovali v komunikačných 

tímoch a korporačných vzťahoch.255 Výnimkou sú dvaja ministri zahraničných vecí. 

Johnson dlhé roky pôsobil v žurnalistike ako silný euroskeptický hlas a následne bol 

zvolený za londýnskeho starostu,256 Raab sa venoval právnickej praxi.257 

Poslednou deliacou líniou je ich postoj v referende o brexite. Johnson, Raab 

a Patelová boli tvárami Vote Leave, teda odchodu z Európskej únie.258 Tento názor 

 
247 The Editors of Encyclopaedia Britannica, „Boris Johnson“, Britannica, naposledy upravené 12. apríla 
2021, https://www.britannica.com/biography/Boris-Johnson. [dostupné 30.4.2021]  
248 „The Rt Hon Elizabeth Truss MP“, Government Digital Service, nedatované, 
https://www.gov.uk/government/people/elizabeth-truss. [dostupné 30.4.2021] + 
„About Jeremy“, Jeremy Hunt HP, nedatované, https://www.jeremyhunt.org/about-jeremy. [dostupné 
30.4.2021]  
249 „The Rt Hon Theresa May MP“, Government Digital Service, nedatované, 
https://www.gov.uk/government/people/theresa-may. [dostupné 30.4.2021]  
250 „The Rt Hon Dominic Raab MP“, Government Digital Service, nedatované, 
https://www.gov.uk/government/people/dominic-raab. [dostupné 30.4.2021]  
251 „Profile: Priti Patel“, BBC, 20. november 2018, https://www.bbc.com/news/uk-politics-41913203. 
[dostupné 30.4.2021] 
252 „About Penny“, Penny Mordaunt MP Portsmouth North, nedatované, 
https://www.pennymordaunt.com/about-penny. [dostupné 30.4.2021]  
253 „The Rt Hon Theresa May MP“. 
254 „The Rt Hon Elizabeth Truss MP“. + „About Jeremy“. 
255 „About Penny“. + „Profile: Priti Patel“.  
256 The Editors of Encyclopaedia Britannica, „Boris Johnson“. 
257 „The Rt Hon Dominic Raab MP“. 
258 „Who is Dominic Raab?“, BBC, 18. jún 2020, https://www.bbc.com/news/uk-politics-52064637. 
[dostupné 30.4.2021] + The Editors of Encyclopaedia Britannica, „Boris Johnson“. + „Profile: Priti Patel“. 

https://www.britannica.com/biography/Boris-Johnson
https://www.gov.uk/government/people/elizabeth-truss
https://www.jeremyhunt.org/about-jeremy
https://www.gov.uk/government/people/theresa-may
https://www.gov.uk/government/people/dominic-raab
https://www.bbc.com/news/uk-politics-41913203
https://www.pennymordaunt.com/about-penny
https://www.bbc.com/news/uk-politics-52064637
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zastávala aj Mordauntová.259 Hunt a Trussová boli za zotrvanie, i keď istý čas po konaní 

referenda zmenili názor a boli odhodlaní Britániu vyviesť z EÚ.260 Mayovej situácia je 

obdobná – zo zástankyne Remain sa stala premiérka, ktorá mala dotiahnuť brexit 

do zdarného konca.261 

Táto stať primárne sleduje témy, ktorým sa v sledovanom období zo svojich postov 

venovali. Pre zjednodušenie a sprehľadnenie boli vytvorené tabuľky uvádzajúce počty 

zmienok v jednotlivých kategóriách. Numerické vyjadrenie odkazov je uvádzané v tvare 

„celkový počet nostalgicky podfarbených zmienok (počet explicitných/počet 

implicitných/počet neutrálnych)“. Neutrálne výroky sú vyjadrené len pri tých rečníkoch 

a kategóriách, kde boli zaznamenané, vzhľadom na ich zriedkavý výskyt. 

 

Tab. 1 (Výskyt explicitných a implicitných zmienok politikov v skúmaných kategóriách) 

 Theresa 
Mayová 

Boris 
Johnson 

Jeremy 
Hunt 

Dominic 
Raab 

Hodnoty 35 (8/27) 16 (2/14) 29 (4/25) 28 (1/27) 
Priatelia a spojenci 25 (7/18) 14 (3/11) 20 (4/16) 10 (0/10) 
→ spolupráca s anglosférou 13 (4/9) 6 (1/5) 6 (2/4) 7 (0/7) 
→ spolupráca s niekdajšími 
kolóniami 

7 (2/5) 14 (2/12) 10 (3/7) 2 (0/2) 

Vyrovnávanie sa 
s minulosťou 

19 (12/7) 12 (6/6) 10 (8/2) 5 (1/4) 

→ historické udalosti 10 (10/0) 15 (12/3) 13 (13/0) - 
→ historické osobnosti 6 (5/1) 12 (12/0) 9 (9/0) - 
→ historické úspechy 13 (12/1) 17 (13/4) 7 (5/2) - 

Krajina s globálnym 
duchom 

16 (6/10) 11 (1/10) 1 (1/0) 8 (1/7) 

Sila pre dobro 16 (7/9) 14 (5/9) 3 (2/1) 21 (0/21) 
Obchodujúci národ 16 (5/11) 19 (6/13) 5 (2/3) 14 (1/13) 
Spolu 176 150 113 95 
 

  

 
259 Penny Mordaunt, „Brexit reflections from Penny Mordaunt“, Brexit Central, 7. január 2020, 
https://brexitcentral.com/brexit-reflections-from-penny-mordaunt/. [dostupné 30.4.2021]  
260 Matthew Weaver, „How remain-voting Tories responded to new referendum question“, The Guardian, 
11. október 2017, https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/11/how-remain-voting-tories-
responded-to-new-referendum-question. [dostupné 30. 4. 2021]   
261 Brian Wheeler a Gavin Stamp, „The Theresa May story: The Tory leader brought down by Brexit“, BBC, 
24. máj 2019, https://www.bbc.com/news/election-2017-46225949. [dostupné 30. 4. 2021] 

https://brexitcentral.com/brexit-reflections-from-penny-mordaunt/
https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/11/how-remain-voting-tories-responded-to-new-referendum-question
https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/11/how-remain-voting-tories-responded-to-new-referendum-question
https://www.bbc.com/news/election-2017-46225949
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Tab. 2 (Výskyt explicitných  a implicitných zmienok politikov v skúmaných kategóriách) 

 Elizabeth 
Trussová 

Priti 
Patelová 

Penny 
Mordauntová 

Volebné 
programy 

Hodnoty 19 (1/18) 2 (0/0/2) 17 (2/14/1) 9 (1/8) 
Priatelia a spojenci 24 (2/20/2) - 3 (0/3) 5 (1/4) 
→ spolupráca s anglosférou 10 (0/10) - - 1 (0/1) 
→ spolupráca s niekdajšími 
kolóniami 

5 (0/5) 4 (0/4) 9 (0/9) 1 (0/1) 

Vyrovnávanie sa 
s minulosťou 

4 (4/0) - 1 (1/0) 11 (2/9) 

→ historické udalosti 6 (6/0) - 2 (2/0) 1 (1/0) 
→ historické osobnosti 7 (7/0) - - - 
→ historické úspechy 1 (1/0) - 4 (3/1) 2 (1/1) 
Krajina s globálnym 
duchom 

2 (0/2) 1 (0/1) 1 (1/0) 8 (2/6) 

Sila pre dobro 4 (1/3) 7 (0/5/2) 11 (3/7/1) 4 (1/3) 
Obchodujúci národ 32 (7/25) 3 (0/3) 4 (1/3) 5 (2/3) 
Spolu 114 17 52 48 

4.2.1 Theresa Mayová 

U Theresy Mayovej, premiérky Spojeného kráľovstva v rokoch 2016 – 2019, bolo 

analyzovaných 10 verejných vystúpení, okrem iných prejavy v Lancaster House, 

vo Florencii, na sneme amerických republikánov a na banketoch u Lorda Mayora. V nich 

bolo zaznamenaných 176 relevantných odkazov. Najviac dominantnou kategóriou boli 

„hodnoty“ s celkovo 35 zmienkami (8 explicitných a 27 implicitných). 

Mayová vo svojich prejavoch pokrýva všetky skúmané kategórie. Tri formy 

budúceho smerovania globálnej Británie (krajina s globálnym duchom, sila pre dobro 

a obchodujúci národ) majú dokonca rovnaké zastúpenie, s celkovým počtom 16 zmienok. 

Pomerne hojné zastúpenie v každej kategórii nie je prekvapujúce – koniec koncov, bola to 

práve Mayová, kto v Lancaster House predstavil koncept Global Britain. Naprieč jej 

vystúpeniami je vidieť tendenciu upresniť nový vzťah Británie k Európe a podobne ako iní 

rečníci, aj ona vníma členstvo v únii ako isté interregnum či obdobie spánku, ktoré Britov 

oddelilo od ich pôvodného poslania a identity. Svojím odchodom tak môžu reštaurovať 

„parlamentnú demokraciu a národné sebaurčenie“.262 Vidieť tu tiež vyzdvihovanie 

spolupráce s anglofónnym svetom (predovšetkým s USA) a podopierať ju historickou 

tradíciou kooperácie práve s týmito krajinami. Výziev na spoluprácu s Commonwealthom 

je u Mayovej pomenej a táto téma u nej až tak nerezonuje. 

Pri pohľade na rôzne publiká, ktorým boli prejavy smerované, sú badateľné 
 

262 May, „The government's negotiating objectives for exiting the EU“. 
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rozdiely vo forme vyskytujúcich sa kategórií. Vo verejných vystúpeniach na domácej 

neparlamentnej pôde (napr. Mansion House, Lancaster House či bankety u Lorda Mayora), 

je citeľná preferencia zdôrazňovať poslanie Británie ako sily pre dobro. To má byť 

založené na Mayovej definícii britských hodnôt, ktoré svetu zabezpečili úspešný vývoj po 

druhej svetovej vojne. Tieto prejavy sa opierajú o mnoho historických, ale nie nutne 

špecifických odkazov. Premiérka často reflektuje nad minulosťou, chváli predošlé úspechy 

či identitu Británie ako „kolísky demokracie“ a „lídra inovácie“,263 no tiež poukazuje 

na chyby v snahe zmeniť krajiny a celé regióny na svoj obraz.264 Explicitnejšie historické 

zmienky je vidieť v jej vystúpení v Chatham House, kde sa opiera o odkaz a citácie 

Winstona Churchilla a Dwighta Eisenhowera, zapojenie v druhe svetovej vojne 

aj o zavedenie všeobecného volebného práva.265 V Lancaster House, pri predstavení 

konceptu Global Britain, sú skryté náznaky excepcionalizmu. 

 

„Sme európskou krajinou – a sme pyšní na naše zdieľané európske dedičstvo – no 

tiež sme krajinou, ktorá vždy hľadela ďalej než za Európu, do širšieho sveta.“266 

 

V zahraničných prejavoch ide Mayovej predovšetkým o predstavenie Veľkej 

Británie ako globálneho národa s úspešnou minulosťou, ktorý si hľadá spojencov 

s rovnakými hodnotami. Veľmi často rôznym zahraničným publikám tvrdí, že práve oni sú 

– aj vďaka minulej spolupráci – tým potenciálnym priateľom, ktorý vyznáva potrebné 

hodnoty.267 Pred Valným zhromaždením OSN nastáva aj moment reflexie, počas ktorého 

Mayová priznáva, že nechcú opakovať chyby minulosti, keď sa snažili priniesť iným 

krajinám demokratickú vládu skrz zmenu režimu.268 Spomínaný excepcionalizmus 

nenájdeme len na domácej pôde, ale aj vo Florencii. 

 

„Možno práve vďaka našej histórii a geografii sme Európsku úniu nikdy nevnímali 

ako integrálnu súčasť nášho národného príbehu spôsobom, akým to cítia mnohí 

v Európe.“269 

 

Samotné historické odkazy sú hojne prítomné v jej prejave na kongrese amerických 

republikánov. Tam opäť využíva osobnosť Churchilla, dobre známu cieľovému publiku, 

 
263 May, „PM speech on our future economic partnership with the European Union“. 
264 May, „PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017“. 
265 May, „The State of Politics“. 
266 May, „The government's negotiating objectives for exiting the EU“. 
267 May, „PM speech at Munich Security Conference“. 
268 May, „PM speech to the UN General Assembly“. 
269 May, „A new era of cooperation and partnership between the UK and the EU“. 
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ako aj reálie blízke Američanom – ich Deklaráciu nezávislosti a spoločnú účasť v bojoch 

druhej svetovej vojny či na vytvorení povojnového sveta. V cudzom prostredí Mayová 

neváha pracovať s odkazom a citáciami miestnych osobností, ako Franklin Delano 

Roosevelt a Theodore Roosevelt. To všetko za účelom podoprieť svoj návrh ďalšej 

spolupráce, založený na minulom partnerstve a spoločných hodnotách.270 

Mayová v svojich prejavoch približne rovnomerne pokrýva všetky kategórie 

a veľkú pozornosť venuje predovšetkým britským hodnotám. V jej vystupovaní vidieť 

rozdiely v závislosti od cieľového publika, predovšetkým vo forme nostalgicky 

podfarbených odkazov. Explicitné zmienky histórie sa využívajú v zahraničí 

pri nadväzovaní spolupráce so žiaducim partnerom. V domácom prostredí ich je pomenej 

a vyskytujú sa vtedy, ak je vhodné britské publikum motivovať minulými úspechmi. Inak 

sú domáce zmienky skôr implicitného charakteru a zamerané na budúcnosť. 

4.2.2 Boris Johnson 

Čo sa týka Borisa Johnsona, ministra zahraničných vecí v rokoch 2016 – 2018 

a premiéra od roku 2019 do súčasnosti, v rámci výskumu sú zahrnuté verejné vystúpenia 

z oboch postov, ktoré v skúmanom období zastával. Celkovo bolo analyzovaných 16 

prejavov a zaznamenaných 150 výrokov s istou mierou nostalgie. Vyšší počet primárnych 

prameňov je spôsobný hneď dvomi funkciami, ktoré v skúmanom čase zastával.  

Podobne ako u Mayovej, aj u Johnsona je možné odsledovať isté zmeny vzhľadom 

na prostredie, v ktorom sa nachádza. Na parlamentnej pôde jeho vyjadrenia nie sú bohaté 

na nostalgicky zafarbené výroky, práve naopak. Zo skúmaných kategórií sa venuje 

všetkým rovnomerne a zdôrazňuje spoluprácu s krajinami anglosféry, i keď nie explicitne 

– skôr akoby ich zmienením len vymenovával náhodné krajiny, bez toho, aby im pripísal 

hlbší význam. Parlamentné prostredie je však miestom, kde od neho jeho konzervatívni 

kolegovia aj oponenti takéto výroky čakajú, čo sa viackrát prejavilo v ich otázkach 

v rozprave po Johnsonovom prejave. Ten vtedy zodpovedal otázku o detailoch 

ekonomickej spolupráce s Commonwealthom, no ďalej túto tému nerozvinul.271 V inom 

prípade sa ostro ohradil voči sugesciám z rád labouristov, že sa vláda snaží o vytvorenie 

postu ministra pre kolónie.272 Zdalo by sa tak, že i keď ho parlamentní kolegovia majú 

 
270 May, „Theresa May's speech to the Republican 'Congress of Tomorrow' conference“. 
271 House of Commons, „Global Britain, Volume 643“ (debata, Londýn, 26. jún 2018), 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-06-26/debates/CFB29D00-A568-4AAE-87E4-
E9AD5B30C3A0/GlobalBritain. [dostupné 14. 3. 2021] 
272 House of Commons, „Global Britain, Volume 677“. 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-06-26/debates/CFB29D00-A568-4AAE-87E4-E9AD5B30C3A0/GlobalBritain
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-06-26/debates/CFB29D00-A568-4AAE-87E4-E9AD5B30C3A0/GlobalBritain
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zafixovaného z minulosti ako nositeľa istých myšlienok, Johnson sa od nich v istých 

chvíľach dištancuje – a tým akoby popieral ich historický význam či miesto v britskej 

minulosti. 

Pred britským neparlamentným publikom už používa viac historických odkazov, 

dokonca tu nájdeme aj témy excepcionalizmu (skrz vyjadrenia ako „my sme 

protagonista“273) a ostrovného príbehu.  

 

„Nebudeme potrebovať [EÚ] z jednoduchého dôvodu – Spojené kráľovstvo nie je 

európskou mocnosťou na základe zmluvy alebo zákona, ale neodvolateľnými faktmi 

v oblasti histórie, geografie, jazyka, kultúry, inštinktu a pocitu.“274 

 

Výnimočnosť sa manifestuje predovšetkým v podobe minulých úspechov. I keď sa 

pri mnohých pripomína, že boli dosiahnuté aj vďaka pomoci priateľov, tie samostatné 

u Johnsona prevažujú a majú väčšiu váhu. V súvislosti s tým sa tiež zamýšľa, či aj budúce 

generácie Britov budú oplývať tým istým duchom a odhodlaním, no jedným dychom 

obviňuje svojich viktoriánskych predkov zo šovinizmu.275 V záplave chvál je tak možné 

nájsť aj momenty kritického zhodnotenia vlastnej minulosti, avšak v značne nižšej 

frekvencii. 

V neparlamentnom prostredí tiež viac rozoberá spoluprácu s krajinami anglosféry 

či niekdajšími kolóniami. Podobne ako iní rečníci vníma odchod z EÚ ako príležitosť byť 

národom, ktorý ešte viac hľadí smerom von a chce byť v intenzívnejšom vzťahu s určitými 

regiónmi, než tomu bolo za čias členstva v projekte integrácie. I keď v parlamente sa 

konkrétnejším vyjadreniam na adresu Commonwealthu vyhýbal, v iných prejavoch je 

zjavné, že mu pripisuje špecifický význam. Spoločenstvo tvorí tretinu svetovej populácie, 

spomedzi svetových zoskupení vyvoláva podobný entuziazmus ako popularita kráľovnej 

Alžbety II. medzi hlavami štátov, pokrýva široké spektrum tém. Všetky tieto dôvody 

Johnson menuje ako hodné obdivu a ďalšej spolupráce.276 Zároveň v Commonwealthe vidí 

ekonomický potenciál jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete,277 navyše 

zmýšľajúcej rovnako ako Veľká Británia. 

 

 

 
273 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
274 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
275 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
276 Johnson, „Commonwealth has key role to play in the bright future for Britain“. 
277 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
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„Rozšírenie našej diplomatickej siete v Commonwealthe [...] demonštruje náš 

záväzok vytvoriť ešte väčší úspech z tejto historickej a dôležitej siete rovnako 

zmýšľajúcich priateľov.“278 

 

V prípade zahraničného prostredia či publika záleží na konkrétnej krajine. 

Vo všeobecnosti však tieto vystúpenia sledujú istý vzorec – nájsť čo najviac podobností 

medzi Britániou a danou krajinou, zdôrazniť vyznávanie rovnakých hodnôt a vymenovať 

prípady, keď sa cesty týchto národov pretli. Japonsko je príkladom poukazovania 

na spoločné znaky – obe krajiny sú demokracie, konštitučné monarchie a ostrovné národy, 

navyše veria v tie isté hodnoty.279 V prípade Latinskej Ameriky vyzdvihuje prítomnosť 

anglofónnej populácie, ktorá v sebe chová obdiv voči britskej kultúre, či železničnej 

stanice vybudovanej na štýl Paddingtonu. Ako bonus pridáva dve britské historické 

osobnosti, ktoré sa angažovali v tejto oblasti, námorný génius Thomas Cochrane a geograf 

P. H.  Fawcett.280 

Johnson sa vo svojich prejavoch opiera o množstvo historických odkazov, a to 

aj takých, ktoré nemusia byť známe ani domácemu publiku, najmä ak ide o zmienky 

britských osobností angažujúcich sa na celom svete. Okrem domácich ekonómov, 

mysliteľov či politikov spomína aj námorníkov, objaviteľov, geografov a umelcov. Najviac 

bohatým na tieto odkazy je jeho prejav v Greenwichi, kde Thornhillovu výzdobu 

greenwichskej Old Royal Navy College pripodobňuje k Michelangelovmu dielu 

vo Vatikáne. Tu je zjavná aj Johnsonova tendencia pracovať s priestorom, v ktorom sa 

nachádza, a hľadať v ňom odkazy na britskú minulosť či výnimočné úspechy. (Spomína 

napr. námorné hodiny, ktoré sú v Greenwichi vystavené ako jeden z exponátov, či detail 

maľby nad ním, zobrazujúci panovnícku dvojicu Viliama III. a Márie II.281) Kým Theresa 

Mayová používa predovšetkým výroky politikov a štátnikov, Johnson neváha citovať 

škótskeho básnika Roberta Burnsa282 či dať viktoriánskej biede prívlastok 

„dickensovská“.283 

 
278 House of Commons, „UK Diplomatic Network in the Commonwealth, Volume 639“ (debata, Londýn, 19. 
apríl 2018). https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-04-
19/debates/18041941000006/UKDiplomaticNetworkInTheCommonwealth. [dostupné 10. 3. 2021] 
279 Boris Johnson, „Foreign Secretary holds press conference in Tokyo, Japan“ (prejav na tlačovej 
konferencii, Tokyo, 21. júl 2017). https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-holds-press-
conference-in-tokyo-japan. [dostupné 30. 3. 2021] 
280 Johnson, „We have neglected Latin America's realms of gold for too long - Brexit can change that“. 
281 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 
282 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
283 Johnson, „PM speech in Greenwich“. 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-04-19/debates/18041941000006/UKDiplomaticNetworkInTheCommonwealth
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-04-19/debates/18041941000006/UKDiplomaticNetworkInTheCommonwealth
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-holds-press-conference-in-tokyo-japan
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-holds-press-conference-in-tokyo-japan
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Prejavy Borisa Johnsona sa od ostatných odlišujú aj špecifickým štýlom – 

osobnými poznámkami, humorom, metaforami (konkrétne iránskym výrazom pre Britániu, 

Old Fox – starý lišiak284), dokonca sa v jednom prípade priznáva k príbuzenstvu s jednou 

historickou osobnosťou, dodajúc, že ho na tento fakt upozornila jeho mama.285 

V prípade Borisa Johnsona sa núka zamyslenie, prečo jeho prejavy – s ohľadom 

na to, že ich bolo skúmaných viac – neobsahujú toľko explicitných vyjadrení 

s nostalgickým podtónom, ako by sa dalo domnievať. Možných vysvetlení je viacero. 

Môže ísť o istú autocenzúru, či už zo strany Johnsona, alebo samotnej strany, ktorú 

reprezentuje a ktorej ideológiu vyjadruje prostredníctvom svojich myšlienok. V čase, keď 

je Global Britain využívaná na to, aby zabezpečila Spojenému kráľovstvu nové 

spojenectvá a utuženie starých priateľstiev, by mohlo byť nerozumné týchto partnerov 

odohnať hneď v zárodku neuváženými vyjadreniami a obvineniami z neokolonializmu 

či snáh o obnovu impéria. Tiež prichádza do úvahy možnosť, že s prevzatím postu 

premiéra bol Johnson nútený riešiť iné témy, vrátane pandémie COVID-19. Ostáva mu tak 

menší priestor na to, aby sa venoval iba zahraničnej politike, a to v čase poznačenom 

výraznou krízou. 

4.2.3 Jeremy Hunt 

V prípade Jeremyho Hunta, ministra zahraničných vecí v rokoch 2018 – 2019, boli 

analyzované 4 vystúpenia, v ktorých bolo zachytených 113 nostalgicky podfarbených 

výrokov. Témam – podobne ako u iných rečníkov – dominovali „hodnoty“ s celkovo 29 

zmienkami, z ktorých boli 4 explicitné a 25 bolo implicitných. Tie sú u Hunta alfou 

a omegou a zakladá na nich svoj koncept neviditeľnej reťaze. Úlohou Británie 

v pobrexitovom svete má byť spájanie demokracií, ktoré vyznávajú práve tieto hodnoty. 

Je to rola, ktorá predchádza brexit či členstvo v EÚ, a Británia by v nej mala ďalej 

pokračovať. Podľa Hunta tento základ predznamenáva trvácnejšie spojenectvá, keďže 

v inak meniacom sa svete ostávajú hodnoty nemenné.286 Zvláštnosťou je, že metaforu 

reťaze nie je vidieť u jeho predchodcu Borisa Johnsona. Huntov nástupca Dominic Raab 

od nej úplne upúšťa a nahrádza ju svojou definíciou troch pilierov Global Britain. (Je však 

nutné podotknúť, že Huntova myšlienka je v istej forme prítomná aj u Johnsona a Raaba, 

nie však v podobe neviditeľnej reťaze.) 

 
284 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
285 Johnson, „We have neglected Latin America's realms of gold for too long - Brexit can change that“. 
286 Hunt, „Britain and Germany: an alliance of values“. 
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Huntove prejavy sú bohaté na historické odkazy – v štyroch analyzovaných 

primárnych prameňoch sa ich našlo približne toľko, čo u Borisa Johnsona až v 16. 

Vo forme zmienok sa však od svojho predchodcu veľmi neodlišuje. Taktiež spomína 

verejnosti menej známe dejiny, ako britskú účasť v boji o nezávislosť španielskych kolónií 

v Južnej Amerike či svojich ministerských predchodcov v 19. storočí, a dopĺňa to – 

podobne ako Johnson – svojským humorom.287 V prípade zahraničných ciest a cudzieho 

publika využíva rovnakú taktiku ako jeho predchodca – poukázanie na rovnaké hodnoty 

a prieniky minulostí oboch krajín. To je zjavné v prípade Singapuru, kde spomína britské 

historické osobnosti, ktoré mali zásluhy na jeho založení či určení jeho strategického 

významu (John Fisher, Stamford Raffles a William Farquhar). Rovnako tak sú zmienené 

ich spoločná história a úspech, ktorý mal Singapuru priniesť britský vplyv.288 Podobne 

v prejave adresovanom nemeckému publiku – okrem zdieľaných hodnôt Hunt vyzdvihuje 

aj britskú humanitárnu pomoc počas prvej berlínskej krízy. 289 

U Hunta je okrem okrajového náznaku ostrovného príbehu možné nájsť aj priame 

zmienky impéria. V oboch prípadoch však ide o zmenšovanie jeho významu a potvrdenie, 

že o impérium prišli. („Nie sme veľmoc a nemáme impérium...“290) Tieto vyjadrenia nie sú 

cítiť prílišným sentimentom či volaním po obnove. Namiesto toho Hunt uvádza, v čom 

všetkom Briti dokázali uspieť aj bez impéria po svojom boku, napr. v oblasti obrany 

či obchodu.291 Formulácie, ako sú tieto, ďalej podporujú naratív excepcionalizmu, ktorý 

je prítomný u viacerých skúmaných rečníkov. Zároveň Huntove prejavy obsahujú pomerne 

ojedinelú zmienku, ktorú je možné charakterizovať ako punching above its weight – 

„príbeh malého národa, hrajúceho rozhodujúcu a osvietenú úlohu v svetových 

záležitostiach ešte neskončil.“292 

Pokiaľ ide o spoluprácu s niekdajšími kolóniami, je tu možné vypozorovať istý 

paradox. Na jednej strane Hunt zdôrazňuje pomoc juhoamerickým kolóniám pri získavaní 

ich nezávislosti od Španielska. Na druhej strane neberie do úvahy niekdajší koloniálny 

status krajín Commonwealthu, ktorý vníma ako „najdôležitejšiu severno-južnú alianciu 

 
287 Hunt, „An Invisible Chain“. 
288 Hunt, „Britain's role in a post-Brexit world“. 
289 Hunt, „Britain and Germany: an alliance of values“. 
290 Hunt, „Britain's role in a post-Brexit world“. 
291 Ibid. 
292 Hunt, „Lord Mayor's Banquet 2019: Foreign Secretary's speech“. 
https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2019-foreign-secretarys-speech 
(30.3.2021) 
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na svete.“ 293 Užšiu spoluprácu s týmto regiónom nevidí v rozvojovej pomoci či 

ekonomickej spolupráci rovnocenných národov, ale v diplomatickej blízkosti (napr. 

otváraním nových ambasád či navyšovaním počtu pracovníkov). Vzťahy s krajinami 

anglosféry nie sú uňho až tak prominentnou témou, čo aj sám potvrdzuje. 

 

„Je to malý, no myslím, že dôležitý detail, ktorý predznamenáva, ako chcem, aby sa 

naša diplomacia vyvíjala. Keď som nastúpil [do úradu], v mojej pracovni sme mali 

zabezpečenú telefonickú linku do USA, Austrálie, Kanady a na Nový Zéland. Už 

som na zoznam pridal Japonsko, Francúzsko a Nemecko.“294 

 

Kým v mnohých témach a vyjadreniach sa Hunt nelíši od iných rečníkov, najmä 

od svojho predchodcu Borisa Johnsona, vďaka viacerým prvkom sa nezameniteľne 

diferencuje. Je jediným, kto britskú rolu vo svete metaforicky nazýva „neviditeľnou 

reťazou“. Jeho prejavy sú plné historických odkazov a dokonca aj explicitných zmienok 

impéria, spôsobu vyrovnávania sa s jeho stratou či vidiny Británie ako malého národa, 

ktorý bojuje vo vyššej váhovej kategórii. 

4.2.4 Dominic Raab 

U Dominica Raaba, ministra zahraničných vecí od roku 2019 po súčasnosť, bolo 

analyzovaných 7 verejných vystúpení, v ktorých bolo zaznamenaných 95 výrokov. 

Najvýraznejšími témami boli „hodnoty“, „sila pre dobro“ a „obchodujúci národ“. Ako už 

bolo zmienené pri Jeremym Huntovi, Raab na jeho koncept Británie ako neviditeľnej 

reťaze nenadviazal, hoci túto myšlienku v inej formulácii používa tiež – nie však ako 

reťaz, ale koalíciu či konsenzus rovnako zmýšľajúcich národov. Navyše prichádza 

s vlastnou koncepciou a opiera Global Britain o tri piliere.  

 

„Prvým pilierom našej stratégie globálnej Británie bude naďalej dokazovať, že sme 

najlepší možní spojenci, partneri a priatelia našim európskym susedom. [...] Ďalší 

pilier [...] bude rola Spojeného kráľovstva ako energického bojovníka za slobodné 

a otvorené obchodovanie. [...] Na záver, tretí pilier našej globálnej Británie bude 

Spojené kráľovstvo ako ešte mocnejšia sila pre dobro na svete. Našim sprievodným 

svetlom ostanú hodnoty demokracie, ľudských práv a medzinárodnej vlády 

práva...“295 

 
293 Hunt, „An Invisible Chain“. 
294 Hunt, „An Invisible Chain“. 
295 House of Commons, „Global Britain, Volume 671“. 
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Paradoxne, v kategóriách „historické udalosti“, „historické osobnosti“ a „historické 

úspechy“ neboli – na rozdiel od jeho predchodcov na poste ministra zahraničných vecí – 

zaznamenané žiadne zmienky. Jednou z najkonkrétnejších bolo vyjadrenie na sneme 

Konzervatívnej strany, spomínajúce spev patriotickej piesne „Land of Hope and Glory“.296 

Podobne ako u Mayovej a Johnsona je možné aj v Raabových prejavoch vidieť isté 

rozdiely podľa publika, ktorému sú adresované. V parlamentnom prostredí zdôrazňuje 

koncept troch pilierov so zhruba rovnomerným zastúpením. Pod priateľmi, s ktorými by 

mali užšie spolupracovať, si viac predstavuje štáty anglosféry. Na neparlamentnej pôde, 

resp. na snemoch Konzervatívnej strany, je prítomných menej odkazov, čo sa dá vysvetliť 

viacerými spôsobmi. Jednak to môže byť spôsobené Raabom samotným – nemusí byť 

v jeho povahe či zvyku používať konkrétne historické odkazy. Na rozdiel od ostatných 

rečníkov sa počas vysokoškolského štúdia neuberal cestou filozofie a klasického vzdelania, 

ale špecializoval sa na medzinárodné právo. Na druhej strane to môže byť spôsobené 

publikom, keďže prejavy adresoval svojim straníckym kolegom rovnakého presvedčenia. 

(Tu je však nutné podotknúť, že iní rečníci takéto odkazy v obdobných situáciách 

používali.) Inak hojne využíva tému sily pre dobro a zdôrazňuje posilnenie 

Commonwealthu297 či spoluprácu s partnermi v rámci Five Eyes.298 V zahraničí dominuje 

téma hodnôt, na ktorých zakladá budúcu spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi krajinami, 

ako napr. Izraelom či USA. Spoločne tak môžu slúžiť ako sila pre dobro.299 

Dominic Raab nie je v rámci diskurzu jedinečným vďaka témam, ktorým by sa 

venoval, ale pre tie, ktoré v jeho prejavoch absentujú – hoci by sa na základe práce jeho 

predchodcov dali očakávať. Vysvetlením pre štýl skromnejší na historické odkazy môže 

byť Raabovo vzdelanie či osobná preferencia. Istým faktorom môže byť aj doba, v ktorej 

nastúpil na post ministra – kryjúca sa s pandémiou COVID-19 a prinášajúca iné témy, 

ktorým bolo nutné venovať pozornosť. 

4.2.5 Elizabeth Trussová 

V prípade Elizabeth Trussovej, ministerky pre medzinárodný obchod od roku 2019 

do súčasnosti, bolo analyzovaných 8 prejavov, v ktorých bolo nájdených 114 odkazov. 

Najvýznamnejšou témou bol – pochopiteľne vzhľadom na Trussovej rezort – „obchodujúci 

 
296 Raab, „Keynote Speech“. 
297 House of Commons, „Work of the Department, Volume 667“. 
298 House of Commons, „Global Britain, Volume 671“. 
299 Raab, „Charting a path for Global Britain“. 
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národ“, s celkovým počtom 32 zmienok. Túto kategóriu veľmi často prepája 

s „hodnotami“ a „priateľmi/spojencami“. Británia má stavať na hodnote voľného obchodu 

a obchodovať na základe svojich hodnôt – s krajinami, ktoré tieto hodnoty taktiež zdieľajú. 

Znovu sa má stať lídrom v svetovom obchode, ako ním bola dve storočia.300 

Napriek tomu dodáva, že existuje mnoho aspektov globálnej Británie, ktoré nemajú 

s obchodom veľa spoločné. Samotné obchodovanie je tiež možné využiť na šírenie hodnôt 

a slobôd do celého sveta, ako aj ideí, inovácií, produktov a služieb.301 

 

„Uistíme sa, že náš obchod je poháňaný hodnotami a prezentuje svetu to najlepšie 

z Británie.“302  

 

Trussová v svojich prejavoch využíva pomerne dosť historických odkazov – a to 

aj špecifickejších zmienok historických udalostí, osobností a úspechov, ktoré absentujú 

u jej súčasníka z rezortu zahraničných vecí Dominica Raaba. Uňho by bol ich výskyt viac 

očakávaný než u Trussovej, vzhľadom na podobu vyjadrení Raabových predchodcov. 

Veľmi často uvádzanými príkladmi u ministerky pre medzinárodný obchod sú zrušenie 

obilných zákonov a vytvorenie GATT. Najviac ich je možné nájsť v jej prejave v Chatham 

House, kde spomína whigovského historika Thomasa Macauleyho, Napoleona, trio 

Cobden, Peel a Bright a ich zásluhy na odstránení obilných zákonov, ako aj najčastejší 

odkaz naprieč diskurzom – zrušenie obchodu s otrokmi.303 Podobne ako Theresa Mayová, 

pri návšteve zahraničia využíva referencie na osobnosti či reálie známe miestnemu publiku 

– a rovnako ako Mayová v americkom kontexte spomína Winstona Churchilla.304 

V domácom prostredí sú jej odkazy špecifickejšie a obsahujú širokú škálu britských 

mysliteľov, napr. Adama Smitha, Davida Richarda, Adu Lovelaceovú či Alana Turinga. 

Vychádza sa z predpokladu, že s týmito osobnosťami je britské publikum dobre 

oboznámené.305 Tiež neváha odkazovať na nebritské postavy či reálie, ak sa tam dajú nájsť 

paralely so súčasnou situáciou – napr. Franklin Delano Roosevelt a New Deal či kritika 

prezidenta Herberta Hoovera.306 

 
300 House of Commons, „Global Britain, Volume 670“. 
301 Ibid. 
302 Elizabeth Truss, „Opening statement at International Trade Committee“ (prejav, International Trade 
Committee, online event, 4. november 2020). https://www.gov.uk/government/speeches/liz-truss-
opening-statement-at-international-trade-committee. [dostupné 3.4.2021] 
303 Truss, „Chatham House speech“. 
304 Truss, „Opening statement, call with the US Trade Representative“. 
305 Truss, „Elizabeth Truss outlines bold new era for trade“. 
306 Truss, „Global Britain and the CPTPP“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/liz-truss-opening-statement-at-international-trade-committee
https://www.gov.uk/government/speeches/liz-truss-opening-statement-at-international-trade-committee
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Okrem historických odkazov sa Trussová zaoberá aj otázkou spolupráce 

s krajinami anglosféry a niekdajšími kolóniami. Trussová je jednou z proponentov naratívu 

„zimného spánku“ ako metafory pre britské členstvo v EÚ. Odchodom z nej môžu 

nadviazať na prerušené obchodné vzťahy s rovnako zmýšľajúcimi partnermi, 

„počnúc USA, Japonskom, Austráliou a Novým Zélandom“.307 (Aj u nej Japonsko často 

plní úlohu štátu, ktorý príhodne narúša skupinu anglicky hovoriacich krajín v inak čisto 

anglofónnom kontexte. Pri svojej návšteve Japonska však Trussová poukazuje na ich 

podobné hodnoty a aj ona využíva obraz „dvoch demokratických ostrovných národov“ – 

i keď v jej prípade bez historických odkazov.308) Podobne vníma spoluprácu 

s Commonwealthom a niekdajšími kolóniami. Vidí v nich potenciálnych obchodných 

partnerov, od ktorých ich oddelila EÚ.  

Význam Trussovej prejavov nie je v prevažujúcom ekonomickom zameraní jej 

nostalgicky podfarbených výrokov. Vzhľadom na jej post ministerky pre medzinárodný 

obchod je táto dominancia pochopiteľná. Zvláštnosťou však je, že i z tejto funkcie 

ku konceptu obchodujúceho národa pristupuje cez množstvo historických odkazov a svoje 

ekonomické ciele zakotvuje v minulých úspechoch a inšpiratívnych osobnostiach. Tým 

akoby suplovala prejavy svojho kolegu Dominica Raaba, u ktorého by takéto vyjadrenia 

boli pochopiteľnejšie. 

4.2.6 Priti Patelová  

V štyroch verejných vystúpeniach Priti Patelovej, ministerky pre medzinárodný 

rozvoj v rokoch 2016 – 2017, bolo nájdených len 17 výrokov, ktoré by v sebe niesli istú 

mieru nostalgie. Zaujímavosťou je, že v porovnaní s inými rečníkmi boli všetky zmienky 

implicitné a neutrálne (v pomere 13 ku 4). Patelová má značne praktický prístup, 

orientovaný na budúcnosť. Jej prejavy tak nie sú udávaním historicky či hodnotovo 

podložených dôvodov na spoluprácu, ale vymenovaním konkrétnych krokov, ako v týchto 

oblastiach hodlá postupovať. Týmto štýlom sa vymyká rétorickému štandardu ostatných 

skúmaných rečníkov, lebo kým tí vyzývajú na aktivitu v istých oblastiach, Patelová tieto 

výzvy pretavuje do skutkov. 

Napriek tomu aj u ministerky pre medzinárodný rozvoj nájdeme nostalgicky 

 
307 House of Commons, „Free Trade Agreements, Volume 671“. 
308 Elizabeth Truss, „Opening statement for the UK-Japan agreement in principle“ (prejav, Londýn, 11. 
september 2020). https://www.gov.uk/government/speeches/liz-truss-opening-statement-for-the-uk-
japan-agreement-in-principle. [dostupné 31.3.2021] 

https://www.gov.uk/government/speeches/liz-truss-opening-statement-for-the-uk-japan-agreement-in-principle
https://www.gov.uk/government/speeches/liz-truss-opening-statement-for-the-uk-japan-agreement-in-principle


72 

 

podfarbené výroky, i keď iba implicitného charakteru. Patelová sa zameriava – 

pochopiteľne, vzhľadom na svoj post – na identitu Británie ako sily pre dobro a spoluprácu 

s niekdajšími kolóniami, ktorým to dobro má byť smerované. Vyzýva na predefinovanie 

vzťahu k Afrike, ktorú ona sama vníma ako oblasť, ktorej treba pomôcť.309 Výrazné je 

predovšetkým heslo „pomôcť Afrike rásť“.310 V oblasti medzinárodného rozvoja by sa 

podľa nej Británia mala stať svetovým lídrom a pokračovať v boji za otvorený, moderný 

a otvorený prístup k rozvojovej pomoci.311 

Patelová je tak v porovnaní s inými rečníkmi – hlavne s jej nástupkyňou Penny 

Mordauntovou – zvláštnou výnimkou politika, ktorý do diskurzu o Global Britain nevnáša 

idealizované plány a honosné zámery, ale praktický prístup a realizáciu svojich cieľov. 

4.2.7 Penny Mordauntová 

V rámci výskumu bolo analyzovaných 5 prejavov Penny Mordauntovej, ministerky 

pre medzinárodný rozvoj v rokoch 2017 – 2019. Celkovo bolo nájdených 52 výrokov, 

ktoré sa dajú charakterizovať ako majúce nostalgický podtón. Najvýraznejšou témou u nej 

boli „hodnoty“, s celkovo 17 zmienkami. Na rozdiel od svojej predchodkyne Priti 

Patelovej sa Mordauntovej vystúpenia opierajú o množstvo historických odkazov. Obe sa 

síce po absolvovaní vysokej školy angažovali v oblasti PR a komunikácie, odlišujú sa ale 

vo vyštudovanom odbore. Kým Patelová má titul z ekonómie, Mordauntová má vzdelanie 

v humanitných vedách a filozofii. Odtiaľ pravdepodobne pramení jej tendencia využívať 

zmienky minulosti. Zväčša také, ktoré sú bežné aj u iných rečníkov – videnie Británie ako 

kolísky demokracie a víťaza nad obchodom s otrokmi či úspešné zavedenie všeobecného 

volebného práva a počínanie si v druhej svetovej vojne.  

Zvláštnosťou je tvrdenie, že tieto „nesebecké hodnoty viedli [britský] národ k  

vybudovaniu najlepšieho zdravotníckeho systému na svete“.312 Mordauntová sa tak hrdí 

úspechom labouristickej vlády, ktorý na inom mieste Mayová spomína ako niečo 

dosiahnuté napriek vtedajším zámerom Konzervatívnej strany, no čo sa Churchill 

 
309 Priti Patel, „Open markets and free trade will help Africa help itself“ (autorizovaný článok, Londýn, 10. júl 
2017). https://www.gov.uk/government/speeches/open-markets-and-free-trade-will-help-africa-help-itself. 
[dostupné 6.4.2021] 
310 Patel, „Speech at ‘What the world needs from Global Britain’ event“. 
311 House of Commons, „International Development, Volume 624“ (debata, Londýn, 20. apríl 2017). 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2017-04-
20/debates/17042021000015/InternationalDevelopment. [dostupné 14.3.2021] 
312 Mordaunt, „The Mission for Global Britain“. 

https://www.gov.uk/government/speeches/open-markets-and-free-trade-will-help-africa-help-itself
https://hansard.parliament.uk/Commons/2017-04-20/debates/17042021000015/InternationalDevelopment
https://hansard.parliament.uk/Commons/2017-04-20/debates/17042021000015/InternationalDevelopment
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po nástupe k moci rozhodol ponechať.313 Tieto úspechy mali byť podľa Mordauntovej 

dosiahnuté vďaka hodnotám, ktoré v jej prejavoch prevažujú. Je to práve ona, kto uvádza 

ich najkonkrétnejšiu definíciu a opiera o ne svoje výzvy na podporu a rozvoj Afriky alebo 

partnerstvo medzi národmi. Jej vzťah k spolupráci s niekdajšími kolóniami je ovplyvnený 

jej postom. Kým iní rečníci propagujú budovanie vzťahov s Commonwealthom kvôli 

podobnému zmýšľaniu či histórii, Mordauntová ho vníma ako toho, komu treba pomôcť. 

V tejto súvislosti nájdeme aj jednu z mála explicitných zmienok little englandismu v rámci 

skúmaného diskurzu. 

 

„Zástancovia brexitu a skeptici pomoci nie sú bezcitní „little Englanderi“. Práve 

naopak, sú to často práve oni, kto dáva najväčšie percento svojho príjmu na pomoc 

ostatným.“314 

 

Okrem hodnôt Mordauntová pracuje aj s témou sily pre dobro – pravdaže, 

založenej na hodnotách. Ministerka medzi prostriedky, ktorými je možné dosiahnuť dobro, 

radí aj nové technológie, vedúce k progresu vo vede a výskume.315 Tým predznamenáva 

ich úlohu pri vývoji vakcíny počas pandémie COVID-19. 

Vo vyjadreniach Mordauntovej je možné nájsť množstvo výziev na pomoc 

krajinám v núdzi, podložených historickými úspechmi a podrobnou definíciou britských 

hodnôt ako motora poháňajúceho tieto snahy. Ministerka vidí Britániu predovšetkým 

ako samaritána, ochrancu a dobrodinca – ako toho, kto šírením hodnôt pomáha dosiahnuť 

dobro. To môže byť docielené buď rozvojovou pomocou, ale aj venovaním dostatočnej 

pozornosti progresu vo vede a technike – pokiaľ naplní žiadaný účel, a to zmeniť životy 

k lepšiemu. 

4.2.8 Volebné programy 

Na záver je vhodné zahrnúť volebné programy Konzervatívnej strany ako 

samostatnú kategóriu, prostredníctvom ktorej sa prihovára samotná strana. Celkovo boli 

analyzované dva dokumenty, z volieb z rokov 2017 a 2019. Oba volebné manifesty – 

podobne ako mnohí rečníci – kladú veľký dôraz na hodnoty. Je v nich možné nájsť 

konkrétne návrhy, ako implementovať koncept Global Britain v praxi, a čiastočne aj snahy 

vysporiadať sa s minulosťou. Zastúpenie iných kategórií je nižšie alebo žiadne, 

 
313 May, „The State of Politics“. 
314 Mordaunt, „The future of UK aid post-Brexit“. 
315 Mordaunt, „The Great Partnership: Delivering Global Britain“. 
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aj vzhľadom na povahu týchto primárnych dokumentov. 

Starší volebný program sa sústreďuje na vykreslenie Británie ako globálneho 

národa – takého, ktorého história je globálnou históriou, preto takou musí byť aj jeho 

budúcnosť. 

 

„Chceme byť globálnym národom, ktorý je konkurencieschopný, vyzerajúci von 

a otvorený biznisu – najlepšou krajinou v Európe na podnikanie.“316 

 

Tieto definície sú len mierne upravenými vyjadreniami Theresy Mayovej z jej 

prejavu v Lancaster House. Na tomto mieste je možné vidieť prepojenie medzi jej 

konceptom Global Britain a formuláciami, od ktorých sa odvíjajú konkrétne riešenia 

do najbližšieho volebného obdobia. 

Program z roku 2017 tiež volá po budovaní na špeciálnom vzťahu s USA, posilnení 

väzieb s Commonwealthom, bojovaní za voľný obchod a šírení demokratických hodnôt 

po celom svete so svojimi starými priateľmi a novými partnermi.317 

V novšom programe z roku 2019 je vidieť istý posun. Je tu prítomný naratív 

o členstve v EÚ ako období spánku, z ktorého sa Británia svojím odchodom môže prebudiť 

a zaujať svoje niekdajšie miesto a bývalú identitu (v tomto prípade ide o Britániu ako 

globálneho šíriteľa hodnôt). Taktiež je tu možné nájsť iný typ odkazov, dokonca 

aj niekoľko explicitných – „nesmierna hrdosť“ na britskú históriu a jej miesto vo svete 

či zmienky o troch storočiach, počas ktorých ich národ budoval „túto veľkú krajinu“.318 

Manifest z roku 2019 sa zameriava na videnie Británie ako majáka slobody a ľudských 

práv, čo je doložené historickými úspechmi (opäť raz ukončenie obchodu s otrokmi). 

Vďaka tejto identite by sa malo Spojené kráľovstvo stať lídrom v humanitárnej 

a rozvojovej pomoci, založenej na britských hodnotách a ich šírení. 

Pri porovnaní týchto dvoch dokumentov je zjavný istý posun. Kým starší program 

predstavuje identitu globálnej Británie ako ideologického základu pre ďalšiu činnosť 

rôzneho – aj ekonomického – charakteru, novší manifest vyjadruje hrdosť na britskú 

minulosť a nachádza v nej inšpiráciu pre svoje mierotvorné a humanitárne globálne snahy. 

 

 
316 Conservative Party, The Conservative and Unionist Party Manifesto 2017, 17. 
317 Ibid., 38. 
318 Conservative and Unionist Party, The Conservative and Unionist Party Manifesto 2019, 44. 
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4.2.9 Zhrnutie 

Jednotliví rečníci v svojich prejavoch zväčša pokrývajú všetky skúmané kategórie, 

s dôrazom sebe vlastným na jednu či viaceré z nich. U väčšiny výrazne prevažujú 

„hodnoty“ ako základ, z ktorého vychádzajú iné témy. To predovšetkým v prípade, ak je 

rečníkom premiér alebo minister zahraničných vecí. (Výnimkou je iba Boris Johnson, 

u ktorého sú všetky kategórie zastúpené približne rovnako.) Podobne je kategória 

„obchodujúceho národa“ dominantnejšia, keď je rečníkom minister pre medzinárodný 

obchod. U ministrov pre medzinárodný rozvoj, je výraznou témou „sila pre dobro“. 

Rečníci však venujú priestor aj iným kategóriám, obzvlášť premiéri a ministri 

zahraničných vecí. Funkcia, ktorú zastávajú, tak má značný vplyv na témy, ktoré v svojich 

prejavoch predstavitelia Konzervatívnej strany pokrývajú. 

Pokiaľ ide o vplyv ich postoja v referende o brexite, nie je možné vypozorovať 

veľké rozdiely medzi niekdajšími zástancami Leave a Remain. Je pravdou, že prejavy 

Borisa Johnsona sú explicitnejšie a euroskeptické, takýto prístup ale nie je zjavný u tváre 

Vote Leave Priti Patelovej. Na druhej strane, niekdajší zástancovia zotrvania (Mayová, 

Trussová a Hunt) po referende prehodnotili svoj názor a rozhodli sa podporiť odchod 

z únie, čo je badateľné aj v ich prejavoch.  

Rozdiely v rétorike by sa dali pripísať zázemiu a vzdelaniu rečníkov. Tí, ktorí mali 

vzdelanie v humanitných vedách, hlavne vo filozofii (Johnson, Hunt, Trussová 

a Mordauntová), zvykli častejšie používať odkazy na historické osobnosti, udalosti 

a úspechy a nejakým spôsobom sa vyrovnávať s minulosťou. Táto tendencia je prítomná 

aj u Mayovej, i keď jej odbor celkom nespadal pod humanitné vedy. (Je možné, že za tieto 

zmienky je zodpovedná buď samotná Mayová vďaka prípadnému osobnému záujmu 

o britskú históriu. Alebo je to vklad speechwriterov, ktorí sa podieľali na jej premiérskych 

vystúpeniach a mohli do nich tieto odkazy doplniť.) U Raaba, absolventa práva, 

a Patelovej, ktorá vyštudovala ekonómiu, historické odkazy úplne absentujú, preto je 

možné sa domnievať, že aj vzdelanie rečníkov má značný vplyv na povahu ich prejavov. 

Keďže viaceré skúmané osobnosti využívajú služby speechwriterov, 

nie je jednoduché – ak vôbec možné – určiť, koľko nostalgicky podfarbených odkazov je 

vkladom samotných rečníkov a za koľko z nich sú zodpovední autori z prostredia strany. 

Berúc do úvahy, že nimi používané definície a príklady sa zhodujú, sa núkajú dve 

interpretácie. Rečníci môžu vychádzať z ideológie Konzervatívnej strany a prispôsobiť ju 

rétorickému štýlu sebe vlastnému. Alebo za pomoci speechwriterov nechávajú 
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prostredníctvom seba hovoriť stranu ako nositeľku týchto myšlienok. Finálny produkt je 

veľmi pravdepodobne zmesou oboch. Siedmi predstavitelia sú zároveň tvorcami 

aj poslami. Ich funkcie a vzdelanie dodávajú osobitosť hodnotovému a ideologickému 

základu, ktorý poskytuje Konzervatívna strana. 

Záver 

Referendum o brexite v roku 2016 priviedlo Spojené kráľovstvo na rázcestie 

a prinútilo Britov čeliť výzve definovať ich pobrexitovú zahraničnopolitickú orientáciu 

a nové miesto vo svete. Koncept Global Britain, predstavený vtedajšou premiérkou 

Theresou Mayovou, slúži ako vízia pre oboje. Vzhľadom na prítomnosť nostalgie v  debate 

pred konaním referenda a jej pravdepodobný vplyv na výsledky hlasovania je vhodné 

predpokladať, že práve nostalgia by sa mohla vyskytovať aj v poreferendovej debate. 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať britský konzervatívny politický diskurz z rokov 2016 – 

2020 a zistiť, či nostalgia naozaj hrá rolu v definovaní pobrexitového sveta – a ak áno, 

v akých formách sa manifestuje.  

Výskum sa zameral na britských premiérov, ministrov zahraničných vecí, ministrov 

pre medzinárodný obchod a ministrov pre medzinárodný rozvoj, považujúc ich za kľúčové 

hlasy v politickom diskurze o Global Britain. Bolo analyzovaných 56 primárnych zdrojov, 

ktoré tvorili verejné prejavy rečníkov a dva volebné programy. Vyjadrenia s nostalgickým 

podtónom boli zozbierané a utriedené do šiestich kategórií (hodnoty, priatelia a spojenci, 

vyrovnávanie sa s minulosťou, Británia ako krajina s globálnym duchom, Británia ako sila 

pre dobro a Británia ako obchodujúci národ) a piatich podkategórií (spolupráca s krajinami 

anglosféry, spolupráca s niekdajšími kolóniami, historické udalosti, historické osobnosti 

a historické úspechy). Keďže sa jednotlivé kategórie často vzájomne prekrývali, jeden 

výrok mohol spadať aj do viacerých kategórií zároveň. Vyjadrenia boli taktiež označené 

ako explicitné alebo implicitné. Explicitné pokrývali zjavné spomínanie na minulosť alebo 

použitie historických motívov ako inšpirácie pre dnešok. Implicitné zahŕňali nepatrné 

pripomienky minulosti a tiež zmienky budujúce budúcnosť na historickom odkaze, 

zadefinovanom zväčša v úvode konkrétneho prejavu. Tiež bolo možné označiť vyjadrenie 

ako neutrálne, no táto možnosť vo výskume nebola použitá často. Zistenia boli 

prezentované dvoma spôsobmi. Prvý pokrýval spomínané kategórie, druhý sledoval 

jednotlivých rečníkov. 



77 

 

Šesť kategórií založených na nostalgii reprezentuje cestu, na ktorú sa Spojené 

kráľovstvo vydalo s cieľom nájsť svoje nové miesto vo svete. „Hodnoty“ sú základným 

kameňom ich identity, toho, kým sú. „Priatelia a spojenci“ predstavujú tých, s ktorými 

Británia hodlá spolupracovať na základe hodnôt, ktoré ju definujú a ktoré zdieľa 

protistrana. „Vyrovnávanie sa s minulosťou“ je nutnosť – úloha, ktorú treba splniť pred 

definovaním vlastnej budúcnosti. Na čom sa dá stavať? Ako naša minulosť ovplyvnila nás 

a spôsoby, ktorými o sebe premýšľame? Na záver „globálny duch“, „sila pre dobro“ 

a „obchodujúci národ“ budujú na revidovanom historickom odkaze a britskej identite 

založenej na hodnotách. Táto vzájomne prepojená trojica prichádza s víziou krajiny, ktorá 

sa môže oprieť o svoju minulosť a nechať sa ňou inšpirovať. Británia tak bude tým, čím 

aj vždy bola – globálnym obchodujúcim národom a silou pre dobro. 

Pochopiteľne, tieto kategórie sa v rámci diskurzu manifestujú rôznymi spôsobmi. 

Niekedy ako explicitné zmienky, ktoré slúžia na vykreslenie minulej veľkosti. Tú 

používajú na mobilizáciu a inšpiráciu cieľového publika, aby globálnu Britániu 

vybudovalo na tomto odkaze. Inokedy ako špecifické výzvy vykročiť v ústrety globálnej 

budúcnosti. Tieto vyjadrenia kladú dôraz na konkrétne kroky, nie na historický odkaz, 

z ktorého vychádzajú. Práve tento druh je v skúmanom diskurze častejší. Vďaka prvému 

typu má však koncept Global Britain historické ukotvenie. Je nutné poznamenať, 

že historický odkaz používaný v explicitných vyjadreniach – nech sa javí akokoľvek 

honosne – je založený na oslave minulosti Veľkej Británie a hrdosti na jej hodnoty 

a úspechy. Tento pohľad posilňuje naratív britského excepcionalizmu a ignoruje 

problematické časti histórie, ktoré potrebujú hlbšiu reflexiu. Na druhej strane počet 

explicitných zmienok nie je alarmujúco vysoký. To môže byť spôsobené cielenou snahou 

urobiť možné odkazy čo najmenej nápadnými a vyhnúť sa tak obvineniam 

z neokolonializmu či obrodenia britského impéria. Navyše, väčšina analyzovaných 

prejavov mala zámer posilniť existujúce spojenectvá a zabezpečiť si tie budúce, čo by 

akýkoľvek necitlivý komentár mohol ľahko zmariť. 

U skúmaných rečníkov je možné nájsť občasné pripustenie minulých chýb. 

(„Pravdaže, ako všetky národy, ktoré sa pokúsili propagovať svoje hodnoty v zámorí, mali 

sme svoje chyby a zlyhania. Mali by sme múdro poznať naše obmedzenia a čeliť svetu s 

pokorou.“319) Tieto vyjadrenia sú pomerne všeobecné a sú používané snáď z pocitu 

povinnosti. V rámci výskumu však nebol zaznamenaný výrok, ktorý by britskú súčasnosť 

 
319 Johnson, „Beyond Brexit: a Global Britain“. 
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a budúcnosť oddeľoval od jej minulosti, a to explicitne ani implicitne. Najbližšie k tomu 

má Jeremy Hunt, ktorý uvádza: „Vďaka tej histórii má Spojené kráľovstvo lepšie styky 

s celým svetom než ktorákoľvek iná krajina. No nemôžeme sa spoliehať na sentiment či 

náklonnosť, aby sme boli pre iných relevantní. Taktiež nemôžeme predpokladať, že vďaka 

[našim] minulým činom budú iní mať záujem na našom budúcom úspechu.“320 Huntov 

výrok je však vzápätí doplnený plejádou historických odkazov, ktoré naopak budujú 

britskú budúcnosť na úspechoch minulosti, preto sa jeho vyjadrenie nedá považovať 

za relevantný dôkaz. 

V prípade rečníkov práca dospela k záveru, že vyjadrenia založené na nostalgii 

sú najprominentnejšie, pokiaľ je rečníkom premiér alebo minister zahraničných vecí. 

Používané motívy a forma (explicitná vs. implicitná) sa odlišujú v závislosti od ich agendy, 

no zrejme aj od ich zázemia, vzdelania a osobných preferencií. U niektorých rečníkov je 

pravdepodobnejšie, že svoje prejavy naplnia explicitnými historickými odkazmi, kým iní 

sa budú úplne vyhýbať doméne spomienok a sústredia sa na prítomnosť – a to aj napriek 

tomu, že ich plány sú založené na historickom (a do istej miery nostalgickom) pozadí. 

Vzhľadom na to, že väčšina rečníkov si nepíše prejavy sama a využíva služby 

speechwriterov, je diskutabilné, či vyjadrujú svoje vlastné názory, alebo cez seba 

nechávajú prehovárať Konzervatívnu stranu. Zväčša používajú tie isté definície kľúčových 

konceptov a dokonca sa opierajú o tie isté príklady pri podpore svojich tvrdení (napríklad 

ukončenie obchodu s otrokmi). Ich myšlienky môžu pochádzať z definície poskytnutej 

samotnou stranou. Na druhej strane, v niektorých prípadoch tieto zdieľané myšlienky 

vyjadrujú použitím iných prostriedkov či interpretácií. Je vhodné sa domnievať, že finálny 

prejav je zmesou oboch – ideológie poskytnutej stranou a zdieľanej jej členmi aj osobného 

vkladu jednotlivca určeného ako nositeľa konkrétnej správy. 

Práca sa zameriavala len na britský konzervatívny diskurz z rokov 2016 – 2020, 

reprezentovaný siedmimi kľúčovými rečníkmi. Z kapacitných dôvodov opomína iných 

prominentných členov Konzervatívnej strany a nepokrýva ani diskurz v rámci 

Labouristickej strany. V priebehu analýzy parlamentných primárnych zdrojov bolo 

zaznamenaných množstvo nostalgických vyjadrení medzi poslancami za Konzervatívnu 

stranu. Táto práca tak vidí potenciál v ďalšom výskume, ktorý by sa zameral na zvyšok 

Konzervatívcov a poskytol ucelený pohľad na využívanie nostalgie v konzervatívnej 

debate. Pokrytie labouristického diskurzu môže byť ďalšou inšpiráciou pre budúcu štúdiu, 

 
320 Hunt, „Britain's role in a post-Brexit world“. 
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najmä ak by mala za cieľ preskúmať, ako Labouristi pracujú so šiestimi kategóriami 

prezentovanými v tejto práci. (Či ostávajú nemenné a ak áno, aké druhy vyjadrení 

zahŕňajú). 

Výskum konzervatívneho diskurzu z rokov 2016 – 2020 potvrdil, že politika Global 

Britain je naozaj založená na nostalgii, ktorá sa prejavuje šiestimi navzájom prepojenými 

spôsobmi. Vyjadrenia založené na nostalgii sú pomerne časté naprieč skúmaným 

diskurzom, i keď sú zväčša pomerne nenápadné. Explicitnejšie výroky spájajú budúce 

zahraničnopolitické smerovanie a miesto vo svete s predstavovanou – a do istej miery 

idealizovanou – verziou minulej a úspešnej Veľkej Británie. Tieto odkazy (zrejme vďaka 

vplyvu samotnej strany, ktorá často prehovára skrz politikov) nie sú natoľko explicitné, 

aby uškodili ich budúcim plánom. Avšak len čas ukáže, či Global Britain dosiahne svoj 

vytúžený cieľ a aká bude úloha nostalgie v ceste za ním.  

Summary 

This master’s thesis examined the British political Conservative discourse on 

Global Britain and the UK’s new place in the world, with a focus on the years 2016–2020. 

Its goal was to analyse the debate and determine the forms in which nostalgia is displayed 

in the chosen political discourse. The paper also explored how the various nostalgic 

manifestations are used to create a vision of a post-Brexit global Britain. 

The research examined 56 primary sources, combining the methods of content 

and discourse analysis. They were comprised of two election manifestos of the 

Conservative Party and 54 public speeches given by the Party’s key representatives. 

The theoretical framework was provided by the memory studies, with an emphasis 

on the concept of nostalgia and its contemporary political use.   

The study reached several conclusions. Firstly, it confirmed that the Global Britain 

policy is indeed built on nostalgia, which manifests itself in six interconnected ways. 

Secondly, the nostalgia-based accounts are frequent throughout the discourse, although 

they are mostly subtle. The more explicit statements connect the future place in the world 

with the imagined and – to an extent idealised – version of a past and victorious Great 

Britain. Finally, the statements (perhaps thanks to the regulation of the Party, which often 

speaks through the politicians) are not as explicit as to cause harm to their plans. Yet, only 

time will tell whether Global Britain will reach the desired outcome and what the role 

of nostalgia in the journey to reach it will be.  
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