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Slovo úvodem

Koncem devadesátých let minulého století se uvnitř republikánské strany v USA dominantně 
prosadil vliv tzv. neokonzervativců, reprezentovaných zejména postavou současného 
prezidenta George Bushe mladšího. Vzhledem k tomu, že „neocons“ představují pouze soft 
verzi dřívější GOP1 vyvolalo to silnou reakci křídla, které bylo zvyklé na předchozí větší vliv 
ve straně. Slo o křídlo, zastoupené zejména -  avšak nikoliv výhradně - paleokonzervativci 
kterému neokonzervativní vedení připadá příliš málo vlastenecké, zbytečně ústupné v morálně 
-  kulturních otázkách a přehnaně intervencionistické v oblasti zahraniční politiky, které 
nedostatečně dbá na americké národní zájmy jako takové i na zájmy bílé střední třídy, která je 
v očích „staré pravice“ hlavní oporou americké republiky.
Zdaleka ne každý, kdo kritizuje neokonzervativce z těchto pozic však musí být nutně 
paleokonzervativcem. Kupříkladu republikán Arthur Schlesinger, který ve své knize 
Rozdělení Ameriky ( Disuniting of America) kritizuje ústup od tradičních hodnot a vstřícné 
stanovisko Bushovy administrativy vůči imigrantům, mezi „paleocons“ nepatří.
Nej významnější postavou starého paleokonzervativního patriotismu je však bezpochyby 
politický komentátor, novinář a publicista Pat Buchanan, muž se zkušenostmi z nejvyšších 
politických kruhů, který má zásadní vliv na programatoriku a vlastní činnost staré pravice.
V současné době jde o jediného paleokonzervativce známého za hranicemi USA přičemž vliv 
jeho postavy na tento proud americké politiky je natolik zásadní, že nelze hovořit o uchopení 
tématu paleokonzervativního patriotismu v USA bez podrobného seznámení s tímto 
člověkem.
Má práce si proto klade za cíl ukázat programatoriku, názory a myšlení největšího 
reprezentanta americké staré pravice na domácí i zahraničně politické otázky.

Zhodnocení literatury a jiných dostupných pramenů.

Co se týče dostupné literatury k tématu, je nutno upozornit, že kdokoliv by se chtěl seriozně 
zabývat osobou Pata Buchanana a paleokonzervatismem, nesmí zůstat odkázán pouze na 
česky psanou materii.
V České republice vyšla z Buchananových knih pouze „Smrt Západu“, která je sice asi 
nejlepší prací pro studium Buchananových politicko společenských vizí, nicméně není 
schopna je obsáhnout v plné šíři a zejména v celkovém kontextu Buchananova politického 
života. Česky psaná sekundární literatura k tématu je na tom ještě hůře. Z tuzemských autorů 
se Buchananem trochu podrobněji zabývá pouze Roman Joch, zejména ve své studii 
„Americká zahraniční politika role USA ve světě“ publikované Občanským institutem 
Poněkud uspokojivější situace panuje v oblasti českých překladů Buchananových článků, 
anebo recenzí na zmiňovanou Smrt Západu. Ty se objevily zejména v silně profilovaných 
médiích jako Euportál, 51 pro, Britské listy, Katolický týdeník a podobně.
Zejména server www.euportal.cz je v této oblasti poměrně aktivní a nabízí asi dvanáct 
Buchananových článků v českém překladu, (sám jsem pro toto elektronické médium přeložil 
šest článků Pata Buchanana a jsem rovněž autorem dvou recenzí Buchananových knih). 
Euportál rovněž uveřejnil studentskou práci Víta Štaifa „Kdo je Pat Buchanan ?“, kterou sice 
považuji za zdařilou, nicméně problémem je zde orientace autora, který se averzí vůči 
Buchananovi ve své studii nijak netají.
Pro hlubší uchopení tématu je tudíž nezbytně nutné přečíst si některé z Buchananových knih, 
které se u nás na trhu neobjevily a sledovat zahraniční paleokonzervativní i jiné internetové 
stránky, uvedené v seznamu pramenů na konci této práce.

1 Grand Old Party -  označení pro americkou Republikánskou stranu
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Patrick Joseph „Pat“ Buchanan se narodil roku 1938 na americkém Jihu jako jedno z devíti 
dětí -  sedmi chlapců a dvou děvčat - Catherine Crumové a Williama Buchanana. Tato silně 
konzervativní a křesťanská rodina s irskými, skotskými a německými kořeny2 vždy 
podporovala republikánskou stranu, Buchananův otec navíc obdivoval generála McArthura, 
senátora McCarthyho a španělského autoritáře Franca. Po maturitě na křesťanském gymnáziu 
Gonzaga odchází mladý Patrick studovat angličtinu a filozofii na Georgetownskou univerzitu 
a později získá i doktorát ze žurnalistiky na Columbijské univerzitě.
Buchanan odmalička vyrůstal v prostředí, které pro něj bylo nevyčerpatelnou zásobárnou jeho 
„ideologické výbavy“, což přesvědčivě ukazuje ve své autobiografii „Right from the 
beginning“ (česky nevyšlo, já název překládám jako Od počátku napravo). Harmonické 
prostředí soudržné konzervativní rodiny, jejíž členové navíc vykazovali zájem o politické 
dění, bylo de facto Buchananovou politickou přípravkou.
Buchananův otec,přezdívaný svým okolím i rodinnými příslušníky jako „Pop“, odmala vedl 
své děti k vlastenectví, úctě k tradičním hodnotám a také ke křesťanství3, přičemž velkou roli 
ve výchově Buchananů hrál taktéž sport a fyzická aktivita.
Rozhodně se ale nedá říci, že by Buchananovo mladí bylo nějak poklidné. Naopak, jeho 
autobiografie je prošpikována vzpomínkami na večírky, výlety s kamarády, schůzky 
s děvčaty, ale také na četné rvačky a pěstní souboje, v nichž si tři nej starší Popovi synové 
vcelku libovali.
The American Spectator popisuje Buchananova studentská léta následovně . „Byljedním 
z těch konzervativců, kteří netrávili mládí četbou Russela Kirka. Poslouchal rockovou 
hudbu . . .popíjel pivo (kolem šesti kusů denně) a se svými kamarády křižoval ulice 
Washingtonu... Buchananův konzervatismus je  mužný a plný života. “4 
Roku 1956, kdy vyvrcholily maďarské události, byli Hank, Tom a Pat Buchananové zadrženi 
washingtonskou policií, když s několika kamarády zaútočili na sovětskou ambasádu. O tři 
roky později se všichni tři aktivně účastnili demonstrace proti návštěvě Nikity Sergejeviče 
Chruščova ve Spojených státech. Buchanan ještě roku 1988 na celou věc vzpomíná : 
„Netleskejte, nehlučte, zůstaňte všichni zticha na památku Maďarů. “ To jsme také udělali. 
Když nezastřešené auto s mávajícím a kynoucím Chruščovem bylo od nás asi třicet stop, 
otočili jsme se k němu zády ...Chruščov si nemohl nevšimnout našeho vyjádření opovržení. “5 
Pozvání „budapešťského řezníka“ do USA představuje také jedinou věc, kterou kdy 
Buchanan vytkl prezidentu Eisenhowerovi, jehož jinak považuje za jednoho z nejlepších 
amerických prezidentů : „...Ike byl můj prezident a léta jeho vlády -  léta míru, prosperity, 
jednoty a harmonie, kdy Amerika byla na vrcholu moci a prestiže -  byla nejlepšími léty našich 
životů. “6

Politické začátky Pata B uchanana -  „stará A m erika“ a studená válka

2 Rodokmen Buchananovy rodiny je zmapován až do roku 1667

3 „Pop“ Buchanan byl zapáleným katolíkem, který dokonce odmítl uznat druhý vatikánský koncil

4 In : Right from the beginning, Regnery Gateway, 1988, zadní strana obalu

5 Buchanan, P. : tamtéž, str. 214

6 tamtéž
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Od raného mladí se coby přesvědčený republikán zapojuje do politiky a už na univerzitě 
v Georgetownu vyniká jako zdatný a politicky velmi vyhraněný debatér. Jeho častým 
oponentem v univerzitních diskusích mu byl Don Oliver, pozdější liberální novinář stanice 
NBC. Mladý Patrick hltal konzervativní list National Review a nade vše si oblíbil knihu 
arizonského senátora Barryho Goldwatera, Vyznání konzervativce. Byl to právě Goldwater, 
kdo přiměl Buchanana aktivně vstoupit do politiky. Ještě roku 1999, při projevu v Iowě, 
Buchanan řek l: „Nyní mi dovolte říci něco o tom, ja k  jsem se stal součástí konzervativního 
hnutí.. Je to už více než čtyřicet let, kdy jsem byl mladým rekrutem ve velké armádě Barryho 
Goldwatera... “7 Začátek bouřlivých šedesátých let zastihl Buchanana v posledních dvou 
letech studia na Columbijské univerzitě a Buchanan přirozeně nemohl na nové podněty 
nereagovat.
Pokud jde o sílící boj za občanská práva černochů, Buchanan přivítal zákon z roku 1964, 
který podle něj vedl k odstranění nespravedlnosti a přispíval k jednotnější Americe. Boj 
černochů za získání občanských práv vnímal jako volání po oprávněných požadavcích a vždy 
jej odlišoval od pozdější pozitivní diskriminace : „V padesátých letech dvacátého století bylo 
stále možné popsat Afroameričany jako sociálně konzervativní, vlastenecké a hrdé 
křesťany. Chtěli a požadovali, aby se stali plnoprávnými členy naší národní rodiny, do niž oni 
a jejich lid po celý svůj život přispívali. Amerika řekla ano. Černoši a běloši se spojili, 
Amerika vyšla do ulic a zavrhla Jima Crowa...Po nápravě oprávněných stížností a splnění 
legitimních požadavků... se však pozornost Ameriky upřela jiným směrem. Z občanských práv 
se stal včerejší příběh “8.
Problém byl v tom, že se Buchanan nikdy nemohl smířit s taktikou a mnohými společenskými 
názory většiny černošských vůdců.
Odmítání americké účasti ve Vietnamu, přílišné propojení s kulturní levicí, pálení americké 
vlajky.. .to vše představovalo pro mladého konzervativce Buchanana příliš silnou kávu : „Zde 
je, myslím zdroj ...nedorozumění mezi konzervativci a bojovníky za občanská práva. Oni totiž 
vášnivě a rozzlobeně tvrdili, že Amerika je  nespravedlivou zemí a že je jí společnost zůstává 
rasistickou. A že my, protože jsme bílí, máme morální povinnost... přijímat jejich 
požadavky ...S tím jsme nesouhlasili -  pro nás... byla Amerika dobrou zemí, která si zaslouží 
být námi všemi chráněna. Osmadvacet milionů černých lidí, zde nalezlo takový stupeň hmotné 
zajištěnosti a lidské svobody, který by nenašli nikde jinde na Zemi... Náš nesouhlas s nimi se 
tedy týkal něčeho zásadnějšího než rasy, týkal se Ameriky. “9 
Černošští aktivisté často útočili na konzervativní pravici a to mnohdy za používání 
vyložených lží. Když přední černošský leader Martin Luther King nepřímo přirovnal 
republikánského prezidentského kandidáta Barryho Goldwatera k Hitlerovi, bylo to pro 
Buchanana překročení Rubikonu.
V tomto ohledu Buchanan nedovedl být velkorysý a roku 1969, coby poradce prezidenta 
Nixona, svým masivním tlakem bránil tomu, aby se Richard Nixon oficiálně setkal 
s Kingovou vdovou, přičemž ještě roku 1990 odmítal ustanovení památného dne na Kingovu 
gočest, čímž si vysloužil -  nikoliv naposledy - nařčení z rasismu.
Šedesátá léta byla pro Buchanana šokem a znamenala pro něj nástup nepřijatelného zla.
Později -  jak si ještě podrobněji ukážeme -  popsal šedesátá léta na Západě jako začátek 
úspěchu neomarxistické kulturní revoluce, která v podstatě pokračuje dodnes. Ideje, které 
značná část mládeže vzala v šedesátých letech za své byly již od počátku v příkrém rozporu

7 http://www.youtube.com/watch?v=6xKKTbKVsU8

8 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 299

9 Buchanan, P. : Right from the beginning, Regnery Gateway, 1988,str. 285 -  286

http://www.youtube.com/watch?v=6xKKTbKVsU8


s Buchananovým přesvědčením, pevně zakořeněným v padesátých letech. Vzestup 
protizápadních nálad, dehonestace patriotismu, křesťanství a rodinných hodnot, to vše vnímá 
Pat Buchanan jako přímý útok na svou zemi, jehož hrozba je srovnatelná s hrozbou studené 
války.
Ihned po ukončení studií dostává Buchanan místo redaktora v listu St. Louis Globe Democrat, 
čímž se mu splnil jeho malý sen. Už od doby studentských let chtěl Buchanan pracovat 
v tomto konzervativním magazínu a svůj nástup do tohoto listu okomentoval tak, že se 
konečně zase ocitl „ideologicky doma.“
Začínající novinář se roku 1964 zapojuje do kampaně konzervativního jestřába Barryho 
Goldwatera, jehož kampaň se vyznačovala ostrým antikomunismem a odmítáním vlivu 
kulturní levice. Goldwaterova agresivní kampaň sice vedla k tomu, že arizonský senátor 
získal prezidentskou nominaci republikánské strany, následně však drtivě podlehl 
demokratickému protikandidátovi.
I přes porážku se Goldwaterovi podařila jedna velká věc : Posunul republikánskou stranu více 
doprava a ideologicky ji vyhranil. Odpovědí na novou levici šedesátých let se tak stalo 
republikánské konzervativní hnutí, v němž se potkali lidé typu Patricka Buchanana a Ronalda 
Reagana, které s „goldwaterovskými“ idejemi zvítězilo v roce 1980, kdy právě Ronald 
Reagan usedl v Bílém domě.
Roku 1966 si Buchanana, jakožto brilantního politického komentátora všímá viceprezidentský 
a později prezidentský kandidát Richard Nixon, který ho po svém zvolení přijímá do týmu 
poradců. Buchanan nastupuje do Bílého domu jako speechwritter (autor projevů prezidenta 
Nixona a viceprezidenta Agnewa) a konzultant pro styk s médii. Roman Joch hodnotí jeho 
působení následovně : „ V 70. letech -  jako reakce na konec šedesátých let -  se však dostala 
do popředí i témata morálně kulturní, akcentovala je  nová generace konzervativců, kteří 
dostali označení Nová pravice. ...odpor proti šíření pornografie, potratům, právům 
homosexuálů, proti omezováni práva vlastnit zbraně, proti povinné rasové integraci...úsilí o 
povolení modliteb ve třídách, odpor proti affirmative action . .. A právě tato témata vyhovovala 
Patu Buchananovi nesmírně -  role morálně kulturního konzervativce mu byla šitá na míru. “I0 
Buchanan oceňoval zejména Nixonův nekompromisní antikomunismus, ale hlavně jeho lví 
podíl na vzniku tzv. volební koalice, která umožnila republikánským kandidátům dlouhá léta 
vítězit v prezidentských volbách. Velké plus Nixon v Buchananových očích získal také 
střízlivým přístupem k izraelsko arabskému konfliktu, když se snažil hrát spíše roli 
prostředníka než příliš aktivního spojence některé ze stran. Uznával právo Izraele na obranu, 
nicméně odmítal podporovat takové jeho kroky, které by vedly ke stupňování konfliktu. 
Buchanan, narozdíl od mnoha jiných konzervativců, smýšlí v tomto bodě prakticky stejně.
Jisté rozpaky však Buchanan pociťoval z Nixonovy politiky detante, tedy uvolňování napětí 
mezi USA a SSSR, přičemž se neúspěšně snažil eliminovat v Bílém domě vliv šéfa 
diplomacie, Henryho Kissingera.

Ukázalo se, že v této otázce měl Buchanan pravdu, neboť Kissingerova politika detante vedla 
pouze k nebývalému posílení Sovětského svazu, kdy rudé impérium poprvé získalo nad 
Američany jadernou převahu a do sovětského orbitu padala jedna země třetího světa za 
druhou. Reagan sám označil detante za vztah, existující mezi řezníkem a krocanem až do dne 
díkuvzdání, jeho analytik D'Souza detante hodnotil poněkud prozaičtěji, nicméně 
v podobném smyslu : „ Za Nixonovy, Fordovy a Carterovy vlády se Spojené státy neúspěšně 
pokoušely pacifikovat Sovětský svaz pomocí ústupků v oblasti obchodu a kontroly zbrojení.

10 Joch, R. : Americká zahraniční politika a role USA ve světě, Občanský institut, 2000, str. 21
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Zatímco se Spojené státy stáhly z pozic v Asii, Africe a Latinské Americe, Sověti vystupňovali 
své zapojení v konfliktech po celém světě. “n
Ztráta Vietnamu, Kambodže, Etiopie nebo Nikaragui jsou jen některými výmluvnými důkazy
0 neúspěchu politiky uvolňování napětí, stejně jako fakt, že jaderná převaha USA vzala od 
doby detante za své a toto trumfové eso na dlouhá léta převzal Sovětský svaz.
Od roku 1974 Buchanan pracuje jako poradce Geralda Forda, dalšího republikánského 
prezidenta, přičemž v této době je již velmi známým komentátorem a objevuje se v mnoha 
diskusích na obrazovkách celostátních televizí.
V roce 1980 Carterem znechucená pravice nominuje na prezidentskou kandidaturu 
konzervativního republikána Ronalda Reagana, který v prezidentských volbách přesvědčivě 
vítězí. Paradoxem zůstává, že Reagan vyhrál s téměř totožnými idejemi, s jakými Goldwater 
šestnáct let před ním totálně pohořel.
Pat Buchanan, který se na Reaganově kampani podílel společně se svou sestrou Angelou a 
bratrem Tomem o tom později napsal: ,/*o zničující porážce konzervativce Barryho 
Goldwatera v prezidentských volbách roku 1964, vynesla Reagana jeho plamenná řeč plná 
bojovného vzdoru do vedení konzervativního hnutí. A po aféře Watergate, neúspěchu ve 
Vietnamu, vzestupu sovětského impéria a zadržování amerických rukojmí v Íránu, země, 
nepřipravená na Reaganův konzervatismus v roce 1964, využila svou šanci roku 1980. “I2 
Po zvolení Ronalda Reagana do prezidentského úřadu se Buchanan stává v Reaganově 
druhém období jeho „speechwritterem“ a hlavním poradcem pro komunikaci a styk s médii.
Je to právě on, kdo razí termín „konzervativní kontrarevoluce“ pro politiku, jíž Reaganova 
administrativa provádí. Doprovázel Reagana také na důležitý summit v Reykjavíku, kde 
Reagan odmítl přistoupit na kompromis s Michailem Gorbačovem.
Tento summit se konal v říjnu 1986 a Gorbačov během jeho konání přijal Reaganovu 
„nulovou variantu“, jež by ve svém důsledku vedla ke stažení jaderných střel středního doletu 
z evropského prostoru. Zrovna tak komunistický vůdce souhlasil s výraznou redukcí 
sovětského jaderného arzenálu, jak bylo navrhováno v předpokládané redukci strategických 
zbraní (START). Gorbačov tedy víceméně uznal všechny Reaganovy zásadní požadavky, na 
závěr však vyrukoval se svou podmínkou -  Američané musí upustit od projektu protiraketové 
obrany SDI. Reagan bez váhání odmítl a druhý den summit opustil, ačkoliv jej někteří poradci 
varovali, že bude tiskem označován za militaristu a válečného štváče. Buchanan naopak 
prezidentovo rozhodnutí podporoval.
1 přes hysterickou reakci některých médií (zejména deníku Washington Post, hlásné trouby 
levicového liberalismu), Američané naslouchali, a prezidentovo stanovisko podpořili. 
Průzkumy ukázaly, že SDI nyní podporovaly tři čtvrtiny občanů. Stejná část americké 
veřejnosti schvalovala způsob, jakým Reagan vedl jednání se Sovětským svazem. “Ij Britská 
premiérka, Margaret Thatcherová pak označila Reykjavík jako zásadní obrat ve studené válce. 
Buchanan dodnes využívá Reykjavíku jako příkladu odvahy a rozhodnosti vlasteneckého 
prezidenta, který kladl bezpečnost země daleko před přízeň novinářů a západních intelektuálů.
V roce 1987 Pat Buchanan musí svůj úřad opustit, neboť veřejně podpoří nezákonný, avšak 
morálně ospravedlnitelný vývoz zbraní pro nikaragujské antikomunistické „contras“ „Lidé 
z Rady národní bezpečnosti byli patrioti, kteří milovali svou vlast a proto považovali za 
správné bojovat proti komunismu a připadlo jim  nefér, že lidé, kteří chtěli bojovat a umírat za

11 D'Souza, D. : Ronald Reagan. Jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem, Barrister and Principal, 2004, 
str. 145

12 Buchanan, P. : Sbohem, Gippere In : http://www.euportal.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=1543

13 D Souza, D. : Ronald Reagan. Jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem, Barrister and Principal, 2004, 
str. 183
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svobodu své země, zpočátku od Ameriky peníze a zbraně dostali, ale Amerika jim  pak efektivní 
pomoc odepřela1,14
Buchanan byl v otázce boje proti sandinistům velmi striktní, což dával najevo okatě 
vyjadřovaným heslem „I'm a contra to.“
Ve vztahu k Sovětskému svazu patřil Buchanan mezi jestřáby, izolacionistickou zahraniční 
politiku prosazuje až po skončení studené války. Buchanan naprosto odmítal politiku detante, 
jakož i jakékoliv omezování výstavby amerických ozbrojených sil.Byl horlivým stoupencem 
vybudování systému protiraketové obrany SDI a souhlasil také s tím, že reaktivní taktika boje 
proti komunistickému vlivu je neúčinná a Spojené státy by tudíž měly přejít k aktivním 
krokům. Důležitou roli měl sehrát fakt, že Sovětský svaz představoval konglomerát 
nesourodých národů, kultur a vyznání: „Sovětský svaz je  skutečným „žalářem národů“.
V průběhu sedmi desetiletí Moskva kolonizovala jednu nezávislou zemi za druhou, zatímco 
komunistická strana usilovala o nahrazení jejích národních se beurčení...proto populismus, 
nacionalismus a fundamentalismus jsou přirozenými spojenci Západu... ta samá účinná 
nacionalistická a protikolonialistická rétorika, která byla používána proti Britům, 
Holanďanům, Francouzům, Belgičanům a Portugalcům by měla být použita proti
Rusům . . . Stejně jako komunisté trénovali leninisty a teroristy, které pak posílali domů do zemí 
západního orbitu, Spojené státy by měly ve Washingtonu zřídit Mezinárodní odbojové 
centrum, kde by se cvičili vlastenci z komunistických zemí a zemí třetího světa.1,1 
Na tomto citátu můžeme vidět, že Buchanan vycházel i ve svém pojetí studené války 
především z národního zájmu a principu národního sebeurčení. Buchanan nestál proti 
komunismu z nějakých abstraktních důvodů, ačkoliv komunismus pro něj jistě znamenal také 
zlo z filozofického hlediska. Jeho stanovisko bylo v tomto ohledu jasné -  globální 
komunismus, reprezentovaný Sověty, ohrožuje Ameriku a vážně koliduje s jejími národními 
zájmy a proto je nutné, aby proti němu Američané bojovali.
A protože SSSR potlačuje suverenitu, integritu a sebeurčení ostatních národů, jsou tyto 
přirozeným spojencem USA lhostejno kde se nacházejí. Úsměvnou skutečnost představuje 
jeho tehdejší podpora islámskému fúndamentalismu, neboť dnes Buchanan neúnavně varuje 
před islamizací Evropy a „muslimským přílivem.“
Podotýkám však, že podle této „momentální taktiky“ kdy nepřítel mého nepřítele je můj přítel 
jednalo mnoho amerických politiků a v Afghánistánu přinesl tento postup Američanům 
obrovský úspěch.
Přestože Buchanan musel z Bílého domu předčasně odejít, na Ronalda Reagana nikdy 
nezanevřel a patří k jeho rozhodným zastáncům. Buchanan u „Gippera“ vyzdvihuje 
především návrat k tradičním hodnotám, ekonomickou prosperitu, znovunabytí převahy nad 
SSSR, nekompromisní antikomunismus a v neposlední řadě i pevné charakterové vlastnosti a 
svérázný smysl pro humor.
V nekrologu, napsaném téměř bezprostředně po Reaganově smrti Buchanan mimo jiné píše : 
,JCcfyž Amerika začínala být v šedesátých letech rozdělena kvůli otázkám mravních zásad, 
rasy a vietnamské války, staré jistoty které vyjadřoval a jím  ztělesňované staré ctnosti 
zůstávaly až magneticky přitažlivé pro lidi zmatené děním v jejich zemi. Když Reagan mluvil, 
povznášel nás do vyšších sfér, vysoko nad stranické roztržky a dělení, kde jsme mohli znovu 
snít a znovu být jedním národem.1,16

14 In Joch, R. : Americká zahraniční politika a role USA ve světě, Občanský institu, 2000, str. 20

15 Buchanan, P. : Right from the beginning, Regnery Gateway, 1988, str. 369 -  370

16 Buchanan, P. : Sbohem, Gippere. In : http://www.euportal.cz/ShowArticle.aspx?Artld= 1543
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Přestože Buchanan patřil a dodnes patří k Reaganovým největším apologetům, první setkání 
s Reaganem v prezidentském křesle jej poněkud rozhodilo. Nechrne zavzpomínat Dineshe 
D'Souzu, někdejšího analytika domácí politiky v Reaganově administrativě : „Konzervativní 
komentátor Patrick Buchanan vzpomíná na jednu schůzku v Bílém domě, během níž mezi 
rozpočtovým ředitelem Davidem Stockmanem a ministrem zemědělství Johnem Bločkem 
vzplála ohnivá debata na téma vývozu obilí...atmosféra v místnosti začala houstnout 
Buchanan se podíval na prezidenta, který jako by se o celou věc přestal zajímat. Najednou 
sáhl doprostřed stolu a přitáhl si misku s želatinovými bonbóny. Potom začal mlsně vybírat 
své oblíbené barvy. Buchanan ohromeně zíral. Co je  ten chlap proboha, zač ?17 
Když Buchanan odešel z Bílého domu, Reaganova administrativa uvažovala, že by mu svěřila 
funkci amerického velvyslance v Jihoafrické republice, nicméně Buchanan tuto možnost 
údajně odmítl dříve, než byla její žádost oficiálně formulována. Úvahy o Buchananově 
vyslání do JAR, nebyly náhodné, Buchanan totiž několikrát razantně vystoupil proti sankcím, 
uvaleným na JAR z důvodů politiky apartheidu. Buchanan považoval rozvinutou Jihoafrickou 
republiku za spojence USA a západního světa, na rozdíl od jejích sousedů jako Mosambik a 
Zimbabwe, kde vládly prosovětské režimy. Politika sankcí ze strany USA mu tedy přišla 
kontraproduktivní: „Politika Západu a USA vůči Jižní Africe reprezentuje triumf moralismu 
nad vlastním strategickým zájmem. “18
Po vítězném konci studené války skončila pro Buchanana jedna etapa. Už nikdy poté se totiž 
nestal součástí mainstreamu a to ani mainstreamu republikánského. Ještě koncem 
osmdesátých let byl Buchanan typickým republikánem, který se od většiny svých kolegů -  
slovy Romana Jocha -  „...nijak názorově nelišil. Naopak, byl jedním z jejich nejschopnějších,
i když nejprovokativnějších publicistů.1,19
Někdy koncem roku 1990 se však Buchanan od hlavního proudu republikánské strany 
vzdaluje a nakonec se stává hlavním ideologem i reprezentantem politického směru 
nazývaného jako paleokonzervatismus. Faktem ovšem je, že ve většině stanovisek se od 
tradičního konzervatismu neodklonil Pat Buchanan, ale republikánská strana pod taktovkou 
George Bushe staršího. Co se vlastně stalo ?

Zrození paleokonzervativce, 1990 -  2000. Buchanan jako aktivní politik

Euforická atmosféra světa bezprostředně po studené válce nastavila poměry úplně jinak, než 
jak tomu bylo před více než čtyřiceti lety. Mnoho politiků -  včetně konzervativních -  uvěřilo 
ve Fukuyamův „konec dějin“ a ve zřízení „světové demokracie“. Buchanan však mezi ně 
nepatřil a se svými příznivci nelibě sledoval počínání George Bushe a jeho stoupenců, 
především z řad „ekonomických konzervativců“. Tak jsou označováni příznivci republikánské 
strany, kteří stojí při GOP hlavně z ekonomických důvodů, přičemž v morálně kulturních a 
společensko politických otázkách zaujímají spíše liberální postoje.
Druhý tábor „vnitřních nepřátel“ Buchanan spatřoval v nově se prosazujících 
neokonzervativcích, často bývalých demokratech, kteří přešli k republikánům, protože se 
nemohli smířit s posunem demokratů doleva v šedesátých a sedmdesátých letech. 
Neokonzervativce Buchanan popisuje takto : „Skoro všichni kdysi prosazovali liberalismus v 
duchu „ všeobjímající společnosti “, dnes podporují sociální stát a silnou vládu. Hájí občanská

17 D'Souza, D. : Ronald Reagan. Jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem, Barrister and Principal, 2004, 
str.18

18 Buchanan, P. : Right from the beginning, Regnery Gateway, 1988, str. 374

19 Joch, R. : Americká zahraniční politika a role USA ve světě, Občanský institut, 2000, str.24
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práva a afirmativní akci, ač zavádění kvót odmítají. Podporují přidělování zahraniční 
pomoci, především státu Izrael. Podporují zvýšení imigračních kvót a někteří z nich dokonce 
požaduji otevření hranic. Mnozí chovají hluboce zakořeněné nepřátelství ke „starépravici “ a 
jakémukoli projevu zahraniční politiky, která by se řídila heslem America first. Americké 
bohatství chtějí použít k vybudování „globální demokracie “ za hranicemi Spojených států a 
propagaci takzvaných demokratických hodnot na státních školách. Proti Jimmymu Carterovi 
sice podpořili Ronalda Reagana, avšak za skutečné hrdiny považují Woodrova Wilsona a 
Franklina D. Roosevelta, globalisty a architekty mamutího moderního státu. “20

Počátkem devadesátých let Buchanan mění svůj postoj k volnému trhu, jak bude podrobněji 
popsáno v jiných částech práce. V zásadě by se dalo říci, že proměna Buchanana ze zastánce 
volného trhu v odpůrce byla dána dvěma změnami, které přišly po roce 1989.
První z nich je posilování nadnárodních korporací, které nemají k místu podnikání žádný 
vztah a necítí vůči němu ani jeho obyvatelům žádnou zodpovědnost. Druhý aspekt pak 
ztělesňuje příchod globalizace, který umožnil přesun mnoha pracovních míst do oblastí třetího 
světa. Jestliže pro Buchanana, jakožto tradičního konzervativce, představuje prioritu 
zachování sociální stability určitého místa, musel se logicky proti nové podobě volnotržního 
prostředí negativně vymezit. O jeho vztahu vůči volnému trhu a fenoménu ekonomismu budu 
podrobněji hovořit v části, zabývající se jeho idejemi.
Buchanan rovněž horlivě vystupoval proti Georgi Bushovi staršímu, který -  navzdory 
předchozímu slibu -  zvýšil daně.
V otázce zahraniční politiky se bývalý jestřáb náhle přiklání k poměrně striktnímu 
izolacionismu, protože vychází z názoru, že po vítězství ve studené válce, nemůže nikdo 
z vnějšku Ameriku ohrozit. Když tedy americká armáda, jakožto hlavní síla 
protisaddámovské koalice, s mandátem OSN zahájila v zimě 1991 operaci Pouštní bouře, 
Buchanan požadoval její ukončení a tvrdil, že tato válka není v zájmu USA.
Narůstající rozpory vedly k tomu, že se Buchanan v republikánských prezidentských 
primárkách roku 1992 rozhodl postavit Georgi Bushovi v souboji o nominaci.
Buchanan se v kampani profiloval napravo od prezidenta Bushe -  prosazoval snížení daní, 
omezení moci federální vlády a také akcentoval nutnost návratu k morálně kulturním 
tématům, která ekonomičtí konzervativci i neokonzervativci upozaďovali. Oponoval také 
stoupencům volného trhu, jejichž názory tehdy shrnul pod termín „globál trade tiber alles“ a 
vůbec poprvé od něj naplno zazněla kritika finanční podpory státu Izrael. Buchanan se sice 
vždy označoval za přítele Izraele, nicméně prohlašoval, že je nutné oddělovat sympatie od 
státních zájmů USA.
Buchanan opětovně připomenul svůj negativní postoj k válce v Iráku, přičemž s narážkou na 
neokonzervativní myslitele židovského původu prohlásil, že tuto válku si přálo pouze 
izraelské ministerstvo obrany a proizraelská lobby v USA.
V souvislosti s těmito výroky byl Buchanan některými židovskými kruhy v USA obviněn
z latentního antisemitismu, což ovšem Buchanan velmi rozhodně popřel ve své reakci na tato 
obvinění, jíž uveřejnil v Christian magazíne : „Žádný opravdový křesťan nemůže ve svém 
srdci nosit nenávist vůči božím dětem. Jako křesťan si uvědomuji, že náš spasitel byl Žid a 
jeho matka byla Židovka. Apoštolově byli Židé a první mučedníci rovněž... Podle mého soudu 
tedy žádný opravdový křesťan nemůže být antisemitou. “2>

20 Buchanan, P. : Chvála konzervativcům. In : http://www.euportal.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=1362

21 Skřipský, M. : Pat Buchanan o Izraeli, antisemitismu a židech. In :
http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=802
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Další ohrožení amerických zájmů Buchanan spatřoval ze strany Světové banky a 
Mezinárodního měnového fondu, které chápal a stále chápe jako permanentní hrozbu 
americké ekonomické suverenitě.
Buchanan již tehdy, jako první americký politik, poukázal na děravou hranici s Mexikem, 
odkud může přijít vážná imigrační hrozba. O necelých deset let později se odpor k imigraci 
„latinos“ stal stěžejním bodem Buchananovy politiky.
V republikánských primárkách Buchanan sice nezvítězil, ovšem nevedl si špatně a jeho 
kandidaturu, k překvapení mnohých, podpořil i list National Review, byť z taktických důvodů 
ve smyslu protestního hlasu proti Bushovi. Tehdy se také Buchananovi stoupenci začali sami 
označovat za paleokonzervativce, se snahou odlišit se od ostatních republikánů. Do té doby 
pojem „paleokonzervatismus“ zazníval pouze v souvislosti s některými konzervativními think 
tanky a institucemi (podrobněji níže)
Buchanan skončil v republikánských primárkách celkově na druhém místě, kdy pro něj 
hlasovalo necelých čtyřiadvacet procent. Vyhrál pouze ve státě New Hampshire, kde získal 
plných sedmatřicet procent. Do boje o prezidentské křeslo byl tedy vyslán George Bush starší, 
aby v něm podlehl demokratu Billu Clintonovi.
Možnost nástupu Billa Clintona, dědice ideálů new left z šedesátých let, do úřadu prezidenta 
byla pro Buchanana natolik otřesnou představou, že na republikánském sjezdu roku 1992 
otevřeně vyzval své stoupence k nevytváření rozporů uvnitř GOP : „Moji přátelé, tyto volby 
se týkají něčeho jiného, než kolik kdo dostane hlasů. Týkají se toho, kdo jsme. Týkají se toho, 
čemu věříme, týkají se toho, za čím jako Američané stojíme... V tomto boji o duši Ameriky 
stojí Clinton a Gore na druhé straně a Bush na naší straně. A tak musíme j í t  do sebe- a 
postavit se za něj. “n
Podobný krok Buchanan učinil i v během voleb v roce 2004, kdy už jako pouhý pozorovatel a 
komentátor na stránkách American conservative doporučil svým stoupencům volit Bushe, 
přes veškeré jeho chyby : „ Jsem nucen podpořit současného prezidenta Spojených států. 
Proč ? Protože zatímco Bush a Kerry se oba mýlí pokud jde o Irák, Šarona, NAFTA, WTO, 
otevřené hranice, vstřícnou akci, volný trh, amnestii, zahraniční pomoc a „ velkou vládu 
Bush má alespoň pravdu ohledně daní, soudů, suverenity a hodnot. Kerry nemá pravdu 
v ničem. “23
Paleokonzervativci se tak stali až do roku 1996 poměrně loajálními republikány, byť si své 
názory přirozeně ponechali. Buchanan se zatím vrátil ke své práci v médiích a čtyři roky čekal 
na další primárky.
V létě 1993 Buchanan založil se svou sestrou Angelou paleokonzervativní think tank The 
American cause, jenž se charakterizuje následovně : „ American cause je  vzdělávací institucí, 
jejíž cíl spočívá v prosazování a šíření tradičních amerických hodnot, které jsou zakořeněny 
v konzervativních principech národní suverenity, ekonomického patriotismu, omezené moci 
vlády a individuální svobody. “24

Roku 1996 se Buchanan opět zúčastnil klání o prezidentskou nominaci v republikánských 
primárkách a opět skončil druhý. Své hlasy mu odevzdalo jedenadvacet procent 
republikánských voličů a v New Hampshire zase zvítězil. Do boje s Billem Clintonem 
nakonec republikáni vyslali Boba Dolea.

22 In : Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 27

23 P. Buchanan : Coming home http://www.amcoxunag.com/2004 11 08/cover.html

24 Our mission In : www.theamericancause.org
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Buchananova kampaň byla v podstatě stejná jako před čtyřmi lety, snad jen s tim, že Pat ještě 
více vystupňoval svou pro -  life rétoriku. Buchanan označil potraty za největší zlo od dob 
otroctví a z této doby pochází jeho nejostřejší protipotratářský výrok, za nějž sklidil 
hysterickou kritiku ze strany feministek : „Pro ty, kteří věří v posvátnost lidského života jsou 
potratové kliniky Západu jakýmisi vlakovými terminály „svobodného světa“. Vlakovými 
terminály z nichž dříve v tomto století odjížděly vlaky do stanic jako Vorkuta a Kolyma, 
Treblinka a Osvětim...1,25
Jako malou kuriozitu bych uvedl, že Buchananovu kandidaturu vprimárkách 1996 oficiálně 
podpořilo sdružení Američtí vlastníci zbraní, jehož předseda Larry Pratt se aktivně účastnil 
Buchananovy kampaně. Kampaně, která se po čtyřech letech loajality nesla v duchu ostrého 
napadání republikánského mainstreamu.
Na přelomu let 1999 a 2000 Buchanan opouští republikánskou stranu, na protest proti 
dominantnímu vlivu neokonzervativců. Sám se však nadále považuje za republikána, který 
neopustil GOP, nýbrž GOP opustila jeho. V republikánské straně má dodnes Buchanan 
nemálo příznivců a stále udržuje kontakty s některými republikánskými předáky. Návrat do 
GOP nikdy nevyloučil a jeden čas se zdálo, že bude roku 2008 kandidovat v republikánských 
primárkách.
Přesto Buchanan kandidoval, čistě účelově, v roce 2000 za bezprogramovou Reformní stranu, 
kde získal nominaci a mohl se účastnit televizních debat. Buchananovu kampaň z tohoto 
období odborníci označovali za překvapivě nevydařenou. Buchanan se nechal strhnout 
k několika zbytečným výbuchům a bez důkazů obvinil Hillary Clintonovou ze špionáže ve 
prospěch izraelské tajné služby Mossad. Neokonzervativní komentátor Norman Podhoretz jej 
nařkl již podruhé z antisemitismu, což Buchanan ve své otevřené odpovědi opět striktně 
odmítl: „Antisemitismus -  nenávist k židům kvůli tomu, kým jsou, nebo čemu věří -  je  srdeční 
vada a krom toho ještě ničí lidskou duši. V mém srdci nemá taková nenávist místo, ať už je  
vztažena na skupinu či jednotlivce. “26
Ve volbách s podporu obskurní Reformní strany získal Buchanan zhruba jedno procento, 
přičemž mnozí jeho příznivci pravděpodobně volili republikánského kandidáta George Bushe 
mladšího, aby netříštili hlasy. Buchanan se ktomu později vyjádřil takto : „Ve volební 
kampani . . . za mnou stokrát přišel nějaký volič, aby mi on nebo ona sdělili, že mi věří a že se 
mnou souhlasí, že však pro mne nebudou hlasovat. Tito lidé museli hlasovat pro Bushe, 
protože pouze Bush mohl zajistit, aby se Gore nedostal do Bílého domu...Nikoli proto, že by 
nesouhlasili s Clintonem a Gorem, ale proto, že se jim  hnusili. “27
Pat Buchanan je sice vlivným politikem, nicméně musel dobře vědět, že vzhledem ke své 
vyhraněnosti nemůže být nikdy zvolen prezidentem. Přesto se třikrát účastnil voleb. Proč tak 
učinil ? Na tuto otázku- podle mého soudu výstižně - odpovídá Roman Joch : „...Chce, aby 
jeho kampaň byla paradigmatickou kampaní ve stejném smyslu, jakou byla prezidentská 
kampaň Barryho Goldwatera v roce 1964 : Goldwater sice nakonec prohrál, ale jeho kampaň 
definitivně změnila republikánskou stranu (tak, že z ní učinila stranu konzervativní) a vlastně 
celou americkou politiku. Pat Buchanan...se zřejmě nikdy nestane prezidentem..., ale jeho 
prezidentská kampaň může vést k rozšíření jeho názorů mezi mnoho nových kongresmanů, 
senátorů a jednoho dne i nějakého prezidenta. “28

25 Colfax, S. : The sayings of Pat Buchanan, Ballantine books, 1996, str. 39

26 Skřipský, M. : Pat Buchanan o Izraeli, antisemitismu a židech. In :
http://www.eurabia.cz/Show Article.aspx?ArtId=802

27 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 25 - 26

28 Joch, R. : Americká zahraniční politika a role USA ve světě, Občanský institut, 2000, str. 32
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Po volbách v roce 2000 Buchanan opustil aktivní politiku a znovu se začal věnovat práci 
politického komentátora a konzervativního spisovatele. V současné době je Buchanan 
vydavatelem časopisu American conservative a vůdčí postavou instituce The American cause. 
Pracuje rovněž v pozici politického analytika televizní stanice MSNBC. Je autorem mnoha 
knih, z nichž všechny se staly v USA bestsellery, přičemž kniha Smrt Západu byla přeložena 
do mnoha jazyků ( včetně češtiny).
Příležitostně publikuje také v Human Events, National Review, Chronicles a Rolling Stone. 
Roku 2007 Buchanan přijal čestné členství v české konzervativní organizaci Mladá pravice.

Stěžejní koncept Buchananova politického myšlení

Kulturní válka

Buchanan bývá nejčastěji označován jako pravicově konzervativní vlastenec ( „right wing 
conservative patriot“ ), sám sebe vnímá coby tradičního konzervativce ( „traditional 
conservative“) čímž chápe starý konzervatismus padesátých let, jehož naprosto 
neoddělitelnou součástí, anebo snad i podstatou je americké vlastenectví podepřené rodinnými 
hodnotami a křesťanskou vírou. Současná republikánská strana se podle něj nachází 
v područí neokonzervativců, kteří vlastně nejsou žádnými konzervativci, neboť nesplňují jeho 
představy. Právě z tohoto důvodu na přelomu let 1999 a 2000 republikánskou stranu opustil a 
neúspěšně kandidoval na prezidentský post za Reform party, která mu nikdy nebyla příliš 
blízká. „ Toto konzervativní hnutí bylo uneseno a zataženo na pozice globalistické, 
intervencionistické ideologie otevřených hranic. To není konzervativní hnutí, v němž jsem  
vyrůstal“29 komentoval situaci v „rodné straně“
„Pate, ztrácíme zemi v níž jsme vyrostli. “30 Tímto povzdechem jednoho z amerických voličů 
začíná Buchananova nejznámější kniha Smrt Západu, která je zároveň nejlepším materiálem 
pro znázornění Buchananových politických vizí.
Ve Spojených státech se totiž -  dle Buchananova tvrzení -  vede kulturní válka mezi jejími 
obyvateli, která bude svým dopadem na americkou společnost stejně důležitá jako kdysi válka 
studená. Na jedné ( z Buchananova pohledu správné ) straně stojí většinou bílí Američané ze 
střední třídy ( WASP -  White anglosaxon protestants ) ,  kteří jsou vlastenecky orientovaní, 
vyznávají tradiční morální i rodinné hodnoty a velmi často jsou věřícími křesťany, kteří si 
přejí zachování anglosaské Ameriky a odkazu otců zakladatelů.Proti nim se vynořuje fronta 
multikulturalistů, příslušníků menšin, homosexuálních aktivistů a liberálně levicových 
stoupenců Demokratické strany, kteří si přejí tradiční Ameriku rozvrátit a nahradit ji 
multikulturním slepencem bez hodnot. Buchanan k tomu m.j. dodává : „Miliony lidí se ve 
vlastní zemi začaly cítit cizinci. Děsí se populární kultury...jež hlučně opěvuje hédonické 
hodnoty. Vidí mizet staré svátky a degradaci starých hrdinů. Vidí jak  jsou umění a artefakty 
slavné minulosti odstraňovány z jejich muzeí a jak  je  nahrazují depresivní, ošklivé, abstraktní 
a antiamerické exponáty.Pozorují, jak  knihy, které měli v lásce mizí ze škol. . . Kultura s níž 
vyrostli, umírá v zemi v níž vyrostli. “j/

29 American conservative magazin -  www.Amconmag.com. Záhlaví internetových stránek
http://www.amconmag.com/2004 06 21/cover.html

30 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
str.19

31 Tamtéž, str.23
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Toto je však pouze důsledek. Kde vidí Buchanan příčiny ? Spatřuje je zejména v učení čtyř 
neomarxistických filozofu Lukácse, Gramsciho, Adoma a Marcuse. Tito „chytřejší marxisté“ 
totiž pochopili, že útok na stát nevyšel, neboť lidé byli příliš spjati s jeho hodnotami a 
existencí, jakož i křesťanskou vírou, která byla ke komunismu tradičně nepřátelská. Zvolili 
proto jinou taktiku -  rozhodli se zaútočit na jeho kořeny a na kulturu.
„Kdo nás vysvobodí ze jha  západní civilizace ? “S2 tázal se marxistický teoretik Gyorgy 
Lukács a jeho ideový souputník Antonio Gramsci mu o několik let později dal odpověď. 
Naděje, které marxisté vkládali do první světové války se nevyplnily, neboť lidé jsou pod 
vlivem kulturní hegemonie buržoazie.Revoluce tedy může uspět pouze tehdy, pokud se podaří 
odstranit víru mas v kulturní dědictví, vlastenectví, křesťanství a rodinné hodnoty. Kultura je 
tedy jakýmsi opevněním, jehož zhroucení je nutné pro úspěch revoluce. Ve svých „Sešitech 
z vězení“ Gramsci napsal: ...na Západě existuje náležitý vztah mezi státem a občanskou 
společností, a otřese -  li stát pevnou strukturou občanské společnosti, okamžitě se to odhalí. 
Stát... je  pouhým vnějším příkopem, za nímž stojí mocný systém opevnění a pozemních 
staveb. Neomarxisté zjistili, že starý marxismus nefunguje a našli si jinou cestu Jejich 
proletariát už nesestával z dělnictva nýbrž z „vyděděnců“ tedy těch, kdo výše popsané 
hodnoty přímo odmítají. „Pro staré marxisty byl nepřítelem kapitalismus, pro nové marxisty 
se stala nepřítelem západní kultura. Pro staré marxisty bylo cestou k moci násilné svržení 
režimu . . .pro nové marxisty byla cesta k moci nenásilná a vyžadovala desetiletí trpělivé 
práce, “^p íše  Buchanan.
Plánem neomarxistů je zahájení dlouhého pochodu institucemi, kdy se jim podaří obsadit 
místa, z nichž budou moci negativně ovlivňovat nazírání lidí na tradiční hodnoty, rodinu, 
křesťanství a vlastenecké cítění.
Základní ideovou výbavou neomarxistů se stalo učení tzv. Frankfurtské školy z poloviny 
dvacátých let minulého století, které posléze v šedesátých letech rozvíjely osoby typu 
Herberta Marcuseho nebo Timothy Learyho. Podstatnou roli zde sehrála takřečená kritická 
teorie, stručně řečeno učení, které obviňuje západní společnost z genocid jiných kultur, 
rasismu, šovinismu sexismu, homofobie.. zkrátka všech těch postmodemích strašáků, kteří se 
ve společensko politickém diskursu objevují stále častěji. Cílem kritické teorie, která 
torpéduje všechny konzervativní hodnoty, je odtržení člověka od hodnot, které utvářely 
tradiční západní společnost. Buchanan v této souvislosti hovoří o „kulturním pesimismu“ : 
,JCritická teorie v konečném důsledku vyvolává kulturní pesimismus, pocit odcizení, beznaděje 
a zoufalství, za něhož lidé, přestože žijí v blahobytu a svobodě, pohlížejí na svou společnost a 
vlast jako na utlačující a nehodnou loajality a lásky. Noví marxisté pokládají kulturní 
pesimismus za nutný předpoklad revoluční změny. “3S
Poprvé o sobě dali tito neomarxisté hlasitě vědět v revolučních šedesátých letech, kdy zahájili 
trpělivé podkopávání principů na nichž stojí západní národy. Jejich prvořadým úkolem bylo 
získat vliv tam, kde se formuje životní styl -  tedy v médiích, školách a Hollywoodu. To se 
podle Buchanana v podstatě daří. Zatímco v minulosti ztělesňovaly hollywoodské stars jako

32 Loewy, M. : Georg Lukács from romanticism to bolshevism, NLB, 1979, str. 112. In : Buchanan, P. : Smrt 
Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, Mladá fronta, 2004, str. 
111

33 In : Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 115 ( Uvedená citace z Gramsciho byla z českého překladu „Sešitů z vězení“ z roku 
1959 vypuštěna)

34 Tamtéž, str. 117

35 Tamtéž, str. 119
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John Wayne či Clark Gable role patriotických „správných chlapů“, dnešní hvězdy, zcela pod 
vlivem kulturní levice, žádají úlohy vyděděnců, homosexuálů a asociálních typů.
Jedinou současnou hollywoodskou hvězdu, která stojí na správné straně kulturní války 
Buchanan nachází v herci a režisérovi Melu Gibsonovi, jehož filmy jako Statečné srdce, 
Patriot, nebo Umučení Krista, Buchanan velmi kladně hodnotí. Poté co liberálně levicoví 
kritici spustili hysterické odsuzování posledních dvou jmenovaných Gibsonových snímků, 
Buchanan Gibsona pokaždé velmi rozhodně hájil.
Dalším důležitým bodem neomarxistické koncepce je, dle Buchanana, nenávist ke střední 
třídě, která je zapříčiněna novým determinismem. Zatímco Marx razil myšlenku ekonomické 
determinace -  tedy rozlišování lidí podle vztahu k výrobním prostředkům -  neomarxisté 
přicházejí s kulturní determinací.
Kniha „Autoritativní osobnost“, jíž Buchanan pokládá za vůbec nejvlivnější neomarxistickou 
práci, tvrdí, že děti z tradiční rodiny, vychované ve vlasteneckém, křesťanském a 
konzervativním prostředí, se pravděpodobně stanou rasisty, utlačovateli, šovinisty a sexisty. 
Klasická rodina a střední třída, které je rodina oporou, jsou tak pro kulturní marxisty 
nepřítelem číslo jedna. Také z tohoto důvodu neomarxisté vítají feminismus a propagaci 
„práv“ homosexuálů.
Buchanan k tomu podotýká : „ Tam kde Marx kriminalizoval kapitalistickou třídu, 
Frankfurtská škola kriminalizovala střední třídu. Nezáleželo na tom, že střední třída stála u 
zrodu demokracie a že střední třída Velké Británie bojovala s Hitlerem, když soudruzi 
z Frankfurtské školy s ním v Moskvě žili na hromádce ...Na pravdě nezáleželo, neboť šlo o 
marxistické ideology a ti sami definují, co je  pravda. “ 6
Neomarxisté usilují o to, aby rodina přišla o všechna svá privilegia a to takovým způsobem, 
který by s ní „zrovnoprávnil“ takzvané alternativní způsoby soužití. Že se většinou jedná o 
homosexuální nebo promiskuitní životní styly asi netřeba připomínat.
Jako revoluční zbraň ve službách kulturní levice chápe Buchanan rovněž moderní umění, o 
němž soudí: „ Smyslem moderního umění je  zničit víru člověka v jeho kulturní 
dědictví... moderní umění -  dlouho odtržené od idealismu Maneta, Cézcmna a Rodina -  se 
stalo dodavatelem zhoubné, degenerované, odporné, pornografické, marxistické a 
antiamerické ideologie. “3?
Z tohoto úhlu nazírání, (post)modemí umění v zásadě stojí na popření kontinuální umělecké 
tradice a kulturní marxisté v něj vždy vkládali velké naděje. V muzejních galeriích New 
Yorku, stejně jako jiných bašt levicového liberalismu, kulturní levice nastavila vlastní 
umělecký kompas, který je přirozeně rovněž kompasem kulturně morálním.
Moderní umění bez krásy je v podstatě provokací, jejímž cílem je znevažovat 
tradici.Buchanan si všímá velmi zajímavého faktu, že „umělecky provokovat“ je možné pouze 
někoho. Dehonestace křesťanství, patriotismu a tradičních hodnot je mezi kulturní levicí 
pochopitelně chápána jako vrchol dovednosti a boření tabu. Zesměšňování kupříkladu 
homosexuálů a menšin však kulturní marxisté netolerují a jejich volnomyšlenkářství se 
v takovýchto případech pozoruhodně rychle vytrácí.
Za účinný způsob odporu proti umění spojenému s kulturní marxismem Buchanan považuje 
jistou „subkulturizaci“ konzervativních komunit, které si ve svých školách, spolcích a 
mládežnických sdruženích sestaví vlastní seznam autorů, který budou předkládat svým dětem 
a šířit dále mezi své známé : „ Tradicionalisté by bez problémů sestavili seznam četby pro 
studenty středních a vysokých škol a filmotéku, které by americké mládeži představily to 
nejlepší, co bylo napsáno a řečeno a co se promítalo na stříbrném plátně. Dostane -  li se do

36 Tamtéž, str. 121

37 Tamtéž, str. 265 a 267

13



odpadní jímky syrový odpad, nalijte do ní vařící vodu. Toto pravidlo použijte na znečištěnou 
kulturu. 8
Jak jsem již naznačil v předchozích řádcích, Buchanan považuje za produkt kulturní levice 
rovněž druhou vlnu feminismu a agitaci za „práva“ homosexuálů.
„ Zkrátka -  vzestup feminismu přináší smrt národa a konec Západu “39 soudí Buchanan. 
Feminismus v jeho představě neznamená pouze ideové nebo společenské nebezpečí, ale 
přímou fyzickou hrozbu, neboť ženy přijímající feministické myšlenky obvykle zastávají 
nepřátelské stanovisko vůči instituci rodiny a často nechtějí mít děti. Buchanan proto mluví o 
feminismu jako o vývojové slepé uličce, vedoucí společnost do zkázy : „Nepřátelství... vůči 
velkým rodinám se od té doby stalo ústředním rysem nového amerického feminismu ...Dnes se 
představa, že sňatek je  zotročení člověka, stala charakteristickým znakem bojovnic 
hnutí. . . Feminismus klade důraz na nerozlišování prostituce, manželství a sexuálního 
obtěžování. “40
Buchanan však neodsuzuje feminismus jako celek. Kupříkladu raný feminismus sester 
Parkhurstových a Elizabeth Stantonové nehodnotí nijak kriticky, přičemž pozitivně glosuje 
protipotratové názory prvních feministek. Jeho kritika feminismu se týká takzvané druhé 
feministické vlny, datované od šedesátých let dvacátého století v souvislosti s vydáním knihy 
Beth Freidanové „Mystika ženství.“
Buchanan si ve svých pracích často stěžuje na fakt, že nemalá část pravice kulturní válku 
vůbec nepochopila, anebo nemá dostatek kuráže, aby proti kulturní levici rázně vystoupila. To 
je z Buchananova pohledu mnohdy zapříčiněno faktorem strachu. Jestliže mnoho médií je pod 
přímým vlivem myšlenek kulturní levice, kritika postmodemího levicového liberalismu 
vyžaduje odvahu. Kulturní levice nemůže „trestat“ své protivníky oprátkou, trestá je tedy 
mediálními pokusy o společenskou ostrakizaci, urážkami, dehonestací a obviňováním 
z nativismu, rasismu, homofobie atd.
Faktem je, že zastoupení multikulturalistů, homosexuálních a genderových aktivistů nebo 
liberální levice je v amerických médiích opravdu v nepoměru s názory většiny.
V této souvislosti Buchanan tvrdí, že konzervativci prostě musí „zatnout zuby“ a nebát se 
médií. Jako taktiku pak doporučuje protiútok, výsměch a vzdor. Obviňuje Vás levicově 
liberální oponent z rasismu ? Oplaťte mu stejnou mincí a nazvěte ho komunistou ! 
Konzervativní hnutí ve světle této teorie zkrátka potřebuje „rozzlobené bojovníky“. Odvaha je 
nakažlivá a dělá divy.
Buchanan velmi citlivě vnímá vliv kulturní levice ve školách, které jsou podle něj 
zamořovány bezbřehým liberalismem, militantním ateismem a permanentním ostouzením 
vlasteneckého cítění. Toto své tvrzení Buchanan opírá o několik příkladů. Prvním je obecná 
změna osnov mnoha škol, v nichž je kladen důraz na multikulturní výklad dějin a 
společenských vztahů. Nové osnovy zmenšují prostor pro výuku o osobnostech jako Thomas 
Jefferson, Davy Crockett nebo George Patton, zatímco do nich pronikají malijský panovník 
Mansa Musa a feministka Beth Freidanová.
Dále Buchanan upozorňuje na potíže s nimiž se potýkají učitelé, kteří nové vzory neakceptují, 
jako například předsedkyně školní rady obvodu Lake ve státě Florida, Patricie Hartová. 
Mnoho státních škol tak dle Buchananova názoru neslouží záměrům s jakými byly 
vybudovány.

38 Tamtéž, str. 341

39 Tamtéž, str. 72

40 Tamtéž, str. 69 - 70
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„Zavedli jsme v Americe státní školy... aby vytvářely dobré občany a vlastence, kteří budou 
chránit a hájit svou zemi. Tyto školy by měly vést děti směrem, který je  bude učit milovat 
Ameriku.Pokud děti čtou životopisy, dějiny příběhy a básně...jež jim  vyprávějí o slavné 
minulosti národa, vlastenectví se uchytí. S rostoucí láskou k vlasti se dostavuje i touha stát se 
navždy součástí tohoto národa a ochota obětovat se, dokonce i zemřít na jeho obranu. Stejně 
jako na obranu své rodiny. “41 doporučuje Buchanan, který tvrdí, že americké děti jsou ve 
školách cíleně „denacionalizovány“ a „depatriotizovány“ prominentními liberálními učiteli, 
kteří ztěžují život svým konzervativním kolegům.
Stejný názor zastává mnoho dalších konzervativců, jako třeba Arthur Schlesinger, Roger 
Kimball, James Cooper nebo Samuel Lipman. Výslovnou nenávistí některých pedagogů vůči 
patriotismu a občanské i národní hrdosti se velmi výstižně zabývá rovněž asi nej významnější 
konzervativní politolog Samuel Huntington.42

Pojetí amerického národa

Na tomto místě by bylo vhodné položit si otázku, jak a čím vlastně Buchanan definuje 
americký národ, tedy pojem, v němž se potenciálně skrývá definiční problém. Prvořadým 
bodem v Buchananově koncepci je anglosaský odkaz. Ameriku založili bílí anglosasští 
protestanti, kteří představují cosi jako „státní národ“ Jejich dějiny, jazyk, kultura, hrdinové a 
vnímání minulosti musí být závazné pro všechny, kdo se chtějí stát Američany. Buchanan 
uznává pozitivní funkci modelu „tavícího kotle“ který integroval převážně evropské 
přistěhovalce a vedl je k přejímání amerických hodnot, tvrdě však odmítá dnešní podobu 
imigrační politiky a také multikulturalismus, který považuje za přímý útok na anglosaské 
hodnoty a dědictví43
Zajímavým tématem je taktéž vymezení křesťanství vůči národu. Buchanan jakožto 
konstitucionalista -  zjednodušeně řečeno striktní vykladač Ústavy -  trvá na formulaci, že 
„Američané jsou jeden národ před Bohem“ a křesťanská víra ( lhostejno zda katolická či 
protestantská) je tudíž neodmyslitelnou součástí identifikace s americkým národem.
Z některých Buchananových článků lze dovozovat, že ateisté tedy nejsou těmi „pravými 
nezkaženými Američany“ Toto je však myšleno pouze v duchovně kulturním smyslu. 
Neexistuje jediná zmínka kdy by Buchanan pro tyto lidi prosazoval omezení práv a svobod.
Na straně druhé Buchanan vždy uznával pouze rovnost před zákonem a Bohem, čímž pro něj 
rovnost končí. „Všechny životní styly si nejsou rovny“4 prohlásil několikrát. Tento 
konzervativní postulát však vyslovil již zakladatel politického konzervatismu Edmund Burke 
a tudíž nechápu, co na něm spatřují Buchananovi kritici diskriminačního.
Ve své argumentaci se Buchanan hojně odvolává na slova otců zakladatelů, zejména George 
Washingtona a Thomase Jeffersona, kteří několikrát dali najevo, že Ústavu psali křesťanští

41 Tamtéž, str. 214

42 Blíže Huntington, S. : Kam kráčíš, Ameriko ? Krize americké identity, Rybka publishers 2005, str. 274 - 277
43 http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_buchanan

44 např. Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a 
civilizaci,mladá fronta, 2004, str. 296
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zákonodárci pro občany, co jsou rovněž křesťany a že bez křesťanských ctností zkrátka nejde 
dlouhodobě udržet obecnou morálku uvnitř státu.

..Economy is not a countrv“ Odpor vůči ekonomismu

Velmi zásadní záležitostí, která důrazně odděluje Buchanana od neokonzervativního 
mainstreamu je jeho silná averze vůči „ekonomismu“. Buchanan tímto výrazem nazývá 
filozofii, která se rozmohla zejména po skončení studené války, v souvislostí s globalizací 
planety a otevřením trhů. Smyslem ekonomismu je podřizování veškerého jednání potřebám 
globálních ekonomických hráčů a snaha o vysvětlení veškerých jevů z ekonomického 
hlediska. Ekonomisté věří, že ekonomika vládne světu a že, ekonomický růst a volný trh jsou 
lékem všech problémů. Volnotržní mechanismy se tak pro ně stávají v zásadě dogmatem víry, 
o němž se nediskutuje.
Pat Buchanan vyjadřuje své znepokojení nad tím, že ideologie ekonomismu se spolu 
s neokonzervativci zmocnila republikánské strany a vyhnala odtud sociální konzervatismus 
Goldwatera, Eisenhowera a Reagana : „Mnozí konzervativci podlehli bludu ekonomismu, 
zrcadlovému jevu marxismu, který má za to, že člověk je  ekonomické zvíře, že svobodný 
obchod a volné trhy jsou cestou k míru, blahobytu a štěstí. “4S
Ve výše zmíněné citaci zaznívá připodobnění ekonomismu k marxismu, což je standartní bod 
Buchananovy argumentace. Buchanan vychází ze skutečnosti, že ekonomismus, stejně jako 
marxismus vysvětluje společenské jevy pomocí ekonomické determinace, byť samozřejmě 
v jiném gardu. Například pohled globálních kapitalistů na ženu jako na samostatnou výrobní 
jednotku, osvobozenou od muže a rodiny, je v zásadě totožný s představou marxistů.
Zatímco „stará pravice“ Buchananova střihu požaduje podřízení ekonomiky k udržení sociální 
stability a sociálního řádu země, ekonomističtí neokonzervativci chtějí přesný opak. Globální 
obchod řeší vše a co je dobré pro jeho hlavní aktéry musí být přijato všemi.
Buchanan naopak tvrdí, že ekonomika musí sloužit k tomu, aby udržovala sociální stabilitu, 
společenský řád a v neposlední řadě zajišťovala zachování privilegií americké střední třídy, 
kterou ekonomisté hodili přes palubu, stejně jako všechny tradiční hodnoty a vazby : ,JPodle 
„ ekonomisty ", pravého věřícího v ekonomismus, suverenita, nezávislost, průmyslové 
prvenství, společenské hodnoty a země, musí být obětovány, když bohové globalismu přikážou. 
Tak jako Abrahám položil z božího nařízení svého syna na obětní oltář, ekonomisté na něj 
pokládají národ. “4
Zatímco po mnoho let se mezi zájmy amerických podniků a amerického státu víceméně 
kladlo rovnítko (byť leckdy pokřivené), od počátku devadesátých let s nastupující rychlostí a 
šíří globalizace se zájmy obou rozešly. Nová generace velkých hráčů globálního obchodu 
přestala ve své většině myslet v intencích zemí a oprostila se od vztahů ke konkrétnímu místu. 
To vedlo některé konzervativce, včetně Pata Buchanana, ke změně přístupu ke globálnímu 
volnému trhu a jeho mechanismům.
Buchananův pohled na globální obchod a ekonomismus je určitě jedním z důvodů, proč 
Buchanan jako jednoho z největších amerických prezidentů vyzdvihuje Theodora Roosevelta, 
který začátkem dvacátého století vedl důrazný boj proti obchodním korporacím.
Buchananova kritika ekonomismu není mezi konzervativci ojedinělá. Výrazným kritikem 
globálního kapitalismu je například známý konzervativní filozof Roger Scruton, jenž soudí, že

45 Tamtéž, str. 66

46 Buchanan, P. : State of emergency. The third world invasion and conquest of America, Thomas Dunne books, 
2006, str. 75
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konzervativec dnes již nemůže podporovat současný model globálního kapitalismu.
Scrutonovu představu „multinárodního byznysmena“ Buchanan cituje ve své poslední knize 
State of emergency (česky nevyšlo, osobně název překládám jako Stav ohrožení): J e  to 
někdo, kdo si přeje zničit všechny odlišnosti mezi lidmi a kdo se v žádném městě necítí doma, 
protože je  všude cizincem -  včetně svého rodného města. Vnímá svět jako jeden ohromný 
systém, v němž jsou všichni stejnými zákazníky a konzumenty, výtvory tužeb a potřeb. Šťastný 
je  pouze tehdy, pokud může přemísťovat lidi z místa na místo, rušit lokální vazby a bořit 
hranice i zvyky ve shodě s neúprosnými požadavky ekonomického pokroku. “4?
Ekonomistům věnuje kritickou pozornost ve své knize „Kam kráčíš, Ameriko ?“ i 
konzervativní politolog Samuel Huntington, používající pro ekonomisty termín „vyprahlé 
duše“ : „...vyznávají kosmopolitismus, cestují po světě a doménou jejich zodpovědnosti je  
svět. Uvažují o sobě vskutku v intencích globálních občanů . . . Jsou vzdělaní, kultivovaní a 
univerzalističtí ve svých názorech a etických postojích... pohybují se ...v „sociokulturním 
vakuu “ mimo prostor národních kultur a dorozumívají se mezi sebou specifickou formou 
angličtiny, kterou Yates a Hunter označují jako „globál speak“. “48 
Jak ukážu na jiném místě této práce, Buchanan soudí, že právě z výše popsaných důvodů 
neokonzervativní ekonomisté vystupují jen velmi laxně proti imigraci, protože davy 
nekvalifikovaných latinos jsou pro koncerny levnou pracovní silou, kterou je možno ždímat i 
za cenu ponižování jejich vlastní důstojnosti, což by si americký pracující nenechal líbit.
To, že -  často protiameričtí a neloajální -  imigranti vytvářejí separované kolonie, mnohdy 
neumí jazyk, necítí k Americe žádný vztah a přispívají k fragmentaci země, ekonomistům 
nevadí, neboť země musí být obětována ve prospěch trhu.
Buchanan rázně oponuje : „ „ Zollverein “ není vlast. Ekonomická unie, jako například 
Evropská unie, není národ. Ekonomika není země... národje vyššího řádu, než jakýkoliv 
konstrukt ekonomistů. Národ je  organický, národ je  živý, národ je  bijícím srdcem. “49 
George Bush mladší sice po kratším zdráhání nechal vybudovat zeď na hranici s Mexikem a 
posílil složky minutemanů a bordermanů, nicméně Buchanan jeho krok chápe pouze jako 
výsledek tlaku klasických republikánských voličů a místních politiků GOP, kteří si přejí, aby 
byla imigrace omezována.

Imigrace a ..Mexamerika“

Otázka imigrace, zejména pak imigrace hispánského obyvatelstva, je dnes prakticky hlavním 
tématem Buchananových projevů. Jeho nejnovější kniha „State of emergency“ věnuje této 
problematice zhruba pětašedesát procent obsahu, přičemž Buchanan často varuje před 
imigračními vlnami také evropské státy, které jsou navíc -  na rozdíl od USA -  ohroženy 
vymíráním „domorodého“ obyvatelstva.
Buchananovy názory na imigraci zřejmě v USA dosti rezonují, neboť State of emergency se 
téměř celý rok držela v první desítce nej prodávanějších knih.
Buchananova vize je v tomto ohledu jasná. Do Ameriky každoročně přichází -  hlavně přes 
mexickou hranici - obrovské imigrační vlny, které je Amerika čím dál tím méně schopna 
zvládnout. Buchanan upozorňuje, že v současné době je v Americe více hispánců, než kolik 
přišlo všech Angličanů, Irů a židů od roku 1607 až do konce prezidentského období Johna 
Kenedyho. V průměru jeden z dvanácti přistěhovalců má již záznam v trestním rejstříku.

47 Tamtéž

48 Huntington, S. : Kam kráčíš, Ameriko ? Krize americké identity, Rybka publishers, 2005, str. 272

49 Buchanan, P. : State of emergency. The third world invasion and conquest of America, Thomas Dunne books, 
2006, str. 141
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Buchananova čísla jsou hrozivá : „Zatímco roku 1950 tvořili hispánci 2,6 procent populace, 
4,5 procent roku 1980 a 9 procent roku 1990, dnes zaujímají svých 14,4 procent v tří set 
milionovém národě. Roku 2050jich bude 24 procent... Naše velká města budou vypadat jako  
dnešní Los Angeles a města na Jihozápadě jako Juarez a Tijuana. “50 
Buchanana trápí rovněž celková podoba imigrace, která je dnes naprosto odlišná od generací 
Ellis Islandu. Po mnoho dekád byli přistěhovalci v Americe cíleně vedeni k asimilaci. Museli 
spálit staré mosty a stát se Američany. Osvojení anglického jazyka bylo nutností, státní úřady 
dbaly na to, aby nevznikaly odtržené enklávy a bylo vyžadováno základní penzum znalostí o 
Spojených státech.
Model tavícího kotle zkrátka „přetavoval“ Iry, Němce, Číňany či Poláky v Američany. Mnohá 
svá kulturní specifika si mohli ponechat, neměli však nárok na žádnou „dvojjazyčnost“ nebo 
jiné zvláštní zacházení.
A oni to akceptovali. Přicházeli, aby se stali Američany a byli pro to ochotni mnohé udělat. 
Buchanan ovšem tvrdí, že tavící kotel byl od doby Billa Clintona rozbit a nahrazen modelem 
„diversity“ tedy konceptem různosti, podporovaným Demokratickou stranou a liberální částí 
elit. Diversity model nevyžaduje asimilaci ani integraci, ale právě přesný opak. Jejím cílem je 
podporovat různost a specifika, přičemž požadavek asimilace a přizpůsobení se, je brán jako 
šovinistický a rasistický.
Důsledkem tohoto přístupu je tedy masivní příliv imigrantů, kteří nemají s Amerikou 
společného vůbec nic. Necítí vůči hostitelské zemi žádné závazky, nemají motivaci učit se její 
jazyk a žijí de facto subkultumím způsobem života.
Buchanan varuje : Nekontrolované přistěhovalectví hrozí zničit národ, v němž jsme vyrůstali 
a proměnit Ameriku v konglomerát národů, které nemají téměř nic společného -  ani dějiny, 
ani hrdiny, ani jazyk, ani kulturu, ani víru a ani předky. To je  balkanizace. “5I 
PJB taktéž urputně upozorňuje na skutečnost, že v případě latinos zde existuje ještě problém 
historického antagonismu. Mnoho Mexičanů totiž považuje americký Jihozápad -  kam míří 
drtivá většina mexických přistěhovalců -  za ukradenou zemi, která jim byla Američany 
odňata v letech 1830 -  1848.
Poukazuje na případy, kdy mexičtí imigranti pálili veřejně americké vlajky a pokusili seje 
nad úředními budovami nahradit vlajkami mexickými, na případy, kdy hispánci napadli v Los 
Angeles americké fotbalové fanoušky, kdy pískali při americké hymně a na další konkrétní 
důkazy přítomnosti velmi silné protiamerické menšiny na americkém území. Velká většina 
příslušníků této menšiny se podle Buchananova mínění nikdy nehodlá asimilovat a neustále 
požaduje etnicky motivovaná privilegia, jako dvojjazyčné vyučování a změny osnov 
v některých předmětech. Od věci jistě není ani Buchananova poznámka, že nikdy v minulosti 
nezažila Amerika přistěhovaleckou vlnu takových rozměrů : „ Toto není imigrace jakou 
Amerika znala, kdy muži a ženy učinili rozhodnutí opustit své rodné země a přijeli přes oceán 
stát se Američany. Toto je  invaze, největší invaze v historii. Nic tak obrovského se nikdy 
nestalo za tak krátký časový úsek. “5
Buchanan ve své knize několikrát přirovnává současnou situaci Spojených států a Evropy 
k situaci pozdního římského impéria, kdy „globalizovaní“ Římané nebyli schopni zajistit 
bezpečnost impéria, které pak padlo za oběť dynamickým barbarským kmenům, jimž -  
narozdíl od Římanů -  nechyběla vize ani víra.

50 Tamtéž, str. 37

51 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 22

52 Buchanan, P. : State of emergency. The thirld world invasion and conquest of America, Thomas Dunne books, 
2006, str. 5
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Buchanan nemá na mysli vojenské dobytí Říma, ale apatii zglobalizovaných Římanů bez 
hodnot, kteří do svých bran a do svých služeb pouštěli stále více barbarů, aniž by požadovali 
něco na způsob asimilace : „Ale tito cizinci k nim vpadli bez úcty k římským bohům, respektu 
k římské tradici a lásce k římské kultuře. A tak jako Řím dobýval území barbarů, barbaři 
dobyli Řím... A stejně jako zanikl Řím, zaniká i Západ. Ze stejných příčin a stejným způsobem. 
Tím, čím byly řeky Dunaj a Rýn pro Řím, jsou dnes Rio Grande a Středozemí pro Ameriku a 
Evropu. Hranice civilizace již  nejsou déle bráněny. “S3
Pat Buchanan tedy logicky kritizuje Bushe za vstřícný přístup k hispánským imigrantům, on 
sám by nepustil do země více přistěhovalců než 250 000 ročně. Varuje před tím, aby se 
Amerika nestala „Mexamerikou“ a podporuje občanské milice, které hlídkují na americko 
mexické hranici54
Po Bushovi tento přední paleokonzervativec požaduje, aby odvrhl své „ekonomistické“ 
našeptávače a zmohl se na jakousi obdobu operace „Mokrá záda“ Ta proběhla z rozkazu 
prezidenta Eisenhowera roku 1953 a jejím cílem bylo vyhoštění všech ilegálních imigrantů, 
provedené za asistence armády a ostatních ozbrojených složek.
Republikánská strana se navíc ignorováním imigračního problému potenciálně připravuje na 
oslabení svých pozic, neboť drtivá většina imigrantů (s výjimkou kubánského exilu) hlasuje 
pro kandidáty Demokratické strany. Buchanan zde hovoří o „sebevraždě GOP“ jako 
vládnoucí strany.
Buchanan byl v zásadě první politickou celebritou, která otevřela diskusi o hispánské imigraci 
do Spojených států. Mezi další výrazné odpůrce současné imigrační politiky patří řada 
„oldschoolových“ republikánských politiků typu Toma Tancreda, alarmující tón nasadil také 
výše zmiňovaný politolog Samuel Huntington.
Přestože největší imigrační hrozba je spojená s „latinos“, Buchanan se zabývá rovněž imigrací 
takřečených OTM s ( Other than Mexicans) tedy nemexických přistěhovalců. Buchanan si 
všímá zejména muslimských imigrantů z arabského světa, u nichž není problém ani tak 
v početním zastoupení, ale v tom, že tito lidé mohou být „spícími agenty“ různých islámských 
teroristických bratrstev. Buchananovi přijde absurdní, že Bush vede válku proti terorismu 
v Iráku a přitom se neobtěžuje zjišťováním, kolik žije v Americe muslimských 
fundamentalistů, připravených opakovat jedenácté září.
O národní bezpečnosti USA s v jeho pojetí nerozhoduje v Iráku a Palestině, nýbrž na 
amerických hranicích : „ Imigrační zákony by měly být přepracovány tak, aby byly pro 
Ameriku co nejlepší. . . Legální přistěhovalectví by se mělo snížit . . . Spojené státy musejí sebrat 
mravní odvahu a vypovědět ilegální přistěhovalce. Neexistuje -  li žádná sankce za vniknutí do 
Spojených států, jaký smysl mají imigrační zákony ?...Svět není takový, jaký bychom si 
přáli...,ale je  světem v němž některé režimy, někteří vládci a proradní teroristé chovají 
k Americe smrtelnou nenávist. Díky naší imigrační politice naši nepřátelé již  vstoupili do 
našich bran.55
Za nezbytné Buchanan taktéž považuje, aby se v amerických školách učilo výhradně 
v anglickém jazyce. Spojené státy nejsou Švýcarsko a tak dva úřední jazyky mohou podle něj 
znamenat pouze vznik dvou národů uvnitř USA.
Buchananův striktní odpor vůči imigraci samozřejmě vyvolává u některých jeho odpůrců 
obvinění z rasismu a xenofobie, která Buchanan vždy velmi ostře odmítal. O těchto 
obviněních budu podrobněji psát níže.

53 Tamtéž, str. 3

54 http://www.ontheissues.org/Pat Buchanan.htm

55 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 321 - 322
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Afirmativní akce, černošská menšina a ..práva homosexuálů“

Rád bych se také krátce zastavil u témat jako afirmativní akce a práva homosexuálů, neboť i 
tyto otázky představují témata k nimž se Buchanan často vyjadřuje a dostává se do střetů 
s liberálními odpůrci.
Už ve své knize Right from the beginning z konce osmdesátých let Buchanan varovně zvedá 
prst před vzmáhajícím se hnutím „Gay pride“ a jeho odpor vůči požadavkům, 
homosexuálních aktivistů se stupňoval úměrně tomu, jak rostla aktivita homosexuálních 
organizací: „Něčí hodnoty musí dostat přednost. Proč ne ty naše ? Čí je  vůbec tato země? 
Jaký morální kodex nám ukládá, že smíme zasahovat do práva člověka, který chce praktikovat 
zbožnost, ale musíme respektovat a chránit právo člověka praktikujícího sodomii ? “56 
Během své prezidentské kampaně v roce 1996 Buchanan vzbudil pozdvižení, když prohlásil, 
že jestli bude zvolen prezidentem, nezaměstná ve své administrativě žádné veřejně vystupující 
homosexuály.
Kulturní levice, jež se od počátku devadesátých let velmi dobře zabydlela v Hollywoodu, 
mezitím začala tvořit příběhy, podporující homosexualitu jako životní styl. Ti kteří 
nesouhlasili, se stali obětí mediální štvanice. Vědecké kapacity, považující homosexualitu 
stále za nemoc, byly vytlačeny z univerzit, jak se stalo například Dr. Charlesovi Socaredisovi, 
Buchananovu příteli a nositeli prestižní ceny Asociace psychoanalytických psychologů britské 
zdravotnické služby. Právě z jeho lékařských závěrů Buchanan často vychází ve svých 
polemikách s homosexuálními aktivisty a jejich přímluvci. Buchananovy názory jsou zde opět 
konstantní: „Homosexualita totiž není osvobození, ale otroctví. Není to životní styl, je  to 
smrtící styl. Pacienti s náběhem na AIDS Dr. Socaredisovi říkali: „Doktore, kdybych 
neprodělal léčení, byl bych mrtvý. “ Ti, kdo si myslí, že hnutí za práva gayů je  hnutím za 
občanská práva . . . opomíjejí zásadní rozdíl. Věc občanských práv se kvůli rovnosti před 
zákonem mohla bez problémů odvolávat na Bibli, přirozený zákon a Thomase Jeffersona. To 
práva gayů nemohou. “57
I v otázce „práv“ homosexuálů tedy Buchanan patří mezi tradiční konzervativce.
Pokud jde o vstřícnou akci, tedy americkou obdobu pozitivní diskriminace, staví se Buchanan 
tvrdě proti, neboť ta diskriminuje zejména bílé muže, kteří se stávají oběťmi nejrůznějších 
kvót. Buchanan naproti tomu prosazuje model společnosti, který je v zásadní podobě 
paradoxně shodný s modelem Martina Luthera Kinga. Jedná se o koncepci „barvoslepé 
společnosti“, která nastaví ve všech oblastech života stejné podmínky pro všechny 
Američany, aby na základě své rasy nemohl být nikdo nejen znevýhodněn, ale ani zvýhodněn. 
Jediným klíčem, otevírajícím Američanům brány škol a dobrých pracovních míst by tak měly 
být pouze znalosti, schopnosti a ctnosti. Buchanan soudí, že tento požadavek bude nutné 
protlačit přes silnou opozici ze strany „Afroameričanů z povolání“, tedy černošských 
aktivistů, kteří si ze své činnosti udělali skvělý byznys : , JLxistuje třída barevných lidí, kteří si 
udělali byznys z toho, že udržuji veřejnost v domnění, že černá rasa má potíže, dějí se j í  křivdy 
a strádá . . . Sharptonové a Bondové si však naši pomoc nepřejí. Přejí si nás týrat výčitkami, 
provokovat nás a démonizovat nás, neboť tím udržují kotel ve varu ...a dostávají přísun 
financí od nadací z federálních zdrojů. “58

56 Colfax, S. : The sayings of Pat Buchanan, Ballantine books, 1996, str. 24

57 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 270

58 Tamtéž, str. 301
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Na základě několika statistik Buchanan vyvrací tvrzení, že černoši jsou častými oběťmi ze 
strany bílé majority, neboť podle věrohodných údajů, jako je například Buchananem 
publikovaná studie profesora Wilbankse, spáchali většinu zločinů mezi rasami právě černoši a 
konkrétně v roce 1999 se Afroameričané dopustili dvaačtyřiceti procent objasněných 
trestných činů, ačkoliv jejich celkový podíl v populaci se pohybuje okolo třinácti procent.59 
Kritikové Pata Buchanana mu v tomto případě vytýkají, že nepátrá po příčinách vysokého 
stupně kriminality mezi černými Američany a opomíjí sociální faktory problému.
Buchanan není rasista, požaduje pouze, aby Amerika přestala podléhat citovému vydírání ze 
strany rasových hochštaplerů, jimž jejich barva kůže slouží jako nemorální živnost.

Buchananova představa podoby státu a společnosti

Dosud jsme v této kapitole mluvili zejména o ideových a ideologických prvcích Buchananova 
politického myšlení a tak by stálo za to, podívat se na Buchananovy názory ohledně praktické 
podoby a fungování státu. Ta samozřejmě vychází z Buchananova konzervativního vnímání 
světa, ovšem soudím, že v leckterých ohledech by byla přijatelná i pro libertariány a klasické 
pravicové liberály, zejména kvůli omezení moci federální vlády, trvale nízkým daním 
(některé daně, jako třeba darovací a dědickou by Buchanan úplně zrušil), drastické eliminaci 
federálních programů a podobných kroků v tomto duchu.
Jakožto stoupenec silné rodiny by Buchanan rád zvýšil federální daňovou úlevu na každé dítě 
až do výše tří tisíc dolarů a tím odstranil federální daně z příjmu u velkých rodin. 
Zaměstnavatelům by pak poskytl daňové úlevy, aby mohli platit vyšší mzdy rodičům. Stejně 
tak podporuje přesunutí daňové zátěže z rodinných podniků a farem na velké korporace, které 
stejně skoro žádné daně neplatí, jak se v minulosti vyjádřil Buchananův oblíbený prezident 
Ronald Reagan.
Buchananovu ideální představu uspořádání amerického státu stručně a výstižně popisuje Vít 
Štaif: „...aby základ USA tvořily v prvé řadě jednotlivé obce, potom až státy a federální 
úřady by zajišťovaly pouze nezbytně nutnou míru jejich provázanosti a tak by dostaly jen  
omezené pole působnosti -  vlastně jen  tam, kam by nedosahovaly síly samosprávy obcí a 
složek jednotlivých států. “60
Paradoxně však Buchanan tuto svou decentralizační představu opouští, pokud jde o 
problematiku potratů a „práv“ homosexuálů. Buchanan totiž ve všech svých prezidentských 
kampaních opakovaně a s velkou razancí prohlašoval, že pokud bude zvolen, bude do 
Nejvyššího soudu jmenovat pouze „pro life“ kandidáty a udělá vše možné, aby federální 
úřady vystupovaly co nejrozhodněji proti interrupcím i homosexuálním sňatkům.61 Vzhledem 
ke své koncepci fungování USA by však měl tyto záležitosti přenechat jednotlivým státům 
americké Unie.
Buchanan je rovněž známým zastáncem práva všech netrestaných způsobilých Američanů 
nosit zbraň, přičemž velmi podrážděně reaguje na případné federální i místní zákony, které 
toto právo omezují. O jeho podpoře národních gard, občanských milicí, minutemanů a 
bordermanů jsem se již zmiňoval.

59 Tamtéž, str. 104 -105

60 Štaif, V. : Kdo je Pat Buchanan ? In : http://www.euportal.cz/Show Article.aspx?ArtId=445. str. 3

61 Například zde, ve svém projevu k iowským republikánům z roku 1999 -
http://www.voutube.com/watch?v=6xKKTbKVsU8
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Takto silně decentralizační přístup k pojetí formy státu vede Buchanana až k historizující 
obraně jižanské Konfederace z let 1861 -  1865, což jistě souvisí s tím, že konzervativní 
společnost jižanských patriotů je Buchananovi určitě v lecčem blízká svým hodnotovým 
zaměřením ( úcta k tradici, půdě, předkům...).Zapomínat nesmíme ani na vliv skutečnosti, že 
Buchanan je Jižan a jeho předkové bojovali v konfederační armádě. Buchanan proto 
nespatřuje základní problém americké občanské války v boji o zrušení otroctví, nýbrž v právu 
jižanského „Dixielandu“ dělat si věci po svém. Buchananovým hlavním hrdinou této války je 
tedy generál Robert Edward Lee, dlouhou dobu úspěšně vzdorující obrovské unionistické 
přesile, zatímco seveřanského generála Williama Shermana, chápe jako uchvatitele, který 
obrátil Jih v popel a tím se de facto dopustil zločinu.
Buchanan jako hlavní důvod války klade boj za státní práva Konfederace, kterou přece hájili i 
svobodní jižanští černoši, takže o nějakém rasismu, podle něj, nemůže být řeč. Často 
poukazuje na nesouhlas s otroctvím mezi mnohými významnými Jižany, včetně samotného 
generála Lee, nebo na Lincolnovu nabídku opustit otázku otroctví výměnou za zachování 
Unie, která byla jižanskými aristokraty odmítnuta.
Buchanan proto nesouhlasí s různými výnosy federálních i místních úřadů, přikazujícími 
samosprávám na Jihu odstranit konfederační symboly z oficiálních znaků jednotlivých států 
staré Dixie (označení pro jižanské státy). Většinou se jedná o známou konfederační standartu 
s křížem svátého Ondřeje, o níž Buchanan soudí: „Konfederační bojová zástava je  pro mne 
symbolem vzdoru, odvahy a statečnosti tváří v tvář ohromné přesile. A věřím, že každý se 
může postavit za dědictví, které symbolizuje. Nevlála totiž nad plantážemi s otroky, ona vlála 
nad bitevními poli Chickamaugy, Cold Harboru, Antietamu a Gettysburgu.62 
Skutečností zůstává, že nařízení o odstranění ignorují mínění obyvatel jednotlivých států Jihu, 
kteří si většinou -  podle konaných referend -  přejí staré konfederační symboly zachovat, 
lhostejno, zda se jedná o bílé nebo černé Američany.
Tyto Buchananovy představy, společně s některými výše zmíněnými stanovisky jsou 
využívány jeho odpůrci, kteří ho čas od času obviňují z rasismu. Bohužel, ve své zaslepenosti 
nejsou schopni vidět co o něm prohlásila jeho dlouholetá spolupracovnice, černoška Ezola 
Fosterová : ,Narodila jsem se jako černoška, navštěvovala jsem černé školy, včetně školy 
vysoké. Vyrůstala jsem na segregovaném Jihu v době Jima Crowa. Jestliže někdo pozná 
rasistu, jsem to já. A Pat Buchanan není žádný rasista. “63
Buchananovým názorovým spojencem a přítelem je rovněž černošský konzervativní 
komentátor Alan Keyes, který stejně jako Ezola Fosterová odmítá pozitivní diskriminaci a 
požadavky profesionálních Afroameričanů typu Jesseeho Jacksona nebo Ala Sharptona. I 
z tohoto důvodu považuji nařčení Buchanana z rasismu za hloupá.
Buchananovu základní ideu fungování společnosti dále rozvíjí jeho kolega a čelný americký 
paleokonzervativec Samuel Francis, který volá přímo po potřebě „nového nacionalismu 
v USA“ Podmiňuje ho však provedením konzervativní revoluce, kdy americká střední třída 
„ta nejzdravější část národa, bojující o zachování své identity na úrovni rodin, sousedských a 
místních komunit, farností, škol,sdružení občanských, odborových, ženských, 
mládežnických... zdola vytvoří pravicovou kontrakulturu a odebere levici nejdříve kulturní 
moc a ...moc politickou pod heslem Amerika především ! “64

62 Colfax, S. : The sayings of Pat Buchanan, Ballantine books, 1996, str. 17

63 http://en.wikipedia.org/wiki/Ezola_Foster

64 Bartyzel, J. : Paleokonzervatismus. In : Národní myšlenka, číslo 2, ročník 2005, str. 13
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Opírání se o střední třídu ( tvořenou převážně WASPy) je tedy pro americký 
paleokonzervativní patriotismus nebo, chcete -  li „nový nacionalismus“ neodmyslitelné a 
typické.
Roman Joch dokonce v souvislosti s preferováním zájmů střední třídy o paleokonzervativcích 
soudí následující: „ Na začátku devadesátých let však Buchanan přijal přesvědčení..., že 
cílem státní politiky nemá být co největší ekonomická svoboda, nýbrž programy, zaměřené na 
upevnění postavení bílé střední třídy a dominanci jejích hodnot v americkém veřejném 
životě... Proto ekonomický růst, dlouhodobá prosperita a svoboda, jež  nám kapitalismus 
přináší, mají být obětovány ve prospěch konzervace statusu konkrétních komunit. “6S

..Hrdinové a antihrdinové.“ Buchanan a osobnosti americké historie

Pokud jde o vztah k osobnostem americké politické historie, Buchanan se přirozeně hlásí 
k autentickým pokračovatelům otců -zakladatelů. Jejich odkaz nepoužívá pouze ve své 
argumentaci při obhajobě propojení křesťanství se státem, nebo podpoře zahraničně 
politického izolacionismu, jak ukazuji na jiných místech této práce, ale podpírá jím i svou 
koncepci ekonomického patriotismu. Všichni prezidenti z řad otců - zakladatelů totiž chránili 
prostřednictvím vysokých cel na vybrané komodity sociální řád země.
Z novějších představitelů americké republiky Buchanan vyzdvihuje hlavně prezidenty 
Theodora „Teddyho“ Roosevelta, Dwighta „Ikea“ Eisenhowera a Ronalda „Gippera“
Reagana, tedy konzervativce ze staré školy, jejichž léta vlády Buchanan považuje za zlatý věk 
staré dobré Ameriky. K této trojici pak Buchanan poněkud nekonzistentně a paradoxně 
přiřazuje dalšího republikánského prezidenta Geralda Forda, Reaganova rivala 
z prezidentských primárek v roce 1976.
Buchanan spatřuje ve Fordovi poctivého dříče, který zdědil vládnutí v těžkém období 
bezprostředně po aféře Watergate a v čase posilování sovětského impéria. Ford se však se ctí 
zhostil svého úkolu a opět obnovil prestiž prezidentského úřadu a vrátil lidem víru ve svou 
zemi.
Na tomto pozitivním hodnocení nic nemění ani to, že ve zmiňovaných republikánských 
primárkách z šestasedmdesátého hlasoval Fordův zaměstnanec Buchanan pro Ronalda 
Reagana.
Pozitivně Buchanan pohlíží rovněž na kontroverzního wisconsinského senátora Josepha 
McCarthyho, jenž v padesátých letech proslul rozpoutáním antikomunistického „honu na 
čarodějnice“. Podle Buchanana sice „tailgunner Joe“66 udělal několik přehmatů, nicméně 
v tom zásadním se nemýlil. Americká diplomatická služba a „svobodomyslné“ oblasti 
kulturního života byly infiltrovány komunisty. K tomuto tvrzení bych rád dodal jen tolik, že 
pozdější otevření sovětských archivů mnohá McCarthyho obvinění prokázalo. Některá jiná 
nařčení ze strany wisconsinského senátora však byla pochopitelně zcela absurdní, zejména co 
se týkalo činnosti komunistů v americké armádě.
Jak před časem kdosi poznamenal, „McCarthy používal brokovnici i tehdy, kdy už bylo třeba 
odstřelovačské pušky.“
Dalším Buchananovým hrdinou americké politické historie je přirozeně Barry Goldwater, 
který zásadně ovlivnil programatoriku a ideologii republikánské strany (viz výše) i samotného 
Pata Buchanana.

65 Joch, R. : Americká zahraniční politika a role USA ve světě, Občanský institut, 2000, str. 27

66 Tailgunner Joe -  kulometčík Joe. Tato přezdívka byla McCarthymu dávána v reakci na jeho službu
v amerických vzdušných silách za druhé světové války. McCarthy totiž sloužil jako palubní střelec bombardéru
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Velmi kriticky Pat Buchanan naopak hodnotí zejména prezidentství Franklina Delano 
Roosevelta, Lyndona Johnsona, Jimmyho Cartera a Billa Clintona.
F.D. Roosevelt pro Buchanana ztělesňuje prvního levicového prezidenta Spojených států, 
který neúměrně rozšířil pravomoci federální vlády na úkor jednotlivých států Unie a začal 
s budováním sociálního státu. V zahraniční politice pak jeho boj za nastolení světové 
demokracie vedl k rozšíření Stalinova komunistického impéria do mnoha oblastí celého světa 
a zavinil dlouhou studenou válku.
Druhým -  v Buchananových představách opět silně negativním -  důsledkem zahraniční 
politiky FDR bylo vytvoření poválečné OSN, kde je omezována americká suverenita, spolu 
s americkými strategickými zájmy.
President Lyndon Johnson zase - v Buchananově politickém myšlení -  svým konceptem 
„Velké společnosti“ pokračoval v budování centralistického státu a zejména byl politikem, 
který otevřel brány takovým zlům jako afirmativní akce, povinná rasová integrace a jevy 
související. To vše vytvořilo předpoklad pro pozdější nástup fenoménu politické korektnosti,
o němž Buchanan soudí: „ Vládne politická korektnost. Vzdor vůči naší nové ortodoxii se 
posuzuje jako projev nenávisti, neúcta k jejím dogmatům jako znak duševní choroby . . .před 
několika roky popsal jakýsi šprýmař americké univerzity jako „ ostrovy totalitarismu v moři 
svobodyD nes se i to moře stalo nehostinným... Politická korektnost je  kulturním 
marxismem,režimem, který trestá názorovou rozdílnost a stigmatizuje společenským 
kacířstvím, stejně jako inkvizice trestala náboženské kacířství. “6?
Na Jimmyho Cartera se Buchanan dívá jako na produkt liberální levice, jenž ve svém úřadě 
navíc pokazil vše, na co sáhl. Obrovské zdanění, propastná nedůvěra Američanů 
v establishment, „blbá nálada“ a k tomu všemu ještě katastrofální zahraniční politika 
„dodržování lidských práv ve světě“. Ta ve svém důsledku vedla k dalšímu posílení 
Sovětského svazu, do jehož sféry vlivu připadlo během Carterova jediného volebního období 
hned několik zemí třetího světa.
Tato neuvážená politika vedla rovněž k pádu proamerického šáha Rézy Páhlávího v Íránu a k 
jeho nahrazení islamistickým protizápadním fanatikem Chomejním.
Ve zdrcující kritice Cartera není Buchanan nijak osamocen. Mnoho Američanů napříč 
politickým spektrem nazývá Cartera nejhorším prezidentem v historii USA což ovšem 
Carterovi nebrání v cestování po všech koutech světa, kde tento neúspěšný prezident každému 
ochotně poradí, jak se má dělat ta správná politika.
Bili Clinton je v Buchananových očích dědicem zkažené kultury šedesátých let, neolevičákem 
a kulturním marxistou. Byl to také Clinton, kdo vedl ještě více intervencionistickou politiku 
než jeho předchůdce George Bush starší, byl to on, kdo přeměnil NATO v útočný blok, když 
prosazoval bombardování Srbska a v neposlední řadě byl rovněž prezidentem, který pod 
přísahou lhal o svém mimomanželském poměru se stážistkou Monicou Lewinskou.
Clintonovo dřívější kouření marihuany a simulace u odvodu, kdy se chtěl vyhnout narukování 
do Vietnamu, už jen logicky dokresluje celkový obraz muže, jehož Buchanan pokládá za 
prvního -  a zatím posledního - neomarxistického prezidenta USA.
Když jsme se v závěru této kapitoly dotkli jisté personifikace americké politické historie 
v Buchananově politickém myšlení, měl bych upozornit na další související aspekt.
Buchanan v tomto ohledu často kritizuje neokonzervativce za to, že si říkají konzervativci a 
přitom se hlásí k odkazu takových politiků a vůdců, jakými byli Franklin Delano Roosevelt, 
John Fitzgerald Kennedy, nebo dokonce Martin Luther King. Hlášení se k takovýmto 
„ikonám“ Buchanan označuje za nesporný důkaz úpadkovosti amerických neokonzervativců.

67 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 129 -  130
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Buchananova představa americké zahraniční politiky a paleokonzervativní nazírání na 
mezinárodní situaci.

..A republic. not an empire.“ Paleokonzervativní izolacionismus

„Republika, nikoliv impérium“ tak se jmenuje Buchananova kniha z roku 1999, jejíž název 
výborně vystihuje paleokonzervativní představy o angažovanosti USA ve světě. Buchanan se 
hlásí k myšlenkám otců zakladatelů, zejména pak Thomase Jeffersona, o Americe jakožto 
izolované zemi, která by se neměla starat o dění v jiných státech, pokud nejsou přímo 
ohroženy její národní zájmy. Buchanan, stejně jako ostatní „noví nacionalisté“ připomíná 
„farwell adress“ ( projev na rozloučenou) George Washingtona, který důrazně varoval 
Američany před angažovaností v evropských sporech.
I vstup USA do obou světových válek považuje Buchanan za velkou chybu americké 
zahraniční politiky. Ani jedna z nich totiž podle něj nepředstavovala pro Spojené státy 
bezprostřední ohrožení, k čemuž Buchanan neopomene dodat, že první světová válka 
umožnila vzestup Hitlera, druhá pak vzestup Stalina.
Dejme opět slovo Romanu Jochovi, který brilantně vystihuje Buchananův pohled na 
americkou účast v první světové válce, která pro něj nebyla morálně relevantním konfliktem :
„ Kdyby Amerika nevstoupila do války, západní spojenci ...by byli nuceni uzavřít 
s oslabeným... wilhelmovským Německem mír. Pak by nenásledovaly žádné tvrdé dohody 
z Versailles, Německo by bylo silné a prosperující, nedošlo by k žádné Velké krizi... a 
samozřejmě ani k nástupu Hitlera k moci -  tedy ani k holocaustu. V Rusku by se nekonala 
žádná bolševická revoluce ...Lenin, Trockij, Stalin a ostatní soudruzi by skončili na 
petrohradských lucernách, nebylo by žádné čtvrtstoletí vlády Stalina, žádná II světová válka, 
žádná studená válka . . . žádná Korea, žádný Vietnam. ‘,68
Druhé světové válce Buchanan sice přiznává morální relevanci, ale domnívá se, že Hitler 
nepředstavoval pro USA takové bezpečnostní riziko, aby se kvůli němu americké ozbrojené 
síly téměř čtyři roky angažovaly na bojištích v Africe a Evropě.
V případě Japonska však bylo i podle Buchanana americké použití síly oprávněné, protože 
Japonci přímo napadli americkou základnu a zaútočili na americké državy v Tichomoří. 
Woodrow Wilson i F.D. Roosevelt se tedy mýlili. Neučinili totiž svět bezpečným pro 
demokracii, ale nejprve pro Hitlera a později pro Stalina.
Je však sympatické, že i přes svou averzi k americké účasti ve světových válkách si 
Buchanan nesmírně váží amerických veteránů, kterým několikrát ve svých článcích „ vysekl 
poklonu.“ Snad sehrála roli postava jeho strýce, důstojníka Pattonovy armády, který prošel 
celou válku od severní Afriky až do Plzně.
Stará pravice obecně pak americké angažovanosti využívá ke tvrzením, která líčí starý 
kontinent jako nevděčný, neboť byl Amerikou dvakrát zachráněn a přesto se v mnoha jeho 
zemích ( zejména Německu a Francii) projevuje antiamerikanismus. Postoj staré pravice by 
se dal rovněž shrnout výrokem Johna Q. Adamse : „ Když někde nějaký národ bojuje za 
svobodu, Američané jsou s ním -  ve svých sympatiích a modlitbách. “69 
Jistou výjimku -  jak podrobně popisuji výše - v Buchananově izolacionismu představuje 
studená válka, kde naopak Buchanan patřil mezi Jestřáby“ V jeho pojetí totiž studená válka -  
na rozdíl od WW1 a WW2 -  představovala akutní ohrožení Spojených států, které mohlo být 
zažehnáno jen porážkou sovětského komunismu.

68 Joch, R. : Americká zahraniční politika a role USA ve světě, Občanský institut, 2000,str.30

69 In : tamtéž, str.2
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Vítězný konec studené války však opět dovedl Buchanana k již zmíněnému přesvědčení, že 
USA nehrozí žádné vnější nebezpečí, což se projevilo jeho opětovným návratem k poměrně 
krajnímu izolacionismu. Buchanan se ostře postavil proti iráckému tažení George Bushe 
staršího a vždy nesmlouvavě prosazoval stažení amerických posádek ze všech cizích zemí. 
Americké vojáky by mnohem raději viděl na divoké a děravé americko mexické hranici než 
v Iráku, Kuvajtu, Koreji či Kosovu. Z Buchananových úst zaznívá krom jiného i požadavek 
výrazně redukovat americkou vojenskou pomoc Izraeli a Egyptu, pokud možno na nulu. 
Během prezidentské kampaně roku 1999 také navrhl, aby Jižní Korea i Taiwan konečně 
převzaly odpovědnost za svou územní svrchovanost a začaly se bránit samy, neboť po pádu 
globálního komunismu již Amerika v této oblasti nemá co bránit.
V knize Smrt Západu odmítl také potenciální další rozšíření NATO a především jeho útok 
proti Srbsku, když napsal: „ Kdysi obranná aliance svobodných států . . . se proměnila 
v neoimperialistický blok, který dnes prosazuje suverénní právo na útok a napadení malých 
států jako je  Srbsko, ve jménu demokracie a lidských práv. Otcově -  zakladatelé by se styděli 
za to, co Clinton a Allbrightováprovedli Srbům. Tento malý stát na nás nezaútočil, 
neohrožoval nás a neusiloval o válku s námi. Přesto jsme zničili Srbsko stejně strašně jako to 
učinil Hitler... “70

Vztah k mezinárodním a nadnárodním organizacím

Kritice ze strany paleokonzervativního patriotismu se nevyhnuly ani další mezinárodní 
instituce jako třeba Organizace světového obchodu ( W TO) konečným  cílem Ameriky by 
mělo být zrušení WTO a návrat k bilaterálním obchodním smlouvám, jež by platily pro 
Spojené státy a jejich obchodní partnery, a skoncovaly s tímto mezinárodním tribunálem, 
v němž má Amerika jeden hlas a Evropská unie patnáct “7!
V boji proti mezinárodním a nadnárodním institucím Buchanan doporučuje společný postup 
všech relevantních konzervativních a suverenistických s il: „ Stejně jako jsme zvítězili ve 
studené válce... ani zápas proti globálnímu socialismu není prohraný. Američané by měli 
vystupovat proti jakékoliv ztrátě suverenity ...a přidat se k evropským patriotům a 
euroskeptikům...Pro všechny země je  volba následující: buď otevřený národní odpor nebo 
zánik národa. Tomu nemůžeme vlídně přát dobrou noc.72

Buchanan se velmi tvrdě vymezuje i vůči OSN, podle něj jakési zmatené a neschopné 
instituci, umožňující omezovat americkou suverenitu a poskytující prostor pro nejrůznější 
nepřátele Ameriky, aby zde mohli neustále útočit na Spojené státy, tahat z nich peníze pro 
třetí svět a obviňovat je ze všeho možného i nemožného
V již několikrát citované autobiografii Right fřom the beginning, z roku 1988, Buchanan 
znechuceně glosuje : ,/*o více než čtvrt století až doposud, bylo Generální shromáždění 
předním světovým fórem určeným ke globálnímu šíření odporu, hořkosti a nenávisti vůči 
Spojeným státům, našim spojencům a našim přátelům.73

70 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a 
civilizaci.Mladá fronta, 2004, Str. 330

71 Tamtéž

72 Tamtéž, str. 329

73 Buchanan, P. : Right from the beginning, Regnery Gateway, 1988, str. 371
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Ve svém přesvědčení o zbytečnosti OSN jde Buchanan tak daleko, že prosazuje zahájení 
celoamerické debaty, zda mají Spojené státy v této instituci vůbec setrvat.

Na Evropskou unii pak Buchanan pohlíží jakožto na evropský socialistický superstát 
s vysokou mírou byrokratizace, který popírá suverenitu a svrchovanost jednotlivých 
členských států. Ač izolacionista, velmi fandí euroskeptikům, zejména Margaret Thatcherové, 
a vítá každý neúspěch eurofederalizačních snah. O současném evropském dění se vyjádřil 
následovně : „Evropa již  stojí tváří v tvář národní otázce.Přejí si je jí velké národy... a její 
starodávné státy se svými úžasnými dějinami a tradicemi ...pokračovat v životě jako různé a 
jedinečné národy ? Mají vůli přetrvat ? Nebo je  unavila nezávislost ? Upřednostní národní 
eutanazii v socialistickém super státě a život v trvalé závislosti na bruselské byrokracii ? ...Je 
to rozhodující konflikt jedenadvacátého století. Bude se v něm rozhodovat... zda evropské 
národy přežijí jako nezávislé a svobodné, nebo se promění v provincie evropského superstátu, 
v němž uplatňování jim  vlastního práva na záchranu jejich jedinečné identity bude navždy 
postaveno mimo zákon. “74
Evropská unie, z Buchananova pohledu, nemá šanci ve své aktuální podobě dlouhodobě 
vydržet, protože postrádá loajalitu a lásku příslušníků jednotlivých evropských národů. Ti se 
stále primárně identifikují se svou zemí a to i přes urputnou snahu prointegrační části elit se 
silným mediálním vlivem.
Patriotismus, konzervatismus, ale také populismus ztělesňují v Buchananově koncepci tři 
velké ledovce, které jednou potopí eurounijní Titanic : „ tento evropský superstát nevydrží, ale 
ztroskotá na úskalích nacionalismu. Když tyto těžké časy přijdou, vlastenci dobudou na 
bruselských byrokratech, kteří si nikdy nezískají loajalitu nebo náklonnost,zpět kontrolu nad 
národními osudy.75

Evropa -  mrtvý muž na pochodu aneb Komu zvoní hrana ?

V Buchananově vnímání světa je ale Evropa ohrožena mnohem větším nebezpečím než 
socialistickým eurofederalismem, Evropa totiž začala fyzicky vymírat. Kromě muslimské 
Albánie neexistuje žádný evropský národ, který by v průměru produkoval alespoň dvě děti na 
jednu ženu, tedy nezbytné minimum, nutné alespoň pro nejzákladnější zachování rodu.
V evropském kontextu tudíž není Buchananova „smrt západu“ záležitostí proroctví, nýbrž 
obyčejné statistiky a matematiky.
Hlavní důvod Buchanan spatřuje ve vlivu neomarxismu, feminismu, gender studies a 
multikulturalismu,který je v Evropě mnohem silnější než v Americe. Buchanan v tomto 
smyslu hovoří o mravní hnilobě, která zasáhla Evropu. A to nejen západní a střední Evropu, 
ale především Rusko, které vykazuje natolik katastrofální porodnost, že i prezident Putin ve 
svých projevech varuje před vymíráním Matky Rusi.
Ruku v ruce s vymíráním „původních“ Evropanů dochází k masové imigraci přistěhovalců, 
kteří necítí k hostitelským zemím Evropy vůbec nic a nepovažují se za její občany. Spousta 
z nich jsou muslimové z afrického a arabského světa, tvrdící, že muslim nemá vlast, kteří se 
ani netají nenávistí vůči Západu. S rostoucím počtem neloajálních arabských a muslimských 
přistěhovalců, někdy podporovaných sebevražednou teorií multikulturalismu, se logicky

74 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci. Str. 
326 a 327
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dostaví paralýza Evropy, která bude velmi těžko léčitelná. Evropské státy musí důsledně 
omezit přistěhovalectví a zajistit své hranice, stejně jako Spojené státy americké musí chránit 
hranici s Mexikem.
Na základě statistik a demografických trendů Buchanan nastiňuje pochmurnou vizi podoby 
světa roku 2050 : „ V Africe bude žít 1,5 miliardy lidí. Od Maroka po Perský záliv bude 
arabsko -turkotatarsko -  islámské moře skládající se z 500 milionů lidí. V jižní Asii bude žít 
700 milionů... Jako hrozba se bude vznášet... 300 milionů Indonésanů a Čína s 1,5 miliardou 
lidí. Rusko. . . do značné míry z Asie zmizí. Téměř většina Rusů bude žít západně od Uralu, 
ocitne se zpátky v Evropě. Západní člověk...z Afriky a Asie zmizí...s výjimkou malých enkláv 
v Jižní Africe a Izraeli ...Neexistuje známka obratu.76
Řešení problémů Evropy je tedy podmíněno základním předpokladem -  Ženy v Evropě musí 
mít více dětí, v opačném případě se Evropa sama a dobrovolně odsoudila k smrti v rozmezí 
jednoho až dvou staletí.

Globalizace. free trade a šíření demokracie

Kapitolu samu pro sebe pak ztělesňuje Buchananův postoj k zahraničnímu obchodu. Volný 
trh totiž podle Buchanana umožňuje cizincům a zejména pak nadnárodním korporacím, 
ovlivňovat americkou ekonomiku a to tak, že mnohdy škodí americkým zájmům. Globalizaci 
pak Buchanan nazývá „vývozem pracovních míst Západu do oblastí třetího světa“77 který 
nemilosrdně drtí americkou střední třídu, hlavně pak kvalifikované dělnické profese ( faktem 
je, že díky využívání asijské pracovní síly klesly v některých dělnických oborech v USA 
reálné mzdy až o 24 % !). Nadnárodní korporace Buchanan považuje za nepřátele Ameriky 
neboť koncerny necítí k místu kde podnikají žádný emocionální vztah, stejně jako k lidem, 
kteří pro ně pracují. Opět si vypomůžu slovy Víta Štaifa : podnikání „nadnárodních “ 
obchodních řetězců pro něj ( rozuměj pro Buchanana - pozn. MS ) znamená hůl, která tvrdě 
dopadá na „ tradiční “ společnosti -  protože mu chybí velmi potřebný kladný vztah k prostředí, 
v němž se pohybuje, k němuž se váže velká odpovědnost a usiluje pouze o co možná nejvyšší 
hmotný zisk, žádná vnitřní zábrana neuhlazuje jeho vyhrocenou bezohlednost, která jeho

-IQ

působení často provází. “
O vyhrocenosti Buchanana vůči globalizaci asi nejlépe svědčí následující citace : ,Někteří 
z nás si však dodnes myslí, že naše rodiny, země, církev, kultura, stojí na prvním místě V bitvě 
století jsou tedy linie narýsovány. Patriotismus nebo globalizace. Národní stát nebo nový 
světový řád...Nezávislost je  cennější než moc a za vlast má cenu bojovat. Lidé nesvěří svou 
lásku a nebudou loajální kEU, OSN, WTO nebo nějakému „mezinárodnímu 
společenství" ...Protože jde o projekt elit a protože jeho architekti jsou neznámí a nemilovaní, 
globalizace ztroskotá na velkém útesu patriotismu. V tom spočívá naše víra, v tom spočívá 
naše naděje. “79

76 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 4 5 - 4 6  a 47
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Znovu bych chtěl připomenout, že v osmdesátých letech, coby pracovník Reaganovy 
administrativy, Buchanan volný trh rozhodně podporoval a svůj názor změnil teprve 
v počátku devadesátých let, kdy začal prosazovat ochranářská cla na dovoz zboží ze všech 
zemí kromě Kanady. Příčiny, které vedly ke změně jeho postoje jsem popsal v předchozí 
kapitole.
Jedenácté září, spojené s následnou válkou proti terorismu přineslo do americké zahraniční a 
bezpečnostní politiky nový impuls, na který nemohla „stará pravice“ Buchananovými ústy 
nereagovat. Buchanan vidí příčiny newyorské katastrofy částečně v příliš mírné 
přistěhovalecké politice a částečně v nadměrném mezinárodním intervencionismu amerických 
vlád a to jak Clintonovy, tak Bushovy. Bushe mladšího Buchanan kritizuje za zbytečnou 
invazi do Iráku, která podle něj nic neřeší80
Válku s terorismem je podle Buchananova mínění možno vyhrát pouze za předpokladu 
radikálního zpřísnění imigračních pravidel, vyhoštění všech ilegálních přistěhovalců, jak to 
provedl roku 1953 republikánský prezident Eisenhower a trvání na dominanci anglosaské 
kultury ve všech oblastech veřejného života v USA, což povede k asimilaci imigrantů.81
V samotné bezpečnostní politice pak doporučuje aby se Spojené státy prioritně soustředily na 
obranu a zajištění vlastních hranic a dobudování tzv. protiraketového deštníku, tedy systému 
protiraketové obrany. Podporuje také lepší platové podmínky pro vojáky US Army82 
Jakékoliv intervence do ciziny „stará pravice“ odmítá, neboť se nehodlá zabývat „hledáním 
příšer“ někde ve světě.
Buchanan rovněž nesouhlasí s neokonzervativním bojem za světovou demokracii, protože 
životy amerických vojáků a peníze amerických daňových poplatníků by neměly sloužit 
k vytváření jakéhosi globálního impéria demokracie. V zemích, kde demokracie nemá žádnou 
tradici je takovéto jednání navíc silně kontraproduktivní, protože místní obyvatelstvo může 
považovat šiřitele demokracie za vetřelce a vtáhnout jej do nepříjemné partyzánské války se 
vším, co k ní patří
Snahu Bushovy administrativy o demokratizaci muslimsko arabského světa Buchanan 
hodnotí jako vyloženou pošetilost. Demokratizace těchto zemí bude totiž zároveň znamenat 
jejich islamizad, spojenou s nástupem protiamerických a protizápadních režimů.
V těch muslimských zemích, jejichž vlády nejsou vyloženě protizápadní, se dostane ke slovu 
islamistická ulice, jež si zvolí ty největší protiamerické fanatiky, jak ukázalo vítězství Hamasu 
v prvních palestinských demokratických volbách.
Paleokonzervativci výsledek palestinských voleb trpce glosovali na titulní stránce časopisu 
American conservative, jehož je Buchanan zakladatelem. Nad obrazem ženy v burce 
s fialovým otiskem prstu od hlasovacího lístku se skvěl výmluvný titulek -  Oni volí, my 
prohráváme.
Buchanan jde ve svých úvahách ještě dál a uvádí, proč pokládá boj za světovou demokracii za 
pouhou chiméru : „ Většinu Američanů totiž vůbec nezajímá, jak  si jiné národy vládnou. 
Obecná víra v demokracii je  příliš slabá, aby si zajistila podporu solidarity Západu. Je to 
intelektuální koncept, který nevychází ze srdce. Lidé budou bojovat za rodinu, přátele, víru, 
svobodu a vlast, ale za demokracii ?... Kdyby se zítra v Indii, Francii, Itálii nebo Brazílii

80 Blíže ( a asi nejostřeji řečeno) Buchanan., P : 2000 dead. And for what ? 
http://www.theamericancause.org/a-pjb-051026-2000dead.htm

81 Blíže Buchanan, P. : Declare war on radical islám ? http://www.theamericancause.org/a-pjb-050919- 
radicalislam.htm

82 http://www.ontheissues.org/Pat Buchanan.htm
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chopily moci vojenské režimy, kolik Američanů by bylo přesvědčeno o tom, že tuto věc stojí za 
to napravit za cenu životů tisíců Američanů ? “ss

Blízký východ, národní bezpečnost. Izrael a .. iewish issue “

Válku v Iráku paleokonzervativci vnímají jako výsledek činnosti proizraelské lobby 
v Bushově administrativě, což přimělo některé kritiky k tomu, že začali obviňovat 
paleokonzervativce z antisemitismu. Fakt, že mezi paleokonzervativními mysliteli je také 
několik židů (Lubinskas, Gottfřied, Molnar...) asi přehlédli...
Dá se říci, že výtky paleokonzervativních patriotů vůči Izraeli nejsou vedeny z pozic 
antisemitských, nýbrž čistě izolacionistických. Buchanan ve Smrti Západu chápe Izrael jako 
součást západní civilizace a ohrazuje se proti počínání arabských zemí na konferenci 
v Durbanu, které nazývá rasovým vyděračstvím84 Nechce však, aby kvůli Izraeli byly 
upozaďovány americké zájmy a aby kvůli němu umírali američtí chlapci ve zbytečných 
válkách. Izrael se zkrátka podle „paleocons“ musí umět bránit sám.
Buchanan sám sebe považuje za člověka, který je k Izraeli přátelsky nakloněn. Osobně se znal 
s Davidem Ben -  Gurionem a Jicchakem Rabínem, které nazývá svými přáteli.
V roce 1973, jako pracovník Nixonovy administrativy, velmi důrazně podpořil usnesení, které 
Američanům umožnilo zasílat izraelské armádě pomoc prostřednictvím malého vzdušného 
mostu. Bylo to právě v době, kdy se Izrael ocital v tzv. jomkippurské válce pod údery 
muslimských sousedů.
O tři roky později vyjádřil uspokojení nad zásahem izraelského komanda v ugandském 
Entebbe, kde vojáci Davidovy hvězdy brilantně osvobodili zadržovaná rukojmí.
Když roku 1981 izraelské letectvo zničilo irácký jaderný reaktor v Osiraku, byl Buchanan 
jedním z prvních, kdo tuto akci podpořil, přestože špičky americké diplomacie se zpočátku 
stavěly k úderu spíše negativně : „Z bezpečnostního hlediska, izraelský preemptivní úder proti 
iráckému jadernému reaktoru byl včasný a rozhodující (...) Vzhledem k nenávisti Bagdádu 
vůči Izraeli - který tento národ nazýval pouze „sionistickou entitou “ -  je  tedy výhledově jasné, 
že možnost atomové zbraně v iráckých rukou by byla něčím, vedle čeho by Izrael nemohl 
přežít. “85
Je pochopitelně otázkou nakolik hrálo v Buchananově podpoře Izraele svou roli rozložení sil 
ve studené válce, kdy židovský stát představoval věrného amerického spojence, zatímco 
arabské státy stály na straně Sovětského svazu. Buchanan byl v době studené války opravdu 
striktně proizraelský, jak svědčí i jeho slova uveřejněná roku 1983 v magazínu Human 
Events : „ Jzrael zůstává nepoddajným, vynalézavým a aktivním národem, příbuzným Západu, 
jehož zápas vyžaduje naše sympatie a podporu. “86
Po vítězném konci studené války se ovšem Buchananův izolacionismus střetl 
s neokonzervativní koncepcí šíření demokracie ve světě, která se do značné míry opírala o 
kooperaci s Izraelem. Mezi neokonzervativci je jednak mnoho teoretiků židovského původu, 
jako Irving Kristol nebo Norman Podhoretz a jednak hodně takzvaných sionistických 
křesťanů. Jedná se o vyznavače velmi svérázné odnože křesťanského učení, kteří podporují

83 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 359 -  360

84 Tamtéž, str. 309 a 310

85In : Skřipský, M. : Pat Buchanan o Izraeli,antisemitismu a židech, 
http ://www. eurabia. cz/Show Article, aspx? Artld=802

86 tamtéž
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politiku velkého Izraele z čistě náboženských důvodů. Věří totiž, že vznik velkého Izraele je 
jedním z předpokladů nutných pro Armagedon a následný druhý příchod Krista.
Buchanan tyto dvě skupiny podezřívá ze dvojí loajality, kdy vzhledem ke svému původu, či 
náboženskému vyznání obě upřednostňují zájmy Izraele před zájmy vlastní země.
On sám stále zůstává přítelem židovského státu, nicméně prvořadé pro něj zůstávají národní 
zájmy USA. Svůj přístup k americko izraelským vztahům zřetelně ukázal roku 2003, kdy 
napsal na stránkách American conservative : „Izraelci jsou přátelé Ameriky a mají právo na 
mír i obranu svých hranic. A my bychom jim  měli pomoci tato práva hájit. Jako národ máme 
morální závazek potvrzovaný půltuctem našich prezidentů, který Američané chtějí dodržet a 
nedovolit, aby lidé, kteří tolik trpěli, viděli svou zemi porobenou a zničenou. Tento závazek 
musíme ctít... Ale americké a izraelské zájmy nejsou vždy identické. Často kolidují a když se 
tak stane, americké zájmy musí převážit. “87
Buchananova kritika krajně proizraelské neokonzervativní politiky vedla část židovských 
kruhů v USA k obviňováním Buchanana z antisemitismu. Jak ukazuji na několika předešlých 
místech této práce, Buchanan vždy taková obvinění velmi ostře odmítal. Když během 
prezidentských primárek roku 1996 dokonce vznikly internetové stránky, nazvané „Židé proti 
Buchananovi“88, reagoval Buchananův volební štáb téměř okamžitě vydáním obsáhlé tiskové 
zprávy, přesvědčivě vyvracející obvinění z jakéhokoliv antisemitismu. Konec konců, úvod 
zprávy hovoří za vše : „ Pat Buchanan vždy podporoval silný, nezávislý izraelský stát. Byl 
celoživotním přítelem židovského národa... “8S>
S ironií sobě vlastní se Buchanan vypořádal s demonstrací, kterou proti němu v Lexingtonu 
během primárek svolaly pod hlavičkou boje proti rasismu a antisemitismu některé liberálně 
levicové organizace. Buchanan přeletěl očima hlouček povykujících NGOistů a s úsměvem 
pronesl: „Ticho, děti, nebo vám vezmu ...vašegranty. “90
K velké smůle nactiutrhačů se za Buchanana veřejně postavili také jeho židovští přátelé, jako 
například novinář televizní stanice CNN, Michael Kinsley : Ja ko  židjsem nikdy ze strany 
Buchanana necítil nepřátelství... nikdy jsem neslyšel, že by učinil o židech nějakou pohrdavou 
poznámku a nikdy jsem si nevšiml nějakého rozdílu v jeho jednáni se židy a s těmi, kteří židy 
nejsou.91
Pokud by tedy Buchananovi židovští odpůrci byli čestnými a slušnými lidmi, museli by název 
svých stránek změnit na pravdivější „Někteří židé proti Buchananovi“
V téměř stejnou dobu vznikají rovněž stránky „Křesťané proti Buchananovi“92 u nichž je 
patrným cílem diskreditace Buchanana v očích křesťanů, tedy lidí, z nichž se rekrutuje značný 
počet Buchananových voličů. Argumenty i rétorika jsou zde téměř totožné jako u „Židů proti 
Buchananovi“, stejně jako jejich styl. Ústřední tématický motiv spočívá v obviňování 
Buchanana z rasismu a antisemitismu. U obou stránek se navíc nelze dopátrat jakýchkoliv

87 tamtéž

88 http://www.compuserb.com/desecrat.htm

89 Buchananova tisková zpráva ohledně obvinění z antisemitismu, první březen 1996. 
http ://www. nizkor. org/hweb/people/b/buchanan-pat/buchanan-on-buchanan. html

90 Colfax, S. : The sayings of Pat Buchanan, Ballantine books, 1996, str. 50

91 Buchananova tisková zpráva ohledně obvinění z antisemitismu, první březen 1996.
http://www. nizkor. org/hweb/people/b/buchanan-pat/buchanan-on-buchanan. html

92 http://www.christiansagainstbuchanan.com/
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konkrétních jmen, která za nimi stojí. Tato fakta nastolují mnoho otázek, v neposlední řadě i 
tu, zda nejde o počin stejné skupiny osob.
Vztah paleokonzervativců k Izraeli leží tedy někde uprostřed mezi neokonzervativci a 
americkou levicí. Neokonzervativci mnohdy nerozlišují mezi izraelskými a americkými 
zájmy, liberální levice a nová levice zase ve své sebedestruktivní nenávisti vůči Západu 
nenávidí Izrael jako součást „vykořisťovatelské“ západní civilizace. Paleokonzervativci se cítí 
jako přátelé Izraele, nicméně prvořadý zájem kladou na americké zájmy a zahraničně 
politický izolacionismus, který jim dovoluje bojovat za své spojence pouze tehdy, pokud je 
zároveň s nimi bezprostředně ohrožen i americký státní zájem.
Roman Joch je ve svém popisu paleokonzervativního nazírání na Izrael, jakož i americkou 
angažovanost na Blízkém východě, opět velmi přesný : „ - americká podpora Izraeli! To je  
něco, co vyvolává trvalou nenávist Arabů vůči Americe. Sympatie Ameriky zajisté patří -  a 
mají patřit -  Izraeli, neboť...je součástí západní židovsko křesťanské civilizace a také proto, 
že jeho lidé pocházejí svým původem z našich, tj. západních, zemí. Nicméně sympatie jsou 
jednou věcí, angažování se v arabsko izraelském konfliktu pak věcí druhou... Západ a 
Amerika sice mohou přát Izraeli to nejlepší, ale aktivně se angažovat na jeho straně není 
v jejich zájmu ...Nicméně aktéři a organizátoři jedenáctého září prolili americkou 
krev... správné je  všechny najít a zabít... Spravedlnosti musí být učiněno zadost. Poté by bylo 
žádoucí rychle se stáhnout z Blízkého východu, z arabského a muslimského světa... “9 
Celé dění v Iráku a přilehlé oblasti chápe Buchanan se svými paleokonzervativci jako 
v zásadě vnitroarabský spor, do něhož Ameriku nešťastně zatáhl prezident George Bush starší 
v roce 1991. Jeho syn -  pod vlivem neokonzervativní administrativy -  tuto chybu o dvanáct 
let později zopakoval a to s ještě strašlivějšími důsledky.
Americká angažovanost v muslimském a arabském světě měla, podle Buchanana, svůj 
význam za doby studené války, kdy bylo třeba vyvážit vliv Sovětů v této oblasti, nicméně po 
zhroucení globálního komunismu už není pro americkou přítomnost důvod. Taje naopak 
kontraproduktivní, poněvadž posiluje protiamerické nálady mezi muslimským obyvatelstvem, 
které pak někdy vytváří tlak na vládnoucí režimy.
Buchanan se rovněž pohoršuje nad Bushovým chápáním pojmu národní bezpečnost. Bush 
brání americkou národní bezpečnost v Iráku, v zemi, která nikdy nepředstavovala pro 
Ameriku bezpečnostní riziko a mexicko americká hranice je zatím místem masové ilegální 
imigrace, pašování drog do USA a působištěm hispánských gangů.
Do Iráku jsou stále odesílány další kontingenty vojáků, zatímco ozbrojené síly rozmístěné u 
hranic s Mexikem jsou příliš malé, aby mohly celou oblast soustavně sledovat.
Buchanan kdysi navštívil na americko mexické hranici Theresu Murrayovou, starou vdovu, 
která ze strachu před gangy latinos nevychází z domu, jenž proměnila v pevnost, střeženou 
bojovými psy, přičemž sama spí s pistolí na nočním stolku. O svém dojmu z návštěvy později 
napsal: „ Přestože Theresa Murrayová žije nesvobodně a v pekelných podmínkách, američtí 
vojáci brání hranice Koreje, Kuvajtu a Kosova. Ohroženi na těchto hranicích... však nesnese 
srovnáni s ohrožením na naší hranici sM exikem ...1,94
Paleokonzervativci tudíž požadují, aby americká vládní reprezentace hlavně zajistila 
bezpečnost amerických hranic a nevynakládala už prostředky USA k intervencím v zahraničí. 
Jestliže se někde v cizině k sobě lidé neumí civilizovaně chovat, není to problémem 
Spojených států amerických.

93 Joch, R. : Proč právě Irák ? Příčiny a důsledky konfliktu, Mladá fronta, 2003, str. 1 2 - 1 3

94 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 186

32



Radar a rakety ve střední Evropě a vztah k Rusku

V souvislosti s aktuálním děním v naší oblasti bych se také rád stručně zmínil o Buchananově 
postoji k umístění radarové a protiraketové základny v České republice a Polsku. Když 
v odpovědi na můj dotaz v mailové korespondenci popisoval Buchanan svůj vztah 
k potenciálnímu umístění radaru v naší zemi, nezdál se být tímto tématem příliš zaujat.
Odepsal mi, že je to čistě věcí České republiky, která by se měla rozhodnout podle všech pro 
a proti.
Asi o tři měsíce později však možné umístění radaru kritizoval v článku „Kdo ztratil 
Rusko“?95 Buchanan zde rozvíjí úvahu o budoucnosti Ruska po zhroucení Sovětského svazu a 
obává se toho, že Bushova administrativa si neuvědomuje, že studená válka již skončila. 
Jestliže radarová stanice v ČR je schopna monitorovat území Ruska až po Ural, pak je asi 
logické, že Rusko se cítí znepokojeno. Stejně tak by se cítily Spojené státy, kdyby Rusové 
hodlali vystavět podobné zařízení na Kubě.
A tak výstavba radarové a raketové základny v ČR a Polsku, úvahy o přijetí Gruzie do 
NATO, stejně jako americká podpora „oranžové revoluce“ na Ukrajině, nebo kritika Putinova 
tažení proti oligarchům a šéfům „brigád“, přispívá k novým třenicím mezi Amerikou a 
Ruskem, které si Buchanan nepřeje.
Rusko se stalo přítelem USA jakož i partnerem v boji proti islamismu (spolupráce tajných 
služeb, společná základna v Uzbekistánu, zklidňující vliv Ruska v muslimských republikách 
bývalého SSSR atp.), přičemž Bushova administrativa pracuje svým nadměrným 
intervencionismem nevědomky na tom, aby se vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi 
zhoršily.
Odkdy mají Spojené státy americké své zájmy na Ukrajině nebo v Gruzii ? táže se Buchanan. 
Zasahování neokonzervativců do tradičních sfér ruského vlivu zbytečně vyvolává napětí, 
které Amerika nepotřebuje.
Co, když -  nedej Bože -  dojde ke konflagraci mezi ukrajinským a proruským táborem na 
Ukrajině, nebo dokonce mezi Rusy a Gruzínci ? Vyšle George Bush ve svém 
intervencionistickém zápalu americké vojáky do dalšího zbytečného konfliktu ? Snaha o 
zřízení globálního impéria demokracie není pouze mrháním prostředky, ale taktéž vytvářením 
nových bezpečnostních rizik, nastavujících podmínky pro permanentí válku, ať už ve 
„studené“ či „horké“ podobě.

Think tanky a veřejné instituce paleokonzervativců

Jakkoliv je Pat Buchanan zásadní a určující postavou amerického paleokonzervativního 
patriotismu, nepředstavuje jedinou veřejně známou osobnost tohoto směru. Poměrně 
významnou roli zde hraje paleokonzervativní Rockfordův institut, tedy jakýsi think tank 
amerických „nových nacionalistů“ v jehož čele stojí Thomas Fleming. Většinou se jedná o 
bílé Američany z Jihu a Středozápadu, tedy obecně nejkonzervativnějších oblastí Spojených 
států. Institut plně podporuje Pata Buchanana, s výjimkou sporu o ekonomický 
protekcionismus (v této otázce není Rockfordův institut zcela sjednocen, protože kromě 
paleokonzervativců jsou v něm sdruženi i někteří izolacionističtí libertariáni staré školy jako 
třeba Joseph Sobran) takže rozepisovat se o názorech členů institutu by bylo nošením dříví do 
lesa. Jen podotýkám, že lidé z Rockfordova institutu vydávají časopis Chronicles, kam občas 
přispívá i Buchanan.
Až do své smrti v únoru 2005 byl je nej významnější postavou tohoto think tanku Samuel 
Francis, o němž jsem psal výše. Pracoval jako redaktor listu Washington Times, v minulosti

95 Blíže Buchanan, P. : Kdo ztratil Rusko ? http://www.eportal.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=1253
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se angažoval při všech třech prezidentských kampaních Pata Buchanana (sám se přímo 
označoval za „buchananovského konzervativce“) Francis rád pracoval s konceptem 
„konzervativní revoluce střední třídy“ kterou mají odstarovat takzvaní MARs ( Middle 
America radicals) z Jihu a Středozápadu země. Jedná se o příslušníky bílé střední třídy, 
rozzlobené postupy neokonzervativní politiky Bushovy administrativy. Francis proto 
prosazuje, aby jim republikánská strana vyšla vstříc tím způsobem, že jako hlavní témata si 
vytkne odpor k imigraci a „vstřícné akci“, zastavení předávání americké suverenity 
organizacím jako WTO, OSN či NAFTA a důslednou obhajobu práva vlastnit a nosit zbraň. 
Rockfordův institut vznikl ve státě Illinois už v roce 1976, kdy u jeho zrodu stál 
ultrakonzervativní miliardář John Howard. Kromě zmiňovaných Francise a Fleminga mezi 
čelné paleokonzervativce patří ještě Paul Gottfřied, James Kalb, Paul Roberts nebo Thomas 
Molnar.V obecnější známost ovšem institut vešel teprve na počátku devadesátých let, 
v souvislosti s Buchananovým vymezováním se vůči novému mainstreamu v republikánské 
straně.
Lidé z Rockfordova institutu se tak díky kontaktům s Buchananem dostali ze své 
„akademické“ ulity do světa politiky, zejména jako účastníci Buchananových volebních 
kampaní a členové jeho volebního štábu. Ve volbách 2004, kdy se Buchanan o prezidentský 
úřad již neucházel, Rockfordův institut podporoval prezidentskou kandidaturu Michaela 
Peroutky, předsedy naprosto marginální Strany Ústavy, jehož ústředním motivem kampaně 
bylo „Bůh, rodina, republika“. Přirozeně, šance Peroutky - jenž sám patří do okruhu osob 
z tohoto institutu- na výraznější úspěch se nepohybovaly snad ani na úrovni těch 
nej šílenějších hypotéz.
Zajímavostí, je, že většina členů tohoto think tanku jsou náboženským vyznáním římští 
katolíci, což není v silně protestantské Americe zase tak běžné. Existuje jedna teorie, která by 
tento jev mohla vysvětlit. Podle ní je mnoho amerických katolíků velmi vlastenecky 
orientovaných, což má být údajně způsobeno jakýmsi po generace pěstovaným „genetickým 
dědictvím“, které vede tyto lidi k tomu, aby protestantské většině jasně ukázali, že jsou těmi 
nejvěmějšími Američany, přestože křesťanského Boha vzývají jiným způsobem. Této 
domněnce by mohla nahrávat i ta skutečnost, že k římsko katolické víře se hlásí i Pat 
Buchanan.
V souvislosti s náboženským vyznáním příslušníků Rockfordova institutu by bylo vhodné 
poukázat ještě na jednu zvláštnost. Ať už se v institutu pohybují katolíci (Fleming, Sobran, 
Ryn), protestanti (Brown, Peroutka) nebo židé (Neusner), v drtivé většině reprezentují ty 
nejostřeji protireformní a nejtradicionalističtější proudy svých vyznání.
Velká část „rockfordských“ katolíků patří k „předkoncilním tradicionalistům“, kteří 
neuznávají změny v katolické církvi a její věrouce po druhém vatikánském koncilu z roku 
1965.
Rockfordův institut se účastní rovněž kulturního života a pravidelně uděluje dvě ceny -  cenu 
T.S. Eliotta za literaturu a za esejistiku pak cenu R.M. Weavera. Mezi držiteli obou cen se již 
ocitlo i několik jmen, mající u informované veřejnosti dobrý zvuk. Eliottovu literární cenu si 
odnesl kupříkladu známý představitel magického realismu Luis Borges, Weaverovu 
esejistickou cenu zase přijali třeba renomovaní konzervativní teoretici Russel Kirk nebo 
Robert Nisbet.
S Rockfordovým insitutem úzce spolupracuje menší paleokonzervativní think tank 
Howardovo centrum pro rodinu, náboženství a společnost, v čele s Allanem Carlsonem.

Obecně vzato, paleokonzervativci považují své neokonzervativní oponenty za levičáky96

96 Např. Pat Buchanan kdysi řekl: „Neokonzervativci jsou oportunisté, nikoliv konzervativci“ In :
http://www.ontheissues.org/Pat Buchanan.htrn
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Vytýkají jim přílišný intervencionismus, neúměrné zaujetí ekonomickými problémy, 
posilování moci centrální vlády, odcizování lidí jejich přirozeným komunitám,wilsonovský 
univerzalismus, ústupnost v morálně kulturních otázkách, nerespektování anglosaského 
odkazu Ameriky a snahu o vytvoření globálního impéria, které je v rozporu s myšlenkami 
otců zakladatelů.
Paleokonzervativci jsou rovněž podporováni jižanským Klubem Johna Randolpha97, dosti 
kontroverzním spolkem, který se občas nebezpečně přibližuje na hranici rasismu, nebo Radou 
konzervativních občanů, která má své příznivce také převážně na americkém Jihu.
Vliv těchto think tanků -  podle mého soudu -  postupně klesá. Je to zapříčiněno skutečností, 
že roli hlavního paleokonzervativního think tanku od roku 1993 přebírá Buchananem 
založená instituce The American cause, o níž píši výše.
Roku 2006 byla založena internetová stránka www.forthecause.us, kde kromě Buchanana 
publikuje několik dalších paleokonzervativců, avšak nejen jich. Stránka obecně poskytuje 
prostor všem pravicovým silám, kritickým vůči neokonzervativnímu mainstreamu 
v republikánské straně. Ústředním motivem stránky je odpor vůči imigraci -  zejména 
hispánské -  do Spojených států.
Součástí stránek je rovněž Buchananův blog a archív jeho videosnímků z různých debat a 
podobných veřejných akcí.
Samuel Huntington nepřímo naznačuje, že právě z prostředí paleokonzervativních think tanků 
a institucí může vzejít silný společenský proud, který si získá mezi WASPy slibnou podporu, 
jakožto reakce na sílící diversity model a snahu o multikultumost společnosti ze strany 
liberálně levicové části elit. Huntington jej pracovně nazývá bílým nativismem : „Jednou 
z možných reakcí by byl vznik... politických sociopolitických hnutí složených povětšinou, 
nikoliv však výlučně,z mužů bílé barvy pleti ...protestujících proti těmto tendencím... Termín 
„bílý“ v tomto případě neznamená,že příslušníci jiných ras se nebudou takových hnutí 
účastnit, ani to, že tato hnuti budou výlučně zaměřena na rasové otázky ...Bílý nativismus 
tohoto druhu by neměl být zaměňován s okrajovými extremistickými skupinami...Široce 
rozvětvené nativistické hnutí, které by se mohlo zrodit, by naproti tomu bylo reakcí na změny 
v rámci americké společnosti. “98
Příznivce tohoto směru Huntington označuje termínem „noví bílí nacionalisté“ (všimněte si, 
prosím, podoby s koncepcí nového nacionalismu paleokonzervativce Samuela Francise) a 
popisuje je takto : „Kultivovaní, inteligentní a často disponující tituly z prestižních 
amerických kolejí a univerzit... Tato nová sorta bílých nacionalistů nepropaguje nadřazenost 
bílé rasy... rasu chápou jako zdroj kultury.
Nemohu si pomoci, ale tento popis přece z velké části odpovídá názorům a podobě lidí jako 
Pat Buchanan, Samuel Francis, nebo Thomas Fleming.
Typickým příznivcem tohoto proudu by mohl být, podle Huntingtona, filmový Bili Foster 
(alias D- Fens) ze známého filmu „Volný pád“, brilantně zahraný Michaelem Douglasem. 
Středostavovský spořádaný bílý muž se slušným vzděláním a konzervativním pohledem na 
svět, který se cítí ohrožen ze strany multikulturní společnosti a nastupujícího Nového 
světového pořádku, požadující návrat ke svým tradicím a kořenům. J e  to zkari kovaný obraz 
bílého muže, který se v dnešní multikulturní Americe cítí být ohrožován ze všech stran. “wo

9 John Randolph byl jižanský konzervativní politik z devatenáctého století, který podporoval omezení moci 
federální vlády.

98 Huntington, S. : Kam kráčíš, Ameriko ? Krize americké identity, Rybka publishers, 2005, str. 311 -312

99 Tamtéž, str. 312

100 Tamtéž, str. 311
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Volný pád je samozřejmě pouze smyšleným filmem a jako takový musí být i brán, ovšem 
Douglasem ztvárněný Bili Foster se jakoby v absurdní, karikované nadsázce skutečně setkává 
s přítomností zmiňovaných hrozeb v „koncentrované podobě“.

Mediálně společenský obraz Pata Buchanana na americké scéně

V této poměrně krátké kapitole poněkud odbočím od souvislé linie mé práce. Nebudu se na 
okamžik zabývat Buchananovým politickým myšlením, zahraničně politickými vizemi, ani 
principy paleokonzervatismu. Pokusím se zachytit jakýsi mediální obraz Pata Buchanana, 
který se ve Spojených státech vytvořil. Není to tak zbytečné, jak se může na první pohled 
zdát, protože z toho, co o Buchananovi řekli, či napsali novináři nebo politici se toho můžeme 
mnoho dovědět o jeho politickém stylu.
„Pat Buchanan nepoužívá příliš uhlazené angličtiny. Slov užívá kvůli jejich schopnosti 
zasahovat a drtit. Když píše, vypadá více jako příslušník zelených baretů, ohánějící se nožem 
typu Bowie, než jako kardiochirurg používající skalpel. Je ale efektivní. Téměř vždy zasáhne 
cíl. A jeho vzkaz zní jasně : Politika je  krvavým sportem mezi Námi a Nimi. “WI Tak vidí 
Buchanana washingtonský novinář, píšící pod pseudonymem S. Thomas Colfax, který 
pravidelně a podrobně sledoval Buchananovu kampaň v roce 1996.
Osobně soudím, že nikdo jiný by nevystihl Buchananovu image lépe. Colfaxova představa je 
v zásadě přijímána Buchananovými stoupenci i odpůrci, přičemž Colfax přináleží ke druhé 
skupině.
Někteří konzervativní komentátoři mají k Buchananovi docela zvláštní vztah. Na jeho 
počínání se dívají vcelku se sympatiemi a pochopením, přesto v něm však leckdy vidí 
„rozzlobeného muže“ a Dona Quijota, jenž mnohdy bojuje ztracenou bitvu. To se týká 
zejména těch konzervativních publicistů, kteří se nechtějí pouštět do střetů s kulturní levicí a 
věnují se jiným tématům. Jedním z nich je vlivný neokonzervativní teoretik Irving Kristol, 
který Buchananovi vzkázal: „Je mi líto, že musím Pata Buchanana informovat, že tyto 
(rozuměj kulturní -  pozn. MS) války skončily a že v nich zvítězila levice.102 
Pro tyto neokonzervativce je tedy Buchanan jakýmsi smutným hrdinou, jehož 
paleokonzervatismus zcela nepochopil dobu a proto nemá cenu s ním vážně počítat. Buchanan 
pro ně zůstává charismatickým řečníkem, který má možná i v lecčems pravdu, nicméně jeho 
„starý konzervatismus“ už neokonzervativce nepřitahuje.
Na druhou stranu, tento obraz může vyvolávat sympatie u řady čtenářů, jimž je určen. 
Středostavovští konzervativci mohou Buchanana vnímat jako odvážného člověka, který 
nerezignoval a nebojí se postavit těm zatraceným liberálům, kteří dělají z anglosaské Ameriky 
multikulturní sociální chlév. Zkuste někdy navštívit Buchananův blog na forthecause.us., kde 
mohou čtenáři nechávat své vzkazy. Jen těžko uvěříte, kolik z nich považuje Buchanana za 
„opravdového konzervativce“ a „poslední šanci Ameriky“.
Buchananův rival z prezidentských primárek roku 1992, prezident George Bush starší, vysoce 
ohodnotil jeho knihu Right from the beginning : „Abyste pochopili jak  konzervativci smýšlejí, 
měli byste si přečíst Buchananovu knihu Right from the beginning. “103 
Buchananův někdejší zaměstnavatel, Richard Nixon, šel ještě dále : „Pat Buchanan je  snad 
tím nejbrilantnějším a nejvlivnějším konzervativním autorem v dnešní Americe. Abyste 
porozuměli pravici, musíte si přečíst Right from the beginning.1,104

101 Colfax, S. : The sayings of Pat Buchanan, Ballantine books, 1996, předmluva, str. V

102 Kristol, I. : Familly values : Not a political issue. Wall Street Journal, 7. 12. 1992, str. A14

103 In : Buchanan, P. : Right from the beginning, Regnery Gateway, 1988, More praise for Right from the 
beginning, první nečíslovaná strana výtisku po otevření
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Můžeme tedy vidět, že na pravici požívá Buchanan respektu i mezi těmi, s nimiž si několikrát 
vjel pořádně do vlasů, byt’ podle některých názorů šlo konkrétně v Bushově případě o 
promyšlený krok s cílem naklonit si Buchananovy příznivce.
Pokud jde o levicově liberální elity, tak zde je situace vcelku jasná. Pro většinu lidí z této 
scény je Buchanan ultrakonzervativním šovinistou, homofobem, xenofobem a nezřídka i 
rasistou, jehož vize by údajně znamenaly omezení svobody pro americkou společnost.
V souvislosti s jeho názory dokonce v jakési debatě padl termín „konzervativní neofašismus“. 
Vzhledem k tomu, že tento termín je absolutním politologickým nesmyslem, nehodlám se 
jeho rozborem vůbec zabývat. Uvádím ho pouze jako příklad, k vytváření jakých absurdností 
až může vést patologická nenávist jednoho člověka k druhému.
Michal Janata ve své předmluvě k českému vydání Smrti Západu vysvětluje tyto hysterické 
výpady proti Buchananovi vcelku jednoduše : „ Varovné tóny Buchananových článků a knih 
vzbuzují na půdě Spojených států ostré reakce nesouhlasu. Není divu, trefa do černého nikdy 
nevyvolá potlesk, ale zcela opačnou reakci.105
Jedno však Buchananovi nemohou upřít ani jeho odpůrci. Poctivost, tedy vlastnost, která 
v politice není příliš častá. Buchanan netaktizuje, hraje s otevřenými kartami a nesnaží se své 
názory nijak zaobalit. Slovy Romana Jocha : „V minulosti i jeho odpůrci souhlasili s tím, že je  
naprosto poctivý, že skutečně vždy říká přesně to, co si myslí. Že nikdy nezamlčí nic, co je  
kontroverzní (a tedy ho to může poškodit), pokud je  přesvědčen, že je  to správné. “I06 
S ohledem na Buchananovy taktické kroky, směřující k dobře prokalkulované snaze vytvořit 
paradigmatickou kampaň a la Barry Goldwater, která by „vrátila zpět“ republikánskou stranu, 
však Joch toto tvrzení koriguje : „ Buchananovi v jistém smyslu nelze upřít poctivost,rozhodně 
mu však nelze upřít promyšlený p lán.1,107
Buchanan si svůj obraz na veřejnosti poněkud pošramotil v roce 2000 při své prezidentské 
kampani za Reformní stranu. V té době byl obviňován, že Reformní stranu zvolil čistě 
účelově, poté co se mu nepovedlo v republikánských primárkách získat prezidentskou 
nominaci. Je pravdou, že Buchanan nikdy předtím s Reformní stranou žádné kontakty neměl a 
její bezobsažný program ho v zásadě nemohl nijak oslovit. Když už chtěl měnit stranu, 
názorově by mu jistě byla mnohem blíže Strana Ústavy, která ovšem neměla nárok na 
federální finanční podporu prezidentské kampaně.
V prezidentské kampani roku 2000 mu ovšem mediálně uškodilo ještě něco jiného.
K překvapení všech politických komentátorů, starý mediální „šíbr“ Buchanan svoji kampaň 
nezvládl. Ta tam byla jeho brilantní strhující rétorika s prvky kousavého humoru. Buchanan 
urážel všechny kolem sebe, nechával se snadno vyprovokovat a jako vrchol všeho přišlo již 
zmíněné obvinění Hillary Clintonové ze špionáže ve prospěch Mossadu.
Vysvětlením by snad mohl být Buchananův tehdejší zdravotní stav, kdy musel být v průběhu 
kampaně krátkodobě hospitalizován kvůli fyzické vyčerpanosti.
Jeho podivné chování tehdy překvapilo i Lindu Chavézovou, někdejší spolupracovnici 
z Bílého domu. Chavézová své pocity shrnula v ironickém článku „Znala jsem pravého Pata

104 tamtéž

105 Janata, M. : Smrt Západu jako historiosofícký žánr. In : Buchanan, P .: Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a 
invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, Mladá fronta, 2004, předmluva, str. 17

106 Joch, R. : Americká zahraniční politika a role USA ve světě, Občanský institut, 2000, str. 28

107 Tamtéž, str. 29
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Buchanana“, když v žertu uvedla, že se jí zdá, jako by se Reformní strany zmocnili 
mimozemšťané108 a ovládli tělo jejího prezidentského kandidáta.
Krátce po volbách se ale vše zase vrátilo do starých kolejí. Buchanan se stýká i s některými 
liberálními komentátory jako kupříkladu Jackem Germondem z Baltimore Sun, kteří s ním 
sice téměř v ničem nesouhlasí, ale vzhledem k jeho upřímnosti a smyslu pro humor - svého 
času tolik oceňovaným i prezidentem Nixonem -  si s ním rádi vypijí sklenku nebo posedí u 
večeře.
Buchanan je do jisté míry „konzervativním rebelem“ americké politické scény. Jeho 
vyhraněná osobnost přitahuje oddané stoupence na jedné a zarputilé odpůrce na druhé straně. 
Všeobecně je pak Buchananovi přiznáván vysoký stupeň osobní poctivosti a entuziasmu pro 
svou věc, nicméně je také obecně vnímán jako potížista, enfant terrible a beznadějný ideolog. 
Nechrne ještě jednou promluvit novináře Colfaxe, který již v úvodu kapitoly Buchanana velmi 
dobře vystihl: „ Je stále tím „rváčem “ z Chevy Chase, střední školy Gonzaga a 
Georgetownské univerzity, pořád zůstává týpkem, který se netrpělivě chystá na pouliční bitku 
s kluky ze sousední čtvrti... “l09
Ano, přesně tohle je Pat Buchanan jak ho vnímají miliony Američanů. Politický rváč 
s odkrytým hledím a rytířskými způsoby boje, útočící sice brutálně a fanaticky, nicméně vždy 
přímo a s odkrytým hledím.

Velmi stručné závěrečné shrnutí -  co je to paleokonzervatismus a jaké má vyhlídky

Americký paleokonzervativní patriotismus, ( „nový nacionalismus“ ), neoddělitelně spojený 
se jménem Pata Buchanana, se v současné době vymezuje zejména jako reakce na politiku 
Bushových neokonzervativců. Jeho pojetí národa je odvozeno od anglosaského základu a to 
ve všech oblastech -  historické, etnické, kulturní, hodnotové i jazykové. Velmi silný důraz je 
kladen na křesťanskou víru, paleokonzervativní „nový nacionalismus“ tedy není 
protináboženský, naopak je s vírou dosti provázán. Charakteristickým znakem je taktéž 
zdůrazňování bílé střední třídy Spojených států, jakožto garanta amerických hodnot, 
předávaných z generace na generaci
Paleokonzervatismus Pata Buchanana se ostře staví proti imigraci, na niž pohlíží jako na 
nebezpečí, které může rozvrátit anglosaský ráz země a způsobit její „balkanizaci“ V otázce 
menšin paleokonzervativci trvají na výrazném snížení legální imigrace a striktní asimilaci 
všech přistěhovalců. Nelegální imigranti by měli být bez milosti vyhoštěni.
Samotné paleokonzervativní pojetí státní formy se vyznačuje velmi decentralizačním tónem, 
federální úřady by měly řešit jen to, co není schopna obsáhnout působnost obcí a států. 
Podporu Buchanana a ostatních paleokonzervativních patriotů mají nejrůznější formy 
domobrany, jako národní gardy, občanské milice, minutemani a bordermani.
Prvořadým požadavkem také zůstává vyrvání škol a médií kulturní levici a návrat 
vlastenectví, křesťanské morálky a západních kulturně morálních hodnot do těchto institucí. 
Obecně zde platí teze kulturní války, kterou vyhlásil Pat Buchanan na republikánském sjezdu 
v roce 1992.: „ V naší zemi probíhá náboženská válka o duši Ameriky. Jde o kulturní válku, 
která je  pro povahu národa, jím ž jednoho dne budeme, stejně podstatná, jako byla studená 
válka. “ňo

108 Blíže : Chavezová, L. : I knew the real Pat Buchanan
http://www.iewishworldreview.com/cols/chavez092999.asp

109 Colfax, S. : The sayings of Pat Buchanan, Ballantine books, 1996, předmluva, str. ix -  x

110 Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, 
Mladá fronta, 2004, str. 26 - 27
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Prvořadého nepřítele v kulturní válce představují neomarxisté, jejichž cílem je postupné 
zhroucení všech tradičních hodnot a vazeb, spolu s následným rozpadem národů.
Buchananovi paleokonzervativci se zarputile staví proti fenoménu ekonomismu, který 
ignoruje sociální řád a sociální stabilitu určitého území, přičemž veškeré tradiční hodnoty a 
vazby klade na oltář globální ekonomiky.
V zahraniční politice je paleokonzervativní patriotismus silně izolacionistický. Požaduje 
stažení amerických jednotek ze všech cizích zemí, klade důraz na dobudování jaderného 
deštníku a zabezpečení hranic USA. Válku proti terorismu nelze podle něj vyhrát 
intervencemi na území jiných států, ale přísnou imigrační politikou, důrazem na asimilaci 
přistěhovalců a kvalitní ostrahou vlastních hranic.
V otázce zahraničního obchodu jsou paleokonzervativní patrioti poněkud rozpolcení. Jejich 
hlavní ideolog a reprezentant, Patrick Buchanan je ekonomický protekcionista, stejně jako 
drtivá většina paleokonzervativců. Jistá minoritní část paleokonzervativního proudu, navázaná 
na „paleolibertariánské“ izolacionisty typu Josepha Sobrana, Murraye Rothbarda a 
Llewellyna Rockwella, naopak volný trh stále podporuje.
Největší podpory se paleokonzervativní směr těší na Jihu a Středozápadě USA jeho 
nejvýznamnější postavou je politik, publicista a novinář Pat Buchanan, jako think tank pak 
slouží hlavně The American cause a Rockfordův institut se sídlem v Illinois, spolupracující 
s Radou konzervativních občanů a Klubem Johna Randolpha.
Kromě Jihu a Středozápadu představuje jakousi „odtrženou“ baštu paleokonzervatismu také 
stát New Hampshire, kde Buchanan v letech 1992 a 1996 zvítězil v republikánských 
prezidentských primárkách.
Ze současných vlivných amerických politiků je paleokonzervativním patriotům svými názory 
poměrně blízko republikán John Ashcroft111, byť bych ho do tohoto proudu stoprocentně 
nezařazoval.
Ideová blízkost je znát rovněž u republikánského politika Toma Tancreda coloradského 
kongresmana, který s Buchananem veřejně vystupuje na různých akcích. Velmi zajímavé 
bude taktéž sledování ideového vývoje vlivného politologa Samuela Huntingtona, jehož 
nejnovější publikace „Kam kráčíš, Ameriko ?“ se v mnoha ohledech dostala do 
paleokonzervativních pozic a tak byl Huntington liberálními kruhy obviněn z xenofobie a 
rasismu.
Paleokonzervatismus je dnes v republikánské straně - a tím více na celé americké politické 
scéně -  mimo mainstream. Přesto však dokáže zaujmout určitou nepřehlédnutelnou část 
voličů, jak dokázaly výsledky republikánských primárek z let 1992 a 1996, stejně jako 
stabilní obliba Buchananových knih v americké společnosti. Pro svou vyhraněnost a častou 
provokativní rétoriku však jen velmi těžko přitáhne středové voliče nebo umírněné 
republikány. Jeho podmínky jsou ztíženy i neustálým odvoláváním se na bílou střední třídu, 
které paleokonzervativcům de facto znemožňuje dosáhnout výraznější podpory mezi 
etnickými menšinami.
Někteří političtí komentátoři spekulují o tom, že právě paleokonzervativní voliči zapříčinili 
porážku republikánů v posledních volbách do kongresu a senátu. Rozčarováni 
neokonzervativní politikou GOP prostě nepřišli k volbám, což umožnilo demokratům 
bodovat.
Z krátkodobého hlediska jsou šance paleokonzervativců na výrazný úspěch poměrně malé. Ve 
střednědobém horizontu, však mohou paleokonzervativci za jistých okolností bodovat. Únava 
z bezvýchodného vývoje v Iráku, rostoucí zadlužování U SA  problémy s nepřizpůsobivými

111 viz http://www.ontheissues.org/John Ashcroft VoteMatch.htm
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hispánci a obtíže spojené s neokonzervativním bojem za „světovou demokracii“ mohou vést 
k podstanému zvýšení vlivu paleokonzervativních idejí.
Paleokonzervativce však čeká jeden zásadní personální problém. Jejich „otec zakladatel“ Pat 
Buchanan se totiž odmítá jakkoliv zapojit do aktivní politiky a hodlá zůstat pouze v pozici 
ideologa, spisovatele a politického komentátora. Odmítl se účastnit republikánských primárek 
v roce 2008, přestože jeho stoupenci již k tomuto účelu spustili internetovou stránku 
„Buchanan for president 2008“ 12 a začali prodávat propagační materiály. Rozhodnutí 
nevstupovat již do aktivní politiky mi Buchanan potvrdil i v osobní mailové korespondenci.
To může být závažné, protože paleokonzervativní aréna nedisponuje žádnou jinou 
charismatickou osobností Buchananova formátu.
V takové situaci, by bylo pro paleokonzervativce nejlepší, kdyby se jejich filozofie chopil 
některý známý„oldschoolový“ republikánský politik, otrávený neokonzervativní politikou a 
začal usilovat o prezidentskou nominaci GOP.
Buchanan by nadále zůstal hlavním ideologem a výrazně by se podílel i na prezidentské 
kampani takového kandidáta. Aktivní paleokonzervativci by pak obsadili důležitá místa ve 
volebním štábu a starali se o „technickou“ stránku věci.
Na takového člověka, který by byl schopen oslovit velkou část veřejnosti, však 
paleokonzervativci stále ještě čekají...
V republikánských primárkách se nicméně podobný politik vyskytuje. Je jím už výše 
zmiňovaný Tom Tancredo, kongresman z Colorada, který by se -  kromě odmítavého přístupu 
k zahraničně politickému izolacionismu -  dal v mnoha ohledech označit za 
paleokonzervativce. Od věci jistě není ani skutečnost, že v Tancredově štábu pracuje Angela 
„Bay“ Buchananová, sestra Pata Buchanana a spoluzakladatelka The American cause. 
Tancredo ovšem není Buchanan a tak lze pochybovat, že by alespoň zopakoval Buchananovy 

dílčí úspěchy z primárek 1992 a 1996. Jistý úspěch může zaznamenat v domovském 
Coloradu, nepředpokládám však, že by se celkově umístil aspoň v první trojici 
republikánských kandidátů.
To, že Buchanan si s Tancredem dobře rozumí nikoho nepřekvapilo, vzhledem k ideové 
blízkosti a konkrétní spolupráci obou mužů, nicméně Buchanan se začal pochvalně vyjadřovat 
rovněž o kandidatuře dalšího republikána, Rona Paula. Buchananova podpora Paulovy 
kandidatury mnoho lidí překvapila, protože texaský kongresman Ronald „Ron“ Paul 
představuje uvnitř republikánské strany marginální paleolibertariánské křídlo. V roce 1988 
dokonce Paul -  ačkoliv dlouholetý republikán -  získal prezidentskou nominaci za naprosto 
okrajovou Libertariánskou stranu. Později se opět navrátil do řad GOP a roku 1997 usedl 
v kongresu za stát Texas.
Buchanan a Paul se shodují v otázkách zahraniční politiky, války v Iráku i podpory 
amerického vystoupení z OSN. Mnoho styčných bodů by nalezli rovněž v otázkách snižování 
daní a omezování federálních programů. Jakožto paleolibertarián se Paul odlišuje od 
klasických libertariánů také odporem k ilegální imigraci a důrazem na přísnější imigrační 
politiku. I zde by se tedy Buchanan s Paulem shodli, stejně jako ve svém úsilí proti 
omezování práva nosit a držet zbraň.
Naopak rozdíly mezi nimi panují v otázkách volného trhu (Paul má některé ekonomistické 
názory), držení a užívání drog (Buchanan je pro tvrdou represi, Paul by veškeré drogy 
dekriminalizoval a měkké by dokonce legalizoval), vyučování konzervativních a 
křesťanských hodnot ve školách a také v problematice potratů a „práv“ homosexuálů. Ron 
Paul osobně sice nesouhlasí s většinou interrupcí, ani s homosexuálními svazky, jako striktní 
libertarián však tvrdí, že je věcí jednotlivých států Unie, jak si příslušnou legislativu upraví a 
že federálním orgánům nepřísluší do těchto věcí zasahovat.

112 http://www.buchanan4pres2008.org/
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I toto „čekání na Godota“, projevující se hledáním u protichůdných kandidátů, možná 
naznačuje jistou nervozitu mezi příznivci paleokonzervativního proudu. Nervozitu a strach 
z toho, jak na tom bude paleokonzervatismus „po Buchananovi“.
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Na americkém Jihu měl Pat Buchanan vždy nadstandartní podporu

Kandidátem Reformní strany v roce 2000 Znak The American cause, založené Buchananem
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