
Abstrakt 

 Spojené království je v naší historické paměti uloženo jako kolébka moderní 

demokracie, vlády práva a respektu k soukromému vlastnictví. Tato paměť ale často 

překrývá fakt, že se jedná spíše o hlubokou minulost 19. století než současný stav. 

Angličané podobně jako jiné vyspělé národy přijali politiku státních zásahů, 

znárodňování soukromých společnosti za náhradu, boje proti hospodářskému cyklu a 

to v konsensu, který nemá obdoby. Mnoho současníků pohlíží na Anglii prizmatem 

Margaret Thatcherové, ale jak tato práce prokazuje, její jasná pravicová politika byla 

v dějinách Konzervativní strany spíše výjimkou.  

 Po příčinách tohoto stavu pátrá historiografie zejména u socialistické 

Labouristické strany. Řada historických prací se omezuje na kauzální souvislost mezi 

nástupem Labouristů k moci a růstem státu. Ukazuje se, že je důležité jít v pátrání po 

příčinách současného stavu mnohem dále.  

 Liberální strana je navzdory svému jménu institucí s dlouhou tradicí 

prostátního myšlení. Byli to Noví radikální liberálové, kdo přišel s teorií 

“výkupného”. Stejně tak jako program městského socialismu, který v dnešním 

regulovaném světě soukromých vodáren, plynárenských a elektrárenských společností 

nevypadá jako symptom éry laisezz faire.  

 Imperiální témata a jednota království se pak staly hlavním jednotícím znakem 

a sociální reformy až sekundárním. Díky tomu došlo k splynutí radikálů a 

konzervativců, kteří se od Mladé Anglie přes Disraeliho Sybil, Randolpha Churchilla 

či Arthura Balfoura mohli sami pochlubit paternalistickou tradicí. Harold MacMillan 

pokračoval až do tradice korporativistické. Ve Viktoriánské Anglii se snoubilo šíření 

levicového přístupu k reformám s rozšiřováním volebního práva. Šampionem se v 

tomto směru stal Joseph Chamberlain. Odbory, vytvořily Komisi pro volební 

zastoupení a využívali své členské základny, aby své hlasy zobchodovaly za volební 

podporu. Nakonec ale byly okolnostmi donuceny založit vlastní stranu společně s 

pomocí socialisticko-liberálních aktivistů.  

 Anglický socialismus, sociální stát a zásahy do soukromého sektoru mají 

dominantní vliv ve všech stranách. Jednotícím znakem je víra v pokrok a neustálé 

aplikování nových vědeckých teorií ve správě věcí veřejných. Ve zpětném pohledu se 

tak jeví jako absurdní považovat Marxistickou ekonomii či Eugeniku za vědecké 

disciplíny. Důležitým prvkem pro pochopení dostředivé síly anglického politického 

systému je jeho ideologické mísení všech tradic: Toryovské se socialistickou a 

pokrokově liberální. 


