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Kanceláře prezidenta republiky

Letos 9. listopadu uplynu-
lo 40 let od úmrtí francouz-
ského prezidenta, generála 
Charlese de Gaulla, a 22. lis-
topadu uplyne 120 let od 
jeho narození. O žádném 
francouzském prezidentovi 
nebylo tolik napsáno, o žád-
ném nevzniklo tolik mýtů. 
Žádný jiný nebyl výraznější 
postavou pravicové politi-
ky ve Francii, žádný nezane-
chal v ústavním uspořádání 
páté republiky silnější otisk 
a na žádného jiného nejsou 
Francouzi tolik hrdí jako prá-
vě na Charlese de Gaulla. 

Jeho jméno je nejčastěji 
– a oprávněně – spojováno 
s francouzským odbojem 
během druhé světové války. 
Své manželce v říjnu 1938 
napsal: „Kapitulujeme bez 
boje před nestydatými po-
žadavky Němců a vydáváme 
Čechy, naše spojence, napo-
spas společnému nepříteli.“ 
Odmítl uznat francouzskou 
kapitulaci a z Londýna organi-
zoval odboj, který se po boku 
Spojenců podílel na osvobo-
zení Francie. Během své ná-
vštěvy v Moskvě v prosinci 
1944 dal najevo, že se nezto-
tožňuje s výsledkem Jaltské 
konference a v roce 1968 
rozhodně odsoudil potlačení 
Pražského jara.

Mezivládní princip
Výročí jeho narození je 

však především příležitos-
tí připomenout de Gaullův 
postoj k evropské integraci, 

resp. gaullistické pojetí ev-
ropské integrace, protože 
de Gaulle se nikdy pasivně 
nepoddával tomu, co se dělo 
v jeho zemi a v Evropě. Byl 
aktivním hybatelem událostí. 
Byl státníkem, který věřil ve 
velikost Francie, měl jasnou 
představu o jejím místě ve 
světě a o její zahraniční politi-
ce, která byla založena na vo-
jenské nezávislosti a v rámci 
„strategie všech azimutů“ se 
neorientovala pouze na spo-
lupráci se Západem. 

De Gaulle si nepřál, aby 
v evropském dění hrály vý-
znamnou úlohu Spojené 
státy, a to ani skrze členství 
Velké Británie v Evropském 
hospodářském společenství 
(EHS), které dvakrát vetoval 
(v letech 1963 a 1967), jakkoli 

to nebylo pouze z geopolitic-
kých důvodů, ale především 
z obav, že by britské členství 
znamenalo úplně jiné pojetí 
jednotného trhu a odklon od 
důrazu na zemědělskou poli-
tiku.

O žádném francouzském 
prezidentovi nebylo 

tolik napsáno, o žádném 
nevzniklo tolik mýtů.

De Gaullovo pojetí evrop-
ské integrace bylo založeno 
na mezivládním principu. Pro 
de Gaulla byl národní stát „je-
dinou realitou“, na které lze 
stavět a od kterého lze odvo-
zovat evropskou integraci. 
„Evropský lid“ a „evropská 
vláda“ byly pro de Gaulla „chi-
mérou“. Usiloval o evropskou 
integraci založenou na spolu-
práci suverénních národních 
států. Diskusi o evropské in-
tegraci vnímal jako bitvu me-
zi dvěma vizemi: „utopickým 
mýtem nadnárodní moci“ 
a „vizí konfederace, ve které 
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žádný suverénní stát nemů-
že být vystaven možnosti být 
přehlasován v žádné eko-
nomické otázce... a tedy ani 
v politické“. 

I když byl de Gaulle po 
druhé světové válce krátce 
francouzským premiérem, 
odešel v roce 1946 – poté co 
byla schválena jím kritizovaná 
ústava, která přiznávala nej-
větší pravomoci parlamentu – 
do ústraní. Od konce války do 
května 1958 se v zemi 23krát 
vyměnil premiér a když se 
k vnitropolitické nestabili-
tě, po ztrátě Indočíny a neú-
spěchu intervence v suezské 
krizi, přidala ještě válka za 
nezávislost v Alžírsku, byl de 
Gaulle tehdejším francouz-
ským prezidentem Cotym 
povolán, aby přijal funkci pre-
miéra s mimořádnými pravo-
mocemi. De Gaulle tuto vý-
zvu přijal pod podmínkou, že 
vypracuje návrh nové ústavy 
a předloží ho v referendu. 

Ústava byla přijata 28. zá-
ří 1958 a v listopadu byl 
de Gaulle zvolen preziden-
tem. Bylo to tedy po přijetí 
Římských smluv a jak říká 
de Gaullův někdejší porad-
ce Pierre Maillard, „Římské 
smlouvy pro de Gaulla neby-
ly ,naoktrojovány‘, protože 
de Gaulle si nikdy nenechal 
nic naoktrojovat“. Naopak 
v Římských smlouvách viděl 
výhody pro obchodní zájmy 
Francie. Jeho postoj k integra-
ci od té doby Maillard shrnul 
heslem „pouze Římské smlou-
vy, a nic než Římské  smlouvy“. 

silný prezident
Páteří gaullistického po-

jetí evropské integrace byla 
osa Paříž-Bonn, proto se de 
Gaulle pravidelně setkával 
s tehdejším německým kanc-
léřem Adenauerem a v roce 
1963 oba podepsali dodnes 
platnou Elysejskou smlouvu 
o spolupráci mezi Francií 
a Německem, která mimo jiné 
stanovila, že se francouzský 
prezident a německý kanc-
léř budou scházet k politic-
kým konzultacím „kdykoli 
to bude potřeba, nejméně 
dvakrát ročně“. De Gaulle byl 
zastáncem přímých jednání 
hlav států a vlád. Byli to v je-
ho pojetí evropské integrace 
právě prezidenti a premiéři 
členských zemí tehdejšího 
EHS a později ES, kteří měli 

určovat další směr evropské 
integrace. Oponoval centrali-
zaci a nepřál si, aby integrač-
nímu procesu dominovaly 
nadnárodní instituce (zejmé-
na Komise). Proto se z jeho 
iniciativy uskutečnily první 
summity hlav států tehdejší-
ho EHS (dnešní Evropské ra-
dy) v Paříži a v Bonnu, v úno-
ru a v červenci 1961. 

De Gaulle odmítal unifikaci 
Evropy, odmítal shora 

řízené stírání rozdílných 
národních zájmů 

a sjednocování členských 
států. 

V reakci na návrhy Hallstei-
novy Komise týkající se roz-
počtu Společenství, Společné 
zemědělské politiky a posíle-
ní většinového rozhodování 
v Radě, stáhl de Gaulle v roce 
1965 svého ministra zahra-
ničních věcí ze zasedání Rady 
ministrů, odvolal francouzské 
reprezentanty z vedení všech 
důležitých výborů a gaullisté 
se dokonce přestali účastnit 
zasedání Evropského parla-
mentu. Takzvaná „krize prázd-
ných křesel“ (empty chair cri-
sis) trvala sedm měsíců a byla 
vyřešena až na počátku roku 
1966 Lucemburským kom-
promisem, který mimo jiné 
umožňoval uplatnit veto bě-
hem hlasování o záležitostech, 
které jsou důležitým zájmem 
některého ze členských států.

De Gaulle se ve Francii za-
sadil o silnou roli preziden-
ta a jeho přímou volbu, ale 
je nutné zdůraznit, že své 
pravomoci a legitimitu vždy 
odvozoval od voleb a o klí-
čových otázkách, ať už souvi-
sely s ústavou, s nezávislostí 
Alžírska nebo s vnitropo-
litickými reformami, vždy 
Francouze nechával rozho-
dovat v referendu. I jeho od-
chod z prezidentského úřadu 
byl výsledkem referenda, kte-
ré sám v dubnu 1969 vyhlá-
sil. Primárně to bylo referen-
dum o regionální a senátní 
reformě, ale protože ho de 
Gaulle spojil s otázkou své-
ho setrvání v úřadu (i když 
mu mandát končil až v roce 
1973), po těsné prohře opus-
til den nato Elysejský palác. 
Následující rok v listopadu 
zemřel.

Evropská integrace
Během de Gaullova dese-

tiletého působení v prezi-
dentském úřadu byla většina 
témat souvisejících s evrop-
skou integrací považována 
za témata zahraničně-politic-
ká a tudíž témata, která byla 
výlučně v prezidentské pra-
vomoci. De Gaulle žil v do-
bě – a to se zdá z dnešního 
pohledu po tolika změnách 
zakládajících smluv už té-
měř neuvěřitelné – kdy po 
Římské smlouvě nevznikly 
žádné další smlouvy, které by 
přesouvaly další pravomoci 
od členských států na nadná-
rodní úroveň. Byl by o takové 
smlouvě jistě svolal referen-
dum, protože byl zastáncem 
celoevropského referenda 
konaného ve všech člen-
ských státech ve stejný den.

De Gaulle nekoncipoval 
ev ropskou integraci tak, jak 
ji viděl Jean Monnet, jak ji 
razantně posunul Jacques 
Delors s Maastrichtskou 
smlouvou a jaká je násled-
ně dnes. Odmítal unifikaci 
Evropy, odmítal shora říze-
né stírání rozdílných národ-
ních zájmů a sjednocování 
 členských států. Neměl blo-

kové a kontinentální vidě-
ní světa, nemluvil jménem 
Evropy, jak se o to dnes 
snaží někteří představitelé 
Komise. Zasadil se o to, aby 
pravidlem rozhodování byla 
jednomyslnost spíše než vět-
šinové hlasování a tehdejší 
EHS/ES orientoval směrem 
k Římským smlouvám, smě-
rem k mezivládnímu uspořá-
dání. 

Nebyl zastáncem politiky 
nadřazené evropským stá-
tům a politiky vznikající nad 
nimi. Nebyl zastáncem tech-
nokratického rozhodování 
nikým nevolených, ani masiv-
ního množství legislativních 
návrhů ze strany Komise, 
ani úředníky psaných, závaz-
ných, a přitom nikým nečte-
ných závěrů různých sum-
mitů, ani projektu „Ústavy 
pro Evropu“, ani – a to pře-
devším – rozhodování bez 
referend, bez voleb, bez le-
gitimity a bez zodpovídání 
se občanům. Proto zůstává 
otázkou, zda by Charles de 
Gaulle za dnešní Evropskou 
unií – stejně jako to udělal 
za Severoatlantickou alian-
cí v roce 1966 – nezabouchl 
dveře.

 naBízíME

CEP nabízí knížku „Au to ři CEPu o euru“, do níž  přispěli 
václav Klaus, Mi roslav sin ger, Mojmír Hampl, vladimír 
tomšík, Jiří Weigl, stanislava Janáčková, petr Mach, 
Jan skopeček, Wilhelm Hankel a Richard Ebeling. 
Předmluvu napsal prezident václav Klaus. Úvod napsal edi-
tor Martin slaný. Knížka by neměla chybět v knihovně žád-
ného ekonoma zajímajícího se o krizi eurozóny. 

Cena: 130 Kč, 135 stran.

objednávky na www.cepin.cz
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Pro mne jako prezidenta 
České republiky je návrat na 
Cornell po dlouhých čtyři-
ceti jedna letech skutečným 
zážitkem. Je to už strašně dáv-
no a mnoho se toho za ta lé-
ta událo, ale kampus a okolní 
krajina mi připadají známé. 
Pouze ty podzimní barvy jsou 
odlišné od barev, které jsem 
zde vídal na jaře roku 1969.

osobní vzpomínka
Zdá se mi potřebné začít 

ohlédnutím se zpět a říci pár 
slov o době, kdy jsem zde 
mohl prožít několik velmi in-
tenzivních měsíců. Nebylo 
náhodou, že jsem sem mo-
hl přijet právě v této chvíli 
historie. Politické a ekono-
mické reformy, uskutečněné 
v Československu v druhé 
polovině 60. let a kulminující 
Pražským jarem roku 1968, vy-
tvořily mimo jiné zcela unikát-
ní, nicméně poměrně krátkou 
příležitost k cestám na kapita-
listický Západ a k možnosti – 
pro ty, kteří se o to hodně sna-
žili – tam dokonce studovat. 

Na Cornell jsem přijel na 
pozvání nyní již zemřelého 
ekonoma českého původu 
George Stallera. Byl profe-
sorem na katedře ekonomie 
Fakulty věd a umění a na je-
den semestr mne zaměstnal 
jako svého asistenta. Trochu 
jsem vyučoval, ale většinu 
času jsem trávil vlastním stu-
diem, pravidelnou návštěvou 
přednášek několika ekono-
mických předmětů a hlavně 
díváním se kolem sebe, abych 
lépe pochopil tuto velkou 
a pro nás – zejména v tehdejší 
době – téměř nekriticky obdi-
vovanou zemi.

Přijel jsem z komunistické-
ho Československa pár mě-
síců poté, co byla naše země 

Cornellská univerzita a uplynulých 41 let

václav Klaus

* Vystoupení na Cornellské 
univerzitě, Statler Auditorium, 
Ithaca, NY, USA, 24. září 2010. 
Překlad z angličtiny, publiko-
váno v Lidových novinách dne 
25. září 2010.

okupována vojsky Sovětského 
svazu a dalších zemí Varšavské 
smlouvy. Už se na to zapomí-
ná, ale je ironií osudu, že  in-
vaze do Československa byla 
historicky jediným zásahem 
vojsk Varšavské smlouvy. 
Došlo k ní proto, že politikové 
v Moskvě – a to nepochybně 
oprávněně – dospěli k závěru, 
že se chceme komunismu zba-
vit a to je motivovalo k tomuto 
obludnému činu. Důsledkem 
okupace bylo to, že u nás za-
vládla hluboká frustrace, kte-
rá přetrvávala celé následující 
dvacetileté období. Nejhorší 
však byl počátek. Shodou 
náhod jsem odjížděl z Prahy 
koncem ledna 1969, v den 
bezprostředně následující po 
velmi smutném a nás všech-
ny ničícím pohřbu studenta 
Jana Palacha, který se na pro-
test proti sovětské okupaci 
uprostřed Prahy upálil. Byl to 
tehdy zcela neslýchaný čin, 
zejména v relativně „mírném“ 
a na extrémní gesta si nepotr-
pícím středoevropském civili-
začním prostoru. Tento tragic-
ký a zoufalý čin se od té doby 
stal součástí naší historie.

Úleva a únik
Opouštět Prahu v tuto chví-

li bylo jistou úlevou a únikem. 
Doufal jsem, že přijedu na 
klidný kampus s tou pravou 
univerzitní atmosférou, do ze-
mě, kde politika není všemoc-
ná a všudypřítomná a kde 
studenti studují a profesoři 
vyučují. Prostě, čekal jsem 
něco, co jsme doma neměli. 
Ukázalo se však, že jsem přijel 
do země v éře rozsáhlých akti-
vit studentské organizace SDS 
(Studenti pro demokratickou 
společnost), v éře muzikálu 
Hair a jeho slavného songu 
Aquarius, v éře z rádií se ne-
přetržitě valících písní Boba 
Dylana a Joan Baez, v éře 
„květinových dětí“ a hippies, 
v okamžiku masových protes-
tů na univerzitě v kalifornské 
Berkeley, ke kterým došlo, 

když tam měl být likvidován 
„lidový park“ (People’s Park), 
atd. 

Krátce po mém příjezdu 
zde na Cornellu černí studen-
ti okupovali jednu z univerzit-
ních budov, Willard Straight 
Hall, a protože to bylo vůbec 
prvně na půdě americké uni-
verzity se zbraněmi, Cornell 
se dostal do celonárodní po-
zornosti médií. Musím říci, 
že jsem nenabyl dojmu, že je 
tu o moc klidněji než v Praze. 
Navíc mi názory a argumenty 
některých zdejších radikál-
ních studentů zněly velmi 
povědomým a nebezpečným 
způsobem. Ač jsem přijel 
z komunistické země, byl 
jsem zde ideologicky zcela 
zřetelně napravo. 

zapřisáhlý monetarista
Měl jsem to štěstí zde být 

také v okamžiku základního 
střetu, který nastal v ekono-
mické teorii (a zejména v hos-
podářské politice) mezi mo-
netarismem a keynesiánstvím 
a z Cornellu jsem se vrátil – 
více ze sedění v knihovně než 
z kurzů, které jsem navštěvo-
val – jako zapřísáhlý moneta-
rista. Po letech života ve velmi 
nedemokratické a vysoce nee-
fektivní komunistické společ-
nosti a ekonomice lidé jako 
já v sobě měli zabudovanou 
obrovskou nedůvěru v schop-
nosti státu (a vlády) úspěšně 
a produktivně kontrolovat, 
řídit, regulovat nebo dokonce 
plánovat ekonomiku. Proto 
jsem po celý svůj život prefe-
roval selhání trhu před selhá-
ním státu. Osobní zkušenost 
mne přesvědčila, že je selhá-
ní státu vždycky daleko větší 
a daleko horší.

Záměrně jsem použil slovo 
„vždycky“. Právě díky této své 
zkušenosti se dívám i na dneš-
ní pokusy bojovat s finanční 
a ekonomickou krizí v USA 
i kdekoli jinde ve světě stejný-
ma očima. Právě proto se více 
obávám důsledků státních 
opatření prováděných v sou-
boji s krizí než krize samot-
né. Budu o tom mluvit i zítra 
v New Yorku na Valném shro-
máždění OSN.

Když jsem se v červnu 1969 
vrátil z Cornellu domů, naše 
země byla zcela odlišná od 

toho, jak vypadala, když jsem 
ji před necelými pěti měsíci 
opouštěl. Komunistický režim, 
posílený přítomností sovět-
ských vojáků, byl velmi úspěš-
ný v zesilování své všestranné 
kontroly našich osobních ži-
votů. Příkladem toho bylo mé 
vyhození z Ekonomického 
ústavu Československé aka-
demie věd poté, co jsem byl 
označen za lídra nemarxistic-
kých ekonomů v zemi. Na stra-
ně jedné to byla milá a licho-
tivá nálepka, na straně druhé 
to v následujících dvou dese-
tiletích můj život velmi kom-
plikovalo. Moje autobusová 
cesta Greyhoundem z Ithaky 
do New Yorku byla na dlou-
hých dvacet let posledním do-
tykem s Amerikou. V nich se 
toho moc neudálo, určitě má-
lo pozitivního, a já mám navíc 
strach, že už to dnes nikoho 
nezajímá. I obor sovětologie 
de facto zmizel ze světa.[1]

Česká současnost
Hned po sametové revolu-

ci jsme u nás zahájili proces 
radikální likvidace institu- 
cí komunistické společnosti 
a s ním paralelně probíha-
jící proces budování plura-
listické parlamentní demo-
kracie a tržní ekonomiky. 
Komunismus jsme nechtěli 
reformovat, chtěli jsme se 
ho zbavit. Jako první polisto-
padový ministr financí jsem 
měl na starosti ekonomickou 
stránku transformačního pro-
cesu. V první polovině 90. let 
to bylo zajímavé téma i pro za-
hraničí, a proto jsem byl čas-
to zván přednášet v Americe 
o naší zkušenosti s touto 
revoluční změnou, s trans-
formací celého politického, 
sociálního a ekonomického 
systému. Teď už je to za námi 
a i náš zájem se přesunul k ji-
ným tématům.[2] 

V poměrně krátké  době 
se Česká republika stala 
plno hodnotnou  demokracií 
a tržní ekonomikou, čle-
nem NATO a Evropské unie. 
Myslím, že máme nárok po-
važovat to za úspěch. Dnes 
už můžeme hrdě říkat, že 
jsme opět „normální“ evrop-
skou zemí. Výsledkem je to, 
že už čelíme standardním 
„evropským“ problémům, ni-s
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koli  specifickým problémům 
postkomunistické společnos-
ti. Ty nové jsou určitě snazší 
a méně tíživé, ale jsou vážněj-
ší, než jsme očekávali. Snili 
jsme o tom, že zavedeme ka-
pitalismus amerického stylu, 
ale místo toho jsme – krok za 
krokem – spolu s naší přípra-
vou na členství v Evropské 
unii, importovali evropský 
model přeregulovaného státu 
blahobytu, který není ani pří-
liš výkonný, ani příliš úspěšný 
a ani příliš dynamický.[3]

Evropský sociálně-ekono-
mický model, tzv. „soziale 
Marktwirtschaft“, však není 
jediným problémem, které-
mu dnes musíme čelit. Po půl 
století komunismu jsme chtě-
li být svobodnou, suverénní, 
nezávislou zemí, ale místo to-
ho jsme se stali součástí velmi 
dominantní a stále více cen-
tralizované Evropské unie. 
Původně, v 50. letech, byla ev-
ropská integrace založena na 
konceptu intergovernmenta-
lismu, ale v posledních dvou 
desetiletích začal dominovat 
supranacionalismus, jehož 
důsledkem je to, že je autono-
mie jednotlivých členských 
zemí v „Unii“ evropské prav-
děpodobně ještě menší, než 

je tomu dnes v „Unii“ americ-
ké.[4] V názoru, že to není to, 
co jsme chtěli, nejsem u nás 
osamocen. Neraduji se z to-
ho, že jsem tlačen do pozice 
Evropana, protože se jím být 
autenticky necítím. Preferuji 
zůstat Čechem, ale učinit 
v dnešní době v Evropě tako-
výto jednoduchý a v podstatě 
nevinný výrok není politicky 
korektní. Jeho autor je auto-
maticky považován za anti-Ev-
ropana.

Půl století jsme byli zba-
veni svobody, a proto jsme 
velmi citliví, ne-li přecitlivělí, 
kdykoli se o svobodu jedná 
a reagujeme velmi silně  i na 
ty nejmenší symptomy jejího 
ohrožení. Proto jsme nervóz-
ní, když kolem nás získávají 
stoupence nejrůznější nové 
„ismy“, které jsou  daleko re-
levantnější než zapomenutý 
a téměř už nikoho neinspi-
rující „starý“ komunismus. 
Co považuji v dnešní době 
za obzvláště nebezpečné, je 
ideologie environmentalis-
mu a zejména její extrémní 
varianta, alarmismus globál-
ního oteplování. To mne před 
několika lety přimělo napsat 
na toto téma knihu s názvem 
„Modrá, nikoli zelená pla-

neta“[5] s podtitulem „Co je 
ohroženo? Klima nebo svo-
boda?“ Má odpověď na tuto 
otázku je jasná a nemilosrdná: 
„Ohrožena je svoboda, klima 
je v pořádku“.[6]

Když jsem zde po tak dlou-
hé době, nabízí se otázka, 
které z mých názorů a v jaké 
míře byly získány nebo ale-
spoň ovlivněny mým poby-
tem v Ithace. Dá se to těžko 
specifikovat. Přijel jsem sem 
už jako dospělý člověk, nikoli 
jako teenager, ale mohu s jis-
totou říci, že jsem v mnoha 
následujících letech velmi 
produktivně využíval všech-
no, co jsem se zde naučil 
a že pro mne byl celý zdejší 
pobyt, studium i setkávání 
s ostatními studenty a pány 
profesory velkou zkušeností. 
Naučil jsem se toho zde mno-
ho. Nikdy jsem neměl šanci 
poděkovat, tak to činím ale-
spoň teď, takto opožděně.

poznámky:
[1] Nedávno jsem o tom vy-

dal v češtině knihu s názvem 
„Kde začíná zítřek“. Knižní 
klub, Praha, 2009.

[2] Snad naposledy jsem 
o tom promluvil v londýn-
ském Reform Club 12. listopa-
du 2009 „20 Years After the 

Collapse of Communism“, do-
stupné na http://www.klaus.
cz/clanky/1787.

[3] Viz můj projev na 
Ditchley IIF konferenci 
v ital ské Strese, jehož  česká 
verze „Úvaha o budoucích 
posunech ekonomické síly 
ve světě“ byla publikována 
v Hospodářských novinách 
2. července 2010, dostupné 
na www.klaus.cz/clanky/2638

[4] Posledním mým poku-
sem o výklad tohoto problému 
byl projev na Humboldtově 
univerzitě v Berlíně, 29. dub-
na 2010, jehož česká verze 
„Otazníky nad formou dnešní 
evropské integrace“ byla pub-
likována v MF Dnes 30. dubna 
2010, dostupné na www.klaus.
cz/clanky/2581

[5] Modrá, nikoli zelená 
planeta: Co je ohroženo, kli-
ma nebo svoboda? Dokořán, 
Praha, 2009.

[6] Krátké shrnutí mého 
postoje se dá nalézt v mém 
nedávném projevu „Global 
Warming Alarmism is a Grave 
Threat to Our Liberty“, Club 
for Growth Economic Winter 
Conference, Palm Beach, 
Florida, 5. března 2010, do-
stupné na www.klaus.cz/clan-
ky/2529.

 novinKanaBízíME

Centrum pro ekonomiku a politiku nabízí knížku 
stanislavy Janáčkové „Krize eurozóny a dluhová kri-
ze vyspělého světa“ (2010). První část zkoumá varovné 
signály hospodářského zpomalení 2007–2009. Druhá část 
diskutuje světovou finanční krizi. Třetí část rozebírá euro-
zónu v krizi. Kniha by neměla chybět v knihovně žádného 
ekonoma zajímajícího se o krizi eurozóny. Předmluvu na-
psal prezident václav Klaus.

Cena: 100 Kč, 100 stran.

Kniha Evropa pohledem politika – pohle dem ekono-
ma je sou hrnem textů prezidenta václava Klause, které 
na téma evropské integrace napsal v le tech 1993–2001. 
Klau sův pří stup lze shrnout jedním slovem – eurorealis-
mus. Kniha může být cenným zdrojem informací nejen pro 
politology a ekonomy, ale pro všechny občany, kteří jsou 
ochotni vnímat problémy evropské integrace v celé jejich 
šíři, realisticky. Předmluvu napsal Jiří Weigl.

Cena: 100 Kč, 224 stran.

objednávky na www.cepin.cz objednávky na www.cepin.cz
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Karel Hynek Mácha – dvě století od narození

S nehasnoucím a nesláb-
noucím svitem jasné hvězdy 
září na českém básnickém 
nebi už téměř dvě století dílo 
Karla Hynka Máchy. Mácha 
vzlétl na toto nebe s razancí 
komety a jako kometa i za-
působil, svým světlem přita-
hoval i odpuzoval – nejen za 
života, ale i po smrti. Čelné 
místo v českém i evropském 
básnictví mu nezpochybni-
telně náleží i dnes, kdy už je-
ho dílo i osud neplní žádnou 
symbolickou úlohu a Mácha 
je přijímán a respektován 
pro své dílo jako výjimečný 
básník. Rozsahem jeho dílo 
odpovídá krátkosti života, 
svým významem však učinilo 
Máchu nesmrtelným.

Krátký života běh
Karel Hynek Mácha se 

narodil 16. listopadu 1810 
v Praze v rodině mlynář-
ského stárka původem ze 
Sedlčanska na malostranském 
Újezdě. V době hospodář-
ského krachu v roce 1811 po 
napoleonských válkách by-
la rodina postižena ztrátou 
životní úrovně, stěhovala se 
postupně do chudších čás-
tí Prahy v okolí Anežského 
kláštera, až skončila od roku 
1826 na dnešním Karlově ná-
městí, kde si Máchův otec ote-
vřel malý krupařský krámek. 
Přičiněním Máchovy matky, 
dcery známého pražského 
varhaníka u Sv. Mikuláše  
na Malé Straně Josefa Kirch-
nera, mohl Mácha studovat 
na novoměstském gymnáziu 
(1824–30), na filozofické 
fakultě (1830–32) se při-
pravoval na studium práv 
(1832– 36). Literární čin-
nosti se začal věnovat už 
jako gymnazista, nejprve 
básnil německy v sentimen-
tálním duchu, při studiu na 
filozofii zřejmě pod vlivem 
J. Jungmanna začal psát čes-
ky. Časopisecky publikoval od 
roku 1831 v hlavních obroze-
neckých periodikách, první 
publikovanou prací je báseň 

Svatý Ivan. Knižně za jeho ži-
vota vyšla pouze báseň Máj, 
kterou vydal vlastním nákla-
dem v roce 1836.

Mácha vzlétl na básnické 
nebe s razancí komety 

a jako kometa i zapůsobil, 
svým světlem přitahoval 

i odpuzoval.

Během studií se národnost-
ně uvědomil a účastnil se 
soudobého vlastenského ži-
vota. Své křestní jméno Ignác 
si počeštil na Hynek a při-
pojil k němu jméno Karel. 
Byl výraznou postavou mezi 
pražskou vlastenskou a lite-
rární mládeží, hrál v českých 
představeních ve Stavovském 
a v Tylově Kajetánském diva-
dle na Malé Straně. Rád cesto-
val – kvůli nedostatku peněz 
pěšky, jako školák do otcova 
rodného kraje, v třicátých 
letech zavítal do Krkonoš 
a navštěvoval zříceniny hra-
dů, které i velmi zručně 
kreslil jako „hrady spatřené“. 
Celkem navštívil 128 míst 
v Čechách. V roce 1834 usku-
tečnil cestu do severní Itálie, 
Benátek a Terstu, s návra-
tem přes Lublaň. Soustavně 
sledoval soudobé evropské 
literatury v německých a pol-
ských překladech, pořizoval 
si z četby rozsáhlé výpisky, 
fascinován byl anglickými ro-
mantiky, zejména G. Byronem 
a Walterem Scottem, působí 
na něho rukopisné padělky 
a jejich idealizace a heroiza-
ce některých období českých 
dějin. Četl však i rytířskou 
a dobrodružnou literaturu. 
Zájem o polské autory po-
vzbudilo povstání ve Varšavě 
v roce 1830, které ovlivnilo 
i radikalizaci Máchova spo-
lečenského a národnostního 
cítění. 

V roce 1832 se v Benešově, 
kde vystoupil v ochotnickém 
divadelním představení, se-
známil s dcerou místního 

lesníka na Konopišťském 
panství v Želetínce Marinkou 
Stichovou, ke které prožil 
první (neúspěšné) milostné 
vzplanutí a která se krátko-
době stala jeho múzou. Mezi 
Tylovými českými ochotníky 
se v zimě 1833–34 seznámil 
s dcerou pražského knihaře 
Eleonorou (Lori) Šomkovou, 
se kterou prožíval intenziv-
ní a mučivý milostný vztah. 
Aby mohl zajistit rodinu po 
otěhotnění milenky, rychle 
dokončil právní studia a na-
stoupil 1. 10. 1936 v den na-
rození syna Ludvíka službu 
jako advokátní praktikant 
v Litoměřicích a chystal svat-
bu s Lori. Ve stavu oslabené 
fyzické kondice nočními pě-
šími návštěvami Prahy a bíd-
nou stravou se v Litoměřicích 
23. 10. při hašení rozsáhlého 
požáru stodol nakazil z hasící 
vody průjmovým onemoc-
něním, dobově nazývaném 
cholerínou, kterému dne 
6. 11. 1836 podlehl. Pohřben 
byl v Litoměřicích dne 8. 11. 
v den plánované svatby 
s Lori. Syn Ludvík zemřel 5. 
8. 1837 v necelém roce svého 
života.

slibné dílo
Máchovo dílo se zachovalo 

v torzovité podobě, roztříš-
těné po časopisech a rukopi-
sech uchovávaných jeho přá-
teli. Mácha sám se však ke své-
mu dílu choval s úctou a při-
pravoval se promyšleně na 
významnou literární  dráhu.

Když vydával v roce 1936 
vlastním nákladem báseň 
Máj, vydal ji jako první svazek 
svých Sebraných spisů, ke kte-

rému připojil i obsah dalších 
svazků, třebaže měl v té době 
napsáno jen málo a většina za-
mýšlených děl byla spíše v po-
době plánů a náčrtů, včetně 
rozsáhlého románového cyklu 
Kat. Můžeme jen usuzovat, že 
Mácha by byl pravděpodobně 
velmi plodným autorem, kdy-
by nebyl podlehl společensky 
téměř trapné chorobě, která 
ještě donedávna byla jako pra-
vá příčina úmrtí nejen škol-
ním dětem zamlčována a na-
hrazována i u renomovaných 
životopisců zápalem plic. 
Otázkou zůstává, zda by byl vý-
znamnějším a známějším.

S nehasnoucím 
a neslábnoucím svitem 
jasné hvězdy září na 

českém básnickém nebi  
už téměř dvě století dílo 

Karla Hynka Máchy.

Máchovo dílo by bylo 
pro budoucnost ztraceno, 
nebýt jeho oddaného brat-
ra Michala a přátele Karla 
Sabiny a Eduarda Hindla, kte-
ří Máchovy literární útržky 
a střípky pečlivě opatrovali 
a vydávali, i když v nedosta-
tečně verifikované podobě. 
Nemožnost autorské verifika-
ce textu, četné redakční úpra-
vy a opisovačské nepřesnosti 
vedly později k zpochybňo-
vání Máchova odkazu a ná-
mitkám vůči pravosti většiny 
jeho autografů.

První období Máchovy tvor-
by bylo v duchu dobové senti-
mentální, elegické a ohlasové 
poezie, nikterak nevybočující 

předplatné na rok 2011
Předplatné zahrnuje pravidelný newslet-
ter, sborníky a ostatní publikace, pozvánky 
na  semináře. 

n   Základní cena předplatného činí 660 Kč. 

n   Sponzorské předplatné je od 1000 Kč. 

Objednáte-li si předplatné na rok 2011 už  
nyní, obdržíte jako bonus publikace vydané 
ve zbytku letošního roku. Více viz

http://www.cepin.cz

libuše Benešová
ředitelka archivu Pražského hradu
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z kontextu literárního i spo-
lečenského. Přibližně v roce 
1933 vlivem evropského ro-
mantismu i osobních prožit-
ků dochází v jeho životním 
postoji i básnickém výrazu ke 
zlomu. Mácha píše, myslí i žije 
v duchu romantické poetiky. 

Problém smrti, konečnos-
ti života, hříchu a trestu se 
dostává do centra jeho díla. 
Záhadu smrti niterně prožívá, 
je jí natolik přitahován, že se 
i účastní veřejných poprav, 
navštěvuje márnice a umírají-
cí. Ztráta iluzí a tragický život-
ní pocit se promítá zejména 
do básnického obrazu země, 
přírody a její krásy, zcela lhos-
tejné k osudu člověka, a do 
obrazu poutníka jako symbo-
lu osamění a marného hledá-
ní. Žánrově je Máchova tvor-
ba z tohoto období bohatá 
– od náčrtů shakespearovsky 
orientovaných dramat, přes 
drobné lyrické básně, sonety, 
reflexivní poezii, lyrickoepic-
kou poemu, povídky, často 
koncipované jako součást vět-
ších cyklů, až k pokusu o ro-
mán. Podstatnou součást jeho 
pozůstalosti tvoří deníkové 
zápisky, poznámky z cest, 
 do pisy.

Máj
Vyvrcholením Máchovy bás-

nické činnosti je veršovaná ly-
rickoepická povídka Máj. Děj 

o loupežníku, který je popra-
ven za vraždu na vlastním ne-
poznaném otci – svůdci syno-
vy milenky, byl sestaven pod-
le běžných dějových schémat 
loupežnické literatury a čás-
tečně na základě skutečné 
události ze severních Čech. 
Tato nepodstatná banální dě-
jová kostra je neustále odsou-
vána do pozadí přítomností 
básníkova subjektu, který 
v příběhu tlumočí s důrazem 
na kontrast fatální rozpory 
mezi krásnou jarní přírodou 
a otcovraždou a popravou, 
mezi láskou a milostným zkla-
máním, mezi věčnou a stále 
se obnovující přírodou a krát-
kým a neopakovatelným lid-
ským životem. V Máji Mácha 
položil základy moderní řeči 
českého básnictví, založené 
na využití zvukových i lexikál-
ních kvalit češtiny. Podobné 
dějové schéma Mácha pou-
žil v románu Cikáni (1835), 
který však kvůli problémům 
s cenzurou vyšel až v roce 
1857.

Mácha očekával, že vydá-
ní Máje, které bylo spojeno 
s úmornými problémy fi-
nančními i problémy s cenzu-
rou, mu přinese úspěch lite-
rární i ekonomický. V obojím 
se však dočkal zklamání. Máj 
se pro svůj důraz na individu-
alitu dostal do rozporu s do-

bově vymezeným národním 
básnictvím postaveném na 
zidealizovaném kultu lidu, 
národa, Slovanstva. Literární 
konzervativci i tradicionalis-
té odsoudili nejen báseň, ale 
i básníka, jeho směr i myšle-
ní. Výjimka, kterou Máchovo 
dílo v době neplodné a epi-
gonské představovalo, si mu-
sela počkat na svou dobu, ve 
které začala být přijímána 
s nadšením. Bohužel už bez 
Máchy.

Mácha očekával, že 
vydání Máje, které bylo 

spojeno s úmornými 
problémy finančními 

i problémy s cenzurou, mu 
přinese úspěch literární 

i ekonomický. V obojím se 
však dočkal zklamání.

Studujeme-li genezi mno-
hých literárních žánrů v čes-
ké literatuře, nacházíme v je-
jich prvopočátcích právě 
Máchu. K modernímu cesto-
pisu odkazují jeho cestovní 
zápisky zejména z cesty do 
Itálie, k počátkům erotické 
literatury jeho intimní zčásti 
šifrovaný deník z roku 1835, 
nacházíme ho i u kořenů ly-
rické prózy i lyrickoepické 
veršované povídky.

Máchův odkaz se stal příle-

žitostí ke generačním literár-
ním i politickým vystoupe-
ním. Nejprve se k Máchově 
poetice přihlásila v roce 
1858 v almanachu Máj ge-
nerace májovců, sestávají-
cí se z řady jmen generace 
Máchovy i z generace mlad-
ší. Pietní uložení Máchových 
ostatků 7. května 1939 na 
Slavíně se stalo první protifa-
šistickou demonstrací české-
ho národa.

Žádné věrohodné zobra-
zení Máchovy tváře se nedo-
chovalo, pamětníci ho líčili 
jako vysokého štíhlého bru-
neta modrých výrazných očí 
i výrazných rysů. Na obálce 
Máchova deníku se Mácha 
zachytil poněkud neumě-
lým způsob sám. Portrét pro 
almanach Máj byl vytvořen 
podle obrazu Jana Křtitele 
z hradu Valdštejn, pro kte-
rý byl prý Mácha modelem. 
Nejblíže se pravděpodob-
né podobě Máchy přiblí-
žili antropolog Emanuel 
Vlček se sochařem Milanem 
Knoblochem v osmdesátých 
letech minulého století, kte-
ří využili k její rekonstrukci 
výsledky antropologického 
zkoumání Máchových ostat-
ků provedené antropologem 
Jiřím Malým v roce 1938 
při přípravě jejich převozu 
z Litoměřic.
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autoři CEpu o euru
27. září 2010 pořádalo Cen-

trum pro ekonomiku a po-
litiku seminář „Autoři CEPu 
o euru“, který vznikl při příle-
žitosti představení nové kni-
hy CEPu. Na panelu vystoupi-
li prezident republiky Václav 
Klaus, viceguvernér ČNB 
Mojmír Hampl a poradce 
prezidenta republiky Martin 
Slaný.

václav Klaus vysvětlil, že 
knížka „Autoři CEPu o euru“ 
vyjadřuje kontinuitu jeho po-
stojů. Že bude mít euro pro-
blémy, prezident očekával. 
EMU je zřetelně politický, ne 
čistě ekonomický projekt. Je 
více politickým cílem politi-
ků než politickým cílem obča-
nů evropských zemí. Politika 
v něm předbíhá ekonomiku, 
nebo ji dokonce diktuje. EMU 
není optimální měnovou ob-
lastí. Obecně jsou přeceňo-
vány výhody eura a podceňo-

vány jeho nevýhody. Euro je 
podle prezidenta největší po-
válečnou evropskou změnou, 
kolaps komunismu nevyjíma-
je. Může být zdrojem budou-
cích konfliktů. 

Mojmír Hampl argu-
mentoval, že euro stále stojí 
a padá s Německem. Nutně 
muselo dojít k záchranné 
operaci obrovských rozmě-
rů. Německo je dosud ochot-
né záchranné operace platit, 
protože cítí odpovědnost za 
euro - celoevropskou marku. 
Debata o supereuru je zatím 
mimo čas a prostor. V tom, 
aby se nová pravidla eurozó-
ny nestala nástrojem na tres-
tání úspěšných, jsou styčné 
plochy mezi pozicemi ČR 
a SRN. Snaha po centralizaci 
EU je varovná. Z národní poli-
tiky by se pak stala jen okrajo-
vá komunální politika.

Martin slaný prohlásil, že 

eurozóna prožívá svou exis-
tencionální zkoušku a je spíše 
na jejím počátku než konci. 
Příčiny problémů je třeba 
hledat v samotném nastave-
ní hospodářské a měnové 
unie. Kromě otázky, zda a kdy 
chceme vstoupit do eurozó-
ny, je třeba diskutovat o tom, 
zda nás eurozóna vůbec při-
jmout chce. Vyrovnávací veli-
činou, která mnohým zemím 
eurozóny v době hospodář-
ské krize podstatně scházela, 
je pružná měna. Rizika pro 
přijetí eura pro naši ekonomi-
ku dnes spíše vzrostly.

V diskusi Vladimír Tomšík 
kritizoval černé pasažérství 
v eurozóně – nedodržová-
ní rozpočtových pravidel. 
Podle Stanislavy Janáčkové 
není Německo až takovým 
hegemonem, k záchranným 
balíčkům bylo dotlačeno 
Francií, která drží řadu řec-

kých dluhopisů. Petr Mach 
položil otázku, zda budeme 
muset kvůli přijetí eura mě-
nit ústavu. Miloslav Bednář 
varoval před zřízením eko-
nomické vlády EU. Miroslav 
Ševčík souhlasil s Miltonem 
Friedmanem, že eurozóna je 
dopředu mrtvý projekt.

Václav Klaus připomněl, 
že USA trvalo 150 let, než 
se stalo optimální měnovou 
zónou. Euro je podle pre-
zidenta iracionální projekt 
od samého počátku. Mojmír 
Hampl argumentoval, že nej-
pravděpodobnější variantou 
vývoje eurozóny bude „pro-
tloukání se“. Německo je 
hospodářsky vcelku úspěšné, 
protože udělalo dobré re-
formy na trhu práce. Martin 
Slaný uvedl, že pokud má 
ČNB podle ústavy pečovat 
o stabilitu naší měny, nemů-
že být pro přijetí eura. ML

zpRÁvy zE sEMinÁŘE

20. října 2010 uspořádal 
CEP seminář „Fotovoltaika 
a růst cen elektřiny – hrozba 
pro český průmysl?“. Na pa-
nelu, který moderoval prezi-
dent václav Klaus, vystoupi-
li ministr průmyslu a obcho-
du Martin Kocourek, před-
seda představenstva společ-
nosti Vítkovice Jan Světlík 
a předseda Energetického 
regulačního úřadu Josef Fiřt.

Jan světlík zkoumal vliv 
poplatku na obnovitelné 
zdroje energie (OZE) na kon-
kurenceschopnost českého 
průmyslu. Evropské ceny 
elektřiny jsou pod vlivem 
politiky klimatických změn 
nad cenami v ostatních čás-
tech světa. V EU dochází 
k navyšování ceny elektřiny 
o podporu OZE, obchodo-
vání s emisemi a ekologic-
kou spotřební daň, čímž se 
Evropa stává nekonkurence-
schopná. Návratnost investic 
do fotovoltaiky dnes činí 5-6 
let. Veškeré náklady dosud 
hradil průmysl a občané for-
mou povinného příspěvku 
k ceně elektřiny. Fotovoltaika 
má hrozivou efektivitu využi-
tí 11 %, zdaleka nejméně ze 
všech zdrojů. Nutné náklady 

na podporu OZE budou či-
nit v roce 2011 28,1 mld Kč. 
Kdyby nebyly učiněny žádné 
kroky k nápravě, při zvýšení 
poplatku na OZE je ohro-
ženo 55 % průmyslu v ČR. 
Subvence do fotovoltaických 
elektráren jsou pro český 
průmysl likvidační.

Martin Kocourek přiznal, 
že při příspěvku nad 500 Kč/
MWh by došlo k propadu v da-
ňových příjmech státu a pro-
pouštění u velkých průmys-
lových podniků. Proto změny 
jsou nutné. Vláda přijala no-
velu zákona o podpoře OZE, 
která přiznává podporu foto-
voltaiky jen u malých zdrojů 
(do 30 kW) a zruší daňové 
prázdniny u OZE. Cena za no-
vé přípojky klesne z 13 Kč na 
5,5 Kč/ kW. Nebudou tak rea-
lizovány fotovoltaické elekt-
rárny o výkonu cca 700 MW. 
Od roku 2011 vláda schválila 
vícezdrojové financování pro 
OZE. Bude zavedena srážková 
daň z poskytnutých podpor 
pro FVE, bude zavedena daro-
vací daň pro firmy vyrábějící 
elektřinu na jim přidělené 
emisní povolenky na roky 
2011 a 2012, zbytek dorovná 
státní rozpočet. Příspěvek 

do cen elektřiny bude na 
příští rok stanoven na 370 
Kč/ MWh. Elektřina zdraží jen 
o 5,5 %. Od roku 2013 budou 
do financování podpor OZE 
zapojeny výnosy z prodeje 
emisních povolenek na roky 
2013–2020.

Josef Fiřt upozornil, že 
OZE nejsou alternativní 
zdroje, jsou spíše doplňkové. 
Vláda schválila Národní akč-
ní plán na podporu OZE do 
roku 2020, který reflektuje 
český závazek mít na spotře-
bě energie alespoň 13 % po-
dílu OZE. Povinným 8 % OZE 
v roce 2010 se skutečně blíží-
me. Snižování cen elektřiny 
z FVE toliko o 5 % ročně by-
lo nedostatečné, proto jsou 
žádoucí systémové změny. 
Odvětví zažívá enormní ná-
růst, do konce roku bude ve 
slunečních elektrárnách více 
než 1600 MW. Dominují foto-
voltaiky na polích. Na země-
dělské půdě se vůbec stavět 
nemělo. Štědrá podpora OZE 
byla zničující.

V diskusi Václav Klaus 
vzpomněl, že před dvaceti le-
ty byla ekonomická reforma 
ve znamení desubsidizace, 
podpora OZE je nová subsi-

dizace. Pavel Řežábek argu-
mentoval, že podpora OZE 
je porušení tržních principů. 
Petr Mach kritizoval vládní 
akční plán na podporu OZE 
do roku 2020. Jaroslav Hanák 
ze Svazu průmyslu a dopra-
vy navrhl, aby do OZE bylo 
započítáno i jádro. Miroslav 
Ševčík by zrušil podporu 
OZE okamžitě; arbitráží by 
se nebál. Vladimír Tomšík 
kritizoval podporu OZE jako 
deformaci tržních cen. Karel 
Dyba navrhl nové zdroje pro-
stě nepřipojit k síti.

Martin Kocourek obhajo-
val závazek 13 % OZE na spo-
třebě energie do roku 2020 
jako nutné zlo. Závazek 13 % 
je jeden z nejmenších v EU, 
obvykle je 20 % a jsou tlaky 
na jeho zvýšení až na 30 %. 
Ministr do Bruselu jezdí, aby 
se už nic nepřijalo, ne aby se 
něco změnilo. Jan Světlík vy-
myslel technický argument, 
jak nepřipojit zdroj do sítě 
- např. odběrový diagram. 
Josef Fiřt varoval, že příliš 
OZE v síti je nebezpečné 
i technicky, protože hrozí 
blackout. Podobný problém 
v budoucnu může vzniknout 
s biomasou.  ML

Fotovoltaika a růst cen elektřiny
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Robert Holman
profesor VŠE a člen bankovní rady ČNB

H. de saint-simon –  
vizionář socialistického náboženství

Před 250 lety se 17. října 
1760 v Paříži narodil Claude 
Henri de Rouvroy, vévoda 
Saint-Simon, známý vizionář 
a hlasatel nového, na vědec-
kých základech založeného 
společenského řádu – socialis-
mu. Ovlivněn francouzskou re-
volucí a rozvojem přírodních 
věd Saint-Simon věřil, že uzrála 
doba pro definitivní rozboření 
prohnilých základů staré civi-
lizace a pro vybudování nové 
společnosti, jejímž předvojem 
bude nová elita vědců, prů-
myslníků a umělců. Ti budou 
nejen řídit výrobu, ale také for-
movat myšlení lidových mas 
(k nimž jinak Saint-Simon cítil 
hluboké opovržení). Dnes se 
nám Saint-Simonovy vize zda-
jí směšné, ale kupodivu v oné 
době dokázaly oslovit mnoho 
vzdělaných a slavných lidí, kte-
rým zřejmě imponovalo, že by 
právě oni měli být tou elitou, 
povolanou měnit a řídit svět.

Utopický socialista
Během francouzské revo-

luce se Saint-Simon pokoušel 
zbohatnout na spekulacích 
s vypůjčenými penězi. Jako 
obchodník a spekulant však 
neměl štěstí, a tak se radě-
ji začal věnovat vědám. Ne 
ovšem tak, že by systematicky 
studoval, ale začal do svého 
domu zvát významné učen-
ce, se kterými vedl při večeři 
odborné konverzace. V tomto 
období pojal hlubokou úctu 
k přírodním vědám a zejména 
k École Polytechnique, z níž 
se později rekrutovala řada 
Saint-Simonových stoupenců. 
O této škole napsal F. A. Hayek 
v „Kontrarevoluci vědy“: „Obě 
velké intelektuální síly, které 
v průběhu 19. století změnily 
společenské myšlení – moder-
ní socialismus a onen druh 
pozitivismu, jenž raději nazý-
váme scientismem – vzešly 
přímo ze seskupení profesio-
nálních vědců a inženýrů, kte-
ří vyrostli v Paříži, konkrétněji 
z École Polytechnique.“

Postupně v Saint-Simono- 
vi uzrávalo přesvědčení, že 
hybnou silou společenského 
pokroku jsou „industriálové“ 
– technická inteligence a ka-
pitáni průmyslu, kterým také 
musí být svěřeny pravomoci 
řídit společnost a formovat 
myšlení lidí. Oni se měli stát 
tím, co později Lenin označil 
slovy „inženýři lidských duší“. 
Saint-Simon ovšem nezapomí-
nal na sebe, vždy zdůrazňovat 
svou roli prozíravého hlasa-
tele povolaného k ideovému 
vůdcovství.

Během pobytu ve Švýcarsku 
vydal Saint-Simon v roce 1803 
svůj první pamflet Dopisy 
obyvatele Ženevy svým sou-
časníkům. Jedná se o nesyste-
matickou směsici blouznivých 
nápadů a vizí, které spojuje 
nadšení pro vědu a kult fyzika 
Isaaca Newtona. Saint-Simon 
zde navrhuje ustavení Velké 
Newtonovy rady, do které by 
lidstvo zvolilo jedenadvacet 
vědců a umělců, jimž by před-
sedal matematik. Ti by pak ří-
dili společnost na principech 
nové, vědecké „sociální orga-
nizace“, která by připomína-
la jakousi celospolečenskou 
 dílnu.

V roce 1805 Saint-Simon 
vyčerpal své finanční zdroje 
a upadl do bídy, v níž žil čtyři 
roky a vydělával si jako písař 
v zastavárně. Nakonec mu 
finančně vypomáhal jeho bý-
valý komorník. Vše, co Saint-
Simon napsal do roku 1814, 
je nesystematické a zmatené. 
K určité změně k lepšímu do-
šlo, když s ním začal spolupra-
covat jeho obdivovatel, mladý 
student Augustin Thierry, 
který dokázal vnést řád a sro-
zumitelnost do jeho myšlenek 
a článků. Díky Thierrymu se 
začala kolem Saint-Simona 
soustředit skupina mladých 
intelektuálů. Spolupráce obou 
mužů však skončila po dvou 
letech, kdy Thierry odešel, 
protože odmítl akceptovat 

Saint-Simonovy antiliberální 
postoje. 

spolupráce s Comtem
Avšak Saint-Simon měl opět 

štěstí. Je podivuhodné, jak 
dokázal tento blouznivec nad-
chnout mladé muže, kteří jej 
intelektuálně tolik převyšova-
li. V roce 1817 s ním začal spo-
lupracovat tehdy devatenácti-
letý August Comte. Oba muže 
spojoval sklon k sociálnímu 
inženýrství a touha vytvořit 
novou všeobjímající společen-
skou vědu, jakousi „sociální 
fyziku“, která měla dát spo-
lečenskému myšlení stejnou 
metodu, jakou se vyznačovaly 
obdivované vědy přírodní. 
Comte převzal roli Thierryho 
a dával Saint-Simonovým člán-
kům organizaci a systema-
tičnost, bez kterých by Saint-
Simonovy myšlenky byly ne-
srozumitelné. 

Jejich spolupráce  trvala 
sedm let. Společně vytvo-
řili v roce 1819 časopis 
Organizátor, kde předkládali 
své vize o nové společnosti. 
Saint-Simon opět navrhuje 
Newtonovu radu jako nejvyšší 
orgán společnosti, skládající 
se ze třech komor: Chambre 
d´invention, v níž by zasedalo 
200 inženýrů a 100 umělců, 
by plánovala veřejné inves-
tice. Chambre déxaminati-
on, v níž by 100 matematiků, 
100 fyziků a 100 biologů tyto 
plány podrobněji zkoumalo. 
A konečně Chambre déxecuti-
on, v níž by velcí průmyslníci 
dohlíželi nad realizací těchto 
veřejných plánů. 

V díle Průmyslový sys-
tém (1821) už Saint-Simon 
zcela odmítá parlamentní 
demokracii a individuální 
svobodu. Parlament jakožto 
fórum, kde se střetávají kon-
kurující ideje a cíle, pokládá 
za překážku pro vědeckou 
politiku a pro vytvoření no-
vé civilizace na vědeckých 
základech. Svobodu jednot-
livců považuje za zbloudilou 
ideu, která brání společenské 
elitě v tom, aby zformovala 
myšlení lidí na vědeckých zá-
kladech a dala jim tak „novou 
duchovní svobodu“. August 
Comte sdílel Saint-Simonův 
odpor vůči svobodě myšlení 
a pluralitě ideologií, protože 

je pokládal za překážku pro 
vytvoření sociální fyziky, 
která měla objevit a popsat 
jediné skutečně vědecké zá-
kony myšlení a utváření spo-
lečenské organizace. Vždyť 
v přírodních vědách také ne-
existuje pluralita přírodních 
zákonů. K rozchodu obou 
mužů nakonec vedl Saint-
Simonův stále silnější sklon 
k religionismu.

sociální inženýrství
V roce 1823 se Saint-Simon 

opět ocitl bez finančních 
prostředků. Starý a zlomený 
muž se pokusil prostřelit si 
hlavu, avšak pokus o sebe-
vraždu přežil a pouze přišel 
o oko. Z finančních potíží 
mu pomohl mladý bankéř, 
jeden z jeho obdivovatelů. 
V roce 1825 vyšlo jeho po-
slední dílo Nové křesťanství, 
kde již došlo k definitivnímu 
posunu autora od „vědecké 
metody“ k mysticismu a re-
ligionismu. Zde Saint-Simon 
navrhuje rekonstrukci nábo-
ženství na nových základech 
a ideálech, které by pomoh-
ly změnit svět k lepšímu. Ve 
stejném roce Saint-Simon ve 
svých 65 letech zemřel, ob-
klopen skupinou svých žáků 
a obdivovatelů. Ti po jeho 
smrti iniciovali vznik saint-si-
monovské školy, k níž se po 
Saint-Simonově pohřbu opět 
přihlásili i Thierry a Comte. 

Pokud Saint-Simonovy myš - 
lenky a vize připomínají 
Marxe, Engelse a Lenina, je 
nutné dodat, že nebyl zdro-
jem inspirace pouze pro ně, 
ale pro mnohem širší okruh 
intelektuálů i politiků. Se saint-
simonismem sympatizoval na -
příklad Napoleon III. Saint-
Simon ovlivnil Proudhona, 
Louise Blanca, Lasalla a přes 
něj i Bismarcka a jeho ideu 
státního kapitalismu.

Saint-Simon byl hlasatelem 
extrémní formy sociálního 
inženýrství, ovšem pozdější 
i soudobé „měkčí“ varianty so-
ciálního inženýrství vycházejí 
ze stejných základů jako jeho 
učení: je to hluboká nedůvěra 
ke spontánním, shora neříze-
ným společenským procesům 
založeným na individuální svo-
bodě a tržní koordinaci. n


