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Osobnost  Edvarda Beneše,
jehož 120. výročí narození
28. května letošního roku
vzpomínáme, stále vyvolává
diskuse nejen mezi odborný-
mi historiky, ale – jak napo-
sledy demonstrovaly ozvěny
provázející tzv. Lex Beneš –
i na scéně politické.

Názory, jež při přijímání
(resp. odmítání) tohoto záko-
na zazněly, poslouží s odstu-
pem času spíše jako zrcadlo
pokleslosti vlastního historic-
kého vědomí části politické
„elity“ na straně jedné a –
ostatně nikoliv výjimečné –
snahy o účelové využívání his-
torické argumentace na stra-
ně druhé. A přece je pro větši-
nu profesionálních historiků
(byť si o podobných záko-
nech myslí své) větička o zá-
sluhách druhého českoslo-
venského prezidenta o stát
nezpochybnitelná.

Beneš bezesporu přispěl
podstatnou měrou už ke
vzniku československého stá-
tu v letech první světové vál-
ky, což konec konců později
připomínal v hovorech s Kar-
lem Čapkem i T. G. Masaryk.
V zápase o jeho obnovu za
druhé světové války hrál pak
roli primární a jedinečnou,
a to bez ohledu na skuteč-
nost, že triumf vítězství roku
1945 v sobě nesl i zárodky ná-
sledující tragédie v podobě
komunistického režimu.

První světová válka
Beneš se jako mladý novi-

nář a intelektuál původně za-

Jindřich Dejmek
autor působí v Historickém ústavu AV ČR

telněji k programu protihabs-
burské revoluce.

Třicetiletý Beneš stál z Ma-
sarykova podnětu koncem
roku 1914 u zrodu centrální
organizace českého domácí-
ho protirakouského odboje,
tzv. tajného výboru, později
zvaného Maffií, v němž půso-
bila řada známých politiků
v čele s Karlem Kramářem,
Aloisem Rašínem aj. Beneš
náležel i k organizátorům je-
ho praktické aktivity, zvláště
zpravodajsko-hospodářské,
např. organizování zpráv
o Škodových závodech i si-
tuaci v jednotlivých regio-
nech Čech a celé monarchie.
Nejpodstatnějším byl ovšem
jeho vklad do organizace od-
boje zahraničního, k němuž
se připojil na podzim 1915.

S jistou nadsázkou lze říci,
že to byl právě Beneš, který
dosáhl transformace původ-
ně nepočetné propagační ak-
ce hrstky novinářů, profeso-
rů a umělců do akce vojen-
sko-diplomatické. A na tomto
poli také dosáhl jako generál-
ní sekretář pařížské Národní

býval ideou transformace ra-
kousko-uherské monarchie,
kdy chtěl spojit ideu národ-
nostní federalizace s politic-
kou a sociální modernizací.
Věnoval tomu svoji velkou
francouzskou disertaci i další

Pramen: OECD, 2000

Pro většinu profesionálních
historiků (byť si o podobných 
zákonech myslí své) je větička

o zásluhách druhého 
československého prezidenta

o stát nezpochybnitelná.

práce. Vývoj monarchie, mj.
definitivní zánik pozůstatků
české autonomie v létě 1913
a také úspěch malých balkán-
ských národů v boji proti
Turkům přispěl však k tomu,
že se už někdy v letech
1912–13 přikláněl stále zře-
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Sto dvacet let od narození 
Edvarda Beneše
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mohl vyhrát nad Německem
za druhé světové války) atd.
Řada epizod počínaje už krizí
v březnu 1936 pak dokládá,
že úmysl hájit status quo byl
v Praze míněn vážně. Nejlépe
to ostatně dokládala květno-
vá krize 1938.

Ještě v září 1938 Beneš vě-
řil v možnost úspěšné obran-
né války, zvláště poté, co
ztroskotalo jednání mezi
Chamberlainem a Hitlerem
v Godesbergu. Beneš odmítl
první Hitlerovy požadavky,
mobilizoval armádu a připra-
voval válku i diplomaticky.
Mimo jiné byl zaslán apel
Společnosti národů, Stalin
byl požádán o leteckou po-
moc (bezvýsledně) atd. Re-
zultát v podobě velmocen-
ského summitu v Mnichově
ale nabízel jedinou alternati-
vu: izolovanou válku ČSR
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rady v letech 1917-1918 pod-
statných úspěchů, které vy-
datně přispěly k vzniku čes-
koslovenského státu. Byl to
Beneš, který postupně prosa-
dil možnost výstavby česko-
slovenské armády ve Francii.
Svým diplomatickým úsilím
také dosáhl uznání Národní
rady nejprve od Francouzů
a pak i od Britů za základ re-
prezentace příštího českoslo-
venského státu, a to řadu mě-

musela skončit porážkou
Československa, je třeba při-
pomenout, že jen málokdo
z českých politiků se ve dva-
ceti letech mezi válkami tolik
zasazoval o obranyschopnost
státu jako právě Beneš.

Beneš byl spoluarchitek-
tem a budovatelem českoslo-
venské zahraniční politiky, je-
jímž hlavním cílem bylo za-
kotvit pevně stát v tehdejší
Evropě. Byl to Beneš, který
začal budovat jeden z funda-
mentů politiky, orientaci na
Francii jako nejsilnější moc-
nost na kontinentu, ještě na
přelomu války a míru.

Snažil se také – a do značné
míry s úspěchem – zakotvit
republiku v Evropě centrální,
čemuž dala výraz Malá doho-
da jako základ její nové struk-
tury, i korektní vztahy
s Rakouskem a Polskem, ale
také opakované snahy o do-
brý poměr k výmarskému
Německu a Maďarsku. Fakt,
že tento proces ve třicátých
letech ztroskotal, jen málo vy-

padních demokracií –
Británie a Francie – které od
poloviny třicátých let nastou-
pily kurs appeasementu.
Jedním z jeho vrcholů byl
Mnichov.

Mnichovský diktát
Beneš i jako prezident opa-

kovaně projevil odhodlání re-
publiku hájit aktivně i vojen-
sky. V době jeho prezident-
ství byla razantním způso-
bem reorganizována a posíle-
na armáda, která dosáhla ro-
ku 1938 stavu předčícího
kvantitativně i kvalitativně
ozbrojené síly kterékoliv ze-
mě střední velikosti.

Beneš se i jako prezident
pokoušel upevnit postavení
státu diplomaticky – snahou
zainteresovat Západ na osu-
du ČSR, dosáhnout spoluprá-
ce Západu a Ruska (tedy mo-
delu, který nakonec jedině

Svým diplomatickým úsilím
také dosáhl uznání Národní
rady nejprve od Francouzů
a pak i od Britů za základ

reprezentace příštího
československého státu, 

a to řadu měsíců před jeho
reálným zrodem.

Publicisty často fixovaný
obraz Beneše jako kapitulanta,
zodpovědného za katastrofu

roku 1938, je jedním 
z největších omylů laické 

interpretace moderních dějin.

síců před jeho reálným zro-
dem.

V neposlední řadě to byl
Beneš, který – částečně ještě
před mírovou konferencí,
částečně v jejím průběhu
v prvním pololetí roku 1919
– vybojoval pro republiku její
příští hranice, mimo jiné pro-
ti snahám českých Němců
a Rakušanů o tzv. Deutsch-
böhmen ubránil udržení his-
torického celku České koru-
ny jako základu republiky.
Podílel se ovšem i na vymeze-
ní území slovenského a svoji
diplomatickou aktivitou také
pomohl na jaře 1919 zachrá-
nit Slovensko před komunis-
tickou invazí, když bylo z vel-
ké části obsazeno maďarský-
mi bolševickými oddíly.

Nutno dodat, že českoslo-
venská delegace na mírové
konferenci do značné míry
zásluhou tehdy už ministra
zahraničí prosadila většinu
svých klíčových požadavků,
týkajících se státního území
rodící se republiky. Velké čás-
ti států ve středovýchodní
Evropě trval tento proces dé-
le – a byl mnohem krvavější.

První republika
Publicisty často fixovaný

obraz Beneše jako kapitulan-
ta, zodpovědného za ka-
tastrofu roku 1938, je jedním
z největších omylů laické in-
terpretace moderních dějin.
Odmyslíme-li, že nikdo z rá-
doby-bojovníků nenabízel ji-
nou alternativu nežli krvavou
obrannou válku, která nutně

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu Jindřicha Dejmka „Českosloven-
sko, jeho sousedé a velmoci ve XX. století“ (2002).
Autor v ní analyzuje zahraniční politiku Českosloven-
ska, vzestupy a pády politických utopií a vztah Česko-
slovenska k Polsku, Německu, Rakousku, Velké Británii,
Francii, USA, Sovětskému svazu a Rusku. Součástí knihy
je výběrová bibliografie k zahraniční politice českoslo-
venského státu a vývoj MZV a diplomacie Českosloven-
ska v letech 1918-1992. Kniha získala cenu Akademie
věd ČR. 

Cena na dobírku: 239 Kč, 384 stran.
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povídá o schopnostech čes-
koslovenského ministra za-
hraničí – post-versailleský
systém měl příliš mnoho ne-
přátel a příliš málo uvědomě-
lých obránců.

O osudu ČSR koncem třicá-
tých let rozhodla politika vel-
mocí, kterou žádný státník
malého státu nemohl výrazně
změnit. Německo bylo od ná-
stupu Hitlera odhodláno Čes-
koslovensko jako stát likvido-
vat a jeho nacistická repre-
zentace chtěla českou kotlinu
brzy zbavit i její české popu-
lace, což se Beneš mimocho-
dem náhodou dozvěděl.

Sovětský svaz provozoval
nevyzpytatelnou a nekonzi-
stentní politiku, čemuž něk-
teří státníci ve Francii a také
šéf diplomacie českosloven-
ské chtěli v polovině třicá-
tých let čelit připoutáním
SSSR k projektům kolektivní
bezpečnosti – s nevelkým ús-
pěchem. Fatální byl ale pře-
devším kurs obou velkých zá-

▲



proti nejméně sedmkrát sil-
nějšímu totalitnímu Ně-
mecku, podporovanému Ma-
ďarskem a Polskem.

Mimochodem, musíme při-
pomenout, že Británie ani
Francie neměly v úmyslu teh-
dy za žádných okolností do
války vstoupit, Francie bez
ohledu na svá spojenectví ne-
měla ani plány na aktivní boj
proti Říši. Měl Beneš, pře-
svědčený, že k válce tak či
onak později dojde, vést se-
bevražedný boj, věděl-li
o hrůzách páchaných ve Špa-
nělsku a v Číně? Pozitivní od-
pověď se snadno dává publi-
cistům od jejich stolu, ne ale
státníkovi zodpovědnému za
12 milionů lidí.

Druhá světová válka
Je-li vznik Československa

roku 1918 personifikován
osobou T. G. Masaryka, pak
obnova Československa v zá-
pasech druhé světové války
může být zosobněna v aktivi-
tách Edvarda Beneše, které-
ho ostatně drtivá většina od-
bojových proudů i české ve-
řejnosti uznávala za neoddis-
kutovatelného lídra nového
odboje.

A Beneš dosáhl při vedení
tohoto zápasu výsledku srov-
natelného s rezultátem Ma-

tu; Británie a Francie (ani
USA) sice neuznaly němec-
kou okupaci českých zemí, to
však ještě neznamenalo auto-
maticky program obnovy
státu.

Československá otázka za-
čala být na Západě brána váž-
ně vlastně až po pádu
Francie, kdy v létě 1940 prá-
vě díky Benešově úsilí vznik-
la v Británii jím vedená exilo-
vá vláda a vlastně celé státní
zřízení. Definitivně ale sami
Britové toto zřízení uznali až
v červenci 1941 a trvalo pak
více než další rok, nežli se
Benešovi a jeho diplomatům
podařilo prosadit právní
oduznání Mnichovské doho-
dy nejprve ze strany Foreign
Office a pak i Svobodných
Francouzů. I tak to byl ovšem
výrazný Benešův triumf, ne-
jen politický, ale i lidský.

Východní politika
Beneš bývá kritizován za

svoji válečnou „východní“ po-
litiku, zpečetěnou v prosinci
1943 dalekosáhlou spojene-
ckou smlouvou se SSSR, ale
jen částečně oprávněně. Sna-
ha o spolupráci s Moskvou,
navazující ostatně na jeho po-
litiku ve třicátých letech, se
vyvíjela v kontextu diploma-
tické a vojenské spolupráce
celé velké trojky, zvláště brit-
sko-sovětské formální aliance
z roku 1942.

Beneš předpokládal, že se
SSSR stane po válce jedním
z garantů nového řádu
a vzhledem ke geopolitické
situaci republiky také jejím
klíčovým, nikdy ne ale jedi-
ným spojencem. Vazbu na
SSSR měla v Benešových plá-
nech vždy doplňovat obnove-
ná aliance s novou Francií
a samozřejmě nový řád stře-
doevropský, zvláště spojenec-
tví československo-polské.

Nebylo vinou Benešovou,
že se z těchto plánů mnohé
nerealizovalo. Je ale třeba při-
pomenout, že anglosaské vel-
moci neprojevily až do roku
1945 nejmenší zájem garan-
tovat obnovené státy na vý-
chod od Německa, ba – což
se málo ví – Britové dokonce
ještě roku 1946 doporučovali
Francouzům, aby se v tomto
prostoru nevázali.

Roosevelt ještě v Jaltě tvr-
dil, že se USA z Evropy stáh-
nou podobně jako po první

světové válce, Churchillova
do značné míry cynická poli-
tika v podobně jeho percen-
tuální dohody o státech jiho-
východní Evropy se Stalinem
z října 1944 je pak dnes dob-
ře známa.

Právě tento mezinárodní
kontext napovídal další dů-
vod Benešových snah o pozi-
tivní vztahy s Moskvou: zmi-
ňovaná smlouva měla zabrá-
nit sovětskému vměšování do
vnitřních záležitostí Česko-
slovenska. Krize kolem
Podkarpatské Rusi v zimě
1944–45 ovšem napověděla,
jak málo bude Stalin držet
i písemné závazky. Zůstává
však faktem, že se Beneš a je-
ho reprezentace nakonec –
byť přes Moskvu a v transfor-
mované podobě – vrátili do
vlasti, na rozdíl od vlády pol-
ské a jugoslávské.

Benešovi kritikové jeho
„prosovětské“ politiky by si
měli položit otázku, co udělal
Západ ve vztahu k SSSR pro
exilové vlády polskou a jugo-

slávskou, z nichž první nepo-
mohla ani několikasettisícová
armáda, ba jakým způsobem
se z mezinárodní diplomacie
vytratil problém tří nezávis-
lých baltických republik,
anektovaných Rusy už roku
1940. V odpovědi na tuto
otázku se ovšem ukrývá již
i část odpovědi na tragédii
třetí republiky, vyústivší do
stalinistické diktatury.

Třetí republika
Počáteční politická realita

třetí republiky do značné
míry korespondovala s Bene-
šem teoreticky promýšlenou
vizí socializující demokra-
cie, byť v některých konkrét-
ních krocích – např. etatiza-
ci v hospodářské a finanční
sféře (tzv. znárodňování) –
šla jistě dále než si předsta-
voval.

Prezident sám ostatně vy-
datně přispěl k tomu, že
z osvobozeného státu poměr-
ně záhy odešly zahraniční –
tedy především ruské – armá-
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Anglosaské velmoci
neprojevily až do roku 1945
nejmenší zájem garantovat

obnovené státy na východ od
Německa, ba – což se málo ví
– Britové dokonce ještě roku

1946 doporučovali
Francouzům, aby se v tomto

prostoru nevázali.

sarykovým. Na jaře 1945 exi-
stovalo na mapě Evropy zno-
vu Československo jako při-
nejmenším formálně demo-
kratický stát, jediný v celé ob-
lasti na východ od Francie
a zemí Beneluxu, a – s výjim-
kou Podkarpatska – v hrani-
cích před Mnichovem.

Zkoumáme-li hodnotu ta-
kového výsledku, je nutno
připomenout několik v širší
veřejnosti méně známých
skutečností. Žádná z velmocí
budoucí protiněmecké koali-
ce neměla ve svých původ-
ních plánech roku 1939 ob-
novu československého stá-

▲

NOVINKA

CEP nabízí sborník
„Vztah církví a státu“
s předmluvou preziden-
ta Václava Klause. 
Část A příspěvky ze se-
mináře „Vztah církví stá-
tu“ ze dne 24. února
2004, na němž vystoupi-
li ministr kultury Pavel
Dostál, biskup králové-
hradecký Dominik Du-
ka, Jiří Hanuš z Centra
pro studium demokra-
cie a kultury a Marek
Loužek z Centra pro
ekonomiku a politiku.
V části B jsou uveřejně-
ny texty biskupa Apoš-

tolské církve Rudolfa Bubika, místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové, církevního
právníka Stanislava Přibyla, historika Jindřich
Dejmek, ředitelky odboru církví ministerstva kultury
Jany Řepové a studenta Evangelické teologické fakulty
UK Roberta Jana Hřebíčka. Do příloh v části C je zařa-
zena neratifikovaná smlouva mezi ČR a Svatým stolcem,
výhrady prezidenta ke smlouvě s Vatikánem, mezinárod-
ní komparace vztahu církví a státu, historie vztahu státu
a církví a náboženské složení ČR v letech 1991 a 2001. 
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Závěr
Osobnost Edvarda Beneše

si zasluhuje, aby byla uchová-
na v reálném i pomyslném
panteonu velkých mužů čes-
ké historie, což samozřejmě
neznamená, že všechny názo-
ry či skutky tohoto politika
lze bezvýhradně přijímat.
Benešova intelektuální, diplo-
matická i politická kariéra by
však měla být především dále
studována a interpretována
v duchu doby, v níž působil.

Historikové, sociologové,
právníci a další specialisté by
zřejmě měli napomoci vytvo-
řit úplnější a plastičtější ob-
raz tohoto muže nežli ten,
který ve svých výstupech
prezentovali někteří zákono-
dárci v minulých týdnech.
Zasluhoval by si to nejen
Beneš, ale i o historii se zají-
mající část české veřejnosti.
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dy (ve všech ostatních ze-
mích v okolí zůstávaly), i že
následujícího roku mohly
proběhnout nezpochybnitel-
ně svobodné volby, jež sám
považoval za klíčový moment
v dalším vývoji.

Velké vítězství KSČ však
Beneše – podobně jako další
demokraty – zaskočilo. I když
se po volbách vytvořila plura-
litní vláda (už brzy jediná po-
dobného charakteru v celé
oblasti na východ od Rýna),
reálný mocenský vliv komu-
nistů začal posilovat. Nej-
výrazněji to dokumentoval
nárůst mocenských pozic
KSČ ve státně bezpečnost-
ních složkách a částečně
i v armádě, díky nimž také
mohli komunisté ještě na
podzim 1947 eliminovat své
silnější protivníky na Slo-
vensku. Další existenci limi-
tované demokracie ve Třetí
republice však nakonec zřej-
mě nejvíce podvázal meziná-
rodní vývoj, tedy postupná
akcelerace studené války me-
zi Západem a SSSR.

Benešova zahraničně-poli-
tická koncepce nového Čes-
koslovenska, jejímž primár-
ním cílem bylo – ve své době
vcelku pochopitelně – zajiš-
tění státu před možnou no-
vou německou agresí, mohla
fungovat jedině za podmínky
trvající spolupráce západ-
ních demokracií a Moskvy.

Čeští demokraté si od ní
ostatně slibovaly i limitování
komunistických vlivů; nejpo-
zději v průběhu roku 1947
ale taková doktrína z řady dů-
vodů ztroskotala.

Benešovi a jeho stoupen-
cům se nepodařilo prosadit
ani nové spojenectví s Fran-
cií, ani participaci ČSR na tzv.

Nemá smyslu zakrývat, že
KSČ měla zvláště mezi prů-
myslovým dělnictvem výraz-
ný vliv a dokázala v momentu
převratu mobilizovat „masy“,
zatímco demokraté stále spo-
léhali především na parla-
mentní modus zápasu.

Beneš, tehdy už zcela vy-
čerpaný i svým rapidně se
zhoršujícím zdravotním sta-
vem, však – oprávněně –
předjímal, že by Gottwaldovi
mohla přijít na pomoc sovět-
ská armáda zatímco Západ
by pro Československo ne-
podnikl více než diplomatic-
ké protesty. To dostatečně
vysvětluje jeho „kapitulaci“
tváří tvář komunistickému
vydírání 25. února 1948, kdy
opět jedinou alternativou by-
la zřejmě krátká občanská
válka s předem daným vý-
sledkem.

Počáteční politická realita 
třetí republiky do značné míry 

korespondovala s Benešem 
teoreticky promýšlenou vizí

socializující demokracie,

Marshallově plánu, Stalin na-
proti tomu Praze vnutil spo-
jenectví s fakticky už sověti-
zovaným Polskem a brzy
i Bulharskem. V optice Zá-
padu tak bylo Českosloven-
sko ještě finálním zápasem
začleněno do sovětského blo-
ku, v jehož rámci se ostatně
dostávalo – také díky alianci
s titovskou Jugoslávií – do ne-
přímých kolizí právě s těmi
zeměmi, odkud čeští a slo-
venští demokraté očekávali
případnou pomoc proti ná-
stupu komunistů. Zahranič-
ně-politická situace pak vý-
razně spolurozhodla o jejich
porážce v mocenské kolizi
v únoru 1948.

Benešovu finální porážku
komunisty jistě ovlivnila řada
faktorů, jež žádný sebesilněj-
ší politik nemohl zvrátit.

NABÍZÍME

CEP nabízí zájemcům speciál-
ní sborník „Benešovy de-
krety“ číslo 18/2003. Obsa-
huje předmluvu Václava
Klause, přednášky Václava
Pavlíčka, Jindřicha Dejm-
ka a Jiřího Weigla a rozsáh-
lou dokumentární přílo-
hu: I. Mnichovská dohoda
a její následky, II. mezinárod-
ní smlouvy o poválečném
uspořádání, III. dekrety prezi-
denta republiky, IV. mezi-
státní smlouvy po druhé svě-
tové válce a V. nález českého
Ústavního soudu k dekretům.

Editory sborníku jsou Ilona Bažantová a Marek
Loužek. 

Cena na dobírku 89 Kč, 183 stran.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz

Blahopřání
Dne 10. května 2004 se dožil 75 let významný český eko-

nom a bankéř, dlouholetý člen Správní rady Centra pro
ekonomiku a politiku JUDr. Richard Salzmann. Patří k těm
nemnoha pamětníkům fungování bankovnictví před jeho
totální komunistickou deformací, kteří se v aktivním věku
dožili pádu systému, který jak jeho oboru, tak jemu samé-
mu, nedovoloval svobodně se rozvíjet a působit. A byl jed-
ním z těch, kteří k této změně dlouhá léta vytvářeli před-
poklady.

Spolu s Václavem Klausem, Janem Stráským, Vladimí-
rem Rudlovčákem a dalšími tvořili v tehdejší Státní bance
československé, kde v letech 1955–1989 pracoval, skupi-
nu politicky nepohodlných, ale odborně nepostradatel-
ných specialistů, kteří něco znali o skutečné ekonomii a fi-
nancích, kteří byli v kontaktu s vývojem oboru ve světě
a kteří své názory také neúnavně šířili v odborné veřejnos-
ti. Byl jednou z klíčových osob, které připravovaly a po ro-
ce 1989 uskutečnily oddělení komerčního a centrálního
bankovnictví. 

Dr. Salzmann pak působil v největší nově vzniklé
Komerční bance, rok nejprve jako náměstek, později pak
dlouhá léta až do roku 1998 jako její generální ředitel
a předseda představenstva. V první polovině devadesá-
tých let byl jednou z nejvýznamnějších osob finančního
světa i společenského života v České republice - byl před-
sedou Burzovní komory pražské burzy cenných papírů,
členem prezídia bankovní asociace, předsedou rady
Pražského hradu, prezidentem Golf Club Praha atd. V le-
tech 1996 - 2000 byl senátorem Parlamentu ČR.

Dr. Richard Salzmann stál v roce 1998 na samém počát-
ku vzniku občanského sdružení Centrum pro ekonomiku
a politiku, do roku 2002 byl členem jeho Správní rady
a stále zůstává naším aktivním členem, ať již jako řečník na
seminářích, účastník odborných diskusí či společenských
akcí pořádaných CEPem. K významnému životnímu jubi-
leu JUDr. Richardu Salzmannovi blahopřejeme, přejeme
hodně zdraví a sil do dalších aktivit a těšíme se s ním na
další setkání na akcích CEPu i jinde. Jiří Weigl



facto marxisticky centralis-
tické, protiliberální vize fana-
tického politického katolíka
Schumana se měl stát uvede-
ný, pro nedemokratickou ev-
ropskou integraci klíčový, su-
perstátně koncipovaný
Vysoký úřad, tedy budoucí
Evropská komise.

Rozhodnutí tohoto vláda-
mi jmenovaného, nikoli obča-
ny voleného orgánu mají být
v členských, jinak demokra-
tických státech vykonávána
přímo. Schumanův dirigistic-
ký princip se stal rozhodují-
cím politickým, ve skuteč-
nosti antipolitickým zákla-
dem dlouhodobě nedemo-
kratického vývoje evropské
integrace do dnešních dnů.

Den Evropy je tedy oslavou
vzniku systému nedemokra-
tického evropanského diri-
gismu, jenž od prvního květ-
na 2004 ustavil svou vládu
i nad Českou republikou. 

Život Schumana
Tomuto skutečnému vý-

znamu Schumanova Dne
Evropy se nelze divit. Robert
Schuman totiž představuje –
jak výstižně uvádí britský po-
litický filosof John Laughland
– „nejpozoruhodnější spojni-
ci mezi vichistickou Francií
a Evropským společenstvím“.

Pocházel z Lucemburku,
kde se narodil ve francouz-
sko-lucemburské rodině. Je-
ho lotrinský, tedy francouz-
ský otec v roce 1870 bojoval
proti Prusům a do následně
Pruskem okupovaného Lot-
rinska se odmítl vrátit. Jeho
syn však takové zábrany vů-
bec neměl. Po studiích se
usadil v tehdy říšskoněmec-
kých lotrinských Metách,
a tak se stal německým obča-
nem.

Jeho studijním oborem
a celoživotním základem je-

ho politického vzdělání bylo

v kontextu demokratické ci-

vilizace velmi problematické

německé právo, jež vystudo-
val na německých univerzi-
tách. Již jako člen právnické
komory v Metách se jeden
čas po smrti své matky chtěl
stát knězem. Během první
světové války působil v ně-
mecké říšské armádě a po

mezi Německem a Francií.
Schumanův výraz „federace“
však říká, že jeho autor zdale-
ka nemyslí jen na dirigistické
znemožnění příští francouz-
sko-německé války. Má hlav-
ně na mysli odtud jakoby
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Den Evropy – je co oslavovat?
Miloslav Bednář
autor působí ve Filozofickém ústavu AV ČR

▲

Místo někdejšího komunis-
tického Dne osvobození so-
větskou armádou se nyní má
správnými českými Evropany
– zvláště po letošním vstupu
ČR do EU – slavit 9. květen ja-
ko Den Evropy, neboli
Schumanův den. Den Evropy
má jako ústřední svátek fede-
ralistického evropanského
vyznání připomínat událost,
k níž došlo 9. května 1950.
Proč toto datum a kým vlast-
ně byl údajně nejslavnější
Evropan a oslavovaný otec za-
kladatel nynější EU Robert
Schuman?

Schumanova deklarace
Robert Schuman byl vý-

znamný mnichovan předvá-
lečné Francie, protidemokra-
ticky zaměřený kolaborant-

nizovaná a živoucí“. Klí-
čovým krokem k tomuto
vznešenému cíli má být od-
stranění „staletého protikla-
du Francie a Německa“
(„l’opposition séculaire de la
France et de l’Allemagne soit
éliminée“). Schumanův cíl
tehdy ale již byl a dodnes je
nesporným faktem díky ame-
rické vojenské přítomnosti
v západní Evropě. Je zřejmé,
že Schumanovi jako otci za-
kladateli budoucí EU o ame-
rickou přítomnost v Evropě
vůbec nešlo.

Schumanovým cílem od
počátku byla nadstátně diri-
gistická, „federalistická“ Ev-
ropa. Francouzská vláda pro-
to navrhovala okamžitou akci
na rozhodujícím místě, jímž
je podle jeho názoru fran-
couzský a německý uhelný
a ocelářský průmysl, který by
měl být podle jeho rozhod-
nutí přímo podřízen nadstát-
nímu Vysokému úřadu. Z něj
později v roce 1957 vznikla
nevolená superstátní Evrop-
ská komise tehdy založeného
Evropského hospodářského
společenství.

Touto cestou měl být podle
Schumana a předsedy pová-
lečné francouzské plánovací
komise (Commissariat du

Plan) Jeana Monneta založen
hospodářský vývoj chápaný
jako „první etapa evropské fe-
derace“. Dosavadní materiál-
ní zdroj válečného průmyslu
se tak měl dostat pod trvalý
nadstátní úřednický dohled
Vysokého úřadu coby jakési
superplánovací komise v rám-
ci institucionální struktury
Společenství uhlí a oceli

(Vysoký úřad – později Ev-
ropská komise, Rada ministrů
hlasující až na výjimky kvalifi-
kovanou většinou, Soudní
dvůr – později Evropský
soudní dvůr a Shromáždění –
později Evropský parlament)
otevřené dalším evropským
zemím.

Federalistické záměry
Takto přejmenovaný byro-

kratický dirigismus má fak-
ticky znemožnit další válku

Schumanovým cílem 
od počátku byla nadstátně 
dirigistická, „federalistická“

Evropa

Den Evropy je tedy oslavou
vzniku systému 

nedemokratického 
evropanského dirigismu, 

jenž od prvního května 2004
ustavil svou vládu 

i nad Českou republikou. 

z novozákonního „kvásku“
(„ferment“) se šířící nedemo-
kratickou nadvládu nad ce-
lou Evropou prostřednic-
tvím byrokraticky řízené
„ekonomické unifikace“ co-
by „prvotního konkrétního
základu budoucí evropské
federace“, jež je prý nezbyt-
ná pro zachování míru.
Vysoký úřad má řídit urych-
lenou modernizaci a zlepšo-
vání kvality výroby, zásobo-
vání uhlím a ocelí, společný
export a v neposlední socia-
listické řadě „životní pod-
mínky pracovní síly“.

Pro svobodu a demokracii
Evropy neblaze osudovou
skutečností se v dalším pohy-
bu evropské integrace ukáza-
lo Schumanem požadované,
údajně jen pouze dočasné
ekonomicko-správní opatře-
ní. Rozdílné podmínky výro-
by v jednotlivých členských
zemích Společenství uhlí

a oceli (Francie, Německo,
Belgie, Nizozemsko, Lucem-
bursko a Itálie) je třeba prý
jen dočasně zvládnout cent-
rálním výrobním a investič-
ním plánem a zároveň me-
chanismem jak kompenzací
za sjednocení cen, tak re-
strukturačních fondů mají-
cích usnadnit racionalizaci
výroby atp.

Tak má prý být postupně
dosaženo stavu, jenž bude
„spontánně zajišťovat racio-
nálnější distribuci produkce
na nejvyšší úrovni produkti-
vity“ v podobě spojení trhů
a rozšiřování výroby. Jediným
oprávněným správcem této
naddemokraticky míněné, de

ský poslanec a člen první ko-
laborantské Pétainovy fran-
couzské vlády. V roce 1950
ale již byl tentýž Robert
Schuman opět členem fran-
couzské vlády, tentokrát jako
ministr zahraničí, a v roce
1958 se stal prvním předse-
dou Evropského parlamentu.
Během této slavné události
byl dokonce okázale nazván
„otcem Evropy“.

Stalo se tak proto, že
9. května 1950 zveřejnil ze-
jména evropskými federalis-
ty takřka nábožensky uctíva-
né prohlášení, označované ja-
ko „Schumanova deklarace“,
jež vysvětluje důvody chysta-
ného vzniku Společenství

uhlí a oceli. Ustavení této or-
ganizace se právem pokládá
za rozhodující institucionální
základ pohybu evropské inte-
grace směrem k nynější „pře-
dústavní“ Evropské unii.

Schuman v úvodu prohlá-
šení říká svatou pravdu: že
mír nelze zaručit bez „tvůrčí-
ho úsilí úměrného nebezpe-
čím, jež jej ohrožují.“ O jaké
tvůrčí úsilí má ale konkrétně
jít? Evropa prý má být „orga-



Poté ministr války André
Diethelm nařídil de Lattrovi,
aby se „zbavil tohoto produk-
tu Vichy“. Po návratu do Met
mu osvobozenecké orgány
dávaly najevo opovržení ja-
kožto bývalému Pétainovu
ministru a poslanci, jenž mu
v roce 1940 hlasoval pro „pl-
né ústavní moci“.

Schuman tak byl po něko-
lik měsíců prohlášen za ne-
způsobilého pro veřejný
úřad. Byl na něj vydán zaty-
kač, ale v únoru 1945 se již
propracoval do Výboru osvo-
bození. Nakonec byla žaloba
proti Schumanovi zásahem
de Gaulla odvolána. Jako dů-
vod se uvádělo, že 17. červen-
ce 1940 odešel z Pétainovy
vlády a že prý od té doby
podporoval hnutí odporu,
přestože se jeho veškerá od-
bojová činnost asi omezovala
jen na poslech BBC. Tak se
Schuman stal opět volitel-
ným a v říjnu 1945 byl zvolen
do nového ústavodárného
shromáždění.

Závěr
Má-li se i v České republice

začít slavit 9. květen jako
Schumanův Den Evropy, zaží-
váme tím v našem státě s jeho
dramatickou historií provo-
kativní a nesmyslnou událost.
Schumanovo mnichovanství
a kolaborace s pronacistic-
kým Pétainovým režimem
zřetelně a poučně souvisejí
s jeho poválečným cílevědo-
mým prosazováním dirigis-
ticky nadstátní evropské fe-
derace, jak ji vyjádřil ve svém
prohlášení z 9. května 1950.
Je příznačné, že slova „demo-
kracie“ a „svoboda“ se v jeho
textu nevyskytují. V Schuma-
nově oslavované federalistic-
ké vizi Evropy totiž nemají
místo.

maršál de Lattre jmenoval
poradcem v otázkách Alsas-
ka-Lotrinska. Schuman v tom-
to postavení zůstal pouhé tři
týdny.
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válce, kdy Alsasko a Lotrinsko
opět připadly Francii, byl
Schuman zvolen do Fran-
couzského národního shro-
máždění, kde byl činný více
než čtyřicet let.

Lze říci, že Schuman se cítil
být v první řadě Lotriňanem,
a to bez ohledu na skuteč-
nost, zda Lotrinsko ovládalo
nedemokratické Německo,
nebo demokratická Francie.
Přesvědčeným demokratem
tedy otec zakladatel evropské
integrace, chápané jako po-
stupně zaváděná superstátní
federace, v žádném případě
nebyl. To zřetelně dokládá je-
ho politická dráha.

Mnichovská anabáze
Robert Schuman se stal

neblahou postavou v roce
1938, tedy v době Hitlerem
vynuceného velmocenského
mnichovského diktátu, jenž
zničil státní útvar Českoslo-
venské republiky jako jedi-
ný, a to strategicky význam-
ný prostor demokratické ci-
vilizace ve střední Evopě.
John Laughland Schuma-
novo nápadně zatvrzelé mni-
chovanství a následnou od-
pudivou kolaboraci s Ně-
meckem popisuje takto:

V článku v listu Le Lorrain

z 11. září roku 1938 podpořil
ústupky Německu. Tvrdil, že
Německo nepodnikne nevy-
provokovaný útok na Francii,
a že proto bude lépe, když se
mu neposkytne záminka.
K tomuto tématu se vrátil 25.
září 1938 v německy vychá-
zejících novinách Elsässer.
Na základě právnické analý-
zy československo-francouz-
ské dohody z roku 1925 se
pokusil minimalizovat fran-
couzské závazky k Českoslo-
vensku. Napsal tehdy, že
Francie za žádných okolností
nepodnikne žádné kroky, jež
by mohly destabilizovat
„mír“.

Ještě dále zašel 27. září na
setkání skupiny alsaských po-
slanců, kteří vyzvali papeže
Pia XI., aby přesvědčil diktá-
tora Mussoliniho k přímluvě
u Hitlera za věc míru.
Schuman pak vedl delegaci
poslanců z Alsaska a Lot-
rinska, kteří šli 28. září za
francouzským premiérem
Édouardem Daladierem, aby

Robert Schuman se v roce
1938 stal význačnou

neblahou postavou, tedy 
v době Hitlerem vynuceného

velmocenského mnichovského
diktátu, jenž zničil státní útvar

Československé republiky

Má-li se i v České republice 
začít slavit 9. květen jako
Schumanův Den Evropy, 

zažíváme tím v našem státě
s jeho dramatickou historií
provokativní a nesmyslnou

událost. 

zdůraznili hlubokou touhu
svých voličů po míru. Snad
dokonce pohrozil i tím, že
budou hlasovat proti nezbyt-
ným válečným půjčkám; tuto
možnost alespoň nadhazuje
Schumanův životopisec. K to-
muto setkání došlo den před
Daladierovým odjezdem do
Mnichova.

Devětadvacátého září dala
sněmovna Daladierovi man-
dát, „aby čestně a důstojně za-
chránil mír“. Stojí za zdůraz-
nění, že mnichované předsta-
vovali v Schumanově straně
menšinu, ale jeho postoj měl
zjevně zásadní vliv. Zatímco
Alsasané byli převážně pro-
němečtí a mnichovanští (al-
saská strana organizovala
shromáždění na podporu
Mnichova a vyzývala k fran-
couzsko-německému sblíže-
ní), v Schumanově Lotrinsku

vládlo jiné cítění. Tisk tam
útočil na Schumanovu pod-
poru mnichovské dohody,
kterou hodnotil jako po-
rážku.

Za druhé světové války
Nedlouho před začátkem

vichistického období (tj.
otevřené francouzské vládní
kolaborace s Němci – M.B.)
21. března 1940 vystřídal Da-
ladiera Paul Reynaud a Schu-
man se stal poprvé členem
vlády. Byl jmenován náměst-
kem státního tajemníka pro
záležitosti uprchlíků v kabi-
netu, jejž druhý den Reynaud
představil parlamentu. Když
byl Reynaud 16. června roku
1940 vystřídán Phillipem
Pétainem (po německé oku-
paci Paříže 14. června 1940 –
M.B.), Schuman na svém vlád-
ním místě zůstal. Jinými slo-
vy: jeden z otců zakladatelů
Evropského společenství byl
členem první vlády vedené
maršálem Pétainem.

Příměří bylo podepsáno
25. června 1940. Schuman se
– stále jako člen vlády – ode-
bral do Vichy. Desátého čer-

vence se stal jedním z 569 po-
slanců, kteří hlasovali pro zá-
nik francouzské třetí republi-
ky, fakticky republiky jako ta-
kové. Když ale francouzské
Národní shromáždění odhla-
sovalo řadu ústavních záko-
nů, jimiž se předávaly ústavní
pravomoci maršálu Pétai-
novi, znamenalo to nejen ko-
nec republiky, ale i francouz-
ské demokracie.

Následujícího dne Pétain
vyhlásil „Francouzský stát“,
který nahradil republiku. Od
té doby se veškerá autorita
státu soustředila v jeho oso-
bě. Právě toto delegování
státní suverenity sborem,
jenž ji pouze opatroval a kte-
rý ji nevlastnil, bylo podle de
Gaulla důvodem, proč byla
vláda ve Vichy nulitní, neplat-
ná a nelegitimní. Velký histo-
rik Francie Eugen Weber to
přesně označil za „kolektivní
znásilnění republiky, ústa-
vy, parlamentu, demokracie
a svobody“.

Schuman po odhlasování
„plných ústavních mocí“
opustil Pétainovu vládu a na
konci srpna odešel do Met,
kde se mu 17. září 1940 dosta-
lo té výsady, že se stal prvním
francouzským politikem uvěz-
něným Němci. Ve vězení zů-
stal v Metách, kde si až do
12. dubna 1942 četl Momm-
senovy Dějiny papežů. Poté
byl ve vazbě v Porýní-Falcku,
ale podařilo se mu uprch-
nout a dostat se do Lyonu.

Po útěku byl rozhodnut do-
sáhnout přímé soukromé au-
dience u maršála Pétaina, ne-
boť byl přesvědčen, že Ně-
mecko válku prohraje, a chtěl
mu to sdělit. Při obědě se
maršálovi se svým názorem
svěřil a také jej informoval
o stavu mužů z Alsaska
a Lotrinska, kteří byli násilím
donuceni vstoupit do němec-
ké armády. Pétain ale nedal
najevo žádný zájem.

Když byla v listopadu 1942
obsazena jižní zóna Francie
(tzv. „Francouzský stát“ ovlá-
daný kolaborantskou Pétai-
novou vládou ve Vichy –
M.B.), musel se Schuman
ukrývat. Po dva roky chodil
od jednoho kláštera ke dru-
hému a četl Shakespeara či
Tomáše Akvinského. Po osvo-
bození, v srpnu 1944, jej ■
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Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Mezinárodní terorismus – 
nový, nebo starý fenomén?

ZPRÁVY ZE SEMINÁŘŮ

V pondělí 19. dubna CEP
uspořádal seminář „Partner-
ství veřejného a soukromého
sektoru („PPP“) – levnější ve-
řejné služby, nebo drahá třetí
cesta?“ Model „PPP“ se roz-
hodla zavádět vláda v rámci
reformy veřejných financí.
V rámci PPP veřejné služby
poskytují pro stát dlouhodo-
bě najaté soukromé firmy
a stát jim místo jednorázové
platby za stavbu platí každo-
ročně za služby.

Protože se na poslední
chvíli omluvil náměstek mi-
nistra financí Jiří Volf, celá
obhajoba vládního plánu PPP
zbyla na Filipa Drapáka
z Fondu národního majetku,
který pro vládu koncept při-
pravuje. PPP označil za pokra-
čování privatizace a odmítl,
že by mělo jít o způsob finan-
cování veřejných statků. Za

výhodu PPP označil, že stát
jen definuje výstupy, za které
pak platí, a garantuje existen-
ci služby. Dodal, že stát bude
rovněž kontrolovat, aby firmy
nabízející pro stát služby ne-
měly „nepřiměřený zisk“. PPP
by podle něj mělo být preciz-
ně smluvně upraveno pomo-
cí koncesí.

Podle Josefa Jílka, úroko-
vého experta České národní
banky, je nezpochybnitelným
faktem, že úrokové náklady
PPP jsou vyšší, protože jde
o financování dlouhodobých
projektů a úspory PPP se pro-
to musí hledat jinde. Za další
problém PPP označil nedosta-
tečnou transparentnost. Tra-
diční postup veřejné obchod-
ní soutěže a emise vládních
dluhopisů je podle něj prů-
hlednější.

Miroslav Ševčík z Liberál-

ního institutu na úvod uvedl,
že PPP je ukázkou tvrzení
Frédérica Bastiata, že „stát je
velkou iluzí, kde se všichni
snaží žít na úkor ostatních“
a PPP označil za pokus evrop-
ských vlád hledat nové cesty
financování jejich krachující-
ho státu blahobytu. Zdů-
raznil, že u PPP existuje efekt
vytěsňování soukromých in-
vestic vládními jako u jiných
veřejných projektů, protože
je to stát a úředníci, kdo roz-
hodují o tom, co a kým má být
postaveno.

Dušan Tříska z firmy CD-
F, a.s. podotkl, že PPP je vý-
hodné „jak pro koho“ a vítat
jej budou ty firmy, kterým se
z něj podaří týt. Zdůraznil, že
není prokázáno, že soukromá
firma je nutně efektivnější
než státní, ale že vyšší efektiv-
nost soukromého sektoru

spočívá v tom, že na volném
trhu musí neefektivní firmy
opustit trh. PPP označil za dal-
ší z módních konceptů a slov,
které periodicky přicházejí
a odcházejí.

Souhlasný potlesk dvou set
lidí v sále sklidil také první ko-
mentář z publika. Petr
Nárožný připomněl, že na vy-
soké škole se učili ekonomii
socialismu i ekonomii kapita-
lismu, a že přesto, že ideolo-
gicky byl preferován socialis-
mus, socialistickým vykon-
struovaným teoriím nikdo ne-
rozuměl, zatímco jasné princi-
py „zlé“ kapitalistické ekono-
miky pochopil každý. Pří-
spěvek prvního řečníka mu
připadal podobně nesrozumi-
telný jako umělé teorie socia-
lismu, zatímco, „u řečníků na-
pravo od pana Drapáka“ bylo
jasné, co chtějí říci. PM

V úterý 11. května uspořá-
dal CEP seminář „Meziná-
rodní terorismus – nový, ne-
bo starý fenomén?“, na němž
vystoupili čtyři řečníci: Petr
Robejšek z Mezinárodního in-
stitutu pro politiku a hospo-
dářství v Hamburku, Jan
Eichler z Ústavu mezinárod-
ních vztahů, Eduard Gombár
z Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze a Mi-
roslav Mareš z Masarykovy
univerzity v Brně. Akci mode-
roval kancléř Jiří Weigl.

Petr Robejšek z Meziná-
rodního institutu pro politi-
ku a hospodářství označil te-
rorismus za spíše starý jev.
Terorismus je výraz bezmoci,
důkaz slabosti toho, kdo tero-
rismus používá. Příčiny tero-
rismu podle Robejška nejsou
odstranitelné, protože jsou
existenciální. Je však třeba
bojovat proti strukturám, jež
terorismus podporují, kon-
krétně určitým režimům.
Moc teroristů by podle něj

oslabilo omezení jejich medi-
álního vlivu. Robejšek podpo-
řil aktivní přístup USA v boji
proti terorismu.

Jan Eichler z Ústavu me-
zinárodních vztahů podpořil
spíše zdrženlivý „evropský“
postoj. Prvky starého teroris-
mu byla nepřímá strategie,
šíření atmosféry strachu
a nechání oběti v nejistotě.
Vlastností nového terorismu
je, že se nezaměřuje na
vnitropolitické (Baskicko,
Severní Irsko), nýbrž zahra-
ničně-politické cíle. Dnes se
nepotýkáme s mezinárod-
ním, nýbrž globálním tero-
rismem. V Iráku dnes jde
o partyzánský boj, nikoli te-
rorismus. Teritorializace te-
rorismu byla podle něj
chyba.

Eduard Gombár z Filo-
zofické fakulty Univerzity
Karlovy zdůraznil nutnost od-
lišovat muslimy a islamisty,
dále mezi náboženským islá-
mem a islamismem – tedy ex-

trémním politickým prou-
dem. Islámský fundamentalis-
mus je podle něj laická, své-
volná interpretace islámu. Za
zdroj extrémního islamismu
označil vahábismus, který
podporuje svatou válku nejen
proti nevěřícím, ale i proti ji-
ným muslimům.

Miroslav Mareš z Fakulty
sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně se zamýšlel
nad pojmem terorismu. Te-
rorismus nemusí být a priori
zlý, může být i bojem za svo-
bodu, někteří do něj dokonce
řadí i atentát na Heydricha.
Odlišení mezinárodního a do-
mácího terorismu považuje
Mareš za spíše překonané.
Řečník nabídl historický pře-
hled jevů z českých dějin, kte-
ré by se daly považovat za te-
rorismus, včetně terorismu
komunistického a antikomu-
nistického.

Jiří Weigl nastolil otázku,
zda neleží kořeny islamistic-
kého terorismu v Evropě –

v ideologii multikulturalismu
a nezvládnutém přílivu imi-
grantů. Není náhoda, že větši-
na islámských teroristů půso-
bila dlouho na Západě, nejde
o hochy z pouště. Vel-
vyslanec Ilič odmítl, že by
atentát na Heydricha byl akt
terorismu. Miloslav Bednář
polemizoval s Eichlerem
o vhodnosti strategické kon-
cepce EU.

Petr Robejšek vyjádřil zdr-
ženlivost k názoru, že by koře-
nem islámského terorismu
byla nezvládnutá imigrační
politika v Evropě. Podle
Eichlera se teze o staré a nové
Evropě hroutí, vhodnější je
evropská cesta. Eduard Gom-
bár označil za velký problém
Saudskou Arábii, jejíž dezinte-
grace je nebezpečná. Podle
Mareše jde v současnosti
o válku ne proti terorismu
(ten je neuchopitelný), nýbrž
proti militantnímu islamis-
mu.

ML
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SPOUTANÝ GULLIVER

Události několika posled-
ních let – na prvním místě te-
roristický útok v New Yorku
a jeho protipól válka v Iráku –
vyhrotily již delší dobu existu-
jící spor o samotnou podstatu
systému mezinárodní politiky
a o interpretaci chování nej-
významnější a nejsilnější ze-
mě v něm – Spojených států.
Tento spor doprovází spousta
nedorozumění, obviňování,
zkreslování, nedůvěry, ale
i „stínohry“ politiků, což – bo-
hužel – skutečnou podstatu
věci zatemňuje a komplikuje.

Proto je mimořádně cenné,
když se na tuto otázku někdo
podívá z jiné stránky, když nali-
je čistého vína a když s výho-
dou zorného úhlu nepolitika
nazve věci pravými jmény.
Takovou příležitost nám po-
skytuje četba stručné, pouze
dvacetistránkové knížky, kte-
rou na jaře roku 2004 vydal
dnes nepochybně nejvlivnější
americký think-tank American
Enterprise Institute for Public
Policy Research. Ta obsahuje
projev Charlese Krauthamme-
ra, významného amerického
novináře, nositele Pulitzerovy
ceny, přednesený u příležitosti
jeho převzetí prestižní ceny
Irvinga Kristola, kterou tento
institut jednou za rok uděluje.
Esej se jmenuje „Demokra-
tický realismus“ aneb „Ame-
rická zahraniční politika
v jednopólovém světě“. Jas-
nější slova z amerických úst
k dispozici nemáme.

Autor začíná tím, že 26. pro-
since 1991 – jak on dodává,
bez jediného výstřelu, bez re-
voluce, a dokonce i bez tisko-
vého prohlášení – skončil,
zemřel, ztratil se Sovětský
svaz. Ten byl v jeho očích na-
prosto „nelidským systémem,
který – stejně jako jiné, gene-
ticky defektní organismy –
skonal ve spánku“. Americe
„ponechal globální dominan-
ci“, a současně s tím i problém
„co s ní“.

Krauthammer odlišuje 4 zá-

Václav Klaus

kladní americké názory, jak
s touto dominancí naložit:

1. izolacionismus, který
však Krauthammer natolik
odmítá jako zcela neživotný,
intelektuálně zastaralý a poli-
ticky zbankrotovaný pohled,
že se jím příliš podrobně vů-
bec nezabývá;

2. liberální internacionalis-
mus, který Krauthammer
označuje za zahraničně poli-
tickou doktrínu amerických
demokratů a s nimi duchovně
svázaných zahraničně politic-
kých elit a establishmentu.
Prototypem aplikace tohoto
postoje je podle něho
Clintonovo prezidentské ob-
dobí a jím prováděný tzv. hu-
manitární intervencionismus
(Somálsko, Haiti, Bosna, Ko-
sovo), který je pro jeho zastán-
ce přijatelný jen za předpokla-
du, že za ním nestojí prosazo-
vání žádných amerických ná-
rodních zájmů v místech vo-
jenské intervence. Důsledkem
postoje amerických demokra-
tů je obhajoba multilateralis-
mu, „hlad po mezinárodních
smlouvách“ (str. 5) a „posed-
lost konvencemi, protokoly, le-
galismem“ (str. 6), jejichž jedi-
ným cílem je – podle
Krauthammera – omezit ame-
rickou moc a sílu a „zmenšit
americkou svobodu jednat,
protože se americká svoboda
stává závislá na záměrech a zá-
jmech jiných zemí“. Cílem
multilateralismu není nic jiné-
ho, než „spoutat Gullivera tisí-
ci provázky“. Tato analogie je
klíčovou myšlenkou textu –
Krauthammer se cítí být
Gulliverem a nechce být ni-
kým a nijak spoutáván;

3. přijatelnější je v jeho
očích doktrína, kterou ozna-
čuje jako realismus. Ta pova-
žuje úsilí o demokratizaci
systému mezinárodní politiky
za „beznadějnou iluzi“, neboť
by „vyžadovala revoluční změ-
nu samotné podstaty člověka“
(str. 9). To realisté samozřej-
mě nejen nechtějí, ale ani ne-
považují za možné. Kraut-

hammer spolu s nimi zásadně
odmítá i sám koncept „mezi-
národního společenství“ (str.
10), používaný liberálními in-
ternacionalisty. Není žádné
společenství, je kakofonie!
V dnešním jednopólovém svě-
tě je díky tomu stabilita světa
zajištěna jen a jedině „obrov-
skou silou a odstrašující hroz-
bou Spojených států“. Jedině
síla USA „chrání civilizaci od
barbarismu“ (str. 11). Jinak ře-
čeno, „realisté nepřijmou roli
Gullivera“ (str. 13);

4. I Krauthammer však ví,
že toto nestačí, neboť není
možné „žít pouze silou“. Musí
být i ideje. Proto se přihlašuje
k demokratickému globalis-
mu, který označuje za zahra-
ničně-politickou doktrínu
Bushovy administrativy. Ta
představuje konzervativní al-
ternativu k realismu. Jejím vý-
chodiskem je „definování ná-
rodních zájmů nikoli jako síly,
ale jako hodnot“ s tím, že „nej-
vyšší hodnotou je vítězství
svobody“ (str. 14). Historie je
na základě této doktríny inter-
pretována jako věčný souboj
svobody a nesvobody, dobra
a zla. Realismus nemá vizi,
demokratický globalismus ji
má – jsou jí svoboda, demo-
kracie, dobro.

Tato strukturalizace problé-
mu a její ostré kontury jsou
nesmírně užitečné, protože
umožňují debatu a analýzu.
Nejprve však chci naznačit
několik otázek, na něž mé od-
povědi nejsou shodné s odpo-
věďmi Charlese Krautham-
mera:

– je přijatelné pro všechny
z nás smiřovat se s tím, že úko-
lem dominantní velmoci je
„shaping (snad utváření, for-
mování) mezinárodního pro-
středí prostřednictvím toho,
že velmoc používá svou sílu
k tomu, aby si pro sebe zajisti-
la ekonomické, politické
a strategické výhody“ (str. 5)
kdekoli ve světě?

– můžeme akceptovat myš-
lenku, že v dnešním „jedno-
pólovém světě je jediným vy-
nucovatelem norem Amerika“
(str. 10)? Že má být tato země
dokonce jediným vynucovate-
lem norem správného chová-
ní?

– máme přijímat explicitní
formulaci, že právě a výlučně

Amerika „odděluje barbaris-
mus a civilizaci“ (str. 10).
Odděluje je jen a jedině USA?

– je správné interpretovat
dnešní svět jako „svět teroris-
tů, teroristických států a zbra-
ní hromadného ničení“ (str.
11)? Je právě toto základní
charakteristikou soudobého
světa?

– plyne z předchozího, že je
pro dominantní velmoc „jedi-
nou možnou strategií preven-
tivní úder“ (str. 11)? Kdykoli?
Kdekoli?

– má Amerika nárok „být ar-
bitrem mezinárodních udá-
lostí“ (str. 18) a „hlídačem me-
zinárodního systému“ (str. 3)?
Nestačí, aby se snažila šířit
a propagovat své pohledy, po-
stoje, normy, hodnoty?

I když na tyto otázky nemo-
hu – s nejlepším vědomím
a svědomím – dát své bezpod-
mínečné ano, zajímavé je
v tomto textu i leccos jiného.
U Krauthammera nacházím
řadu silných myšlenek, které
sdílím a o kterých si myslím,
že je málokdo říká tak jasně,
jako on. Patří mezi ně:

– razantní zpochybnění
oprávněnosti clintonovsko-
albrightovského „humanitár-
ního intervencionismu“;

– kritika prázdnoty a faleš-
nosti geometrickou řadou se
šířících multilaterálních do-
hod a organizací;

– polemika s tím, že „multi-
laterální akce má vyšší morál-
ní statut“ než akce unilaterál-
ní (str. 7) jen a jedině díky
oné multilaterálnosti (á la vál-
ka v Iráku s posvěcením nebo
bez posvěcení OSN);

– odmítání averze americ-
kých (ale i našich) liberálů vů-
či používání argumentu ná-
rodních zájmů;

– kritika mylného předpo-
kladu liberálů, že je možné
„mezinárodní systém předělat
podle vzoru domácí občanské
společnosti“ (str. 8);

– útok na fiktivnost před-
stavy o existenci něčeho, co
bývá vznešeně nazýváno me-
zinárodní komunita;

– teze, že nestačí realismus
bez vize, atd., atd.

Poděkujme autorovi za jeho
esej, ale ponechme si své oba-
vy, zda Gulliver vždy sám nej-
lépe ví, co má dělat a co je pro
ostatní dobré.


