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Obchází strašidlo komunismu 
stále světem?*

Richard M. Ebeling
prezident americké Foundation for Economic Education

Pramen: Parlamentní institut ČR

Legislativní smršť v Česku

„Evropou obchází strašidlo

- strašidlo komunismu.“ Dnes

by se mohlo jevit zvláštní

opět citovat tuto okřídlenou

formuli z Komunistického

manifestu Karla Marxe

a Bedřicha Engelse. Vždyť ko-

nec konců Sovětský svaz je

mrtev - marxisté by řekli na

smetišti dějin - a nic se nezdá

realitou „socialismu v praxi“

tak zdiskreditované jako idea

centrálního plánování.

Přesto si dovoluji tvrdit, že

strašidlo komunismu stále

ovládá prakticky veškeré po-

litické myšlení a reálnou poli-

tiku. Např. nedávno fran-

couzský prezident Jacques

Chirac prohlásil, že „liberalis-

mus je ideologie stejně ne-

bezpečná jako komunismus

a stejně jako komunismus ne-

může obstát“. Chirac naopak

trvá na tom, že „evropským

modelem je sociálně tržní

hospodářství - spojení svobo-

dy a solidarity, v němž stát

dbá o veřejný zájem.“

Když je podle prezidenta

Chiraka liberalismus (a myslí

tím klasický liberalismus)

stejně tak nebezpečný jako

komunismus, měli bychom

se nad jeho slovy chvilku za-

myslet. Komunismus odmítá

lidi jako jednotlivé bytosti,

místo toho redukuje člověka

na pouhou součást sociální

třídy, jehož osud je určován

▲

nekontrolovatelnými silami

dějin, na něž si marxisté ná-

rokovali vlastní specifický

pohled. Komunisté podněco-

vali revoluce, třídní nepřáte-

tické budoucnosti zabili na

65 milionů nevinných mužů,

žen a dětí.

Liberalismus osvobozuje
A čím se „provinil“ libera-

lismus, že ho mohl Chirac

označit za stejně nebezpečný

jako komunismus? Na začát-

ku 18. a v průběhu 19. století

liberalismus obhajoval svobo-

du a důstojnost. Liberalismus

přinesl zrušení otroctví - nej-

prve v Evropě, pak jinde ve

světě. Liberalismus byl buď

pro ukončení monarchií ne-

bo pro omezení královské

moci konstituční vládou.

Spolu s těmito požadavky tr-

val liberalismus na principu

reprezentativní vlády, aby ob-

čané dané země nenásilnou

formou prostřednictvím vo-

leb určovali, kdo bude zastá-

Celkový počet zákonů projednávaných v PSP

* Přednáška pro CEP „Public Policy
and the Liberal Ideal for Europe“,
3. 11. 2005. Z angličtiny přeložil Petr
Mach.
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Chiraka liberalismus
(a myslí tím klasický
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nebezpečný jako

komunismus, měli bychom
se nad jeho slovy chvilku

zamyslet.

le vraždili či posílali na otroc-

ké práce a kdykoliv se dostali

k moci, zavedli absolutní dik-

tatury. Jen v samotném býva-

lém Sovětském svazu se od-

haduje, že komunisté ve jmé-

nu budování zářivé socialis-
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vat politické funkce. Libe-

ralismus byl pro nestrannou

vládu práva, pro zrušení mu-

čení a dalších krutých trestů.

„Hospodářský program“ li-

beralismu zahrnoval zrušení

privilegií a dotací, z nichž

měla prospěch aristokracie,

stejně jako zrušení monopo-

lů vytvořených vládní regula-

cí a ochranářstvím. Libera-

lismus zavedl svobodný ob-

chod, svobodu podnikání

a zaměstnání, právo svobod-

ného pohybu.

Jinými slovy, liberalismus

byl a je ideologií pro osvobo-

zení člověka od politického

útlaku a hospodářské bídy.

Stal se základem lidské svo-

body a materiálního blahoby-

tu moderního světa.

Svoboda v ohrožení
Takže co je tím „zločinem“

liberalismu, který může ně-

kdo jako Chirac přirovnávat

k hrůzám komunismu? To mě

vrací k názvu mé přednášky.

Obchází strašidlo komunis-

mu stále světem? Navzdory

odmítnutí komunistické ide-

ologie jakožto pozitivního

ideálu socialismu sovětského

stylu, socialistické kritika ka-

pitalistické společnosti stále

dominuje myšlení intelektuá-

lů a politikům po celém svě-

tě. Prakticky všechny argu-

menty pro vládní regulaci

soukromého podnikání a roz-

sáhlá síť sociálních programů

jsou založeny na socialistické

analýze tržní ekonomiky.

V čem spočívá socialistická

kritika volného trhu? Když je

soukromý podnik ponechán

svobodnému rozhodování,

povede prý sobecký motiv

podnikatele k tomu, že bu-

dou jednat v rozporu s obec-

ným blahem. Dělníci ucháze-

jící se o práci budou vykořis-

ťováni chamtivými zaměstna-

vateli, pokud je vláda neo-

chrání rozsáhlým souborem

pravidel a regulací včetně na-

stavení „spravedlivé“ mzdy.

Stát prý musí převzít roli pa-

ternalistického poskytovatele

zdravotní péče, starobních

důchodů, pojištění nezaměst-

nanosti, státního sociálního

bydlení a spousty dalších „so-

ciálních služeb“. Proč? Pro-

tože v rámci neomezeného

kapitalismu by prý mzdy ne-

byly dostatečně vysoké, aby si

z nich mohli lidé tyto služby

pořídit sami, a podnikatelé by

ani neměli dostatečný ziskový

motiv tyto služby poskytovat.

žebrat o přízeň, aby mohli žít

a prosperovat dle „libosti“

vládnoucích pánů.

Občasné dílčí „reformy“ to-

ho či onoho vládního progra-

mu či regulace neukončí ten-

to zkažený a nefunkční an-

titržní systém. Je třeba odmít-

nout celé antitržní strašidlo

komunismu. To nastane jen

pokud bude znovu akcepto-

ván skutečný liberalismus

a pokud bude zaveden sku-

tečně volný trh.

Historie úspěchů 
liberalismu

Začít se musí osvětovou

kampaní o historii a fungová-

ní klasického liberalismu 19.

století. Dokud naši spoluob-

čané budou mít v hlavě ny-

nější pokroucený obraz živo-

ta před socialismem a sociál-

ním státem, budou se nutně

stále obávat ztráty „sociál-

ních jistot“.

Liberalismus a kapitalismus

19. století neuvrhával dělníky

do stále větší bídy. Naopak,

přinášel stále nové a lépe pla-

cené práce. Přinášel bohat-

ství a rostoucí příjem spolu se

vznikem něčeho zcela nové-

ho – nezávislé a vzdělané

střední třídy, která se stále

rozšiřovala, jak se do ní dostá-

valo stále více lidí z nižších

tříd. Kapitalismus zvyšoval

prostřednictvím soukromých

investic produktivitu práce,

takže rodiče začali vydělávat

tolik, že již nemuseli jejich

potomci pracovat v útlém vě-

ku. To přineslo také něco do

té doby celkem neobvyklého

– skutečné dětství, období ži-

vota zasvěcené dětským hrám

a škole, které mohlo předchá-

zet vstupu do světa práce.

Klasický liberalismus pod-

poroval vznik soukromých

sdružení a dobročinných

spolků, které i bez vládní in-

tervence poskytovaly sociál-

ní zabezpečení včetně zdra-

votní péče a důchodů rodi-

nám chudých dělníků. Zmi-

zel hladomor, chudoba se za-

čala dramaticky zmenšovat

a dlouhé hodiny dřiny byly

postupně zkracovány a ma-

nuální práce se stávala méně

namáhavou v míře, kterou

před rozvojem volného trhu

lidstvo nezažilo. Liberální ka-

pitalismus byl osvoboditelem

a nikoliv utlačovatelem lid-

stva. Úžasné dějiny slavných

úspěchů staré epochy klasic-

kého liberalismu musí být

znovu poznány.

Morální argument 
pro svobodu

Znát skutečnou historii je

sice životně důležité, ale roz-

hodně to nestačí. Musí nastat

obrození morálních argu-

mentů ve prospěch svobody.

Výchozím bodem pro takové

morální obrození je odmít-

nutí kolektivistické koncep-

ce člověka a společnosti. Ko-

Liberalismus byl a je 
ideologií pro osvobození
člověka od politického 

útlaku a hospodářské bídy. 
Stal se základem lidské
svobody a materiálního
blahobytu moderního 

světa.

Ve jménu zabránění těmto

„hrozbám“ neomezeného li-

beralismu vytvořily vlády po

celém světě – včetně Spo-

jených států – obrovskou

a stále se rozšiřující síť byro-

kratických institucí, které

ovládají téměř každý aspekt

života lidí. Dokonce i někdej-

ší oběti komunismu – státy

střední a východní Evropy –

zavedly tyto antiliberální

systémy – kvůli mezinárodní-

mu tlaku či kvůli nutnosti

uplatňovat bruselská pravi-

dla jako důsledek jejich člen-

ství v Evropské unii.

Důsledkem je, že svět je se-

vřen rozsáhlým příkrovem

antitržní politiky. Nad sítí by-

rokratických institucí zaštiťu-

jících regulace a sociální pro-

gramy vládnou ideologické

a politické elity, které aro-

gantně předpokládají, že nej-

lépe vědí, jak bychom měli žít

a pracovat a takový život nám

pomocí vládních programů

a regulací diktují. Protože ty-

to regulatorní a přerozdělo-

vací instituce třímají moc ne-

chat zbohatnout či zadusit té-

měř každou soukromou fir-

mu, neměl by nikoho překva-

pit rozsah lobbyismu a ko-

rupce ze strany rozličných

zájmových skupin ani množ-

ství odhalených úplatkář-

ských afér.

Aby soukromá firma v tako-

vém intervencionistickém

prostředí přežila a prospero-

vala, musí – ať již je to velká

firma či drobný podnikatel –

získat přízeň, výhody, úlevy

či dotace pro sebe na úkor

svých ať již domácích či

zahraničních konkurentů,

z nichž mnozí se snaží o to-

též. Ti, kdo mají politické ne-

bo úřednické pozice v tomto

rozsáhlém byrokratickém

aparátu, jsou jako stará šlech-

ta, před níž museli poddaní

▲
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CEP nabízí sborník

č. 47/2006 „Patnáct let
od obnovení kapitalis-
mu v naší zemi“, do ně-

hož přispěli V. Klaus,

V. Dlouhý, K. Dyba, D.
Tříska, M. Čalfa, I. Ko-
čárník, J. Fürstová, E.
Šíp, J. Weigl, S. Ja-
náčková a M. Loužek
(editor sborníku). Do

příloh jsou zařazeny

usnesení Federálního

shromáždění o vyslovení

důvěry vládě ČSFR z čer-

vence 1990, kompletní

Scénář ekonomické re-

formy z 30. srpna 1990 a usnesení Federálního shromáž-

dění ke scénáři ekonomické reformy ze 17. září 1990.

Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus. 

Cena: 50 Kč, 182 stran.
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Liberální kapitalismus byl
osvoboditelem a nikoliv
utlačovatelem lidstva.

lektivisté všech barev – soci-

alisté, komunisté, fašisté, na-

cisté, intervencionisté a za-

stánci konceptu sociálního

státu – ti všichni přepokláda-

jí, že skupina, kmen, národ,

sociální „třída“ má větší vý-

znam než jednotlivec. Jed-

notlivec má sloužit a případ-

ně být obětován nějakému

„obecnému blahu“ nebo

„společenskému blahobytu“,

jelikož „práva“ a existenci

jednotlivce nelze oddělit od

kolektivu, ke kterému náleží.

Srovnejme tento koncept

s unikátní a zcela odlišnou fi-

lozofií člověka a společnosti

vyjádřenou v americké De-

klaraci nezávislosti: „Poklá-

dáme za samozřejmé pravdy,

že všichni lidé jsou stvořeni

sobě rovni a jsou nadáni jistý-

mi nezcizitelnými právy, me-

zi něž patří právo na život,

svobodu a budování osobní-

ho štěstí. Že k zajištění těchto

práv se ustavují mezi lidmi

vlády, odvozující svou opráv-

něnou moc ze souhlasu těch,

jimž vládnou.“

Práva existují i bez vlády

a nejsou dána člověku jakou-

koliv politickou autoritou.

Každý z nás má práva, která

nemohou být odebrána poli-

tickou mocí. Všichni máme

nezcizitelné vlastnické právo

na svůj život a svobodu.

Nesmíme být zotročeni, obě-

továni nebo oloupeni druhý-

mi, ať již jednotlivcem nebo

organizovanou vládou. Vlast-

níme sami sebe a z toho ply-

nou naše práva vlastnit věci,

které naše tvůrčí mysl a pra-

covní úsilí vytvořily bez násilí

vůči druhým.

tit jeho svobodu před násilní-

ky, a ne olupovat jeho.

Toto je ta klasická liberální

filosofie individualismu, kte-

rou musí spoluobčané znovu-

objevit, aby bylo strašidlo ko-

munismu, které stále obchází

světem, zahnáno. Také je tře-

ba pevné víry, že pravda je na

naší straně a že i argumenty

i historická zkušenost ukáza-

ly hodnotu a pozitivní výsled-

ky toho, co Adam Smith kdysi

nazval „přirozeným systé-

mem svobody“.

Principiální obrana
svobody

Jak toho můžeme docílit?

Samozřejmě můžeme použít

pouze metod, které jsou kon-

zistentní s principy svobody,

které zastáváme. Leonard

Read, který před 60 lety zalo-

žil Foundation for Economic

Education (Nadaci pro eko-

nomickou osvětu), argumen-

toval, že každý z nás musí být

připraven jít cestou sebezdo-

konalování ve znalostech

a chápání ideálu svobody.

A musíme být ochotni uplat-

ňovat tento ideál jak nejlépe

dokážeme, ve všem co říká-

me a co děláme.

To znamená: Žádné kom-

promisy. Předpokládejme, že

všichni souhlasíme se starým

biblickým přikázáním „Nepo-

kradeš!“. Leonard Read chtěl,

abychom si pamatovali, že

„Buď někomu bez jeho sou-

hlasu majetek seberete, nebo

neseberete. I když ukradnete

jen kousíček, není to kom-

promis. Je to zahození princi-

pu... Morální princip je pak

bez ohledu na velikost kráde-

že odvržen.“

Nehodlám proto navrhovat

méně vládního přerozdělová-

ní bohatství druhých, ani

omezení regulací lidské vol-

by na trhu. Buď respektuje-

me majetek lidí a nenásilnou

lidskou volbu, nebo je ne-

respektujeme.

Taková principiální obrana

svobody proti převažujícímu

intervencionistickému soci-

álnímu státu se může jevit ja-

ko příliš „radikální“ či „extré-

mistická“. Ale pokud nepře-

svědčíme naše spoluobčany

co svoboda v praxi skutečně

znamená, a proč by skutečná

svoboda byla morálně správ-

ná a výhodná, nebudeme

moci nikdy doufat v koneč-

nou porážku plíživého stra-

šidla komunismu. Změna je

možná. Posunout svět blíže

ke společnosti skutečně svo-

bodných lidí lze, pokud nás

bude dost ochotných se o to

pokusit.

Památce profesora Františka Vencovského
Ve středu 5. července

2006 zemřel ve věku osmde-

sáti tří let nestor české eko-

nomické vědy prof. JUDr.

František Vencovský. Tato

zpráva zarmoutila všechny,

kdož se s tímto vzácným člo-

věkem kdy setkali či četli je-

ho články a knihy.

Prof. JUDr. František Ven-

covský se narodil 12. ledna

1923 v Úsobí v okrese Hav-

líčkův Brod. V roce 1949

ukončil studia na Právnické

fakultě Univerzity Karlovy

v Praze, kde byl žákem pro-

fesora Karla Engliše, s nímž

poté celý jeho život udržoval

osobní přátelství a po roce

1989 se zasloužil o vydávání

jeho díla a renesanci myšle-

nek teleologické (englišov-

ské) školy.

V letech 1970 až 1993 pro-

fesor Vencovský působil ja-

ko poradce předsedy Státní

banky československé, v le-

tech 1990–92 jako poradce

guvernéra a v roce 1993 po-

radce guvernéra ČNB. Poté

začal na plný úvazek jako

pedagog přednášet na Vy-

soké škole ekonomické

v Praze, čímž se mu splnil je-

den z životních snů. Zde ta-

ké získal v roce 1993 hod-

nost docenta a v roce 1997

hodnost profesora pro obor

finance. Jeho činnost byla

oceněna řadou vyznamená-

ní, z těch nejvyšších jmenuj-

me medaili Za zásluhy II.

stupně, kterou mu prezi-

dent ČR Václav Klaus udělil

v roce 2003.

Prof. Vencovský se celý ži-

vot věnoval oblasti dějin čes-

ké monetární teorie, měno-

vé politiky a bankovnictví

a mnozí příznivci ekonomie

s ním mohli diskutovat na

seminářích CEP, kde několi-

krát jako přednášející vy-

stoupil, ať již k aktuálním

měnovým otázkám, nebo

k historickým tématům, jako

byla např. Velká deprese ne-

bo měnová reforma roku

1953.

Působivá je rovněž jeho

čtyřsetstránková monogra-

fie „Dějiny českého ekono-

mického myšlení do roku

1948“ vydaná Masarykovou

univerzitou v roce 1997.

Není nadsázkou říci, že čes-

ká ekonomická obec se mo-

hla díky ní s hrdostí a jistým

údivem podívat na své před-

válečné dějiny.

Je to především zásluha

prof. Vencovského, že se

u nás jako vědecká disciplí-

na a předmět výuky konsti-

tuovaly dějiny českého eko-

nomického myšlení, protože

svým jménem, znalostmi

a rozsáhlým zapojením do

různých grantových projek-

tů, členstvím v redakčních

radách prestižních časopisů

a vždy ochotným, ale kritic-

kým a náročným vedením či

oponováním různých prací

a projektů zaštiťoval tuto dří-

ve zakázanou a po roce 1989

opomíjenou oblast české

ekonomické vědy.

Také tomu napomohly je-

ho další monografie, např.

o K. Englišovi, A. Rašínovi,

K. Kramářovi, a vedení auto-

rského kolektivu u rozsáh-

lých „Dějin bankovnictví

v Českých zemích“ a „Dějin

měnových teorií na českém

území“. Je škoda, že se jako

spoluautor obsáhlé publika-

ce o vývoji českého ekono-

mického myšlení, která se

připravuje v nakladatelství

Karolinum, již nebude s ná-

mi těšit z jejího vydání. 

Ilona Bažantová

Jednotlivec je centrem

a výchozím bodem společ-

nosti, a ne nějaký mýtický ko-

lektiv. Svobodný trh je aré-

nou, v níž mohou jednotlivci

navazovat vztahy ku společ-

nému prospěchu na bázi

dobrovolné směny. Svobodný

člověk si nachází vlastní smy-

sl života veden filozofií či ví-

rou, kterou si zvolil. Odmítá

vynucování vlastní vůle na

ostatních stejně jako ostatní

nemohou používat násilí vů-

či němu. Přesvědčuje ostatní,

aby žili a jednali jinak pouze

prostřednictvím argumentů

a sílou příkladu, a ne pomocí

zbraní. A žádná politická au-

torita si nemůže osobovat

právo na jeho život, svobodu

a počestně nabytý majetek,

protože funkcí vlády je zajis-

■
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Vraťme se k mezivládní Evropě*

Evropská ekonomika stag-

nuje, i když rok 2006 asi bu-

de rokem nejrychlejšího eko-

nomického růstu v tomto de-

setiletí. V každém případě je

jasné, že tempo ekonomické-

ho růstu v Evropě je dlouho-

době daleko pomalejší než ve

všech dalších relevantních

částech světa. Za posledních

šest let rostla Evropa průměr-

ně jen o 1,3 %, v problémech

se již patnáct let topící Ja-

ponsko o 2,7 %, USA o 3,5 %,

a to radši neuvádím data

o Asii. Současně platí to, že je

v této dekádě růst Evropy po-

malejší než v kterékoliv jiné

dekádě od konce druhé svě-

tové války. I to je relevantní.

Není to ani náhodné, ani

pouze dočasné. Odráží to vel-

mi nízké potenciální (dlou-

hodobě únosné a nabídko-

vou stranou ekonomiky vy-

mezené) tempo růstu, zejmé-

na ve „staré“ Evropě. Téměř

absurdním výsledkem je to,

že skutečný růst v Evropě

v letošním roce pravděpo-

dobně onu potenciální míru

růstu předstihne, což bude

znamenat různé tlaky, napětí,

dílčí nerovnováhy a v každém

případě rostoucí inflaci. To

povede k tomu, že se v roce

2007 ekonomický růst opět

zpomalí.

Tento stav věcí je způso-

ben systémovými defekty ev-

ropské ekonomiky (a společ-

nosti). Tak to, bohužel, téměř

nikdo nahlas neříká a evropš-

tí politikové to tak nevidí.

Nedávný summit EU v Bru-

selu, kterého jsem se zúčast-

nil, toto nevidění demonstro-

val více než jasně. Evropské

„soziale Marktwirtschaft“,

neboli přeregulovaný, a pro-

to neúplně funkční trh

a k pracovnímu výkonu ne-

motivující sociální systém, je

ale společná měna je určitě

nejvýznamnější.

Politická strana věci se zdá

být jednodušší, resp. jedno-

dušší by byla, kdyby byly re-

spektovány výsledky loň-

ských referend o Evropské

ústavě ve Francii a Holandsku

a kdyby byly tyto výsledky in-

terpretovány jako vítězství ro-

zumu a racionálního uvažová-

ní nad utopickým a proto

chybným supranacionálním

projektem obsaženým v ev-

ropské ústavě a opakovaně

navrhovaným a prosazova-

ným evropskými politickými

a intelektuálními elitami.

Evropa má před sebou dvě

možné budoucnosti. Jednou

budoucností je pokračování

v tomto neúspěšném integra-

cionistickém projektu, který

byl uskutečňován v posled-

ních dvou desetiletích cestou

plíživé unifikace kontinentu

(aniž by si toho byla evropská

veřejnost výslovně vědoma)

nebo cestou vědomě schvále-

né akcelerace evropského

unifikačního procesu (což

byl případ zatím odmítnuté

Evropské ústavy).

Druhou budoucností je

návrat k staré, dobré intergo-

vernmentální Evropě, v níž

státy opět budou základními

entitami, v nichž se uskuteč-

ňuje politická demokracie

a v nichž probíhá nevyhnu-

telné administrování veřejné-

ho života. Měli bychom vy-

cházet z toho, že stát je zákla-

dem (teď nediskutuji nespor-

ně existující vnitrostátní pro-

blémy libovolného typu) a že

všechno, co je nad státem, je

přídavkem, dodatkem, něčím

navíc, něčím extra. Opačně

to v žádném případě neplatí.

Nadstátní není a nesmí být

základem.

Evropské instituce a různé

politiky jsou užitečné a smys-

luplné pouze v jedné oblasti

– v řešení těch celokontinen-

tálních externalit, které mi-

mo jakoukoli pochybnost

existují. Přítomní ekonomo-

vé koncept externalit velmi

dobře chápou, ví, že existují,

ale ví i to, že v reálném světě

externality (nad „internalita-

mi“) nedominují. Výrok o do-

minanci externalit by ekono-

mové nikdy neudělali, ale dě-

lají ho neekonomové, dělají

ho environmentalisté všech

druhů a dělají ho i evropští

integracionisté (kterým já ří-

kám evropeisté).

Buď se v Evropě najde no-

vá skupina politických lídrů,

kteří budou schopni formu-

lovat alternativní vizi naší bu-

doucnosti, nebo bude pokra-

čovat naše dnešní přešlapo-

vání na místě, které ve sku-

tečnosti není přešlapováním

na místě, ale plíživým putová-

ním po trase vytyčené – ev-

ropskou agendu dnes domi-

nujícími – evropeisty. Naším

úkolem je jít cestou první, ale

mám strach, že budeme i na-

dále putovat po té druhé.

stále nedotknutelný. Zpo-

chybnit ho je politicky neko-

rektní. Když jsem na tomto

summitu v rámci večerní dis-

kuse o imigraci zdůraznil

souvislost masové imigrace

s existujícím evropským so-

ciálním systémem, prezident

Chirac řekl, že určitě chci do

Evropy vrátit chudobu. K to-

mu snad není třeba nic do-

dávat.

Mne osobně to nesmírně

frustruje. Připomíná mi to

éru, kdy chtěl Leonid Brež-

něv spasit komunismus tzv.

vědeckotechnickou revolucí

jako náhražkou nezbytné

systémové změny. Operování

s pojmy jako je informační či

znalostní ekonomika, téměř

povinné zvyšování počtu vy-

sokoškoláků v každé evrop-

ské zemi a hlavně na brusel-

ském summitu schválený

projekt Evropského techno-

logického institutu patří do

stejné kategorie.

Specifickou roli v součas-

ných evropských ekonomic-

kých trápeních hraje evrop-

ská společná měna. Musím tr-

vat na tom, že euro je částí ev-

ropského problému, nikoliv

částí řešení tohoto problému.

Jeho existence zvýšila rigidi-

tu, do evropské ekonomiky

přidala nové nevhodné para-

metry a tím pro řadu člen-

ských zemí vytvořila nemalé

problémy. Náklady společné

měny v „neoptimální měnové

zóně“ (tento termín použí-

vám opatrně, protože vedle

mne sedí člověk, který v roce

1961 s tímto konceptem prv-

ně přišel – Robert Mundell)

jsou evidentně větší než efek-

ty, které přináší. Vedle spo-

lečné měny by bylo potřebné

zmínit spoustu dalších příkla-

dů nenutné a neproduktivní

harmonizace různých ekono-

mických, ale i neekonomic-

kých parametrů a „standar-

dů“, které Evropu také sužují,

■

Václav Klaus

NABÍZÍME

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

CEP nabízí knihu Václava
Klause „Občan a obrana je-

ho státu“, která je rozčleněna

do čtyř bloků: Demokracie

versus občanská společnost,

ideová východiska a progra-

mové zásady, volby a zodpo-

vědnost politika, o posvát-

nosti práva a problematič-

nosti jeho vytváření.

Předmluvu napsal a texty se-

stavil Jiří Weigl. Knihu dopl-

ňují dva rozhovory Petra
Hájka s Václavem Klausem

z knihy „Narovinu“. Vydal

CEP v květnu 2002. 

Cena: 100 Kč, 326 stran.
* Český překlad tezí vystoupení na
4. výroční konferenci o globálních
měnových a finančních otázkách,
Santa Colomba, Siena, Itálie, 8. čer-
vence 2006.
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Když se ihned po listopadu

1989 začalo hovořit o „návra-

tu do Evropy“, byl jsem tro-

chu rozčarován. Ne proto, že

bych byl proti tomu, aby se

tehdy ještě Československá

republika zapojila do evrop-

ských politických a ekono-

mických struktur. Věřil jsem

tehdy, a věřím i dnes, že náš

stát do nich logicky patří, je

částí evropské civilizace té-

měř od vzniku prvních spole-

čenských a politických usku-

pení slovanských kmenů na

našem území, a stejně jako ji-

né státy evropských národů

v ní vždy hrál svou roli.

Skeptici, optimisté a Evropa 
Tomáš Haas
poradce prezidenta republiky

našeho hlasu, nevidím ji jen

jako sčítání procent při hla-

sování některého orgánu

Unie, ale v tom, že náš hlas je

na straně hlasů pro větší de-

mokracii a větší průhlednost

v jejím rozhodování, a hlav-

ně v tom, aby Unie rozhodo-

vala o věcech společného zá-

jmu a nezasahovala do věcí,

o kterých mají rozhodovat ti,

kdo jsou občany demokra-

tických evropských států

zvoleni, aby o nich rozhodo-

vali, a kteří za svá rozhodnu-

tí jsou svým občanům odpo-

vědni.

Národní zájmy
Často se při diskusích

o Evropě objevuje pojem

„národní zájmy“. Většinou je

používán pejorativně, a ti,

kteří o nich mluví, jsou ozna-

čováni za „čecháčky“, šovi-

nisty, nacionalisty, za lidi ne-

schopné širšího rozhledu, za

lidi zahleděné do vlastní ma-

losti. Pravý opak je pravdou.

Každý stát, každý civilizova-

ný národ má své legitimní

zájmy a žádá od své repre-

zentace, aby je pro něj a jeho

jménem hájila. Má je i český

stát, má je i náš národ. Jejich

definice se liší, jinak je popí-

še právník, jinak zemědělec,

než se dostaneme k těmto

osobnostem, musíme začít

u knížete Václava a pokračo-

vat až do dnešního dne, přes

svatého Vojtěcha, Cyrila a Me-

toděje, Karla IV, Jana Husa,

Jiřího z Poděbrad, Komen-

ského, Dobrovského, Palac-

kého, Karla Havlíčka, Tomáše

Masaryka, Aloise Rašína, To-

máše Baťu a dalo by se pokra-

čovat desítkami a stovkami

jmen státníků, politiků, mys-

litelů, reformátorů, vojáků,

účastníků odboje, literátů,

umělců a vědců.

Taková personalizace ne-

smí ani obejít přínos těch,

kdo byli skutečnými plátci

našeho vkladu do evropské-

ho civilizačního prostoru,

rolníků, dělníků, obchodní-

ků, učitelů, podnikatelů, vojá-

ků, generací prostých, praco-

vitých, vzdělaných a odváž-

ných lidí, kteří během více

než tisíce let trvání našeho

státu zaplatili svou prací a ně-

kdy i svými životy nejen za to,

že my jsme dnes Evropany,

Nikdy jsem necítil, že by
český stát a český národ

„opustil Evropu“, vadilo mi,
že je nám kýmsi

naznačováno, že se do ní
musíme odněkud vracet.

Snaha o reformu 
Evropské unie, založenou

na hodnotách demokracie,
volného obchodu 

a odstraňování politických
a ekonomických bariér,
které byly a jsou pilířem 

jejího úspěchu není zradou
na Evropě, není 

euroskepticismem.

ale i za to, že Evropa je dnes

tím, čím je, kontinentem svo-

bodných a demokratických

národů a jejich států.

Nikdy jsem necítil, že by

český stát a český národ

„opustil Evropu“, vadilo mi,

že je nám kýmsi naznačová-

no, že se do ní musíme odně-

kud vracet, viděl jsem to ne

jako návrat do Evropy, ale ja-

ko přihlášení se k našemu

historicky oprávněnému mís-

tu v jejím společenství náro-

dů a v jejích institucích,

a k našemu stejně oprávněné-

mu hlasu při určování směru

jejího dalšího demokratické-

ho vývoje.

Spolu s tím souvisí i váha

Předem se vzdávat
obhajoby vlastních zájmů
a jejich zastánce šmahem
obviňovat z nacionalismu
a z „čecháčství“ nesvědčí

o našem „širokém
rozhledu“, jeví se mi to

spíše jako nepochopitelný
projev komplexu
méněcennosti. 

jinak manažér průmyslové-

ho podniku, jinak učitel, ji-

nak inženýr, jinak ekonom

a jinak historik. Liší se i od

případu k případu, i pro

obyčejnou obchodní smlou-

vu platí pravidlo, že dobrý

▲

Společenské, politické

a náboženské střety, které

formovaly evropskou civili-

zaci, se mu nikdy nevyhnuly,

naopak byl často centrem,

dějištěm a často i bojištěm

konfliktů, které evropskou

historii provázely, ať už to by-

lo období šíření křesťanství,

pozdější renesance, reforma-

ce, anebo průmyslová revo-

luce která změnila nejen

Evropu, ale celý svět, a která

znamenala přechod od feu-

dalismu ke kapitalismu,

a umožnila nástup demokra-

cie.

Idea evropanství
Dvacáté století bylo sto-

letím krize demokracie,

a i v něm byl náš stát v centru

evropských událostí, i zde

náš národ zaplatil tvrdou daň

za její vítězství. Naše místo

v Evropě není dáno vývojem

posledních patnácti let. Je dá-

no naším přínosem evropské

civilizaci a naší účastí na je-

jím vývoji. Naše evropanství

není, při vší úctě k přínosu

a roli naší dnešní politické re-

prezentace, něčím co nám

dal Václav Havel nebo Václav

Klaus.

Pokud chceme naše evro-

panství personalizovat, pak

NABÍZÍME

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

CEP nabízí sborník č. 42/2005 „Krach evropské ústavy“, do

něhož přispěli Anthony Coughlan, Jan Rokita, Mirek
Topolánek, Václav Klaus, Jiří Weigl, Martin Hanus,

Petra Kuchyňková, Lukáš Petřík, Ondřej Šrámek, Jiří
Zahrádka, Jiří Brodský, Petr Mach, Michal Petřík
a Marek Loužek (editor sborníku). Předmluvu k publika-

ci napsal Václav Klaus. 

Cena: 50 Kč, 103 stran.
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obchod je ten, na kterém zís-

kávají obě strany, a totéž pla-

tí i pro multilaterální doho-

dy a smlouvy.

Předem se vzdávat obhajo-

by vlastních zájmů a jejich za-

stánce šmahem obviňovat

z nacionalismu a z „čecháč-

ství“ nesvědčí o našem „širo-

kém rozhledu“, jeví se mi to

spíše jako nepochopitelný

projev komplexu méněcen-

nosti. Naším národním zá-

jmem není „vstupovat do

Evropy“ jako čekatel na dota-

ce, není jím „vstupovat do

Evropy“ s očekáváním, že

Evropská unie vyřeší, odmě-

nou za naší „loajalitu“, naše

vnitřní problémy.

Pokud se někdo domnívá,

že evropské zákony, rozhod-

nutí a směrnice jsou lékem

pro naše vlastní neduhy, a že

k vyřešení našich problémů

stačí nahradit naše ústavní

orgány a naše instituce orgá-

ny a institucemi Evropské

unie, bude nevyhnutelně

zklamán. Naším národním

zájmem je zaujmout naše při-

rozené místo v Evropě jako

rovnocenný partner připra-

vený identifikovat a řešit

vlastní problémy doma a po-

dílet se na identifikaci a řeše-

ní celoevropských pro-

blémů.

Naše národní zájmy nejsou

sobecké a šovinistické, jsou

naopak společné všem ev-

ropským národům. Naší po-

vinností a hlavně povinností

naší reprezentace je hájit je

u nás a pro nás, a hájit je při

všech jednáních Unie a jejích

orgánů. Tím, že tak činíme, je

hájíme i pro Evropu. Otázky

dalšího směřování Unie a její-

ho demokratického vývoje

jsou pro nás něčím životně

důležitým.

Snaha o reformu Evropské

unie, založenou na hodno-

tách demokracie, volného

obchodu a odstraňování po-

litických a ekonomických

bariér, které byly a jsou pilí-

řem jejího úspěchu není zra-

dou na Evropě, není euros-

kepticismem. Je legitimním

a pozitivním výrazem vůle

podílet se na řešení problé-

mů Evropské unie a partici-

povat jako hodnověrný a re-

spektovaný partner při vy-

tváření jejího charakteru

pro tuto i příští generace je-

jích občanů.

Český národ (a český stát),

není nováčkem v evropském

prostoru. Je jeho přirozenou

součástí, a jeho zájmy jsou

společnými evropskými zá-

jmy. Nejvyšším a základním

zájmem Evropy je další vývoj

demokracie, který byl hlav-

ním důvodem jejího ekono-

mického úspěchu, přeměny

Za pesimistický a euros-

keptický pokládám až příliš

rozšířený názor, že do EU

vstupujeme jako chudý stát,

který toho mnohem více od

stávajících členů EU chce,

než je schopen dát jim.

Formulace českých národ-

ních zájmů by se měla odví-

jet i od tohoto poznání.

Považuji jej za výraz komple-

xu malosti a méněcennosti,

který není oprávněný, a je

nespravedlivý jak k našemu

státu, tak k Evropě. Naše re-

publika nevstoupila do zao-

patřovacího ústavu, vstoupi-

la do organizace suverén-

ních a demokratických ev-

ropských států, a to je jediná

skutečnost, od které by se

měla odvíjet formulace na-

šich národních zájmů.

Nejsem skeptikem. Věřím,

že naše členství v Evropské

unii může být pozitivním

faktorem pro vývoj naší de-

mokracie a i pro nápravu na-

šich problémů. Věřím ale, že

klíčem k takovému pozitiv-

Naše republika nevstoupila
do zaopatřovacího ústavu,

vstoupila do 
organizace suverénních 

a demokratických 
evropských států, a to je

jediná skutečnost, od které
by se měla odvíjet 
formulace našich 
národních zájmů.

z válkou zpustošeného konti-

nentu v oblast prosperity

a stability. Ani demokracie

pro nás není něčím novým,

není neověřeným a nepoda-

řeným politickým experi-

mentem, není jen krátkou

epizodou v naší historii. I na-

še zkušenosti s demokracií

a s její ztrátou jsou vkladem

do historické evropské zku-

šenosti.

Otevřená budoucnost
Jsem evropským optimis-

tou, věřím v budoucnost de-

mokratické Evropy. Za euros-

kepticismus pokládám ná-

zor, že Evropa se musí vzdát

demokracie, že se evropské

státy musí vzdát odpověd-

nosti za svůj vlastní vývoj, že

evropské národy se musí

vzdát své vlastní přirozené

a reálné evropské identity, že

jí musí nahradit nějakým ok-

trojovaným, těžko definova-

telným „evropanstvím“, a že

musí svou budoucnost vložit

do rukou byrokracie jakési

mlhavé nadnárodní entity, je-

jíž obsah a forma jsou před-

mětem sporů a dohad, ve

které vládnou nevolené ko-

mise, a byrokraté a jejíž par-

lament nemá prakticky žád-

né pravomoci. V (doufám již

právem mrtvém) návrhu

Ústavy pro Evropu, který

měl 54253 slov, byla ústavní

role jediného jejího demo-

kraticky voleného orgánu

popsána v jediné 24 slov

„dlouhé“ větě.

nímu vývoji je rovnoprávná

politická a ekonomická spo-

lupráce s našimi demokra-

tickými partnery a spojenci

na reformě Evropské unie,

není jím bezpodmínečné

podřízení naší suverenity ni-

kým nevolené a nikomu ne-

odpovědné byrokracii v in-

stitucionálním rámci nadná-

rodního „superstátu“, který

nebyl schopen v návrhu své

ústavy najít prostor pro de-

mokracii, a kterému chybí

účinné mechanismy občan-

ské kontroly.

Nevěřím, že návrh Ústavy

pro Evropu byl nástrojem

pro pozitivní vývoj demokra-

tické Evropy. Úvahy a pokusy

o jeho „vzkříšení“ vidím jako

výraz ztráty víry ve schop-

nost dalšího vývoje evropské

demokracie, jako výraz nedů-

věry k evropským občanům,

jako výraz skutečného euro-

pesimismu a euroskepticis-

mu. Jako optimista proto po-

važuji za nutné takové poku-

sy odmítnout.

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

CEP nabízí sborník č. 48/2006 „Islám v Evropě – obohace-

ní, nebo nebezpečí?“, do něhož přispěli Benjamin
Kuras, Zdeněk Müller, Tomáš Pojar, Jiří Weigl, Luboš
Kropáček, Bronislav Ostřanský, Vladimír Sáňka
a Roman Joch. Editorkou sborníku je Dina Chmai-
tilliová. Předmluvu napsal Václav Klaus. 

Cena: 50 Kč, 104 stran.
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Vážené dámy, vážení páno-

vé, zahraniční cesta mi bohu-

žel nedovoluje, abych se zú-

častnil konference, nad níž

jsem přijal záštitu a plánoval

se zúčastnit jejího zahájení.

Dovolte mi proto, abych ales-

poň touto formou pozdravil

Vaše jednání. Věřím, že přine-

se řadu inspirativních myšle-

nek, kterými dílo Josepha

Schumpetera i dnes přispívá

k našim diskusím.

Slavný rodák z Třešti Joseph

Alois Schumpeter patří bez

nadsázky k největším posta-

vám světové ekonomie. Svě-

tovou proslulost mu zajistila

zejména jeho kniha Kapita-

lismus, socialismus a demokra-

cie z roku 1942, i když – para-

doxně – patří k tomu horšímu,

co napsal. Rozvíjí v ní svou vizi

zániku kapitalismu, kdy se trž-

ní ekonomika postupně pro-

mění v plánovitý systém. Píše

v ní o narůstající „antikapitalis-

tické mentalitě“ lidí, o postup-

né přeměně klasického kapita-

lismu, kde byl vlastník kapitálu

současně podnikatelem, v ren-

tiérský systém, kde vládnou

technokratičtí manageři. To

bylo v té době módní téma,

a tak se tato nestandardní

Schumpeterova kniha rychle

stala celosvětovým bestselle-

rem.

Hlavní vědecké přínosy –

zejména dynamické pojetí

konkurence, kterou Schum-

peter pojímá jako permanent-

ní inovační proces a dnes už

slavný pojem tvořivá de-

strukce – nalézáme v raněj-

ších Schumpeterových dí-

lech. K nejvýznamnějším pat-

ří jeho originální a průkop-

nická teorie podnikatele-no-

vátora, kterou rozvinul již

v roce 1912 v knize Teorie

ekonomického vývoje. V ní

podal pro rakouskou školu ty-

pické dynamické vysvětlení

podnikání a podnikatelského

zisku, jakož i vysvětlení role

podnikatele v tržním proce-

su. Do ekonomie se natrvalo

zapsal pojmem inovace. V ro-

ce 1932 pak v knize Hos-

podářské cykly rozpracoval

nekonvenční pojetí hospo-

dářských cyklů jako postupu-

jících inovačních vln.

Chceme-li hodnotit osob-

nost tohoto ekonomického

myslitele, nejvíce se pro to

hodí slova: nekonvenčnost,

originalita, provokativnost.

Schumpetera nelze zařadit do

žádné ekonomické školy. Jako

žák rakouského ekonoma

Eugena Boehm-Bawerka měl

sice blízko k rakouské škole,

ale zároveň nesdílel některá

její základní metodologická

východiska. Ani on sám nein-

spiroval vznik žádné školy.

Nezapadá ani do rámce sou-

dobého ekonomického „ma-

instreamu“. I když se netajil

obdivem k matematizaci eko-

nomie, sám tímto směrem ni-

kdy nešel. Spíše než technic-

ké zpracování dílčích ekono-

mických problémů jej lákalo

vytvářet to, co nazýval prea-

nalytické vize – originální vi-

dění ekonomického světa,

které nabízí novou „surovinu“

ke zpracování.

Ne všechny jeho vize se uká-

zaly být surovinou dobrou, ale

některé nepochybně ano. Jeho

chápání podnikatele jako ino-

vátora a jeho dynamické pojetí

konkurence by mohlo zaplnit

mnohé mezery v soudobé eko-

nomii hlavního proudu, kdyby

byly po právu doceněny.

Bohužel, Joseph A. Schump-

eter nezapadá do elegantních,

ale statických a proto poněkud

sterilních neoklasických mo-

delů, kterých jsou moderní

učebnice ekonomie plné.

O Schumpeterovi a jeho příno-

sech jsou v nich bohužel zmín-

ky spíše jen pod čarou.

I z těchto důvodů považuji

konání Vaší konference za ne-

smírně potřebné. Sám její ná-

zev „Neo-Schumpeterian Eco-

nomics: an Agenda for the

21st Century“, účast promi-

nentních řečníků z předních

universit Evropy, Ameriky

i Asie a široký záběr témat je-

jich vystoupení dokazují, jak

aktuální a podnětné jsou

Schumpeterovy myšlenky pro

dnešek i pro budoucnost.

Václav Klaus, 

konference 

Neo-Schumpeterian 

Economy: an Agenda for the

21st Century, Třešť, 

27. června 2006
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ZPRÁVA Z KONFERENCE

Neo-schumpeterovská ekonomie – koncept pro 21. století
V Třešti na Vysočině, rod-

ném městě Josepha Aloise

Schumpetera, se konala ve

dnech 27.–29. června 2006

konference s názvem Neo-

Schumpeterian Economics: An

Agenda For The 21st Century.

CEP byl jedním ze spolupořa-

datelů a prezident republiky

Václav Klaus, který je též čest-

ným předsedou pořadatelské

třešťské Nadace J. A. Schum-

petera, převzal nad konferencí

záštitu. Na konferenci předne-

slo své příspěvky na 20 ekono-

mů z mnoha koutů světa.

Profesor Arthur Diamond
z University of Nebraska, USA,

představil svůj výzkum o po-

čtu zmínek a citací J.

A. Schumpetera ve standard-

ních amerických učebnicích

mikroekonomie. Jedenáct z 27

učebnic obsahuje odkaz na

Schumpetera. Profesor Dia-

mond zkoumal také počet cita-

cí a odkazů v ekonomické lite-

ratuře na J. A. Schumpetera

a na J. M. Keynese (Obecná te-

orie zaměstnanosti) od roku

1956 do současnosti. Zatímco

do osmdesátých let vedl v po-

čtu odkazů Keynes, za posled-

ních dvacet let reference na

Keynese stagnují a počet odka-

zů na Schumpetera roste

a dnes Schumpeterovo dílo ve-

de v ročním počtu citací dvoj-

násobně.

Profesor Yuichi Shionoya
z tokijské Hitotsubashi Uni-

versity, Schumpeterův žák

z doby jeho působení

v Japonsku, se vyslovil proti

rozvíjení „neo-schumpeterov-

ské“ ekonomie a přimlouval

se za setrvání na „Schum-

peterovské“ ekonomii. Místo

„technické ekonomie“ dopo-

ručuje využívat při analýze

ekonomické dynamiky filoso-

fii, sociologii a brát v úvahu

širší duch doby.

Peter Kesting z Vysoké ško-

ly managementu v německém

Lipsku podal výklad teorie ruti-

ny jakožto doplňku k schumpe-

terovské (a Kirznerově) analý-

ze dynamiky a podnikatel-

ského objevování. Rutinní pod-

nikání (jako alternativa inova-

cí) díky učení se z chyb zvyšuje

efektivitu a snižuje náklady

a míru nejistoty, proto mnoho

racionálních výrobců pouze

pokračuje v zaběhané činnosti,

když je od inovací odrazují neji-

stota a transakční náklady. Ino-

vace znamená nalezení (ris-

kantních) příležitostí za rám-

cem rutinní činnosti. Pod-

nikatelem v schumpeterov-

ském smyslu slova je tedy jen

ten výrobce, který tuto rutinu

překonává a přichází s inovací.

Profesor Christian Seidl
z univerzity v německém Kie-

lu přednesl příspěvek „Neo-

schumpeterovská daňová re-

forma – model pro Německo“.

Argumentoval, že konzistent-

ní s Schupeterovským pojetím

ekonomie je návrh rovné da-

ně, kde jsou daň a sociální od-

vody integrované, kde neexis-

tují selektivní odečitatelné

položky a existuje jediná níz-

ká mezní sazba a kde i DPH

má jednu sazbu. Seidl tak při-

chází s alternativním návr-

hem vůči návrhu rovné daně

představenému profesorem

Paulem Kirchhofem před po-

sledními německými volbami.

Na konferenci dále vystou-

pili Mark Casson z University

of Reading, Heinz Kurz

z Univerzity v Grazu, Torben

Schubert z Karlsruhe, Ellen

Houston z New School Uni-

versity, New York, USA, Utz

Peter Reich z Univerzity apli-

kovaných věd v Mainzu, Horst

Hanusch z Univerzity v Augs-

burgu, Stanley Metcalfe z Uni-

versity of Manchester, Chris-

toph Heinzel z Drážďaňské

technické univerzity a Maria-

no Alierta ze španělské Za-

ragozy. Účastníci na konci po-

zitivně zhodnotili proběhlou

konferenci, vyslovili se pro její

pokračování za tři roky

i s možností uspořádat v jejím

rámci letní školu pro studenty.

PM

■

Zdravice Václava Klause na schumpeterovské konferenci
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RECENZE –GIOVANNI SARTORI: STRANY A STRANICKÉ SYSTÉMY

Po Srovnávacím ústavním

inženýrství vyšly koncem ro-

ku 2005 takřka současně dvě

Sartoriho knihy v českém

překladu: pozoruhodný esej

na aktuální téma Plura-

lismus, multikulturalismus

a přistěhovalci (Dokořán),

v němž z hlediska liberálního

pluralismu trefně kritizuje

dnes módní multikulturalis-

mus, a jedno ze dvou nejdůle-

žitějších Sartoriho děl vůbec,

Strany a stranické systémy

(Brno, CDK). Dodejme, že

další z těch dvou nejvýznam-

nějších Sartoriho spisů, The

Theory of Democracy Re-

visited (1987) vyšel roku

1993 ve slovenském překladu

Teória demokracie (vydalo

nakl. Archa v Bratislavě).

Slavný profesor
Giovanni Sartori se narodil

roku 1924 ve Florencii, v roce

2004 tedy oslavil osmdesáti-

ny. Patří mezi nejvýznamnější

žijící světové politology.

Působil nejprve na Universitě

ve Florencii (řádným profeso-

rem se tam stal roku 1963),

pak na Stanfordské universitě

v USA (1976–1979) a nakonec

od roku 1979 na Kolumbijské

universitě v New Yorku, kde

je od roku 1994 emeritním

profesorem. Dlouhodobě pů-

sobí v USA (kde už strávil

1949–1950 rok na grant a ja-

ko hostující profesor politic-

ké vědy tam přednášel v 60.le-

tech na Harvardu a Yale)

a kde ho ovlivnili zejména

Robert A.Dahl a Gabriel

Almond.

V oblasti komparativní po-

litologie se Sartori proslavil

hlavně svou typologií stranic-

kých systémů, která je právě

předmětem knihy Strany

a stranické systémy. Parties

and Party Systems (1976) je

nejspíš nejuznávanějším Sar-

toriho spisem vůbec, který

ostatně získal roku 1998

prestižní cenu Amerického

sdružení pro politickou vě-

du, Leon Epstein Outstan-

Miroslav Novák
profesor politologie Fakulty sociálních věd

ding Book Award. Proč tak

pozdě? Vysvětlení je jedno-

duché. Sartori napsal tuto

knihu ve dvou svazcích, vyšel

však v roce 1976 jen svazek

první. Jak vysvětluje autor

sám v předmluvě k druhému

španělskému vydání (jejíž

překlad najdeme i v českém

vydání z roku 2005), druhý

svazek, který existoval jen

v rukopise, mu spolu s jinými

věcmi ukradli z auta zloději.

nická fragmentace může to-

tiž podle Sartoriho odrážet

dvě výrazně odlišné situace:

buď „segmentaci“ nebo „po-

larizaci“. To má zcela proti-

kladné a zásadní důsledky.

Pokud jde jen o segmentaci,

ta je slučitelná s fungující de-

mokracií, s tzv. „umírněným

pluralismem“. Naopak polari-

zace, tj. velká ideologická

vzdálenost mezi nejvzdále-

nějšími relevantními strana-

mi, vede k „polarizovanému

pluralismu“, který nevytváří

vhodné podmínky k úspěšné-

mu fungování demokracie

a může někdy skončit jako

Výmarská republika, tj. pá-

dem demokracie a nástupem

totalitního nebo autoritářské-

ho režimu.

Povinná četba
Za zmínku v Sartoriho ty-

pologii stranických systémů

stojí také jeho systém hege-

monické strany. Je parado-

xem, že britský politolog

Keith Crawford, který ještě

před několika lety působil

v Praze, ve své přehledné kni-

ze East Central European

Politics Today (1996) uvádí

jako jediný příklad Sartoriho

„hegemonické strany“ Me-

xiko! A to prosím v knize

o střední a východní Evropě.

Přitom původní příklady

systému hegemonické strany

představovaly pro Sartoriho,

jak už výše řečeno, přede-

vším tzv. lidově-demokratic-

ká zřízení střední a východní

Evropy, zejména Polsko.

Giovanni Sartori totiž převzal

– ovšem s poněkud jinou in-

terpretací – tento pojem od

polského i u nás zejména

koncem 60. let známého soci-

ologa Jerzyho J.Wiatra.

V každém případě Sartori

patří k těm nemnoha vynika-

jícím společenským vědcům

na Západě, kteří nepodlehli

svodu komunismu a neváhali

(a neváhají) označovat věci

pravými jmény. Před Sartorim

byl mezi západními „experty“

velmi rozšířen sklon házet do

jednoho pytle tak diametrál-

ně odlišné situace jako je

systém jediné strany v SSSR

a převládání jedné z dvou vel-

kých stran v některých stá-

tech USA. Není ostatně náho-

dou, že se s italským politolo-

gem setkáme na některých

akcích Kongresu pro svobo-

du kultury, jehož vůdčí posta-

vou byl francouzský sociolog

Raymond Aron, autor slavné

knihy Demokracie a totalita-

rismus, která u nás mohla vy-

jít knižně teprve roku 1993,

už za minulého režimu však

koloval její samizdatový pře-

klad z „edice“ Prameny.

Sartoriho díla vůbec a jeho

nejslavnější kniha Strany

a stranické systémy zvláště,

Sartoriho typologie 
stranických systémů, která

je dodnes takřka 
všeobecně uznávána 
za nejpropracovanější
a nejsofistikovanější.

Sartori patří k těm
nemnoha vynikajícím

společenským vědcům na
Západě, kteří nepodlehli

svodu komunismu 
a neváhali (a neváhají)
označovat věci pravými

jmény.

Sartori si byl vědom, že „ne-

ní možné napsat znovu už

jednou napsanou knihu“, tj.

rekonstituovat celý jeden sva-

zek, který byl plodem dlouhé

práce, a předpokládal, že pod-

statně rozšíří první svazek, do

něhož by včlenil i to nejdůle-

žitější z odcizeného druhého

svazku. Proto také vyzýval své

vydavatele, aby zastavili reedi-

ce této jeho knihy. Později se

však zaměřil na jiné priority,

např. na přepracování své te-

orie demokracie, a tak začát-

kem 90. let se smířil s tím, aby

Strany a stranické systémy

byly ve španělštině reeditová-

ny a byly doplněny pouze

o významnou stať „Polarizace,

fragmentace a soutěž v západ-

ních demokraciích“, jejímž

spoluautorem je Sartoriho ko-

lega Giacomo Sani.

Sartoriho typologie stra-

nických systémů, která je do-

dnes takřka všeobecně uzná-

vána za nejpropracovanější

a nejsofistikovanější, vychází

ze dvou kritérií: počtu stran

a jejich ideologie. Za hlavní

„vysvětlující proměnnou“

soutěživých, tj. demokratic-

kých stranických systémů ne-

považuje autor stupeň frag-

mentace (tj. počet stran), ale

stupeň „polarizace“. Stra-

by neměla být povinnou čet-

bou jen pro studenty polito-

logie, ale také pro všechny li-

berálně a konzervativně ori-

entované kultivované občany,

pro které jsou podle mého

názoru díla italského politolo-

ga cennější než spisy kterého-

koli jiného žijícího světového

politologa. Vybral bych jednu

ukázku mezi mnoha možný-

mi: Sartoriho analýzu, zda se

komunistické strany postup-

ně integrují do pluralitní de-

mokracie (viz Strany a stra-

nické systémy, s.146–151).

Sartori upozorňuje na „zá-

sadní rozdíl mezi 1. koaliční

vládou s komunistickou účas-

tí, a 2. komunisty ovládanou

koaliční vládu, tj. koalicí,

v níž komunistická strana

přebírá jeden nebo více klí-

čových postů“ (s. 148). Pro

celé Sartoriho dílo je typické,

že nezastírá problémy, ale ne-

váhá je otevřeně a naplno vy-

jádřit. Tak např. na s. 151 čes-

kého překladu Stran a stra-

nických systémů se můžeme

dočíst varování: „Co víme jis-

tě, je, že pokud je politické

zřízení odstředivé na všech

úrovních – volební, parla-

mentní i na úrovni stranické-

ho vedení – pak je odsouze-

no k záhubě. Může jen,

a rychle, skončit v deflagraci.

To se stalo v posledních třech

letech existence Výmarské

republiky a během Allendova

presidentství v Chile.“ ■
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