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SDRUŽENÍ PRO CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ
OSOBNOSTI

Editor Ladislav Mrklas

Slovo k elektronickému vydání 2015
Na podzim roku 1989 jsme se vydali na cestu s plánem, ve kterém byly
jasné cíle: obnovení demokracie, svoboda, návrat do Evropy, obnovení
soukromého vlastnictví. Po více jak pětadvaceti letech to vypadá, jako
bychom byli na konci této cesty. Máme vše, co jsme chtěli mít. Ba co víc,
Česká republika je na špici rozvoje zemí, které po rozpadu sovětského
bloku začaly svou demokracii naplňovat.
Ale co dál? Vypadá to, jako bychom došli na konec té cesty, plán už dál
nepokračoval a výprava se zmateně rozběhla do všech stran nevědouc,
co si počít. Někteří lidé jakoby zapomněli, proč se vůbec na cestu vydali. Dalším se cesta nelíbila a ptají se, k čemu vlastně byla. A bohužel
jsou i tací, kteří tvrdí, že cesta byla od počátku špatná. A ač se tito lidé
celou dobu vezli a užívali nabytých výhod, snaží se teď strhnout dav
a vše relativizovat.
Cesta ale nekončí a správný směr není rozhodně zpět. Musíme si udržet
započatý směr, jinak ztratíme vše, co máme. Ronald Reagan dobře
věděl, že demokracie je jen jednu generaci od zániku. Tento čtyřicátý
prezident Spojených států amerických má velkou zásluhu na tom, že
jsme vůbec mohli naše putování začít. Velký kus své politické kariéry
věnoval poražení nesvobody komunistické totality. Reagan by určitě
nechtěl, abychom vše jednoduše zahodili.
Reaganův život, stejně tak i jeho spolubojovnice za svobodu, bývalé
premiérky Velké Británie Margaret Thatcherové, jsou jedním z milníků
na naší cestě. Měli bychom si jejich odkaz pravidelně připomínat, abychom nezapomněli, jak cenné je to, co máme.
CEVRO před lety vydalo útlou knížku, které měla připomenout oba
velké státníky a jejich liberálně-konzervativní politiku. Teď, o třináct
let později, cítím, že víc než kdy jindy si musíme opakovat hodnoty, pro
které jsme kdysi bojovali.
A proto jsme se rozhodli dát text Hynka Fajmona, Romana Jocha
a Ladislava Mrklase volně k dispozici. Věříme, že čtenáři ocení krátké
shrnutí toho, o co Reagan s Thatcherovou usilovali, a o co my bychom
měli nadále usilovat.
Ivan Langer
Předseda Správní rady
CEVRO
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Předmluva
Ivan Langer

Loňské léto jsem strávil ve společnosti dvou velkých postav
světové politiky 20. století. Mými společníky nebyl nikdo jiný
než někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová a bývalý
americký prezident Ronald Reagan. Právě jejich životní příběhy, zaznamenané v rozsáhlých biografických knihách, jsem totiž minulé léto četl. Nutno říci, že – přes rozsáhlost obou spisů
– šlo o čtení neobyčejně svěží, jasné a srozumitelné. Ostatně
v duchu toho, jak svěží, jasné a srozumitelné byly hodnoty, které oba velcí státníci prosazovali. Životní příběhy obou velikánů
světové pravice na mne zapůsobily zejména tím, jak pevně dokázali jít za cíli, které považovali za správné. A samozřejmě
také tím, jakou podporu občanů si pro jejich uskutečnění získali. Podle mého názoru lze jejich politické úsilí právem označit za gigantické, a to jak svým obsahem, tak také svojí formou.
Po přečtení obou knih jsem získal pocit, že by se alespoň se
základními politickými „závěťmi“ obou státníků měl seznámit
každý člověk, který sám sebe označuje za příznivce liberálněkonzervativní politiky. A tím spíše pak každý, kdo se chce
v pravicové politice aktivně pohybovat. Nějakou dobu jsem si
lámal hlavu tím, jak myšlenky Margaret Thatcherové a Ronalda
Reagana co nejjednodušším, ale zároveň uspokojivým, způsobem představit široké veřejnosti. Přitom jsem si byl dobře vědom toho, že každý z nás má jen velmi málo času, zkrátka, že
náš den má pouze 24 hodin. Nakonec jsem došel k závěru, že
o takové shrnutí by se mohlo pokusit Sdružení pro celoživotní
vzdělávání a rozvoj osobnosti (CEVRO), mezi jehož základní
cíle patří právě podpora a propagace liberálně-konzervativních
myšlenek. A tak vznikl seriál o klíčových oblastech politiky
Předmluva
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obou státníků pro časopis CEVRO, a poté (rozsahem nevelká)
shrnující publikace, kterou nyní začínáte číst.
Na vzniku seriálu a publikace se podíleli především tři lidé –
znalci jejich života, odkazu i dalších politických souvislostí:
historik a poslanec za ODS Hynek Fajmon, analytik Občanského institutu Roman Joch a politolog a redaktor časopisu
CEVRO Ladislav Mrklas. Právě jim, stejně jako všem dalším,
kdož se na vzniku této knížky podíleli, patří můj velký dík.
Vám, vážení a milí čtenáři, pak patří mé přání co nejpodnětnějších zážitků z přečtení této publikace.
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Margaret Thatcherová
a Ronald Reagan – politici svobody
Hynek Fajmon

Od odchodu Margaret Thatcherové z funkce britské premiérky nás již dělí 11 let, od odchodu Ronalda Reagana z funkce amerického prezidenta nás dělí dokonce 13 let. Přesto oba
tito politikové nepřestávají inspirovat politické myšlení po celém světě. Jejich postavení mezi bývalými vrcholnými politiky
je mimořádné právem. Oba dva mají totiž velkou zásluhu na
tom, že politická a hospodářská svoboda se na konci 20. století rozšířila do míry, která v lidských dějinách neměla nikdy obdoby.
Margaret Thatcherová i Ronald Reagan vybočovali z řady
většiny svých předchůdců i následovníků. Na rozdíl od nich
měli své zřetelné a jasně definované přesvědčení a pro jeho
prosazení nebyli ochotni ustupovat tolik, jako jiní politici. Na
rozdíl od politiků s mělce zakotvenými ideály a velkou ochotou
hledat kompromis s kýmkoli, byli tito dva lidé naopak zdravě
nekompromisní. Bez problému byli ochotni říci nahlas věci,
které se dříve nahlas neříkaly. Reaganovo označení SSSR jako
„říše zla“ pojmenovalo skutečnou podstatu sovětského komunismu.
20. století je stoletím zápasu individualistů s kolektivisty.
Liberální demokracie byly vystaveny obrovskému tlaku zvnějšku od totalitních států a zevnitř od totalitních politických sil.
Přes nesporné úspěchy kapitalismu v 19. století tak vidíme ve
20. století růst komunistických, nacistických a jiných totalitních říší. Jedna vznikla již v roce 1917 v Rusku, další potom
Margaret Thatcherová a Ronald Reagan – politici svobody
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v roce 1933 v Německu a nejpočetnější v roce 1949 v Číně.
Důsledky ustavení a provozu těchto totalitních systémů byly
pro celé lidstvo mimořádným poučením. V SSSR zemřelo násilnou smrtí během kolektivizace a politických procesů několik
milionů lidí. V Německu pod Hitlerovým vedením přišlo o život z politických důvodů také několik milionů lidí a v Číně během kulturní revoluce rovněž.
Tyto tragické oběti kolektivistického experimentu je třeba
postavit do protikladu k nudnému, ale spořádanému fungování
liberálních demokracií v USA a v Británii. Přesto však měly totalitní ideologie po většinu 20. století obrovskou podporu veřejnosti a intelektuálů. Klasické liberální svobody byly zesměšňovány a soustavně podvraceny a demokratičtí politikové se nacházeli téměř stále v defenzívě. Obrat nastává teprve v 80. letech a je nerozlučně spojen se jmény Margaret Thatcherové
a Ronalda Reagana.
Konzervativní revoluce 80. let 20. století byla připravena nejprve na půdě společenských věd a především ekonomie. Spor
o to, zda ekonomickou aktivitu má koordinovat centrální autorita prostřednictvím plánu nebo naopak neviditelná ruka trhu
prostřednictvím svobodně vzniklých cen byl podstatou politického souboje individualistů a kolektivistů. Friedrich August
von Hayek prokázal, že centrální plánování je v konečném důsledku neslučitelné se svobodou jednotlivce. Zde nastal bod
zlomu, protože v takové situaci přestalo mít smysl usilovat
o kompromis mezi trhem a plánem. Klasický liberalismus díky
těmto novým intelektuálním impulsům obnovil svou přitažlivost a argumentační sílu. Od toho již byl pouze krok k praktické politice.
Před Hayekem existovalo v ekonomii jakési kompromisnictví
s plánem. Nejlépe jej reprezentoval slavný rakouský ekonom
Joseph Schumpeter. Ten sice se socialismem nesouhlasil, ale
nepřestával tvrdit, že pohyb směrem k socialismu je nevyhnutelný. Samotný socialismus potom definoval jako postupný pře8/
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sun rozhodování o hospodářských záležitostech ze sféry soukromé do sféry veřejné. Z hlediska takto široce pojaté definice
hodnotil světový vývoj až do své smrti na konci 40. let velmi realisticky. Svět skutečně „pochodoval směrem k socialismu“
a hesly provázejícími tento proces bylo „znárodnění“ a „plánování“. Ostatně to si lidé pamatují i z naší historie. Schumpeter
se však mýlil v tom, že pochod k socialismu považoval za nevyhnutelný. Dokladem toho je politická činnost Ronalda
Reagana a Margaret Thatcherové v 80. letech. Tématem světové politiky přestalo být právě díky jejich činnosti „znárodnění
a plánování“. Prioritou hospodářské politiky se stala „privatizace a trh“.
Reagan a Thatcherová stáli při svém vstupu do vrcholné politiky před stejnými úkoly. Prvním úkolem bylo vypořádat se
s kolektivistickým nebezpečím zvnějšku a druhým bylo vypořádat se s obdobným nebezpečím uvnitř jejich zemí. Obou úkolů se oba zhostili s mimořádným úspěchem. Pozoruhodné bylo
to, že od samého počátku věci nezamlžovali a šli nekompromisně za svými cíli. Ještě daleko pozoruhodnější však byla skutečnost, že pro takto pojatou politiku získali obrovskou veřejnou podporu. Až do 70. let totiž bylo za politiku přinášející
hlasy považováno úplně něco jiného než to, co předváděla
Thatcherová s Reaganem. O to zajímavější bylo sledovat jejich
volební vítězství. Reagan i Thatcherová poráželi své politické
protivníky rozdílem třídy. Ronald Reagan vyčerpal americkou
ústavou maximálně přípustná dvě prezidentská období
a Margaret Thatcherová dosáhla rekordního volebního hattricku v řadě za sebou. Díky tomu měli dostatečný mandát k prosazování své politiky doma i v zahraničí.
Margaret Thatcherová a Ronald Reagan ovlivnili konec
20. století více než kdokoliv jiný. Jejich dlouholeté úsilí bylo korunováno v roce 1989 zhroucením komunismu v zemích střední a východní Evropy a v roce 1991 rozpadem „říše zla“. Ve většině dříve komunistických zemí se začala obnovovat demokraMargaret Thatcherová a Ronald Reagan – politici svobody
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cie, vláda práva a tržní hospodářství. S tímto vývojem na
Východě ostře kontrastovala prosperita Západu. Ronald
Reagan byl v té době již politickým důchodcem a zakrátko se
k němu připojila i Margaret Thatcherová. Ani jeden však nepřestal oslovovat mnoho lidí na celém světě. Jejich paměti a životopisy jsou zdrojem inspirace pro nové generace.
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Etická a hodnotová východiska
thatcherismu a reaganismu
Morální základy thatcherismu
Hynek Fajmon
Politika Margaret Thatcherové byla založena na jisté morální
vizi uspořádání společnosti. Základním cílem pro ni nebylo samoúčelné získání moci a její udržení bez ohledu na samotný obsah prováděné politiky. Cílem bylo naopak získání moci a její
udržení v zájmu prosazení velmi konkrétní a přesně definované
politiky odvozené z morální vize uspořádání britské společnosti. O její správnosti byla britská premiérka velmi silně přesvědčena a nehodlala při jejím prosazování dělat kompromisy.
Standardní britská definice morálky je vyjádřena v knize
Encyclopaedia Britannica, kde se říká: „Morálka je standard
lidského chování podmíněný buď subjektivně nebo objektivně
a založený na tom, co je považováno za eticky správné a špatné.“ V politice jde potom o správu veřejných záležitostí dle jistých pravidel. Politika se proto v zásadě nemůže realizovat bez
stanovení pravidel správného a nesprávného chování.
Thatcheristická morální vize je směsí tradicionalismu, vlastenectví a protestantské etiky. Základním východiskem je role
jednotlivce ve společnosti. Ta je v thatcheristickém pojetí spojena se třemi základními kategoriemi – svobodou, odpovědností a příležitostí. Svoboda jednotlivce je dle tohoto pojetí
uskutečnitelná pouze za předpokladu odpovědného chování
jednotlivců vůči sobě navzájem a také vůči státu. Thatcheristé
věří v přirozené právo každého jednotlivce využívat své schopMorální základy thatcherismu
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nosti a iniciativu ke zlepšení vlastního života. Odpovědnost je
potom chápána nikoliv jako povinnost vůči státu, ale spíše
jako určitá sebekontrola v jednání jednotlivců. Za odpovědné
je považováno takové chování, které je v souladu s tím, co se
osvědčilo v minulosti. Odtud pramení úcta thatcherismu k tradici.
Rodina je druhou důležitou hodnotou v britské konzervativní morálce. Zde se samozřejmě nejedná o britskou zvláštnost
nebo vynález. Role rodiny je všude v Evropě a také v dalších
částech světa společným dědictvím křesťanské civilizace.
Rodina je v britské tradici z náboženského i politického hlediska ideálním nástrojem pro organizaci osobního života jednotlivců. Přestože existuje jistá míra tolerance k dalším možným formám lidského soužití, je rodina považována za jedinou
morálně správnou formu. Rodina a její fungování je čistě osobní a soukromou záležitostí jejích členů. Zasahovat do autonomie rodiny je vláda oprávněna pouze v případě, kdy jsou ohrožena práva některého z jejích členů.
Stát a národ jsou třetí důležitou hodnotou britské konzervativní morálky. V Británii jsou pojmy „state“ a „nation“ v podstatě synonymy, přestože Británii dnes tvoří čtyři národy v evropském smyslu – Angličané, Velšané, Skotové a Severní Irové.
Všichni se však považují za příslušníky britského politického
národa, který je spojen do jednoho celku nikoliv etnicky nebo
jazykově, ale institucemi britského parlamentu, britské koruny
a britské vlády. Autorita těchto institucí je velmi vysoká. Je
tomu tak mimo jiné proto, že se v moderních dějinách nikdy
nesnažily omezovat svobodu a lidská práva Britů.
Hlavním úkolem britského státu je garantovat dodržování
pravidel „fair play“. Zde mám na mysli pravidla chování mezi
lidmi v Británii. Jsou tvořena třemi komponenty. Prvním komponentem je trh jako hlavní regulátor ekonomických vztahů.
Druhým komponentem je vláda práva jako hlavní regulátor sociálních vztahů. Konečně třetím komponentem je spoléhání se
12 /
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na tradici. Tento přístup se úspěšně prosazuje ve všech sférách
britského veřejného života.
Svár tradiční konzervativní morálky s morálkou socialistickou se prolíná politickými a hospodářskými dějinami Británie
po celé 20. století. Thatcheristé přitom dávají hospodářský úpadek Británie po II. světové válce do přímé souvislosti s uplatňováním antiliberální hospodářské politiky, pro kterou je hlavním
cílem odstraňování příjmové diferenciace mezi lidmi.
Thatcheristé nepovažují příjmovou nerovnost mezi lidmi za
něco špatného. Příjmová nerovnost je logickým důsledkem
reálného uplatnění svobody jednotlivce. Úspěch jednotlivce,
zisk a bohatství nejsou ničím nemorálním. Z toho rovněž plyne, že všechny legální aktivity vedoucí k zisku jsou z mravního
hlediska oprávněné a dokonce hodné úcty. Tato skutečnost je
důsledkem silného vlivu protestantismu v Británii.
Součástí konzervativní tradice je podpora podnikavosti
a osobní odpovědnosti. Právě proto Británie málokdy pochybovala o užitečnosti tržního hospodářství a svobodného obchodu. Britské vlády jakékoliv politické orientace s těmito koncepty v zásadě vždy souhlasí a uplatňují je ve svých hospodářských politikách. Británie je v důsledku této skutečnosti společně s USA největším propagátorem protržní hospodářské politiky a svobodného obchodu na světě.

Morální základy thatcherismu
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Ronald Reagan a morální vůdcovství
Roman Joch
Ronald Reagan byl státníkem svobody. Posílil moc Ameriky
a vyvíjel tlak na Sověty, čímž americkou svobodu před sovětským imperialismem ubránil a hranice svobody ve světě posunul, neboť způsobil rozpad světové komunistické soustavy.
Američanům jejich svobodu navíc zvětšil, protože jim snížil
daně a umenšil roli státu v jejich životech. Jsou-li však jednou
lidé svobodní, jak mají svou svobodu uplatnit? Jak s ní mají naložit? K čemu jim má sloužit?
To je otázka, na niž nám smysluplnou odpověď dávají pouze konzervativci. Vztah nacistů a komunistů ke svobodě je jednoznačný: jsou proti ní totálně. Socialisté ji chtějí sešněrovat
a umenšit rozsáhlým, pečovatelským státem; tím, že z lidí snímají jejich individuální odpovědnost a přenášejí ji na stát, berou jim rovněž svobodu. Liberálové jsou sice za svobodu, ale na
otázku, co s ní mají lidé dělat, nám odpověď nedávají. Přinejlepším řeknou, že lidé s ní mají naložit, jak chtějí. Jenomže
otázka vyvstává: je skutečně úplně jedno, jak lidé se svou svobodou naloží? Nehrozí náhodou, že při jejím špatném uplatnění mohou lidé o ní přijít? Trpká zkušenost lidstva nás učí, že
hrozí právě to. A navíc, nejsou náhodou některá uplatnění svobody vnitřně hodnotnější, než jiná? Veškeré ideály ušlechtilosti, milosrdenství a statečnosti nás učí, že vskutku jsou. Těchto
věcí si liberálové obvykle vědomi nejsou. Jsou si jich však velice dobře vědomi právě konzervativci. Ti jsou za maximální svobodu slučitelnou s civilizovaným řádem, zároveň nám však poskytují odpověď i na otázku, jak mají lidé svou svobodu uplatnit správně: mají mravní povinnost svobodně volit to, co je
spravedlivé a dobré.
A Ronald Reagan konzervativcem věru byl. V roce 1983 – na
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vrcholu studené války – řekl: „Amerika, jež je silná vojensky
a ekonomicky, nestačí. Svět musí vidět Ameriku, jež je silná
morálně; s krédem a vizí. Ty nám dodávají odvahu a vedou nás
k úspěchům. Pro nás: hodnoty mají smysl.“ Reagan jako křesťan si byl vědom toho, co věděl již Aristoteles a co učí křesťanství: aby byl člověk plně svobodný, musí být mravný. Vnější,
politická svoboda pro plnou svobodu člověka nestačí. To proto, že pokud si člověk ve svém životě nevolí to, co jeho rozum
a svědomí nahlížejí jako správné, nýbrž se nechává (s)vést svými vášněmi, je vlastně otrokem hříchu. Aby se od hříchu osvobodil, aby se naučil kontrolovat a ovládat své vášně a choutky,
musí se cvičit v ctnostech a praktikovat je; musí se naučit
upřednostňovat to, co jeho rozum a svědomí nahlížejí jako
správné před tím, kam ho slepě tahají jeho vášně. Jen pak je
plně svobodným: volby činí on sám, jeho rozum; není pouhou
bezvládnou hračkou zmítanou svými vášněmi.
Být ctnostný má velice praktický vztah k zachování svobody,
konkrétně k její obraně. Aby lidé zůstali svobodní, musí být připraveni svou svobodu bránit. To znamená, že musí být připraveni svůj život riskovat při obraně svobody a nikdy se dobrovolně nesmířit s její ztrátou. Jinými slovy, musí být odhodláni
raději zemřít ve stoje, než žít na kolenou. Jen tak mají naději
svobodu ubránit proti těm, kdo by jim ji chtěli vzít. To naznačil president Reagan již ve svém prvním inauguračním projevu
20. ledna 1981: „Žádný arzenál, ani žádná zbraň v arzenálech
světa není tak mocná, jako mravní odvaha svobodných mužů
a žen.“ A ve svém prvním celonárodním projevu, v řeči
„A Time for Choosing“, pronesené v prezidentské kampani
v roce 1964 ve prospěch senátora Goldwatera, Reagan svým
spoluobčanům sdělil: „Vy i já máme rendezvous s osudem.
Můžeme pro naše děti zachovat tuto poslední nejlepší naději
lidstva na zemi, anebo je můžeme odsoudit k prvního vykročení do tisíciletí tmy. Pokud selžeme, alespoň ať naše děti, a děti
našich dětí, budou moci o nás říci, že jsme si svůj krátký pobyt
Ronald Reagan a morální vůdcovství
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zde zasloužili. Že jsme učinili vše, co jsme učiniti mohli.“
Jinými slovy, udržení svobody si nutně vyžaduje značnou dávku ctností: ctnost odvahy, ctnost statečnosti, ctnost odhodlání
upřednostnit riskantní boj za svobodu se zbraní v ruce před
pouhým pohodlným biologickým vegetováním v otroctví.
K druhému intimnímu kontaktu mezi svobodou a ctnostmi
dochází v bolestné otázce potratů. Nikde jinde se problémy nesprávně uplatněné svobody neprojevují tragičtěji: záměrným
zabitím malého človíčka. Propojení svobody s ctností je zde žádoucnější něž kdekoli jinde, neboť to, co jinak hrozí, je obludné: masakr neviňátek.
Prezident Reagan byl příslušníkem hnutí Pro-life – hnutí za
život počatých dětí. Právě za jeho vedení se Republikánská
strana stala stranou většinově Pro-life. Navazovala tím na své
kořeny v polovině 19. století, kdy vznikla jako strana odpůrců
otroctví. Lincolnovští republikáni byli tehdy proti tomu, aby se
některým lidským bytostem svévolně upíral jejich plně lidský
statut pod hanebnou záminkou jejich tmavé pleti, a proto se
jim následně upíralo i přirozené právo na svobodu.
Reaganovští republikáni jsou obdobně proti tomu, aby se některým lidským bytostem svévolně upíral jejich plně lidský statut pod hanebnou záminkou jejich malého věku, a proto se jim
následně upíralo i přirozené právo na život. Reagan sám považoval potratovou praxi za natolik velkou skvrnu na svobodné
západní společnosti, že za svého prezidentství napsal esej
„Potraty a svědomí národa.“ Přitom za největší omyl celé své
politické kariéry považoval svůj podpis na zákonu legalizujícím
potratovou praxi v Kalifornii – z doby působení v úřadu guvernéra tohoto státu. Tehdy se ještě nechal obelhat argumenty potratářů, že legalizace některých potratů prý zabrání většímu zlu
potratů nelegálních. Pak již ale nikdy žádnou obdobnou chybu
neudělal: věděl, že legalizace potratů některých je ze strany potratářské lobby jen krokem k legalizaci potratů všech. Toho se
Reagan hrozil, neboť stejně jako Lincoln, otázku lidských práv
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bral vážně. „Tyto pravdy považujeme za samozřejmé, že všichni lidé jsou si stvořeni rovni a svým Stvořitelem obdařeni určitými nezcizitelnými právy, mezi nimiž jsou právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí.“ – píše se v Deklaraci nezávislosti USA ze 4. července 1776; v Deklaraci, kterou se Amerika
vlastně zrodila. Když „všichni lidé“, pak všichni lidé – tedy
i černí mají právo na svobodu, říkal Lincoln, tedy i nenarození
mají právo na život, říkal Reagan.
Jak vidíme, Ronald Reagan byl přesvědčen, že ctnosti jsou
nezbytné pro zachování, ale i správné uplatňování lidské svobody. Co však podle jeho názoru lidi učí ctnostem, ale i utvrzuje ve ctnostech? To samé, o čemž byli přesvědčeni i Otcové
zakladatelé americké republiky: křesťanská víra v Boha.
Reagan v roce 1983 uvedl: „Otcové zakladatelé byli přesvědčeni, že víra v Boha je klíčem k tomu, abychom byli dobrými lidmi, a aby se Amerika stala velkou zemí.“ Ronald Reagan byl nejen velkým politikem svobody a velkým konzervativním státníkem, ale především hluboce a upřímně věřícím křesťanem.
V roce 1982 o sobě řekl: „Vždy jsem věřil, že my, každý z nás,
existujeme pro nějaký účel, že existuje Boží plán pro nás všechny. Nyní vím, že ty dny, jež mi zbývají, patří Jemu.“ Snad právě křesťanská víra byla tou největší Reaganovou inspirací pro
jeho oddanost věci svobodě. V již citované řeči A Time for
Choosing pronesl: „Musíme mít odvahu činit to, o čemž víme,
že je mravně správné; a politika appeasementu nás žádá, abychom přijali tu největší možnou nemravnost. Žádá nás, abychom si vykoupili bezpečí od hrozby atomové bomby tím, že
bychom prodali do věčného otroctví naše bližní, lidské bytosti
zotročené za železnou oponou, abychom jim řekli, ať se vzdají
své naděje na svobodu, protože jsme připraveni se s jejich otrokáři dohodnout.“
Právě víra v Boha, víra v to, že Bůh od nás chce, abychom
činili, co je správné, a nikoli, co je pouze pohodlné, vede reaganovské konzervativce k obhajobě těch politických postojů,
Ronald Reagan a morální vůdcovství

/ 17

které zastávají: ať již postoje, že lidé mají žít ve svobodě, že lidé
svobodní mají svou svobodu bránit a lidem nesvobodným k ní
i dopomoci; anebo postoje, že lidé mají nést odpovědnost za život svůj i své rodiny, a nečekat na stát, že bude o ně pečovat
a zaopatří je; ale i postoje, že lidé mají žít ctnostně, a proto žádné potraty – tj. zabíjení nenarozených nevinných – nebudou,
neboť ctnostní lidé je nepotřebují a ani nechtějí, neboť ví, že
jsou zlem.
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Margaret Thatcherová a Ronald
Reagan – vítězové studené války
Thatcherová, Reagan a Gorbačov
Hynek Fajmon
Margaret Thatcherová sehrála významnou úlohu nejen
v britské, ale také v mezinárodní politice. Její největší přínos se
týkal zprostředkování rozvoje vztahů mezi USA a SSSR.
Thatcherová byla stejně jako Reagan přesvědčena o tom, že
SSSR je říší zla a že je k němu třeba přistupovat z pozice síly.
V tomto ohledu vytvořila s americkým prezidentem pevný svazek. Její politika ale nebyla pouhým příklonem k USA.
Thatcherová tvrdě hájila v první řadě britské zájmy a v jistém
smyslu slova širší zájmy Západní Evropy.
Evropa vypadala až do roku 1989 zcela jinak než dnes.
Rozložení sil na starém kontinentu bylo v podstatě výsledkem
II. světové války. Evropa byla rozdělena na východní komunistický blok vedený SSSR. Členské země tohoto bloku byly totalitní státy podřízené v rámci tzv. Brežněvovy doktríny zájmům
SSSR. Na západní straně Evropy existovalo společenství států,
hlásících se k demokracii, svobodě a lidským právům. Většina
těchto zemí byla v té době již členem Evropských společenství
a jednou z nejvýznamnějších zemí tohoto klubu byla Británie.
Uprostřed Evropy potom leželo rozdělené Německo. Jeho
západní část vytvořená z amerického, britského a francouzského okupačního sektoru vyznávala hodnoty svobody, trhu
a demokracie. Tyto hodnoty západnímu Německu přinesly
nebývalou prosperitu. Východní část Německa vytvořená
Thatcherová, Reagan a Gorbačov
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z bývalého sovětského okupačního sektoru byla naopak pevnou součástí komunistického impéria. Život východních
Němců byl naprosto odlišný od života v západním Německu.
Hospodářská úroveň byla podstatně horší a navíc byl na každém kroku cítit vliv tajné policie Stasi. Kromě rozděleného
Německa, východního a západního bloku bychom v tehdejší
Evropě našli ještě blok několika neutrálních nebo nezúčastněných zemí, který tvořil jakýsi přechod mezi Východem
a Západem.
Evropa, ve které žijeme dnes, je výsledkem změn, které přinesl rok 1989. Toto uspořádání je stejně jako uspořádání předešlé výsledkem války. Rok 1989 byl totiž rokem porážky sovětského bloku ve studené válce. Jeho definitivní konec můžeme datovat rokem 1991, kdy se rozpadl SSSR. Reagan
a Thatcherová mají na tomto výsledku obrovský podíl.
Dokázali zkonsolidovat síly demokratického Západu k rozhodujícímu střetnutí, které proběhlo v 80. letech. Na jejich začátku vidíme agresi SSSR v Afghánistánu a poté hrubý nátlak na
Polsko, který skončil vyhlášením výjimečného stavu. Ve hře přitom byla i varianta opakování československého scénáře z roku
1968 proti Polsku. K tomu již ale naštěstí nedošlo a to mimo
jiné i z důvodu ostře odmítavého postoje USA a Británie.
Obdobně dramatický souboj mezi Východem a Západem
tehdy probíhal ve zbrojení. Západ šokovaný agresivitou sovětského vedení a rychlého zavádění nových útočných jaderných
zbraní reagoval radikálním zvýšením obranných výdajů a instalací amerických raket středního doletu v Evropě. USA se navíc rozhodly vybudovat systém protiraketové obrany. Tento
Reaganův projekt přispěl k pádu komunismu rozhodující měrou. V tomto okamžiku si totiž sovětské vedení uvědomilo, že
ve zbrojní soutěži nemůže dosáhnout převahy. Technologický
a finanční náskok Západu byl příliš velký. Právě uvědomění si
této skutečnosti připravilo půdu pro politiku uvolňování napětí a odzbrojení.
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Na sovětské straně došlo ve stejné době ke generační obměně v nejvyšším vedení státu. Do čela se postupně dostal
Michail Gorbačov. Západ o něm věděl již několik let předem
a systematicky jej podporoval. Již v roce 1984 se setkal
s Thatcherovou v Británii a během krátké doby se mezi nimi vytvořila pevná vazba. Nebylo to žádné přátelství, protože oba
měli naprosto rozdílné cíle. Bylo to něco jiného. Thatcherová
to vyjádřila slovy: „Je to člověk se kterým je možné se dohodnout.“ A na tomto základě vzniklá dohoda je základem dnešního uspořádání Evropy.
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Ronald Reagan, antikomunismus
a vítězství ve studené válce
Roman Joch
„Ronald Reagan vyhrál studenou válku, aniž by vypálil jediný výstřel.“ – řekla o něm Margaret Thatcherová. K tomu není
co dodat. Porazil komunismus. Je naším osvoboditelem.
Po druhé světové válce v Americe vzniklo aktivní politické
a intelektuální antikomunistické hnutí, jehož mnozí představitelé byli předtím komunisty či trockisty. Své exsoudruhy, jejich
taktiku a cíle, tedy znali dokonale. Proto byli přesvědčeni, že
poválečná americká politika vůči Sovětům, založená na strategii zadržování (containment), je nesprávná, neboť je pouze defenzivní a tedy dlouhodobě neúčinná. Z toho důvodu požadovali přejít do protiútoku a aplikovat vůči SSSR strategii osvobozování (liberation), která by na Sověty vyvíjela vnější tlak.
K ní se v 50. letech rétoricky připojil ministr zahraničí prezidenta Eisenhowera John Foster Dulles, který hodně mluvil
o zatlačení (roll-back) sovětské moci; v praxi však pro to neudělal nic.
Aktivním členem tohoto amerického antikomunistického
hnutí byl i Ronald Reagan. Ve volební kampani v roce 1976 byl
jediným prezidentským kandidátem, který kritizoval politiku
détente, tj. politiku zmírňování napětí se Sovětským svazem
a odzbrojování, neboť byl přesvědčen, že povede k posílení
Sovětů (řekl: „Détente – není to to, co je mezi farmářem a krocanem až do Dne díkuvzdání?“). To se ve druhé polovině
70. let potvrdilo, a tak byl Reagan v roce 1980 zvolen 40. prezidentem Spojených států.
Ronald Reagan byl přesvědčen, že společnost, v níž jsou lidé
svobodní a vládnou si sami, je neskonale nadřazená totalitaris22 /
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mu; a má být před ním nejen bráněna, nýbrž sama se má zasloužit o posunutí hranic svobody ve světě. Byl vůbec prvním
americkým prezidentem, který uplatnil strategii osvobozování.
Nehodlal svobodný svět pouze bránit, nýbrž přešel do protiútoku. Nechtěl s komunismem koexistovat, nýbrž ho chtěl zničit. O jeho vztahu k této tyranské ideologii nejlépe svědčí jeho
vlastní slova: „Západ odbyde komunismus jako nějakou bizarní kapitolu lidských dějin, jejíž poslední stránky právě teď píšeme.“ (1981) „Karl Marx měl v určitém ironickém smyslu
pravdu. Dnes jsme svědky velké revoluční krize – krize, v níž
jsou požadavky ekonomického řádu v přímém rozporu s požadavky politického řádu. Ale k této krizi nedochází na svobodném, nemarxistickém Západě, nýbrž v domově marxismu-leninismu, v Sovětském svazu. Je to Sovětský svaz, který jde proti
toku dějin tím, že upírá svým občanům lidskou svobodu a důstojnost… Postup svobody a demokracie odsune marxismus-leninismus na smetiště dějin, jako tam odsunul i jiné tyranie…“
(Projev v Britském parlamentu, 1982; International Herald
Tribune o něm napsal: „Jen ztěží lze být sofistikovaným
Evropanem, a zároveň obdivovatelem Reagana.“ – tedy sofistikovaným, ach tak!) Nebo i jeho slavná řeč o říši zla v březnu
1983: „Buďme si vědomi toho, že pokud sovětští vládci hlásají
nadřazenost státu, jeho všemocnost nad jednotlivcem a předpovídají jeho definitivní nadvládu nad všemi lidmi světa, jsou
ohniskem zla v moderním světě… Naléhám na vás, abyste se vyvarovali pokušení ignorovat fakta dějin a agresivní tendence
říše zla, považovat závody ve zbrojení za velké nedorozumění,
a tudíž se stáhnout z boje mezi právem a bezprávím, dobrem
a zlem.“ – Panečku, to teprve začali relativisté, zbabělci a komunisté šílet!
Reagan se však odradit nenechal: v západní Evropě rozmístil rakety středního doletu Pershing 2, které kompenzovaly
předtím rozmístěné sovětské rakety SS–20. Embargem sabotoval výstavbu sovětského plynovodu do západní Evropy, čímž
Ronald Reagan, antikomunismus a vítězství ve studené válce
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Sovětům přiškrtil hlavní přívod devíz. Odborový svaz
Solidarita v Polsku tajně dostával materiální pomoc. A na periferii sovětské moci Reagan poskytoval přímou podporu guerillám bojujícím proti místním komunistickým režimům
v Nikaragui, Angole, Kambodži a především v Afghánistánu,
kde sovětské válečné mašinérii citelně pustil žilou. V r. 1983
přímou vojenskou intervencí svrhl marxistický režim na
Grenadě; do té doby komunismus pouze expandoval (každou
zemi, které se zmocnil, si i podržel), Grenada byla prvním
zvrácením tohoto trendu a prvním úspěchem strategie osvobozování.
Snad ze všeho nejdůležitější byl však Reaganův program protiraketové Strategické obranné iniciativy (SDI) – tzv. „hvězdných válek“ – který byl započat v r. 1983. SDI Sověty skutečně
deprimovala. Právě pod jejím vlivem – v důsledku vědomí, že
zkostnatělé plánované sovětské hospodářství by obdobný projekt nebylo schopno financovat – dospěl Gorbačov k přesvědčení, že sovětský systém musí zásadně reformovat. Uvědomil
si, že v opačném případě závody ve zbrojení, které Sovětům
vnutil Reagan, prohraje. Jeho prvotním motivem nebylo komunistický systém demontovat, nýbrž reformovat a tak posílit.
Proto ta perestrojka – hospodářská reforma. Ta si ale vyžadovala svobodu kritiky – tedy glasnosť. Jenže problémem každé
despocie, každého tyranského režimu, je to, že začne-li se jednou liberalizovat, stává se zranitelným a rozpadá se. To byl
i případ Sovětského svazu. Ronald Reagan jej zbrojením přinutil k reformám, a tedy i k následnému kolapsu.
Teze, že ke krachu komunismu došlo pouze v důsledku jeho
vnitřní hospodářské neefektivity, je neudržitelná. Nesmírně
chudé režimy se udrží, jsou-li dostatečně brutální: to je příklad
dnešní Severní Korey či Stalinova Sovětského svazu v 30. letech, kdy tam byl hladomor. Avšak začne-li se nesvobodný režim vnitřně reformovat, poleví-li v bezohlednosti a krutosti
svých represí, může padnout. To byl případ sovětského bloku
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na konci 80. let. Co však bylo příčinou touhy vládců po vnitřních reformách? Vnější tlak Západu, eskalace mezinárodního
napětí, přechod ke strategii osvobozování, a závody ve zbrojení. V 70. letech Sověti neměli žádný důvod k reformám, neboť
je nikdo z vnějšku neohrožoval; v 80. letech měli důvod k reformám veliký, neboť vnější tlak byl značný. Zásluhu na osvobození střední Evropy – na našem osvobození – měl tedy Ronald Reagan, nikoli Gorbačov. Jedinou zásluhou Gorbačova
bylo, že v kritické hodině se nerozhodl pro kolosální masakr
lidí přirozeně toužících po svobodě, nýbrž raději akceptoval
ústup ze střední Evropy; i když ještě i v březnu 1991 poslal do
Vilniusu tanky, aby utopily v krvi volání Litevců po troše svobody.
Ronald Reagan byl antikomunistou slovem i skutkem, a to
včetně slova humorného. Měl nevyčerpatelnou zásobu vtipů,
jež rád při různých příležitostech vyprávěl – např. v den lidských práv 10. 12. 1986: „Jaký je rozdíl mezi demokracií a lidovou demokracií? Jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.“
Nebo: „Jak poznáte komunistu? Je to někdo, kdo čte Marxe
a Lenina. A jak poznáte antikomunistu? To je ten, kdo Marxe
a Lenina chápe.“ (1987). Ano, toto byl typický Reagan: člověk,
který v roce 1987 stál u Brandenburské brány a vedle zdi, jež
rozdělovala Berlín – a vyzývaje Gorbačova, utahoval si z něho:
„Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu! Pane Gorbačove, zbořte tuto zeď!“
Před pár lety potkal Ronalda Reagana jeden židovský emigrant z Ukrajiny, pozdravil ho a začal mu děkovat za svou svobodu a porážku komunismu. Reagan, již poznačen nemocí, nechápal, proč ho ten člověk zdraví, neboť už si nepamatoval, že
kdysi byl prezidentem. Zdvořile mu však odzdravil a řekl mu:
„Bojovat proti komunismu, to je má práce.“ – Ano, to byla jeho
práce. Bůh mu žehnej!

Ronald Reagan, antikomunismus a vítězství ve studené válce
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Ekonomická politika
M.Thatcherové a R. Reagana
Margaret Thatcherová:
obrat v hospodářské politice
Hynek Fajmon
Přínos Margaret Thatcherové v oblasti hospodářské politiky
lze nejlépe dokumentovat na osudu dnes celosvětově rozšířeného a používaného pojmu – privatizace. Do konce 70. let minulého století se jednalo o pojem veřejně naprosto neznámý
a nepoužívaný. To ostatně odpovídalo reálnému stavu západních společností. Ještě v 70. letech se totiž i na Západě využívalo institutu znárodňování. Jednalo se sice o vyvlastnění za
náhradu, ale i tak to byl proces ve své podstatě opačný privatizaci. O té naopak v 70. letech uvažovala pouze malá skupina
akademických ekonomů na několika, především amerických,
univerzitách. V 70. letech byl zkrátka na Západě v plné síle stát
blahobytu a tzv. smíšená ekonomika. O tržním hospodářství
a privatizaci se nemluvilo.
První signály blížících se změn paradigmatu hospodářské
politiky začaly přicházet ve druhé polovině 70. let. Celé hospodaření Západu bylo tehdy vystaveno vážné zkoušce způsobené ropnou krizí. Některé menší země jako například Nový
Zéland, Izrael a Chile začaly experimentovat ve své hospodářské politice s doporučeními monetaristů a přestaly naslouchat keynesiánským ekonomům. Zkušenosti z těchto experimentů byly vesměs pozitivní, a to bylo základním předMargaret Thatcherová: obrat v hospodářské politice
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pokladem pro rozšíření nové hospodářské politiky i do větších západních států.
První velkou ekonomikou Západu, která opustila keynesiánskou ekonomickou ortodoxii, byla Británie. Stalo se tak krátce
po nástupu Margaret Thatcherové do funkce premiérky.
Pozoruhodné bylo, že se k tomuto kroku novopečená premiérka odhodlala velmi rychle. Razance změn mnohé překvapila
zvláště z toho důvodu, že ve svém volebním programu z roku
1979 Konzervativní strana o tak velkých změnách nehovořila.
O to více je však začala provádět. V první fázi se změny
dotknuly rozpočtového hospodaření Británie, kde došlo k rychlému snižování veřejných výdajů a veřejného dluhu. Tyto kroky
vyvolaly zděšení mezi desítkami předních britských ekonomů,
kteří neváhali napsat premiérce otevřený dopis kritizující její
hospodářskou politiku. Ani to jí ale od jejích záměrů neodradilo. Naopak. Pořádek v rozpočtovém hospodaření byl pouze
začátkem.
Druhým krokem se stala privatizace státního sektoru v britském hospodářství. Tento proces byl v několika menších případech vyzkoušen již v prvním volebním období vlády Margaret Thatcherové. Výsledky byly povzbudivé a odpor zájmových skupin menší než thatcheristé předpokládali. Na základě
těchto skutečností se privatizace stala jedním z pilířů volebního programu Konzervativní strany v roce 1983. Tento rok přinesl Margaret Thatcherové druhé volební vítězství a možnost
realizovat program privatizace. Premiérka se chopila příležitosti velmi energicky a do konce svého mandátu v roce 1990
zprivatizovala desítky velkých britských podniků včetně například společností British Steel, British Airways a British
Telecom.
Program privatizace přinesl Británii ekonomický úspěch.
Vládě se díky příjmům z privatizace podařilo zlikvidovat veřejný dluh a nově zprivatizované společnosti si na trzích vedly
lépe než v době, kdy byly vlastněné státem. I přes tyto pozitiv28 /
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ní výsledky se privatizace setkala s poměrně masivním odporem zájmových skupin a opozice. Do povědomí i naší veřejnosti vstoupila více než rok trvající stávka horníků vedená fanatickým komunistickým odborářem Arturem Scargillem.
Jeho cílem bylo vyvolat prostřednictvím stávky politickou krizi
a donutit premiérku k demisi. O širších souvislostech a mezinárodní podpoře této akce ze strany komunistického světa
nemá smysl dlouze psát. Většina občanů ČR si dodnes pamatuje na demagogickou propagandu na podporu „nebohých horníků“. Bylo to stejné jako se ženami z Greenham Common,
které zmanipulované komunistickými agitátory, protestovaly
proti rozmístění amerických raket v Británii.
Zuřivý odpor levicového a zvláště komunistického světa proti všem aspektům politiky Margaret Thatcherové je důkazem,
že ohrožovala samu podstatu jejich záměrů. Přispěla tak nemalou měrou k definitivnímu pádu komunistického systému
a rozšíření prostoru svobody a demokracie.

Margaret Thatcherová: obrat v hospodářské politice
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Ronald Reagan a ekonomická svoboda
Roman Joch
Ronald Reagan svou zahraniční politikou ochránil americkou svobodu před sovětskou hrozbou a národům porobeným
pod komunistickým jhem svobodu opět navrátil. Svou politikou vnitřní však svobodu amerických občanů ještě zvětšil. Tím,
že roli amerického státu v jejich životech umenšil: přičinil se
o to, aby jim stát méně bral z toho, co si vlastníma rukama
a pílí vydělají.
Paradoxně, Reagan byl ve svém mládí levicovým demokratem. Ba co víc, byl odborářem – na přelomu 40. a 50. let dokonce předákem hereckých odborů. (Ronald Reagan byl zatím
jediným prezidentem USA, který byl odborářem.) Na přelomu
50. a 60. let však dospěl k přesvědčení, že „skutečným nepřítelem není ‚big business‘, nýbrž rozsáhlý stát“ s regulacemi a daněmi, které dusí lidskou tvořivost, brzdí tak hospodářský růst,
a tím udržují chudé v jejich chudobě. Stal se stoupencem svobodného trhu, a proto přešel od demokratů k republikánům.
Uvědomil si, že bohatství nevytváří stát a vláda, nýbrž lidé, jejich tvořivost, činorodost a pracovitost. Stát jim k tvorbě bohatství nejlépe pomůže tím, že jim uhne z cesty a nestaví do ní
překážky. Později – v roce 1981, když už byl prezidentem – uvedl: „My, kteří žijeme ve svobodných tržních společnostech,
jsme přesvědčeni, že růst, prosperita a v posledku i lidské naplnění vznikají a rostou zdola nahoru, nikoli od vlády směrem
dolů. Pouze je-li lidskému duchu dopřáno vynalézat a vytvářet,
pouze jsou-li lidé hmotně zainteresováni na hospodářských rozhodnutích a jejich úspěchu – pouze tehdy může společnost zůstat ekonomicky živá, dynamická, progresivní a svobodná.
Důvěřujte lidem. To je nevyvratitelné poučení z celého pová30 /
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lečného vývoje, jež popírá představu, že rigidní státní kontrola
je pro ekonomický rozvoj zásadní.“
Jenže v polovině 70. let stát lidem v cestě stál. Amerika se
octla v hospodářské stagflaci – tedy stagnaci i inflaci zároveň.
To stavělo na hlavu levicové keynesiánské teorie, podle nichž
mezi stagnací a inflací měla být nepřímá úměra: vlády prý
mohly inflační politikou dosahovat hospodářského růstu.
V druhé polovině 70. let se jim však dostalo obojího a ony nevěděly, kudy z nich ven. Proto si sympatie začaly získávat teorie ekonomické školy supply-side, která zdůrazňovala cestu
k prosperitě prostřednictvím lidské tvořivosti a činorodosti; ty
však byly škrceny příliš vysokými daněmi. Tito ekonomové vnímali daně jako demotivující trest pro podnikatele, v jehož důsledku klesá nabídka, a tedy i produkce, a tedy i hospodářský
růst. Naopak, ekonomiku může podle nich opět rozproudit jedině snížení daní, především nejvyšších sazeb daně z příjmu.
Tyto názory začal v polovině 70. let popularizovat deník The
Wall Street Journal a mezi politiky se jejich největším zastáncem stal právě Ronald Reagan.
Reagan byl přesvědčen, že „stát není řešením problému,
nýbrž jeho součástí.“ Svými intervencemi do ekonomiky může
málo pomoct, ale hodně uškodit. To proto, že: „Názor státu na
ekonomiku lze shrnout takto: Když se to hýbe, zdaňte to. Když
se to hýbe ještě dál, regulujte to. Když se to už nehýbe, dotujte
to.“ To však k větší prosperitě a tvorbě bohatství, mírně řečeno,
vůbec nevede. Co je tedy schopen stát pro ekonomiku udělat
pozitivního? Snížit daně. A právě to Reagan jako prezident učinil: nejvyšší sazbu daně z příjmu snížil ze 70 % na 28 %.
Výsledkem byl vyšší hospodářský růst a prosperita, která mimochodem trvá (s menšími výkyvy) v Americe dodnes.
Základy dnešní americké prosperity – a ekonomiky silnější než
je ta v Evropě či v Japonsku – byly tudíž položeny Ronaldem
Reaganem již na začátku 80. let 20. století. Reagan byl svými
daňovými škrty dokonce schopen nastartovat tempo hospoRonald Reagan a ekonomická svoboda
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dářského růstu tak vysoké, že – přesně v souladu s předpovědí
ekonomické školy supply-side – stát při nižších daňových sazbách vybíral vyšší daňové výnosy! Tedy snížení daní vedlo nejen k více penězům pro lidi, ale díky zdravější ekonomice
i k více penězům pro stát!
Proč tedy jedním z Reaganových hospodářských dědictví byl
i deficit státního rozpočtu? Protože i když státní výnosy při nižších daních rostly, státní výdaje rostly mnohem víc. Reagan zásadně zvýšil výdaje na obranu, aby závody ve zbrojení přivedl
Sovětský svaz ke krachu. Přitom z vyšších výnosů při nižších
daních by byl schopen díky ekonomické prosperitě, již dosáhl
snížením daní, financovat i své masivní zvýšení obranného rozpočtu bez jakéhokoli deficitu. Proč tedy k němu vůbec došlo?
Protože ve Sněmovně reprezentantů, jež rozpočet schvaluje,
měli většinu demokraté, a ti trvali i na zvýšení sociálních výdajů. Reagan s tím v rámci kompromisu souhlasil proto, aby mu
demokraté na oplátku odhlasovali snížení daní a zvýšení zbrojních výdajů. Kdyby však Reagan daně snížil jak chtěl, obranný
rozpočet zvýšil, jak chtěl, a sociální výdaje nechal na úrovni,
v níž byly, když přebíral úřad (jak původně taky chtěl), k žádnému deficitu by nebylo došlo. To však bylo v důsledku demokratické většiny ve Sněmovně neprůchodné, a tak nakonec při
nižších daních sice příjmy státu rostly, ale jeho výdaje rostly
mnohem víc. Výsledkem byl deficit. Ten však byl v průběhu
90. let – po skončení studené války díky Reaganovu vítězství
v ní a díky oživení americké ekonomiky jeho snížením daní na
začátku 80. let – bez problému vyrovnán. Ekonomické dědictví
Ronalda Reagana je tedy dvojí: ozdravil ekonomiku a rozšířil
svobodu občanů tím, že jim snížil daňové břemeno.
Máme-li charakterizovat Reaganovy názory jeho vlastními
slovy, musíme zmínit především: za prvé, reflexívní antietatismus. Přesvědčení, že stát je pro občana více břemenem než pomocí; pokud jde o zlepšování údělu lidí, dokážou to mnohem
lépe oni sami, než státní úředníci. Reaganovi se připisuje výrok:
32 /
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„Nejlepší mozky nejsou ve vládě. Kdyby tam nějaké byly, byznys by si je už dávno najal.“
Za druhé, přesvědčení, že tzv. progresivita daně z příjmu je
něčím zásadně nespravedlivým a nemravným. Ostatně, jako
krok ke komunizaci ji navrhl již Karl Marx ve svém
Komunistickém manifestu. Reagan rád a s oblibou citoval výrok, jenž pronesl skotský ekonom John Ramsay McCulloch:
„V momentu, kdy opustíte zásadní princip, že se od všech lidí
má vybírat to samé procento jejich příjmu či majetku, ocitáte
se na moři bez kormidla či kompasu, a neexistuje žádná míra
nespravedlnosti či hlouposti, již byste neučinili.“
Za třetí, instinktivní soucit s malým daňovým poplatníkem;
prostým, pracovitým člověkem, a nikoli s vládními byrokratickými elitami, které se chtějí nechat nést na jeho zádech. V roce
1982 Reagan prohlásil: „Naše loajalita patří malým daňovým
poplatníkům, nikoli těm, kdo by chtěli jejich peníze utrácet ve
velkém. Naši kritici skutečně věří tomu, že ti ve Washingtonu
vědí lépe, jak utratit vaše peníze, než to víte vy sami, lidé. My
jim to však v žádném případě nedovolíme.“
A konečně, nesmírný optimismus; víra v to, že pokud jsou
lidé svobodní a je jim dopřáno uplatnit svou tvořivost a činorodost, jsou schopni nesmírného zlepšení svého osudu a ulehčení svého údělu. Jak řekl Reagan sám v roce 1983: „Žádné
meze růstu neexistují, protože neexistují ani žádné meze lidské
inteligence, představivosti a důvtipu.“ A později, v roce 1991,
když už nebyl prezidentem, se k tomu vrátil slovy, jež by mu
mohly nepochybně sloužit jako epitaf: „Byl jsem označen za
věčného optimistu, který vždy shledá sklenici poloplnou, když
ji ostatní vidí jako poloprázdnou. Ano, to je pravda – vždy se
dívám na život z jeho světlých stránek. A nejen proto, že tak
mnoho z mých snů mi bylo dopřáno dosáhnout. Můj optimismus nevychází pouze ze silné víry v Boha, nýbrž i z mé silné
a neochabující víry v člověka.“
Co dodat o Ronaldu Reaganovi na závěr? Snad jen to, co si
Ronald Reagan a ekonomická svoboda
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on sám přeje, aby nám zůstalo o něm v paměti: „Ať již dějiny
o mě ještě řeknou cokoli, až odejdu, doufám, že uvedou, že
jsem se odvolával k vašim nejlepším nadějím, nikoli k vašim
nejhorším obavám; k vaší důvěře, nikoli k vaším pochybnostem. Mým snem je, aby vám na vaší cestě vpřed na vaše kroky
svítila lampa svobody, a vaši chůzi vám podpíralo rameno příležitostí.“ Ano, to dějiny o něm řeknou; a ještě mnohem víc!
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Nová pravice
Ladislav Mrklas

Podíváme-li se střízlivýma očima na historii euroatlantické
civilizace ve 20. století, nezbývá než konstatovat, že šlo o století obrovské ofenzívy sociálního státu a keynesiánské ekonomické politiky státních intervencí. Klasický ekonomický liberalismus se naproti tomu propadával do stále hlubší a hlubší
defenzívy. Toto konstatování platí bez výjimky o všech západoevropských i většině zámořských demokracií, o zemích socialistického tábora či třetího světa ani nemluvě. Zvláště po druhé světové válce přejímala západní pravice, včetně třeba britských konzervativců, vcelku ochotně paternalistické ideje, původně prosazované socialisty.
Ačkoli i západní svět po válce kráčel neochvějně doleva, přece jenom se objevilo několik osobností, které před tímto „pochodem“ důrazně varovaly a snažily se jej zvrátit. Zpočátku
byly spíše za podivíny. A tak ve chvíli, kdy si paternalisté uvědomili skutečnou „nebezpečnost“ jejich myšlenek, již bylo naštěstí pozdě. Zatím, co levicové i pravicové poválečné vlády
znárodňovaly, plánovaly a intervenovaly, v jistých kruzích se
připravovala půda pro hnutí vpravdě revoluční, avšak nikoli levicové, ale důsledně pravicové. Hnutí, jež do dějin vešlo pod
souhrnným označením „Nová pravice“
„Nová pravice“ je skutečně širokým termínem, který zahrnuje ideje a plány mnoha skupinek myslitelů, vědců a politiků,
zprvu roztroušených v různých koutech západního světa.
Přesto zde můžeme vystopovat dvě základní ideje: klasickou liberální ekonomickou teorii (ideje volného trhu v duchu Adama
Smithe) a tradiční konzervativní obhajobu pořádku, autority
Nová pravice
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a disciplíny. Ty pak vymezují dvě základní větve Nové pravice:
neoliberální a neokonzervativní.

Neoliberalismus
Neoliberalismus neznamenal v zásadě nic jiného než návrat
od moderního liberalismu, koketujícího se socialismem, k liberalismu klasickému, jehož krédo lze shrnout několika slovy:
„Soukromé je dobré, státní je špatné“. Liberální větev nové pravice v souladu s tím obhajuje minimální stát, ve kterém bude jedinec mít maximální svobodu. Dochází tak ke vzkříšení myšlenek Adama Smithe, a to především v dílech Friedricha Hayeka
a Miltona Friedmana. Byli to právě ekonomové, kteří v teorii
připravili velkou „pravicovou revoluci“, jíž pak ve vládní praxi
uskutečnili zejména Margaret Thatcherová a Ronald Reagan.
Tato revoluce byla postavena na předpokladu, že stát rozhodně
není tím, kdo by mohl a měl rozhodovat o rozdělování bohatství
ve společnost. Právě naopak. Stoupenci Nové pravice byli přesvědčeni o tom, že takovou roli může hrát jedině a pouze volný
trh, který nejen pragmaticky, ale i eticky považovali za správný.
Ostatně v souladu se Smithovou představou.

Neokonzervatismus
Neokonzervatismus je možné vysvětlit jako reakci na šedesátá léta 20. století se svojí až „extrémní tolerancí“, vedoucí
často ke zpochybňování samotných základů západního modelu života. Ideovým nepřítelem neokonzervativní Nové pravice
jsou studentští radikálové z konce šedesátých let, protestní hnutí proti válce ve Vietnamu, ale také feminističtí a ekologičtí
aktivisté. S tím, jak padají jednotlivé společenské autority, roste ve společnosti nepořádek, chaos a nestabilita. Proto se neokonzervativci vyslovují např. proti tolerantnosti vůči kriminalitě, kterou vždy považují za selhání jedinců, a nikoli společnosti, jak to vysvětluje levice. Neokonzervativci stejně tak podporují právo na vlastnictví a držení zbraně, posilování pravomocí
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policie, obecné zpřísnění trestů a také obnovení trestu smrti,
což se jim v řadě amerických států podařilo, v Británii přes
podporu samotné Thatcherové nikoli. Právě neokonzervativci
jsou také největšími odpůrci komunismu, který pro ně představuje hlavního vnějšího nepřítele svobody a západních hodnot.
Odtud pramení líčení Sovětského svazu coby „říše zla“ a mohutné zbrojení vedoucí až k ekonomického zhroucení sovětského bloku. Pro neokonzervativní Novou pravici je charakteristická také kampaň proti oslabování národní identity a národních států (viz vlna amerických zásahů ve světě – Grenada,
bombardování Lybie, Panama, Perský záliv či odpor M. Thatcherové vůči měnové a politické unifikaci Evropy).

„Svobodná ekonomika a silný stát“
Právě tak by mohlo znít nejstručnější krédo celé Nové pravice. Její ideje zapustily hluboké kořeny nejen v politice Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana a některých jejich současníků i následníků, ale i politické praxi významných představitelů pravice v postkomunistických zemích střední a východní
Evropy. I oni tedy dnes zastávají politiku, která je směsicí hodnotového konzervatismu a ekonomického liberalismu. Směsí,
kterou bychom snad mohli stručně vymezit těmito základními
kategoriemi:
– svobodná ekonomika založená na volném trhu a soukromém
vlastnictví; privatizace
– odpor vůči přerozdělování: nízké daně, odpor ke státním sociálním programům
– obrana tradičních hodnot proti všem levičáckým tendencím
(ekologismus, feminismus, trockismus, pacifismus, útoky na
rodinu...)
– silný stát, a to zejména v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti
– antikomunismus, národní stát a obrana národních zájmů.
Nová pravice

/ 37

Ronald Reagan
s Margaret
Thatcherovou
v Bílém domě

Ronald Reagan při projevu

Margaret Thatcherová
před Downing Street 10
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Margaret
Thatcherová
na předvolební
konferenci
Konzervativní
strany

Ronald Reagan
a Michail Gorbačov

Margaret
Thatcherová,
Helmut Kohl
a François
Mitterrand
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Margaret Thatcherová
Ronald Reagan

Margaret Thatcherová
s manželem Dennisem
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Ronald Reagan
s manželkou Nancy

Margaret Thatcherová
s Václavem Klausem
v Praze
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Nezapomenutelné věty

Margaret Thatcherová
O vlivu rodičů (odpověď na dotaz, čím na ni nejvíce
působil otec):
„Děláš všechno proto, že to považuješ za to nejlepší, co můžeš
udělat. Nenásleduj dav, neboj se být jiná. Ty rozhoduješ o tom,
co budeš dělat, a pokud je to nutné, dav povedeš. Ale nikdy ho
pouze nenásleduj.“
O politice a politicích:
„Můžete dát lidem ideje, kterým mohou věřit a na jejichž základě mohou jednat, pokud budou mít možnost. Dávat lidem
možnost je součástí toho, co je politika.“
O svém politickém krédu:
„Ano, věřím v některé věci velice silně. Ano, snažím se přesvědčovat lidi, že hodnoty, ve které já věřím, jsou takové, že stojí za to je následovat.“
„Když ke mně někdo přijde a zeptá se mě: Co můžete udělat
pro nás, drobné obchodníky? Já odpovím: Pouze jedinou věc
pro vás mohu udělat - učinit vás svobodnějšími, abyste si vše
udělali sami.“
O paternalismu poválečných britských vlád:
„Churchillova koncepce „státu blahobytu“ byla založena na
tom, že společnost potřebuje žebřík a bezpečnostní síť - žebřík
Nezapomenutelné věty
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k tomu, aby lidé mohli zlepšovat své postavení a vlastní pílí
stoupat vzhůru, a síť k tomu, aby nikdo nespadl. Poválečné vlády labouristů vytvářely záchrannou síť, ale uřízly žebřík.“
O socialismu:
„Léčit naše choroby socialismem je jako léčit leukémii pijavicemi.“
O sovětském Rusku a britské zahraniční politice:
„Rusové se orientují na ovládnutí světa. Dávají přednost puškám před máslem, my dáváme přednost všemu před puškami.
Vědí, že jsou světovou velmocí pouze v jednom aspektu zbrojním. Neúspěšní jsou ale v oblasti lidských práv a ekonomické. Pokud to Británie nepochopí, potom je odsouzena, jejich slovy, skončit v propadlišti dějin.“
O konzervativní politice:
„Nebudu nic měnit, abych získala popularitu. Jestliže někdy
konzervativní vláda začne dělat to, co je špatné, protože se bojí
dělat to, co je dobré, je čas, aby si toryové řekli „dost“.“
O poslání konzervativců chránit a šířit svobodu:
„Sdílíme společný názor ve Spojených státech i v Británii, že
naší první povinností je chránit vlastní svobodu, naší druhou
povinností je snažit se rozšířit hranice svobody, aby se z ní
mohly těšit i další národy.“
O médiích:
„Jestliže televize v západním světě užívá své svobody neustále
k tomu, aby ukazovala to nejhorší, co v naší společnosti je, na
druhé straně centrálně kontrolovaná televize v komunistickém
světě a v diktaturách předvádí pouze to, co je pro ně výhodné
a potlačuje vše ostatní - kdo se potom v tom má vyznat?“
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O evropské integraci:
„Nepracovali jsme celá léta, abychom osvobodili Británii od
paralýzy socialismu, aby se k nám nyní vplížil zadními vrátky
centrální kontroly a byrokracie z Bruselu.“
„Uchovejme si tedy naši rozmanitost. Ta dodává životu barvu,
originalitu, smysl. Buďme jednotni, ne ve vytváření byrokratických říší, ale svou příslušností k demokracii a vládě práva, ve
své snaze uchovat evropské dědictví, ve svém odhodlání, abychom již nikdy nebyli svědky Evropy rozdělené do dvou nepřátelských táborů.“
Oblíbený citát z „desatera“ Abrahama Lincolna:
„Nedosáhneš prosperity bez nabádání k šetrnosti. Neposílíš
slabé oslabením silných. Nepomůžeš chudým zničením bohatých. Nevybuduješ pevnou jistotu na vypůjčených penězích.
Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by si měli dělat sami.“

Ronald Reagan
O úloze vlády:
„Za současné krize vláda neznamená řešení našeho problému.
Vláda je totiž sama problémem. Čas od času nás svádí pokušení věřit, že se společnost stala již příliš složitou, než aby si mohla sama vládnout a že vláda prováděná skupinami elity je nadřazena vládě lidu a lidu samotnému. Takže otázka stojí takto:
Pokud nikdo z nás není schopen si sám vládnout, kdo tedy
z nás může vládnout druhým?“
O zadlužování státu a jeho občanů:
„Vy i já, jako jednotlivci, si můžeme vypůjčovat a žít si nad své
možnosti, ale jen na krátkou dobu. Proč si tedy nepřipustit i koNezapomenutelné věty
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lektivně, jako národ, že bychom neměli mít stejné omezení
v měřítku celé země?“
O hrdinství „všedního dne“:
„Máme veškeré právo nechat si zdát hrdinské sny. Ti, kdož tvrdí, že se nacházíme v době, kdy nejsou žádní hrdinové, prostě
nevědí, kam pohlédnout. Každý den můžete vidět hrdiny, jak
přicházejí nebo odcházejí z továrních bran... produkují dostatek potravin, aby mohli poskytnout výživu nám a pak i ostatním ve světě. Hrdiny potkáváte u přepážek, u pultů... Jsou to
podnikatelé, kteří si věří a věří v myšlenku, která vytváří nová
pracovní místa, nové bohatství a příležitosti. Jsou to jednotlivci a rodiny, jejichž daně podporují vládu a jejichž dobrovolné
dary podporují církev, dobročinnost, kulturu, umění a vzdělávání. Jejich vlastenectví je tiché, ale hluboké. Jejich hodnoty
jsou oporou našeho národního života.“
O prioritách své první administrativy:
„Nastal čas, abychom probudili průmyslového obra, abychom
dostali vládní orgány tam, kam náleží a abychom odlehčili těžkému břemenu daní. A to také budou naše první priority
a o těchto principech se nebudou přijímat žádné kompromisy.“
O morální převaze svobodných občanů:
„...žádná zbraň v arzenálu světa není tak úžasná, jako vůle
a morální odvaha svobodných mužů a žen. Je to zbraň, jakou
naši dnešní protivníci nemají. Je to zbraň, jakou my, Američané, máme. Nechť to pochopí ti, kdo provozují terorismus
a vydírají své sousedy.“
O své zahraniční politice vůči sovětskému Rusku:
„Základem mé zahraniční politiky je důrazné sdělení Rusům,
že již nehodláme smířlivě vyčkávat, zatímco se jimi vyzbrojo46 /
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vaní a financovaní teroristé snaží svrhnout demokraticky zvolené vlády.“
O pravicovém a levicovém ekonomickém programu
„Program Demokratické strany rovněž volal po „spravedlivějším rozdělování národního bohatství, příjmů a pravomocí“,
což jasně dokumentovalo, že demokraté hodlají konfiskovat výdělky těch občanů, kteří pracují, a přidělit je těm, kteří nepracují... Určitě to mysleli dobře - to se liberálům obvykle přiznat
musí. Ale naše hospodářství nepotřebovalo žádné plánovače.
Fungovalo proto, že bylo založeno na zásadách svobody; miliony lidí se každodenně pouštěly do práce a svobodně se rozhodovaly, jak budou žít a pracovat, jak utratí své peníze plynoucí z plodů jejich vlastní práce. Naše země přece nepotřebovala sociální inženýry či hospodářské plánovače. Náš ekonomický systém je založen na zákoně nabídky a poptávky a na
právech jednotlivce zvolit si, v jakém oboru bude pracovat, místo, kde bude žít, a na svobodě jednání až do té míry, pokud nejsou ohrožovány stejné svobody druhých.“
O svém prvním setkání s Margaret Thatcherovou:
„Původně jsem chtěl strávit s Margaret Thatcherovou jen pár
minut, ale nakonec jsme spolu hovořili téměř dvě hodiny.
Okamžitě se mi zalíbila, byla srdečná, ženská, vlídná a inteligentní, a hned od začátku rozhovoru bylo jasné, že jsme spřízněné duše, pokud jde o omezování vládních pravomocí a rozšiřování ekonomických svobod.“
O svobodném obchodování:
„Zásady, na nichž je založena moje podpora svobodnému
a spravedlivému obchodování, jsou velmi jednoduché. Svobodný obchod vychází ze skutečnosti, že lidé něco vyrábějí či poskytují určité služby a doufají, že o ně druzí projeví zájem...
Nezapomenutelné věty
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Svobodná soutěž přispívá ke zvyšování kvality výrobků a snižování cen. Pokud ovšem jednotlivé vlády začnou ceny regulovat, vyhlašovat dovozní kvóty, subvencovat výrobce či jinak zasahovat nepřirozeným způsobem do svobodného obchodování,
obchod již svobodný není a nemůže fungovat tak, jak by měl.“
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