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sl.ovo Úvooeu
K AMERIoKÉMU VYDÁNí

P estože by tato kniha vypadala v mnoha ohledechjinak, kdybychji psal

primámě pro americké čtená e, našla si mezitím v Americe tak pevné, byť

neočekávané místo, že by bylo nerozumné ji jakkoli p episovat. Její vydaní

v nové formě, témě deset let po jejím p íchodu na svět, je však z ejmě

vhodnou p íleŽitostí k objasnění jejího privodního cíle a k několika poznám'

kám ke zcela nep edpokládanému a v mnoha ohledech podivuhodnému rispě_

chu, kterého se jí v této zemi dostalo.

Tato kniha byla napsána v době války v Anglii a byla určena tak ka v'-
hradně anglick m čtená m, ba dokonce jedné velmi speciťrcké skupině

anglich ch čtenári. Když jsemji věnoval,,socialistumvšech stran", nemys-

lel jsem to nijak ironicky. Toto věnování má svuj privod v mnoha diskusích,

kteréjsem v p edchozích deseti letech vedl s p áteli a kolegy, kte í sympati_

zovali s levicí, a Cestu do otrocní jsem napsal jako pokračování těchto de-

bat.

Když se v Německu dostal k moci Hitler, vyučoval jsem sice již adu let

na lond nské univerzitě, ale s děním na kontinentějsem neustale zustával

v ílzkém kontaktu, kter'se mi da ilo udržet až do vypuknutí války. ztoho,
co jsem tehdy chápal o privodu a vvoji ruzrr ch totalitních hnutí, jsem zís_

kal pocit, že ang|ickáve ejnost - a zejména mí p átelé, kte í měli ,,pokroko-
vénánory" na sociální otávky - povahu těchto hnutí naprosto špatrrě chápe.

Tento dojem mě ještě p ed válkou p iměl, abych v krátkém eseji formuloval

to, co se mělo stát rist ední myšlenkou této knihy. Po vypuknutí války jsem

si však uvědomil, že ntaěně rozší ené nepochopení politického systému

našich nep átel' a brzy poté i našeho nového spojence - Ruska - p edstavu_



je závahté nebezpečí, kterému je t eba čelit systematičtějším risilím. V té
době již také bylo poměmě z ejmé, že i samotré Anglii ltrozi, že bude po
válce experimentovat zp sobem, kter' se podle mého názoru v jin ch ze_
mích tolik podepsal na zničení svobody.

A tak tato kniha vznikala postupnějako varování socialistické inteligenci
v Anglii a po nevyhnutelném zpoŽděni, zpťrsobeném pomalostí válečné v '-

roby, konečně vyšla počátkemjara roku l 944. Toto načasování shodou okol_
ností vysvětluje, proč jsem cítil pot ebu mírnit svou kritiku režimťr našich
válečn ch spojencri a volit p íklady spíše z německého prost edí, aby mi
vťrbec bylo dop ráno sluchu.

Zdá se, že kniha vyšla v p íhodn okamžik, a nemohu cítit nic než uspo-
kojení z rispěchu, kterého se v Anglii dočkala a kter _ ač jiného druhu *
nebyl menší neŽ později ve Spojenych statech. Celkově byla kniha p ijata
v duchu, ve kterém byla napsána, ati, jimžbyla adresována, se jejími argu-
menty váhtě zabyvali. Snad aŽ na několik čelních p edstavitelťr Labouris-
tické strany _ kte í, jako by chtěli ilustrovat moje poznámky o nacionalistic_
lc'ch tendencích socialismu, napadali knihu proto, že ji napsal cizinec -
p ijali Cestu do otroctví pem šlivm a otev en m zpťrsobem i lidé, jejichž
nejhlubší p esvědčení kritizovala, což na mě udělalo velilc' dojem.' Totéž
platí i o ostatrrích ewopslc. ch zemich, kde kniha později vyšla. Zcela ne_
p edvídanou radost mi zpusobilo obzvláště srdečné p ijetí, které se knize
dostalo od postnacistické generace v Německu,kdyžjí konečně p išly do
rukou v tisky p ekladri publikovan ch ve Šrrj'carsku.

Ve Spojen 'ch státech, kde kniha vyšla několik měsícri po svém vydaní
v Anglii, byla reakce poněkud jiná. P i psaní mě prakticky v bec nena_
padlo, že bych se měl snažit zaprisobit i na americké čtenrá e. V Americe
jsem byl naposled dvacet let p edtímjako student a zatl;- dobujsemjaksi
ztratil kontakt s v vojem americlc 'ch myšlenek. Nedokazal jsem s jistotou
p edpovědět, do jaké míry budou mé myšlenky na americké scéně relevant_
ní, a v bec mě nep ekvapilo, když nakonec první t i oslovená vydavatelství
knihu odmítla.2 Bylo rozhodně nečekané, když se kniha po vydaní u stáva-
jícího nakladatelství zaěalaprodávat v množství tak ka nevídaném u publi-
kace, která není wčena k populrárnímu čtení.3 Ještě více mě tehdy zaskočila
prudkost reakce z obou stran politického spektra _ záplava chvály z někte_
r chkruh avášnivánenávist zjin ch.

Na rozdíl od Anglie došlo v Americe k tomu, že lidé, ktenm byla kniha
p edevším určena, ji odbyli mávnutím rukyjako zlomysln 'a nešikovn ritok
na své nejvyšší ideály azÍejmě si ani nedali tu práci, aby se zab vali jejími

t_

argumenty. Je až pozoruhodné, jak silná slova a emoce se v někte-

r 'ch nejkritičtějších recenzích objevují.a Stejně p ekvapivé pro mě však bylo

nadšené p ijetí knihy ze strany mnoha lidí, do kteÚch bych byl nikdy ne e-

kl, že knihu takového typu vribec budou číst - a mnoh ch, u nichž dodnes

pochybuji, zda ji opravdu četli. Musím také dodat, že zprisob, jalcm byla

občas používána, mi živě p ipomněl pravdivost pomámky lorda Actona, že

,,up ímní p átelé svobody byli ve všech dobách vzácností; a její triumfy

by\y vždy zásluhou menšin, které vítězily díky tomu, že se spojily
s pomocníky, jejichž cíle se často lišily odjejich. Toto spojení, které je vždy

riskanÍrí, mělo často katastrofální následky'"

Nezdá se p íliš pravděpodobné, že by toto mimo ádně rozdílné p ijetí

knihy na obou stranách Atlantiku bylo zp sobeno v hradně rozdíly v narodní

povaze.Jsem od té doby čím dál více p esvědčen, že vysvětlení musí spočí-

vat v oďišné intelekturální atmosfe e v obou zemích v době, kdy kniha vy_

šla. otazky, jimiž jsem se zab val, už vAnglii a v Evropě obecně dávno

p estaly b t abstraktrími problémy. Ideály, o nichž jsem psal, sestoupily

dávno p edtím na zem a ijejich nejfanatičtější stoupenci mezitím na vlasbrí

kuži zakusili mnohé potiže a nep edvídané dťrsledky, k nimž vedlo jejich

praktické uplatnění. Psal jsem proto o jevech, s nimiž většina m 'ch evrop_

sk ch čtená ťr měla víceméně osobní zkušenost, a pouze jsem systematicky

a drisledně formuloval to, co ada lidí již p edtím intuitivně vytušila. Rozča-

rování z těchto ideál již probíhalo a jejich kriticlc rozbor jej potne m raz-

nil či explicitněji vyjádil.
Ve Spojen ch statech však byly tyto ideály dosud ěerswé a mnohem ďroub-

nější' Značná část tamní inteligence se touto infekcí nakazila teprve deset

nebo patnact let p edtím, a nikoli p ed čty iceti či padesáti lety jako v Anglii.
A navzdory experimenť m v podobě Rooseveltova,Nového ridělu" nezchla-

dila nadšení americk ch intelektuálrlpro nov typ racionálně zkonstruova-

né společnosti studenou sprchou praktická zkušenost. To, co se pro většinu

Evropanri stalo do jisté míry starou písničkou, bylo pro americké radikály

stale lákavm p íslibem lepšího světa, kter vzali za svrj a pěstovali během

nedávné hospodrí ské krize'
Ve ejné mínění ve Spojen ch státech se rychle mění a dnes si již ani

nevzpomínárre, že relativně krátce p ed vydráním Cesty do otroctví byl se
vší váárostí prosazován zcela extrémní typ hospodá ského plárrovaní a Rusko

se dávalo za vzor k napodobení , a to ze strany lidí, kte í zanedlouho poté

hráli v znarrnou roli ve ve ejném životě. Mohli bychom až p íliš snadno

uvést, o koho p esně šlo, ale ukazovat dnes na t5rto lidi prstem by bylo nefér.



Řekněme tedy pouze tolik, že v roce 1934 věnoval nově vznikl Národní
planovací u ad velkou pozornost p íkladu planovrírrí v Německu ,ItÁlii,Rusku
a Japonsku' o deset let pozdějijsme si pochopitelně zvykli označovat t;rto
země jako ,,totalitní", měli jsme za sebou dlouhou válku se t emi z nich
a,,studenou válku" se čwrtou p ed sebou. A p esto ještě tehdy zastrínci plá-
nování v Americe pohoršeně odmítali tvrzeni této knihy, že politiclc vvoj
v těchto zemich má cosi společného s jejich hospodá skou politikou. Nahle
začalo b t m dou popírat, že inspirace pro plánování p išla z Ruska, a tvr-
dilo se, ečeno slovy mého p edního klitika, že je ,jasnou skutečností, že
Itálie, Rusko, Japonsko a Německo se k totalitě dostaly velmi odlišn mi
cestami".

Celková intelektuální atrnosféra ve Spojen 'ch státech v době vydaní Cesry
do otroctvíbyla proto taková, Že kniha nutně musela buď hluboce šokovat,
nebo nesmírně potěšit _ podle toho, o Wery ze anep átelen 'ch táborťr se
jednalo. Proto zde kniha i p es nesmírn 'rispěch neměla takov'dopad, jak
bych si byl p ál či jaJcy měla v jin ch zemích. Je pravda, Že dnes se její
záxěry již obecně vnávaji. Jestliže p ed dvanácti lety p ipadalo mnoh m
tak ka jako svatokrádež, když někdo twdil, že fašismus a komunismus jsou
jen variantarrri téhož totalitarismu, k němuž zakonitě vede centrálni Íizeni
všech ekonomiclc ch aktivit, pak dnes je to běžně uzrrávan m faktem. Dnes
se dokonce všeobecně vznává, že demokratick socialismus je velmi oŽe-
havou a nejistou záležitostí, je pozna:nenán vnit ními ro?pory a vede zpra_
vidla k v 'sledkrim, které se mnoha jeho zastáncťrm velmi protiví.

Zatoto st ízlivější naladění jistě mnohem více vděčíme poučení z událostí
a populárnějším pojednráním o tomto problému5 než této knize. A nelze
dokonce ani íci, že moje hlavní teze jako taková byla v době vydaní knihy
privodní. Na obdobná starší varování se možná již pozaponrtělo, nicméně
je pravdou, že dávno p ed vydáním mé knihy ada autoru poukazovala na
rizika skr vající se v politice, kterou jsem kritizoval. Má-li tato kniha něja-
kou zasluhu' pak jistě nespočívá v zopakování této teze, ale v trpělivém
a podrobném rozboru drivodri, proč hospoda ské planování vede k takovm
nechtěn m drisledkrim, a v popsrání toho, jak k nim dochází.

Právě proto doufám, že nyní nastal v Americe pro vážrté zarryšlení nad
skutečnou argumentací této knihy vhodnější čas, než kdyžbylavydána po_

prvé. Vě ím, že to driležité v ní mťrže ještě dnes splnit swj ričel, ačkoliv
jsem si vědom toho, že onen twd ' socialismus, proti němuž je p edevším
namí ena - organizované hnutí usilující o záměrné ízení ekonomického
života státem jakožto hlavním vlastníkem v robních prost edkri - je

v západním světě už prakticky vyhynul m druhem. Století socialismu v tomto

smyslu skončilo pravděpodobně někdy kolem roku 1948. Mnoha iluzí s ním

spojen ch se muse|i vzdát i samotní jeho vudci a ve Spojen 'ch státech

ilinaa zf:atilo slovo socialismus mnoho ze své p itažlivosti. Jistě dojde

k pokusrim o rehabilitaci tohoto jména pro méně dogmatická, méně doktri-

na ská a méně systematická hnutí. Argumentace, kÍerou by bylo možno uplat_

nit pouze proti jasně definovan m koncepcím reformy společnosti, typic-

k m pro socialistické hnutí minulosti, by se však dnes mohla jevit jako boj

s věbn mi mlyny.
T ebaže radikální socialismus je dnes ďejmě věcí minulosti, některé z jeho

myšlenek pronikly p íliš hluboko do celkové struktury současného myšlení,

než abychom si mohli dovolit spokojeně za|ožitruce. V dnešním západnim

světě se možná najde jen málo lidí, kte í by chtěli p ebudovat společnost od

základri podle nějakého ideálního plánu, mnozí však dosud vě í na opa ení,

která sice nejsou určena ke kompletnímu p estavění společnosti, ale jejich

spojené prisobení by toho mohlo nerimyslně docílit. Dnes platí ještě více

než v době, kdy jsem tuto knihu psal' žehlásániopat ení, která se p i delším

pťrsobení zcela vylučují se svobodou ve společnosti, již dávno není věcí

politiclcj,ch stan. Směsice špatně sestaven 'ch a často rozporn 'ch ideálri,

které pod jménem ,,stát blahobytu" do ntaěné míry nahradily socialismus

v roli cíle reformátorťr, vyžaduje pečlirr rozbor, nemá'li p inést cosi velmi

podobného nejwrdšímu socialismu. To nemamená, Že by některé z těchto

snah nebyly jak uskutečnitelné, tak chvályhodné. Ke stejnému cíli se však

m žeme dopracovat mnoha ruzn mi zprisoby; a p i současném stavu ve ej-

ného mínění luozi, že nas nebpělivá touha po rychl 'ch v'sledcích p iměje

ktomu, abychom sahli po nástrojích mož';tá efektivnějších, ale neslučitel-

n,ch se zachováním svobodné společnosti. Sílící tendence uchylovat se

k vládnímu donucování a ďskriminaci tam, kde by stejného cíle bylo _ byť

snad o něco pomaleji - možné dosáhnout tipravou obecn 'ch pravidel,

a sklon k uplat ovaní p ímé statní regulace či vywá ení monopolních insti-

tucí tam' kde by rozvážnépoužití ťrnančních motivací mohlo vyvolat spon-

tánní risilí, nám zustává jako mocn ' odkaz socialistického období, kter

muže ovliv ovat politiku ještě nadlouho dop edu.

Jelikož v následujících letech nebude se vší pravděpodobností politická

ideologie mí it na jasně definovan ' cíl, ale spíše na postupnou změnu, je

dnes d ležitější než jindy si jasně uvědomit, že určitá opat ení mohou mičit
zákJady trátí ekonomiky a postupně zadusit tvo ivou sílu svobodné civili-
zace.Pouzekdyž pochopíme, proč a jak u určit ch drutrri ekonomické regu_



lacehrozi, že ochromí hnací síly svobodné společnosti, a která opa eníjsou
v tomto ohledu obzvlríště nebezpečná, mrižeme doufat, že nás experimento_
viání se společností nedovede do situací, kam se nikdo z nás nechce dostat.

Tato knihaje zam 'šlena jako p íspěvek k tomuto rikolu. Doufám, Že ale-
spo v současné klidnější aÍrrosfé e bude p ijata v duchu, v jakém byla mí_
něna, tedy nikoli jako v zvakodporu vuči jakémukoli zlepšení či experi-
mentu, alejako varování, abychom všechny změny ve společenském uspo-
ádálni podrobovali určitm testrim (jež jsou popsany v kapitole Wáda pr -

va), d íve než se vydáme cestou, znižm. rže b t náwat velmi obtížn '.

Skutečnost, žetato kniha privodně vznikla pro britské čtená e, snad není
p íliš na rikor srozumitelnosti pro americké publikum. P esto bych na tomto
místě rád učinil jednu terminologickou pomámku, abych p edešel p ípad_
n m nedorozuměním' Vcelém textu používrím slovo ,,liberál., v jeho p -
vodním vyznamu, známém z devatenáctého století, v němž se v BriLínii
dodnes použivá. V současném americkém irzu však často ozrračuje témě
prav ' opak. V rrímci maskoviíní americlc'ch levicov'ch hnutí, jemuž často
napomríhala i pom lenost těch, kte í ve svobodu skutečně vě ili, se slovo
,,liberál" vžilo jako označení pro ělověka prosazujícího témě všechny dru_
hy vládní regulace. Dodnes nechápu, jak mohli skuteční zastánci svobody
ve Spojen ch státech nejen p ipustit, aby se levice zmocnila tohoto tak ka
nezbybrého termínu, ale dokonce jí p ímo napomáhat tim, že jej sami za-
ěali používatjako hanliv vyraz. Je to obzvlášť politováníhodné proto, že
se následkem toho mnozí skuteční liberálové začali ontaěovat zakonzer_
vativce.

Je samoďejmě pravda, že v boji proti propagátorum všemocného státu
musí prav' liberál někdy spojit své síly s konzervativci, a za jist ch okol_
ností - jako tomu je v současné Británii _ ani nemá jinou možnost, jak své
ideály aktivně prosazovat. skutečn liberalismus se však od konzervativis-
mu stále liší a zamě ovat oba termíny by bylo nebezpečné. Konzervativis-
mus je sice nutr m prvkem stability každé společnosti, není to však pro
společnost vhodn proglam: se svmi paternalistick mi a nacionalistich. -
mi tendencemi a zbožiováním moci má často blíže k socialismu než
k pravému liberalismu. Jeho tradicionalistické, antiintelektuální a ěasto
mystické sklony nemohou nikdy (s vjimkou kráth ch období rozčarování)
zaprisobit na mladé lidi a vťrbec všechny ty, kdo věÍi, že chceme_li lepší
svět, nesmíme se za každou cenu bnánit změnám. Konzervativní hnutí musí
ze své podstaty obhajovat zavedenáprivilegia a p ijejich ochraně se opírat
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o vládní moc. Naopak podstatou liberďního stanoviska je odmínrutí veške-

r ch privilegií, chápeme_li privilegium ve správném a privodním vj'mamu
jako stav, v néntŽněkte í poživajipod stáfirí ochranou určit ch práv, kter -

mi ostatní za stejn ch podmínek nedisponují.

Snad bych měl uvést ještě několik slov na obranu svého rozhodnutí umož-

nit, aby kniha vyšla po uplynutí tak ka dvaceti let prakticky beze nněny.

Mnohokrátjsem se pokoušelji revidovat ajejistě adabodri, které bych rád

objasnilobšíměji, fomruloval opatrněji nebo podpo il více p íklady či d -

kazy. Všechny pokusy o její p epsaní však pouze lkáua|y, že uŽ nikdy nedo-

kážu vywo it tak írtlou knihu pokrvajicí tak široké téma. A zdá se mi, že

právě stručnostjejejí největší p edností. Byljsem proto nucen dojít k závěru'

že chci_li ke knize něco dodat, musím to vždy učinit formou samostafu 'ch

pojednání. Již jsem se o to pokusil vněkolika esejích, znichž některé se

zabyvajivíce do hloubky jisrmi filozofickmi a ekonomiclcmi otazkami,

kt ruch se tato kniha dot ká jen letmo.6 V další knize se pak zab vám spe_

cifick m tématem ko en , z lichŽ vyrustaly zde kritizované myšlenky,

ajejich souvislostí s těmi nejvlivnějšími anejsilnějšími myšlenkovmi proudy

tohoto století.7 A doufám, že zanedlouho doplním p íliš stručnou rist ední

kapitolu této knihy o dukladnější pojednání o vztahu mezi romostí a spra_

vedlností.8
Je zde však jedno téma, uněhož čtená oprávněně očekává, že se k němu

p i této pfiležitosti vyjád ím. Zárovei je to však otázka, o níž je ještě obtíž-

nější adekvátně pojednat v rozsahu menším, než je nová kniha. Ani ne rok
po prvním vydaní Cesty do otroctví se v Británii dostala k moci socialistic-
ká vláda, lÍerá v zemi panovala šest let. Vnucuje se proto otázka, nakolik

tato zkušenost potvrdila, či vyvrátila mé obavy, a musím na ni alespo struč-

ně odpovědět. Tento zážitek mě jistě utvrdil v m ch obavách a mohu snad

dodat, že vkánalreálnou existenci mnou popisovan 'ch obtíží mnoha lidem,

které by abstrakÍní argumentace nikdy nep esvědčila. A skutečně zaneďou-

ho poté, co se labouristická vláda dostala k moci, se některé otánky, jež moji

američtí kritici odb vali jako malování ěertanazeď, staly v Britanii hlavní_

mi tématy politické diskuse. Brzy se i v oficiálních dokumentech začalo

vrážně hovo it o nebezpečí totalitarismu, které plyne z ekonomického plá-

nování' Snad nic nedokládá lépe zprisob, jalcn vnit ní logika kolektivistic-

k 'ch opat ení dovedla socialistickou vládu protijejí vrili k donucováni,než

nasledující pasá z Hospodá ského p ehledu za rok 1947 (kteÚ minister-

sk p edseda p edložil v noru toho roku parlamentu) a jeji závěr:



''Mezi totalitním a demokraticlcm plánováním je zásadnirozdil.Totalitní plá_
noviíní pod izuje všechny individuální p áni a priority požadavkrim strítu
a pro tento čel používá rualé metody nátlaku, které jednotlivce p ipravují
o svobodu volby. Takové metody mohou b t nezbytné i v demokratické zemi
za krajně nebezpečné sitrrace, jakoje válečn 'konflikt. Proto britsk lid svěfil
své válečné vládě pravomoc ídit vrobu. Za normá|nich okolností se však
lidé v demokatick 'ch zemích své svobody ve prospěch vlády nevzdrívají. De-
mokratická vláda musí proto provádět hospodri ské plrínování tak, aby maxi_
málně zachovala svobodu volby jednotlivj'ch občan .,.

Na tomto prohlášení chvályhodn 'ch rimyslri je zajimavé to, že o šest
měsícri později byla stejná vláda v době míru nucena wátit do sbírky záko-
nri všeobecnou pracormí povinnost' Tento fakt jistě neztrácí na vyznamu,
namítreme-li, že tato pravomoc nebyla ve skutečnosti nikdy použita. Víme-
li totiž, že aďy mají donucovací moc, sotvakdo bude čekat na její praktic-
ké použití. P esto lze jen těžko pochopit, jak se vláda mohla držet i nadále
sv 'ch iluzí, když ve stejném dokumentu tvrdi, že ,,vládamusí nyní íci, jak
nejlépe vyžit zdroje v narodním zájmu", a ,,stanovit niírodu hospoda slc'
cíl: musí íci, co je nyní nejd ležitější a jaké majibytcíle vládní politiky,,'

Jistě, šest let socialistické vlády v Anglii nep ineslo nic, co by se podoba_
lo totalitnímu strítu. Twdí_li však někdo, že se tím vyvrací teze Cesty do
otroctví, nepochopil jeden z hlavních závěri knihy: totiž že nejdriležitěj ší
zslěna, k níŽ rozsáhlávládní regulace vede, je psychologického typu - pro-
měna lidského charakteru. To je z povahy věci pozvolny proces, kterj/ trvá
ne několik let, ale dokonce jednu nebo dvě generace. Je t eba zdtramit, že
politické ideály určitého naroda a jeho postoj k moci jsou zárove nrásled-
kem i p íčinou politick ch institucí, které mu vládnou. To mimo jiné na-
mená, že i silná tradice politické svobody není žádnou zárukou, kdyžprávě
nové instituce a zi <orry hrozí tohoto ducha postupně zničit. Takovm ná-
sledkrim se lze samoz ejmě vyhnout, pokud se tento duch včas opět upevní
a lidé swhnou stranu, která je vedla nebezpečn m směrem, akdyžtaké
rozemaji povďru nebezpečí a se vším odhodlríním změní nastoupen kurz.
Zatim ale není mnoho náznak , že by se něco takového vAnglii dělo.

P esto je celkem jasné, k jaké změně došlo v britském charakteru nejen
zavlády Labouristické strany, ale během mnohem delšího období, kdy ná_
rod požíval v hod paternalistického státu blahobyfu. Tyto změny je obtížné
dokánat, ale ělověk žijici v dané zemi je velmi jasně pocítí. Jako p íklad
uvedu několik v mluvn ch pasáží ze sociologického pruzkumu, ktery se
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zab valdopadem p emíry regulace na myšlenkové postoje mladé generace'

ZarĚfujese na situaci p edtím, než se dostal k moci labouristick 'kabineq tedy

zhrubav době, kdy taŮo kniha poprvé vyšla" a pojednívá p edevším o dusled-

cích regulací z doby viíllqy, které labouristicka vláda zavedlanatvďo:

,,P edevším ve městech se sféra dobrovolného jednaní smršťuje témě do ni-

coty. Ve škole, na pracovišti i doma se mnohé aktivity, které lidské bytosti za

normálních okolnost{ vykonávají svobodně, buď zakaanji,nebo na izují. Vzni_

kají zvláštní u ady, kter m se íkií ,,občanské poradny" a které mají zrlatelé
poutníky provést džunglí pravidel a těm neodbytn m ukazovatvzácné m ti-
ny, kde mriže soukromá osoba ještě o něčem rozhodovat... [Městsk chlapec]

je vychováván tak, aby nemohl hnout ani prstem, aniž se nap ed v duchu ze-

ptá, co o tom íkají p edpisy. Časov rozwh běžrého městského mladíka

v běžném pracovním dnu by ukiízal, že velk díl své pracovní doby tníví plně_

ním rutinních povinností, které mu p edepisují směrnice, na jejichž tvorbě se

žádn m zp sobem nepodílí, jejichž ziíměru sám p esně nerozumí a jejichž

vhodnost není schopen posoudit. ... Usuzuje-li z toho někdo, že městslc' mla-

dík pofiebuje více káaně a p ísnější kontrolu, je to ukvapen závěr. Bylo by

tefnější Íici, Že jiŽ teď trpí p emírou regulace. ... Podívá-li se na své rodiče,

starší bratry a sestry, zjišťuje, žejsou sviízáni p edpisy stejnějako on' Vidí, že

tomuto stavu natolik pfivykli, že témě nikdy neplánují ani vlastní silou nere-

alizují nic, čím by vybočili z p edepsaného postavení ve společnosti. Nevidí
tudíž p ed sebou žádnou budoucnost, v níž byjemu nebojin m lidem mohl

k něčemu b t vypracovan ' smysl pro odpovědnost. . .. [Mladí lidé] jsou nuce_

ni vst ebat tolik vnějších a zdrínlivě nesmysln 'ch naÍizeni, že se snaží najít

irnik a rilevu v co největší absenci kázrr *g

Je tedy p ehnan m pesimismem obávat se, že generace odkojená těmito

podmínkami se jen těžko sama zbaví pout, na které si uvykla? Tento popis

až p íliš napl uje p edpověď ,,nového druhu otroctví", kterou vyslovil de

Tocqueville:

,Joté, co swchovaná moc uchopí postupně každého ělena společnosti do své_

ho mocného sev ení a p izp sobí ho svm p edstavám, rozprost e svrij vliv na

celé společenství. Pokryje powch společnosti sítí drobn ch složit ch pravi_

del, miniaturních a uniformních' které brání i těm nejoriginálněji uvažujícím

a nejenergiětějším lidem vyčnívat z davu. Lidská vrile se nezlomí, ale zrrrěk-

ne,zohybáse a p izpťrsobí; lidé většinou nebudou nucenijednat, ale neustiíle



se jim bude v jednání brrírrit. Je to moc, která neničí, ale brání v existenci;
netyranizuje lid, ale stlačuje ho, vyčerpává, umlčuje a otupuje, aŽ se z nátoda
stane stádo krotlc,ch a pracovitychnliat, jehož pasf em je vláda. - Vždycky
jsem se domníval, že poddanství ádného, nenápadného a mírného typu, jaké
jsem právě popsal' lze snáze, než se lidé domnívají, kombinovat s určit mi
vnějšími projevy svobody, a že k němu dokonce mriŽe dojít pod pláštíkem
swchovanosti lidu."ro

De Tocqueville už dále nerozváděl, jak ďouho by taková vláda zťrstala
v rukou dobrotiv'ch despotťr, kdyžby p itom bylo mnohem snadnější' aby
se u moci nekonečně dlouho udržela skupina lotrťr, kte í by ignorovali veš-
kerou traďční slušnost v politickém Životě.

Měl bych snad také čtená m p ipomenout, že jsem nikdy neobvi oval
socialistické strany z toho, že zátměméusilují o nastolení totalibrího režimu,
a uŽ vfibec jsem z takov 'ch rimyslri nepodeďíval v dce starších socialistic-
k ch hnutí. To, co jsem se v této knize snažil dokázat a v čem mě britská
zkušenost stále více utvrzuje, je fakt, že nechtěné, avšak nevyhnutelné dri-
sledky socialistického plránovaní vedou k situaci, kdy se tato politika buď
musí prosadit totalitní silou, nebo se od ní musí upustit. V slovně podtrhuji,
že ,,socialismus lze uvést do praxe pouze metodami' s nimiž většina socia-
listu nesouhlasí", a troufnu si dokonce dodat, že v tom ,,starym socialistic_
lc m stranám branily jejich demokratické ideál ' a že ,jim chyběla bezcit-
nost pot ebná k takovému kolu"' Labouristická vláda bohuŽel budila do-
jem, že u britslc ch socialist jsou t5rto zábrany spíše slabší než u jejich
německch kolegu o pětadvacet let d íve. Němečtí sociální demokraté se
jistě ve srovnatelném období dvacát'ch let a ve stejně těžké, neJi těžší eko-
nomické situaci nikdy tolik nep iblížili totalitnímu plánovaní jako britská
labouristická vláda.

Protože zde nemohu podrobně rozebírat drisledky politiky této vlády,
ocituji místo toho mínění jin ch pozorovatel , kte í snad nebudou tolik po_
dez íváni ze zaujatosti. Některé nejvíce odsuzující komenta e totiž pochá-
zeji od' lidí, kte í byli krátce p edtím sami členy Labouristické strany. Na_
p íklad lvor Thomas docházi v knize očividně míněné jako vysvětlení jeho
odchodu ze strany kzávěru, že ,,z hlediska základních lidsk 'ch svobod je
celkem jedno, zda zv o|íme komunismus, socialismus či nacismus. Všechny
jsou p íklady kolektivistického či totaliÍrího státu ... Ve své podstatěje do
dusledkri doveden 'socialismus nejen totéž co komunismus, ale sotva se liší
i od fašismu."ll
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Nejvážnější hrozbu pro společnost p edstavuje rostoucí míra svévolného

vládního donucování a postupné ničení cenn ch zakladri britské svobody

avlády práva, a to p esně z drivodťr, které probírám v šesté kapitole. Tento

proces začal samozejmě dávno p edtím, než se dostala k moci labouristic-

kávláďa, a zesílil zejména v době války. Pokusy o hospodá ské plánovaní

za v|ády labouristu jej však doveďy tak daleko, Že již nemt eme s jistotou

ici, zda v Británii ještě panuje vládapráxa.,Nová despocie", p ed kterou

již p ed pětadvaceti lety varoval Britanii lord p edseda Nejvyššího soudu,

uŽ není (ak nedávno napsal časopis The Economisl) pouhou hrozbou, ale

každodenní skutečností.'2 Je to despocie vykonávaná naprosto svědomit'-

mi a poctiv mi byrokraty, kte í up ímně vě í, Že jednají pro dobro své vlasti.

P esto jde o svévolnou vládu, která se v praxi vymyká veškeré parlamentní

kontrole, a její mašinerie by byla ričinná pro špatné ťrčely stejně jako pro ty

dobré, k nimŽ se používá nyní. Myslím, že nebylo p íliš p ehnané, když
nedávno jeden britsk ' právník došel po pečlivé ana|yze těchto trendri

kzávěru, že ,,dnes v Britanii žijeme na hranici diktatury. P echod na ni by
byl snadn ' a hladlc a bylo by jej možné uskutečnit naprosto v souladu se

zákonem. V tomto směru již bylo díky obrovské moci současné vlády a ab-

senci jakékoli skutečné kontroly, jakou by znamenala psaná ristava, podnik-

nuto tolik krok' že Íy zbyv ajicise v porovnání s nimi j eví b ezvyntattné."|3

Mám-li čtena e odkázat na podrobnější rozbor hospodďské politiky brir
ské labouristické vlády a jejích následk , mohu jedině doporučit práci pro_

fesora Johna Jewkese Ordeal by Planning (London: Macmillan & Co., 1948).

Je to nejlepší mně zrrámé pojednání o konkrétní podobě jevri, které ve své

knize popisuji pouze obecně. Dopl uje ji proto lépe než cokoli, co bych

mohl sám dopsat, a podrobně vysvětluje poučení, jehož v aram zdalelr'a

p esahuje hranice Velké Britátie.
Nyní se zdánepravděpodobné, že by další labouristická vláda - pokud by

se v Britrínii dostala k moci - pokračovala v experimentech typu rozsráhlého

znrárod ování a plrínovrání' Ale v Britanii, stejně jako kdekoli jinde na světě,

znamená odražení írtoku systematického socialismu pouze chvíli oddechu

pro lidi, kte í touží zac|uánit svobodu. Vtomto čase oddechu miáme mož_

nost znow uvažovato svch ambicích a zbavit se všech součástí socialistic-

kého dědictví, kÍeré ohrožují svobodnou spoleěnost. Pokud však koncepci

společn ch cílri takto nep ehodnotíme, hrozí nám, že budeme nevědomky

pokračovat v cestě tam, kam by nás v slovn ' socialismus dovedl pouze

o něco rychleji.
F. A. HAYEK



pŘeouluvA r pnvníuu woÁní

Když odborník na společenské vědy napíše politickou knihu, je jeho první

povinností na rovinu to p iznat. Toto je politická kniha. Nechci to zastírat

(ak bych byl možná mohl) elegantnějšími a ctižádostivějšími termíny jako

,'společensko-filozoficlc esej". Ať se však tato publikace nazyvájakkoli,
podstatné je, že vše, co zde íkám, je odvozeno od určit'ch zakladních hod-

not. Doufám také, že se mi touto knihou podďilo splnit druhou a neméně

driležitou povinnost: vkázatvjasném světle, žeprávé na těchto zá{<ladních

hodnotách celá moje argument4ce spočívá.
Jednu věc bych však na tomto místě rád dodal. P estože jde o politickou

knihu, mohu s čist m svědomím prohlásit, že návory zde prezentované ni'
jak nesouvisejí s m mi politick mi zájmy. Nevidím žádn drivod, proč by
společnost typu, kter'zde prosazuji, měla mně osobně nabízet větší v hody

než velké většině m 'ch spoluobčanri. Naopak, mí socialističtí kolegové mi
vždycky íkají, že jako ekonom bych ve společnosti, p ed níž varuji, zaují-

mal mnohem v 'znamnější postavení než nyní _ ovšem pod podmínkou, že

bych dokázal p ijmout za své jejich nánory. Jsem si také jist'' že mrij nesou'

hlas s těmito názory nepramení z jejich odlišnosti od nazoru, jimiž jsem byl
odkojen. vŽdyť právě takové názory jsem srím v mládí zastáva| a kvťrli nim
jsem si zvolil ekonomii za sv j obor' A pro všechny, kdo v duchu současné

m dy hl edaj í za každ m po liticlc m nánor em osobní zájmy, bych snad j eště

dodal, že mám všechny drivody pro to, abych tuto knihu n epsal a nepubliko-

val. Jednak vím jistě, že se osobně dotkne mnoha lidí, s ktermi bych si rád

zachoval p átelské vztahy. Navíc jsem byl lcv li ní nucen odložit práci, pro

kterou se cítím lépe kvalifikován a jíž p ikládam z dlouhodobého hlediska

17



větší v'znam. A p edevším dob e vím, že jeji publikace negativně ovlivní
p ijetí m ch akademičtějších prací, na nichž mi tolik zá|eží.

Jestliže jsem tedy navzdory všemu došel k závěru,že napsat tuto knihu je
pro Ínne povinností, jíž se nesmím vyh bat, je to p edevším vinou podiv-
n ch a znepokojiv ch okolností debat o budoucí hospoda ské politice' jichž
si ve ejnost není dostatečně vědoma. Jde o to, že většinu ekonom už něko-
lik let zcela zaměsbrává váleěnámašinerie, takže je oficiální postavení nutí
mlčet. V drisledku toho ve ejné mínění o těchto otánkáchaž p íliš ovliv ují
amaté i a zt eštěnci - lidé, kte í si oh ívají vlastní polívčičku nebo se snaŽí
prodat |idem záaačn všelék. Za těchto okolností si ekonom, kter' má do_
sud čas na psaní knih, nemá právo nechat pro sebe obavy, jež jistě vznikaji
i v myslích ruroha jeho kolegri, kte í je nemohou ve ejně vyjaďovat. Za
jin ch okolností bych p itom s radostí p enechal pojednání o politiclc.ch
otánkách těm, kdo jsou k tomu více oprávněni a lépe kvaliťrkovríni.

Ús ední argument této knihy byl poprvé nastíněn v článku s názvem ,,Svo-
boda a hospoda slc'systém", kter vyšet v časopise Contemporary Review
v dubnu 1938 a později byl v rozší ené fomrě p etištěn ve sbomíku Tex|;
o ve ejné politice,uspo ádaném profesorem H. D. Gideonsem pro naklada_
telství University of Chicago Press (1939). Rád bych touto cestou poděko-
val redaktorum a vydavatelrim obou publikacizato, že mi rrmožnili použít
zde někÍeré z jimi vydan ch pasáží.

F. A. HAYEK
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p rouluvA K VYDÁNí z noxu t976

Tato kniha, kteroujsem napsal ve svém volném čase v letech 1940 až |943,

kdy jsem se ještě zaabka| p edevším čistě teoreticko-ekonomickmi pro_

blémy, se pro mě nečekaně stala začátkem vicenež fiicetileté práce v nové

oblasti. K tomuto prvnímu kroku novm směrem jsem se odhodlal z roz_

ho čení nad tím, jak naprosto mylně si angličtí ,,pokroká i" vykládají cha_

rakter nacistického hnutí. Tento hněv mě veď nejprve k napsání memoran-

da tehdejšímu editeli London School of Economics, siru Williamu Be-
veridgeovi, a posléze k članku vydanému r. 1938 v časopise Contemporary

Review,kter jsem pak na žrídost profesora Harryho G. Gideonse z Univenity
of Chicago rozší il pro vydríní v rámci jeho sborníku Texty o ve ejné politi-
ce. Nakonec, když jsem shledal, že všichni moji kompetentnější britští kole-
gové mají plné ruce prace s naléhavějšími válečn mi problémy, jsem se bez

velkého nadšení rozhodl rozší it své názory do podoby tohoto spisu. Na_

vzdory jeho zcela nečekanému rispěchu - ktery u p vodrrě nezarrr 'šleného

amerického vydrání ještě p edčil rispěch knihy v Británii - jsem z něj po

dlouhou dobu neměl p íliš velkou radost. P estožejsem na začátku otev eně

prohlasil, že jde o politickou knihg dala mi většina kolegÍr vědc najevo, že

jsem sv ch schopností využil na špatré straně; sám jsem měl nep íjemn

pocit, že vybočením z odborné ekonomie dělám něco, k čemu mi chybí kva_

liťrkace. Pomlčím zde o ntÍivé reakci, kterou kniha v jist ch kruzích vyvo_

lala, či o jejím podivuhodně rozdílném p ijetí v Británii a ve Spojen ch strí-

tech - o tom jsem se zrrínil p ed dvaceti lety v p edrrrluvě k prvnímu ame-

rickému paperbackovému vydaní. Pro p edstaw o typické tehdejší reakci

zmíním pouze slova jistého arámého ťrlozofq jehož jméno si nechám pro



sebe, kter' jednomu svému kolegovi vyčítal, že pochválil tuto skandální
knihu, kterou,,[on] samoz ejmě nečetl"!

P estože jsem se tedy poctivě snažil wátit se k čiste ekonomii, nedokrázal
jsem se ubranit dojmu, že problémy, v nichž jsem se tak nerimyslně zďal anga_
žovat, jsou složitější a v mamnější než problémy ekonomické teorie a že mno-
hé z toho, co jsem pouze naanďil, by se mělo více objasnit a rozpracovat. Když
jsem knihu psal, nepodďilo se mi zcela se oprostit od p edsudk a naivních
p edstav, které tehdy ovládaly ve ejné mínění, a ještě méně se mi podďilo vy-
hnout se tehdy panujícímu mratení pojmri a termínri, jehož jsem si od té doby
zaěa|byt silně vědom. Pojednaní o dusledcích socialistich. ch opafierrí, o které
se tato kniha pokouší' by navíc bylo neuplné bez odpovídajícího popisu toho, co
je pro spnávné fungovaní tžrího systemu zapo ebí a jaké v hody niím tento
systém p inďí. Právě naposled zrníněnému problému jsem zasvětil většinu své
další pnáce v této oblasti. Pnmím plodem mé snahy o objasnění toho, jak má
svobodn ' ad vypadag byla objemná k:tiha The Constitution of Liber1y (1960),
v níŽ jsem se v zasadě pokusil nově a systematičtěji formulovat učení klasické_
ho liberalismu devatenactého s oletí. Pocit, že i tato nová formulace ponechala
adu iležit ch otivekbezodpověď, mě veď k další pnáci na ďle o ťech svaz-

cích, nazvaném Law, Legblation, and Liberty' jehož první ďl vyšel v roce 1 973.
Vposledních dvaceti letech jsem se myslím o problémech probíran 'ch

v této knize dozvěděl mnoho nového, a p itom si nevzpomínám, že bych ji
během této doby movu četl. Nyní, když jsem tak pro irčely této p edmluvy
učinil, uŽ vribec necítím pot ebu se za ni omlouvat, ale spíše hrdost _ v ne-
poslední adě i na prozíravost, sjakoujsemji věnoval ,,socialistťrm všech
straď'. A skutečně, p estože jsem se od té doby dozvěděl mnohé, co jsem
p i psaní této knihy nevěděl, samotrrého mě p ekvapilo, kolik z toho, co má
pozdější práce potvrďla, jsem si uvědomoval už na začátkll. A t ebaže dou-
fám, Že má pozdější práce bude z odborného hlediska uspokojivější, mohu
nyní tuto ranou knihu bezváháni doporučit laick m čtenáťrm jako jedno-
duch apopulrárně napsan 'rivod do problematiky, o níž se stríle domníviím,
že p aťrí k nejzáv ažnějším otrázkám, které lidé musej í ešit.

Čtena se jistě v duchu ptá, jestli to znamená, Že jsem stále ochoten hlav-
nizávěry této knihy hájit. odpovídám jednoznačně kladně' Musím zde uči-
nit pouze jednu dliležitou poznámku, a sice že postupem času došlo
k terminologiclc m posunrim, které by p i čtení této knihy nlohly zprisobit
nedorozumění' V době, kdy jsem knihu psal, se slovo socialismus jedno-
značně používalo pro zniárod ování vrobních prosťedk azněj p irozeně
plynoucí centrální planování ekonomiky. V tomto smyslu má dnes nap í_
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klad Švédsko mnohem méně socialisticlc'režim než Británie nebo Rakous_

ko, ačkoli se Švédsko obecně považuje za socialističtější zemi. Je to dáno

tim, Žetermín socialismus začal ontaěovat p edevším rozsáhlé p erozdělo-

vaní p íjmri pomocí zdanéni a institucí státu blahobytu. U tohoto nového

druhu socialismu se drisledky, o nichž v knize hovo ím, dostavují pomaleji,

oklikou a nedokonaleji. Domnívám se, že konečny v'sledek obou typri so-

cialismu by byl v podstatě stejn ', jen proces' kter by mu p edcházel, by se

v tomto p ípadě poněkud lišil od toho, kÍer1 popisuje tato kniha.

Často se mi podsouvá tvrz eni,že každé hnutí smě ující k socialismu vede

nutně k totalitě. Toto nebezpečí sice existuje, alejá ve své knize nic takové-

ho netvrdím. P edkládám v ní spíše varování, že pokud nezměníme své po-

litické principy, čekají nás velmi nep íjemné drisledky, které si většina za-

stancri této politiky nep eje.

V jedné věci jsem se však v této knize skutečně m 'lil, a sice v tom, že

jsem podcenil v'znam ruského komunismu. Lze to snad omluvit tim, že

jsem knihu psalv době, kdy Rusko bylo naším válečn m spojencem, aže se

mi nepoda ilo zcela se oprostit od tehdejších intervencionisticlc'ch p ed-

sudk , a následkem toho jsem učinil adu ristupkri, které jsou z mého dneš-

ního hlediska neobhajitelné. Takéjsem si p i psaní knihy dostatečnějasně

neuvědomoval, jak špatně na tom společnost už tehdy v mnoha ohledech

byla. Tehdy jsem ještě nap íklad považoval jen za ečnickou otázku, zda

,,by někdo mohl twdit, že v Německu stále panuje právo," kdyby byl Hitler

získal své neomezené pravomoci p ísně irstavní cestou. Teprve později jsem

se dozvěděl, že p esně takov názor zastávali profeso i Hans Kelsen a Ha-

rold J' Laski a mohtái mnoho dalších socialistickych právníkri a politolo-

gri, na něž tito vlivní auto i p sobili. obecně mohu íci, že dukladnější zkou-

mání souěasnych trendri mé zrrepokojení a obavy pouze posílilo. Vliv soci-

alisticlc'ch myšlenek a naivní d vě ování v dobré mysly držitelri totalitrí

moci se od doby vzniku této knihy ve společnosti ještě více rozšíilo a zesílilo.

Dlouho mě mrzelo, že mě ve ejnost vnímá nikoli na základě mé vědečtěj-

ší práce, alejako autora spisku' kter'jsem považoval za dobově zatiženy.

Poté, co jsem se na své dílko znova podíval ve světle zhruba t iceti let další-

ho studia problémri' které se tehdy pouze zaěinaly objevovat' už se na celou

věc dívámjinak. Ačkoli kniha obsahuje adu věcí, lÍeréjsem v dobějejího

napsání nemohl p esvědčivě doložit, dovedlo mě myslím usilovné hledaní

pravdy již tehdy k určitému poznání, které muže pomoci i těm, kdo se Ínnou

nesouhlasí, aby se vyvarovali váárého nebezpečí.
F. A. HAYEK



Úvoo

Jen málo objevit lidi rozčiluje víc než ty, Iaeré ulraa$í p vod myšlenek
LORD ACTON

P ítomnost se od dějin liší v tom, že nevíme, co nám p inese. V znam uply_

nul ch událostí mrižeme zpěÍrě hodnotit a jejich drisledky není těžké vysto-
povat. Ale ve chvíli, kdy dějiny probíhají, pro nrís ještě dějinami nejsou.

Unášejí nás karrrsi do nearáma a my jen zÍidka máme možnost zahlédnout,

co|eži p ed námi. Jinak by tomu bylo, kdybychom směli prožít stejné udrí-

losti dvalaát p i plném vědomí toho, čeho jsme p edtím byli svědky. V jak
odlišném světle by se nárn věci jevily, jak v zr:amné a často anepokojivé by
nrám p ipadaly změny, kter ch jsme si napoprvé témě nepovšimli! Možná
je pro člověka lepší, že něco takového nem že nikdy zakusitanemá,žádné
zákony,ktermi by se dějiny nutně ídily'

Ale i p esto, že se dějiny nikdy p esně neopakují, a právě proto, že Žádny

v 'voj není nevyhnuteln ', m žeme se do jisté miry z minulosti poučit,

a vyhnout se tak opakování stejného procesu. Člověk nemusí b t prorokem,

aby si uvědomoval brozicinebezpečí. Nahodná kombinace zkušenosti a zá-
jmu mriže často jednomu člověku akázatudálosti ve světle, které zatím pro

většinu lidí zustrává skryté.

Následující stránky jsou v'sledkem zkušenosti, která se v nejvyšší mož_

né mí e podobá dvojímu ptožíváli stejného období - nebo alespo dvojímu

sledovaní velmi podobného myšlenkového vvoje. Něco takového by sice

nebylo možrré zakusit v téže zem| ovšem za jist ch okolností je to možné,

žije-li člověk postupně delší dobu v ťuzrr 'ch zemích' Aěkoli vlivy, jimiž se
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ídí myšlenkové proudy u nejcivilizovanějších nrárodri, jsou do značné míry
podobné, nemusejí vždy nubrě probíhat ve stejnou dobu či stejnou rychlos-
tí. Proto p estěhuje-li se člověk do jiné země, mťrže občas dvakrát sledovat
obdobné fáze ťyvoje myšlení. V takovém p ípadě se jeho smysly neb vale
zbyst í. Slyšíte_li podruhé stejné nrázory či jste-li svědky opat ení, s nimiž
jste se poprvé setkali p ed dvaceti nebo pětadvaceti lety, nabudou pro vás
nového vyzramu jako p ízrraky určitého trendu. Nazrračují neJi nutrost, pak
alespo pravděpodobnost, že se události budou ubírat obdobnym směrem.

Na tomto místě je nezbytné vyslovit nep íjemnou pravdu, že pokud nrím
hrozí opakování osudu nějaké země, pakje tou zemí Německo. Nejedná se,
pravda' o bezpros ední hrozbu a situace v Anglíi a ve Spojen 'ch státech je
stríle natolik vzdálena od toho, čeho jsme byli v posledních letech svědky
v Německu, že je těžké uvě it, že se ubíráme stejn m směrem. Jde o cestu,
která je sice dlouhá, avšak čím dále jsme pokročili, tím těžší je obrátit se
zpátky. JsmeJi z dlouhodobého hlediska str jci vlastního osudu, krátkodo_
bě jsme v zajeti myšlenek, které jsme si sami vytvo ili' Pouze pokud si toto
riziko včas uvědomíme, mrižeme doufat, že se mu vyhneme.

Anglie ani Spojené státy se zatim ani v nejmenším nepodobají hitlerov-
skému Německu, Německu současné války. Ale mezi myšlenkovmi tren_
dy v Německu z doby první světové války i po ni amezi současn mi proudy
v demokraticlc 'ch zemích mohou ti, kdo zkoumají myšlenkové proudy, sot_
va p ehlédnout podobnost, která je víc než powchní. V těchto zemích lze
nyní bezpečně rozpoanat stejně pevné p esvědčení, že stáfiti uspo ádání
vytvo ené pro obranné ričely má b t zachovríno i pro ričely nevojenské v'_
roby. Je zde stejné pohrdaní liberalismem devatenáctého století, stejn 'fa_
lešn; ,,realismus"' či dokonce c1mismus, stejné fatalistické p ijímání ,,nevy-
hnuteln 'ch trend ". A nejméně devadesát procent z poučení, které bychom
si podle halasn ch reformátorťr měli z této války odnést, je p esně stejn ch
jako ta, která si Němci vzali z p edchozí války a která tolik p ispěla ke
vzrriku nacistického systému. V pruběhu této knihy budeme mít ještě p íle-
žitost ukrízat, že s časovm odstupem patrácti ažpětaďvaceti let očividně
nrásledujeme německ p íklad ještě v adě dalších bodri. Ačkoli lidé nemají
rádi,když se jim něco p ipomíná, není to tak dlouho, co nám naši pokrokrí i
dávali německou socialistickou politiku za p íklad hodn následování, tak
jakoje v poslední době vzorem a ideálem progresivist Švédsko. Každy,
jehož paměť sahá hlouběji do minulosti, ví, jak silně ovliv ovalo německé
myšlení a prÍxe po dobu alespo jedné generace p ed první světovou vál_
kou ideály a politiku v Anglii a do jisté míry i ve Spojen 'ch státech.
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Autor této knihy prožil zhruba polovinu svého dospělého života v rod-

ném Rakousku v rizkém kontaktu s němec{ m intelektuálním životem

a druhou polovinu ve Spojen 'ch státech a v Anglii. V oné druhé části došel

postupně k pevnému p esvědčení, že p inejmenším některé z faktorí, jež

zničily svobodu v Německu, prisobí také zde, a že charakter a zdroj těchto

nebezpečí je zde ještě méně chápan než kdysi v Německu. Lidem stále ještě

nedocháziwchol celé tragédie, a sice že v Německu to byli p evážně lidé

s dobr mi rímysly, lidé námi obdivovaní a kladení zavzor demokratickm

zemím, kte í p ipravili cestu pro síly ztěles ující vše, co se jim protivilo _

pokud je p ímo sami nep ivodili. Naše šance vyhnout se podobnému osudu

však závisejí na tom, jak se tomuto nebezpečí postavíme a nakolik budeme

p ipraveni p ehodnotit i ty nejdražší ze sv'ch nadějí a ctiŽádosti, ukáže-li

se, že jsou pro nás zdrojem nebezpečí. ZatimtéměÍ nic nenasvědčuje tomu,

že bychom měli duševní odvďru p iznat si, že jsme se mohli m 'lit. Málokdo
je ochoten umat, Že vzestup fašismu a nacismu nebyl reakcí proti socialis-

ticlc'm tendrim p edchozího období, ale spíše nutn m drisledkem těchto

tendencí. Tuto pravdu odmítala většina lidí vidět i tehdy' když llž se všeo-

becně uznávala podobnost vnit ních režimri komunistického Ruska a nacio-

nálně_socialistického Německa v mnohych z jejich odpudiv'ch rysri. Ná-

sledkem toho mnozí ztéch, kte í se cítí nekonečně povmeseni nad omyly

nacismu a up ímně nenávidí všechny j eho projevy, zarove bojuj i za ideá|y,

jejichž uskutečnění by vedlo p ímo k obávané tyranii.

Jistě, analogie mezi vvojem ruzn 'ch zemibyvaji vždy klamné, avšak

na nich mrij argument nespočívá' Netwdím, že takov'vyvoj je nevyhnutel-

n . Kdyby tomu tak bylo, neměla by tato kniha smysl. Je možné mu p ede-

jít, pokud si lidé včas uvědomí, kam je jejich snahy mohou dovést. Avšak ď
donedávna se zdálo, Žekaždy pokus upozornit na hrozící rizikaje odsouzen

k nezdaru. Nyní ovšem jakoby nanával čas pro hlubší diskusi o celém pro-

blému. Nejen že se všeobecněji umávájeho existence, ale jsou zvláštní

drivody, které nas v této situaci nutí se k němu postavit čelem.

Lze namítnout, že dnes není vhodná doba na diskusi o otázce, na niž se

náuory tak ost e liší. Jenže socialismus, o kterém hovo íme, není záležitostí

stran, stejně jako otazky, o nichž diskutujeme, mají jen málo společného

s p edměty sporri mezi politickmi sÍanami. To, že některé skupiny chtějí

více socialismu než jiné nebo že někte í o něj usilují p edevším v zájmu

jedné skupiny adruziv zájrrť.l jiné, nemá s naším problémem pranic společ-

ného' DrileŽité je, že podíváme-li se na lidi, jejichž náaory dnes ovliv ují

dění v demokratickych zemích, zjistíme, že jsou všichni do určité míry soci-



alisty. Pokud již vyšlo z m dy íkat ,,dnes už jsme všichni socialisté.., pak je
to pouze tím, že je to p íliš nabíledni. Málokdo totiž pochybuje o tom, Že se
musíme nadále ubírat cestou socialismu, a většina lidi .e pouze pokouší
nasměrovat tento pohyb ve prospěch té či oné t ídy nebo .tupin|

Ve skutečnosti se však po této cestě ubíriíme pouze proto, ze si to skoro
všichni p ejí, a žádná objektivní fakta o nevyhnutelnosti tohoto smě ování
nesvědčí. K ridajné nevyhnutelnosti ,,pliínoviíní,,se ještě vy,jád íme později.
Musíme se p edevším ptát, kam niís toto smě ovríní dovede. Není snad mož-
né, že pokud by si lidé, jejichžp esvědčení dáványnisocialismu neodola_
telnou p itažlivost, uvědomili to, co zatimtuší jen málokte í, obrátili by se
Llruzou na ristup a upustili od podniku, kter si již pťrl stoleií získává tolik
lidí s dobrmi rimysly? Kam nás rozší ené názory naší generace dovedou,
to není problém jen jedné politické srany' ale každého' z nás - problém
nanejv š aktuálního vyznamu. Je možné si p edstavit větší tragédi i, než že
bychom ve snaze vědomě stavět svou budoucnost na nejvyšších ideálech
bezděky dosáhli pravého opaku cíle, za nějžjsme tojovaíii

Je zde všakještě naléhavější drivod, proč bychornse právě v tuto chvíli
měli vrážně pokusit porozumět faktoťum, které zpťrsobily vznik německého
národního socialismu: umoŽní niím to totiž lépe po^átnep ítele a to, oe
s ním vlastně bojujeme' Ne'ze pop ít, že se dosuá pramálo chápe' za jaké
pozitivní ideály bojujeme. Víme, že bojujeme za svobodu _ možrrost uspo-
ádat si život podle vlastních p edstav. To je jistě rictyhodn cíl, a]e nikoli

dostačující. Neposkytuje niím pevná stanoviska pot eúná pá uoi s neprite_
lem, jehož hlavní zbraní jepropaganda, a to nejen ve své nejk ikiavější for-
mě, ale i ve velmi nenápadn 'chpodobách. Tím méně je svoÚodajako žto cíl
dostatečná' máme-li s Hitlerovou propagandou bojovat mezi obyvateli zemí
pod jeho kontrolou a všude tam, kde její ričinky nezmizi uni'po porážce
zemí osy. Svoboda jako cíl nám nepostačí ani tehdy, chceme-li áokázat
ostatním, že to, zač bojujeme, si zaslouží jejich poáporu; a nestačí nrím
k vybudovaní nového světa, obrněného vuči nebezpečím, jimž podtehl ten
stary.

Je politovráníhodné, že demokatické země dávaly p i jednríní s diktátory
p ed válkou stejně jako p i pokusech o propagandu či v debatě o cílech
války najevo vni ní rozkolísanost a nejasnost číIe, cožlze vysvětlit pouze
jejich nejistotou ohledně vlastrích ideálri a odlišností od nep ííet.. nynir..
zmateni, protože jsme odmítali uvě it, že nep ítel mysu v}ně něktára pro-
hlášení, s nimiž jsme souhlasili, ale také proto, že jsme některm jehoi"^
tvrzením naopak až p íliš vě ili. Nenechaly se snad levicove, ste3nc.jako
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pravicové strany oklamat tvrzením, Že nacionální socialismus je ve služ-
bách kapitalist a staví se proti všem formám socialismu? vŽdyť kolik rys
Hitlerova systémlr nám bylo dáváno zavzor ze zcelaneěekan ch stran, aniž
si kdo uvědomil, že tvo í nedílnou část celého sytému a jsou neslučitelné se
svobodnou spoleěností, kterou se snažíme zachovat! Je až děsivé, kolika
nebezpečn 'ch omylri jsme se dopustili p ed a po vypuknutí války jen proto,

že jsme nerozuměli svému nep íteli. Témě se zdá,jako bychom nechtěli
rozumět, v čem spočíval vvoj vedoucí k totalitnímu režimu, protože kdy-
bychom porozuměli, mohlo by to ot rást nejdražšími iluzemi, kter ch se tak
k ečovitě držíme.

Naše jednríní s Němci nepovede k žádnému konci, dokud nepochopíme
charakter a vzestup myšlenek, kteréje nyní ovládají. Dnes opět prosazova_
ná teorie, že Němci jako takoví jsou od pfirody z|í, je těžko obhajitelná
a neslouží p íliš ke cti těm, kdo ji zastrívaji. Znevažuje celou adu anglosas_

lc,ch myslitel , kte í za posledních sto let pohotově p ebírali to nejlepší _
a ne jenom to nejlepší - z němeclc'ch myšlenek. P ehlíží skutečnost, že
když p ed osmdesáti lety psal John Stuart Mill své velké pojednáni o svo-
bodě, čerpal inspiraci p edevším u dvou Němcri _ Goetha a Wilhelma von
Humboldta', a opomíjí fakt, že dva nejvlivnější duchovní p edchťrdci ně_

meckého národního socialismu - Thomas Carlyle a Houston Stewart Cham_
berlain _ byli Skot a Angličan' Ve své hÍubší podoběje tento názor ostudou
pro všechny, kdo skrze něj p ebírají ty nejhorší prvky německ ch rasov ch
teorií.

Problém nespočívá v tom, proč jsou Němci sami o sobě špatní - což jistě
wozeně nejsou o nic více neŽ kterjlkoli jinj, národ _, ale jaké okolnosti
umožnily za posledních sedmdesát let postupn 'r st, a nakonec i vítězswí
určitého souboru myšlenek a proč toto vítězství v konečné fázi vyneslo ty
nejhorší z nich do vedoucích pozic. Pouhá nenávist ke všemu německému
namísto ke konkrétrím myšlenkám, které nyní v Německu vládnou, je ne_

smírně nebezpečná i z toho d vodu, že si v ní někte í zaslepeně libují, na-
místo aby čelili skutečné hrozbě. Tento postoj není bohužel niěímjin m než
fomtou vyh bavosti, zprisobenou neochotou rozezlat tendence, kÍeré se
neomezují jen na Německo, a neochotou p ehodnotit, či v p ípadě nutrosti
zawhnout nánory, které jsme od Němc p evzali a které nás stejně jako je
suíleještě zaslepují. Je to dvojnásob nebezpečné i proto, Že tltrzeni, že za
nacismus mriže jen zvlráštní zlo vlastní v'lučně Němcrim, se snadno m že
stát záminkou, aby nrím byly uruceny právě ty instituce, které ono zlo p i_

vodily.



V klad událostí v Německu a v Itálii, kter,- tato kniha p edkládá, se vel_
mi liší od v'kladu většiny zahraničních pozorovatelti a exulant z těchto
zemí' Apokud je tato interpretace správná, vysvětluje také, proč je pro člo_
věka, kter,. jako většina exulantu a zahraničních dopisovatelri anglick 'ch
a americlcj'ch listr) zastáv^p evládající socialistické názory, taKka nemož_
né vidět ony události ze správného rihlu. Povrchní azavádějicinázor,ktery
vnímá nacionální socialismus jako pouhou reakci těch, jejichž privilegia či
zájmy byly postupujícím socialismem ohroženy, zastáv aji p irozeně všich-
ni, kdo -byť sarri po jistou dobu aktivní v myšlenkovém pohybu vedoucím
k nacionálnímu socialismu _ se v jistém okamžiku jeho rn-voje zaruzi|i
a následkem konfliktu s nacisty byli nuceni opustit vlast. Ale pouh ' fakt, že
počeÍrě p edstavovali j edinou skutečnou opozici vriči nacismu, nezrraÍtená
nic jiného, nežžev širším smyslu se prakticky všichniNěmci stali socialisty
a že liberalismus ve starém slova smyslu byl socialismem vytlačen. Jak se
zde budeme snažit ukázat, konflikt mezi nacionálněsocialistickou ,pravicí"
a,,levicí" v Německu má charakter st etu, kterjl zi/r.onitě vmiká mezi sou-
pe ícími socialistick mi frakcemi. Je_li však tento vyklad správny, zname-
náto, Že mnozí z oněch socialistick 'ch uprchlíkťr nyní tím, Že lpí na sr"_ ch
p esvědčeních, byť s nejlepšími rimysly, ženou své nové vlasti tam, kde skon-
čilo Německo.

Mnozí moj i anglosaští p átelé b vají šokovani polofašistickymi názory,
které občas sl 'chají od německ 'ch uprchlíkri, o jejichž up ímně socialistic_
kém p esvědčení nemriže b t pochyb. ovšem zatimco oni to p ipisují jejich
německé národnosti, pravé vysvětlení spočívá v tom, že jde o socialisty,
které zkušenosti doveďy o několik fázi dál, než se zatimnachánejí socialis-
té v Anglii a v Americe. Je jistě pravda, že němečtí socialisté našli ve své
zemi značnou oporu v určif'ch rysech pruské tradice. Tato p íbuzrrost mezi
prušáctvím a socialismem,nanižbyly v Německu obě strany pyšné, ostatně
také podporuje náš hlavní argument.2 Bylo by však mylné se domnívat, že
totalitní režim se zrodil spíše ze specificky německého než socialistického
prvku. Společn m rysem Německa, Ruska a ltalie nebylo prušáctví, ale prá-
vě rozší enost socialisticlc ch nazoru - stejně jako se nacismus nezrodil
z id' zako eněn ch v pruské tradici, ale z lidov'ch mas.
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oPUšTĚnÁ cEsTA

Záktadní tezí tohoto programu je nikoli to' že systém svobodného

podnikání za tičelemL*h, této generaci selhal, ale že dosud nebyl

vyzkoušen' 
F. D' RooSEvELT

Když se vvoj civilizace stočí nečekan m směrem _když se namísto p ed_

potua*eio šoustavného pokroku nahle ocitneme wá í v tva hrozbám, jež

sivmyslispojujemesbarbarskouminulostí-,p irozeněobvi ujeme.všech-

''o 
*ázoe,lelr ne sebe. Copak jsme všichni nebojovali podle nejlepšího

svědomí, copak tolik našiclrnejosvícenějších duchťr neusilovalo bez ustaní

o lepší světí Nevkládali jsme snad všechno risilí a naděje do boje za větší

svobodu, spravedlnost u tut'ouytt A jeJi v sledek tolik odlišn od vytou-

Ženych citi - zira-ti nám namísto svobody a blahobynr do tva e jen va_

zalswí a bída -, není snad jasné, že naše dobré irmysly musely zhatit nějaké

nekalési|y,žejsmesemuselistatobětíjakésizlémoci,nadnížjet eba

z-yitězit,n.z .. opět vydáme na cestu k lepší budoucnosti? Ať se naše p ed_

stavy o viníkovi liší sebevíc; ať už je to zl kapitalista, nebo podlostjedno_

ho konkrétlího národa, hloupost p edchozích generací, ěi spoleěenslc ád'

kter se nám _ navzdory pril století wajícímu boji - dosud nepoda ilo zcela

"*y*i'' 
jsme všichni - nebo jsme alespo donedávna byli - skálopevně

pi.rueaeáni o jednom: totižževudčí myšlenky, které byly v uplynulé gene_

iaci společné uctsi''e tai s dobrmi irmys1y a určova1y hlavní zrrrěny v ávo-

te naší společnosti, nemohou b t mylné. Jsme ochotni p istoupit v podstatě

na jaké{oli vysvět1ení v1eklé 1aize naší civilizace 1oomě jediného: že by
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totiž stav, v němž se svět v souěasnostinachláai,mohl b t v'sledkem oprav_
dového omylu na nďí staně a že snaha o realizaciněkter ch nďich nejdraž-
ších ideálri očividně p inesla Úsledlcy naprosto odlišné od nďich očekávrání.

Atakzatimco věnujeme veškerou energii na to, abychom tuto válku p i_
vedli k vítěnrému konci, občas jako bychom zapomínali, že hodnoty, zanéž
bojujeme, byly jiŽ p ed válkou někde ohroženy' a vněkter ch oblastech
dokonce zničeny. A p estože v tomto okamžiku jsou nositeli odlišn ch ide-
álri znep átelené narody bojující o jejich existenci, nesmíme zapomilat, že
tento konflikt vzešel ze s etu myšlenek v riámci něčeho' co ještě celkem
nedávno bylo společnou ewopskou civilizaci, a že tendence, jež vyvrcholi-
ly vznikem totalitrích režimri' se neomezovaly jen nazemě,které jim nako-
nec poďehly. A t ebaže prvo ad m rikolem je nyní vyhrát válku, vítězswí
nám p inese pouze další p íležitost vyrovnat se s základními problémy
anajit zprisob, jak se vyhnout osudu, kterému p íbuzné civilizace poďehly.

V trrto chvíli nám možná p ipadá poněkud zatěžko uvažovat o Německu,
Itálii či Rusku nikoli jako o jin ch světech, ale jako o produktech myšlenko-
vého vvoje, na němž jsme měli ričast i my. o něco snadnější a pohodlněj-
ší _ alespo co se našich nep átel t če - je myslet si, že jsou irplně jiní než
my aže co nastalo u nich, se u nás stát nem že. A p ece dějiny těchto zemí
v letech p ed vzestupem totalitního systému vykazovaly jen málo rysri, kte_
ré bychom dob e neznali i z vlastrí zkušenosti. Vnější konflikt je v'sled_
kem ewopské myšlenkové transfonrrac e, v niž jirupostupovali o tolik rych-
leji, že se s našimi ideály octli v nesmi itelném rozporu, avšak z níž jsme ani
my nevyšli zcela nedotčení.

To, že změna myšlení a síla lidské vťrle p ivedou svět tam, kde se dnes
nacházi' ačkoli lidé takov v'sledek nep edvídali , a Že nás žádná falrtická
zněna k takovému uzprisobení myšlenek nenutila, si anglosaské narody z ej_
mě obzvlášť obtížně p ipouštějí právě proto, že jsou v tomto vvoji - na-
štěstí pro ně _ za většinou ostatrích evropsk'ch národri pozadu. Stále vě í_
me, že ideály, jimiž se ídíme a jimiž jsme se íďli po celou minulou genera-
ci, se naplní někdy ve vzdálené budoucnosti, a neuvědomujeme si, nakolik
už za uplynul ch pětadvacet let proměnily nejen svět, ale i nďe vlasbrí země.
Stále ještě vě íme, že až donedávna jsme se ídili tím, čemu se poněkud
mlhavě íká myšlenky devatenáctého století či princip laissez faire. V po_
rovnání s ostatrrími zeměmi a z pohledu nedočkavc , kte í se změnu snaží
urychlit, mriže mít toto p esvědčení určité opodstatrrěni. Jenže ačkoli se
Anglie a Amerika až do roku 1931 ubíraly jen velmi pomalu po cestě, na níž
ostatní byli mnohem dále, již tehdy po ní urazily takovou vzdiílenost, že jen
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tí, jejichžpaměť sahá do let p ed minulou světovou válku, vědí, jak vypadá

liberální svět.'
Klíčov m bodem, kter'si lidé u nas stále ještě témě neuvědomují, není

však jen rozsah a vynarl zrněn, k nimž za poslední generace došlo, ale

fakt,že ntarnenajiradikální obrat ve vyvoji našich myšlenek a společenské_

ho uspo ádání. Po dobu nejméně pětadvaceti let p edtím, než se strašiďo

totalitarismu proměnilo v reálnou hrozbu, jsme se postupně vzdalovali od

zríkladních myšlenek, na nichž je vybudována západni civilizace. Pro sou-

časnou generaci je hlubolc m šokem, že nás toto smě ováni, jež jsme zahá-

jili s tak vellc mi nadějemi a ctižádostí' mohlo p ivést Wá í v tva hruzám

totality, a stále odmítáme spojitost mezi oběma skutečnostmi p ipustit. P e-

sto tento ''.j.voj pouze potvranje varování otcri liberální filozofie, kterou dosud

vyznáváme. Postupně j sme opustili svobodu v ekonomick 'ch záležitostech,

beznižp itom osobní a politická svoboda nikdy nemohla existovat. A p e_

sto, že nás někte í z největších politick 'ch myslitelri devatenáctého století
jako de Tocqueville a lord Acton varovali, že socialismus znamená otroctví,

nadále jsme se cestou socialismu ubírali. A teď, když nám p ed očima vy_

rostla nová forma otroctví, upaďo toto varování v našich myslích tak hlubo-

ko do zapomněni, Že nám souvislost mezi oběma jevy jen z ídka docházi.2

Hloubka rozporu mezi modemími socialisticlcmi tendencemi a nejen

nedávnou minulostí, ale vvojem západni civilizace vribec nám bude mno-

hem ďejmější, uvažímeJi tento trend nikoli pouze na pozadí devatenáctého

století' ale v delší historické perspektivě. Rychle opouštíme nejen niázory

Cobdena a Brighta, Adama Smithe a Huma, či dokonce Locka a Miltona,
ale i jeden z hlavních rys západní civilizace, vybudované na základech
položen 'ch Kesťanstvím a ecko- ímskou kulturou' Postupně upouštíme

nejen od liberalismu osmnáctého a devatenáctého století, ale od zá{<ladního

individualismu, kter' jsme zdědili od Erasma a Montaignea, od Cicera
a Tacita, Perikla a Thukydida.

Když jeden nacistick ' p edák charakterizoval německou nacionálněso-
cialistickou revoluci jako kontrarenesanci, byl možnábliže pravdě, než siím

tušil. Šlo o rozhodující krok v destukci civilizace, kterou modemí člověk
budoval od doby renesance a která byla p edevším civilizací individualistic-
kou. Slovo individualismus má v dnešní době špaÍr 'zvuk, neboť se začalo

spojovat se sobectvím a egoismem. Ale individualismus, o kterém hovo í_

me v protikladu se socialismem a všemi ostatrrími formami kolektivismu,
s těmito vlastnosÍrri v bec nesouvisí. Teprve postupně v pruběhu této knihy
se nám podďí jasněji ukázat rozdil mezi oběma protichridn mi principy.



Podstatou tohoto individualismu, ktery se z prvkri pocházejicich z k esťan_
ství a filozofie klasické antiky poprvé plně rozvinul v době renesance a od
té doby se rozr stá a rozši uje v podobě takmané západni civilizace, je ricta
k jednotlivci jakožto k člověku, tedy uznávání svrchovanosti jeho nrízoru
a zálib v jeho vlastní sfé e, ať už bude jakkoli '6zce vymezena. Zárovet
k podstatě individualismu pat í i p esvědčení, že je žádouci, aby lidé rozví_
jeli své individuální nadání a sklony' Slova ,'volnost" a ,,svoboda" se p íliš
časťm uŽívaním a zneuživánim natolik opot ebovala, že ělověk vé tá uŽit
je k vyjád ení ideálri, které privodně ztěles ovala. Snad jen slovo ,,toleran-
ce" si dosud uchovalo pln v 'mam jakožto zásada, která byla během celé_
ho tohoto období na vzestupu a která se teprve nedávno dala opět na ristup,
aby nakonec s p íchodem totalihího státu zmizela írplně.

Postupná p eměna rigidně hierarchického systému v uspo ádaní, kde se
lidé mohli alespo pokusit žit život podle vlastních p edstav, kde člověk
získal p íležitost poznat a vybrat si někter z rttmych zp sobťr života, je
rizce spojena s nártistem obchodu. Z obchodujících měst v severní Itálii se
nov ' pohled na život ší il spolu s obchodem na západ a na sever' p es Fran-
cii a jihov chodní Německo do Nizozemí a na Britské ostrovy, a zapouštěl
hluboké ko eny všude tam, kde nebyla žádná despotická politická moc, kte-
rá by jej zadusila' Největšímu rozkvětu se tento pohled na svět po ďouhou
dobu těšil v Nizozemí a v Británii, kde se poprvé v historii mohl svobodně
rozvíjet a stát se ziíkladem společenského a politického života. A právě
z těchto zemí se koncem sedmnáctého a v pruběhu osmnáctého století začal
v rozvinutější formě opět ší it na západ i na v'chod, do Nového světa a do
st edu ewopského kontinentu, kde podobnému rozvoji v ďívějších obdo_
bích bránily ničivé války a politiclc' tlak.3

Během celého moderního období ewopslc'ch dějin smě oval vvoj spo_

lečnosti obecně k osvobozeníjednotlivce z pout, která ho vázala k zavede-
n m a p edepsan m zprisob m běžného života. K vědomému poznání sku-
tečnosti, že spontiánní a ničím neÍízené risilí jednotlivc mriže vést k vzniku
komplexního ádu ekonomick 'ch aktivit, mohlo dojít teprve poté, co v tom-
to v voji nastal jisť'pokrok. Následné vypracování konzistentrrí argumen_
tace ve prospěch ekonomické svobody bylo plodem svobodného rozvoje
ekonomické činnosti, která byla nečekan m a nezam šlen m vedlejším pro-
duktem politické svobody.

Snad nejv'znamnějším drisledkem uvolnění energie jednotlivce byl fan-
tastick'rozvoj věd, kter' kráčel ve stopách ší ící se osobní svobody od
Itálie ažpo Anglii a ještě dále' Drikazem toho, že lidská vynalézavost neby_
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la v ďívějších dobách o nic menší než dnes, jsou vysoce drimyslné automa-

tické hračky a jiná mechanická zaÍizení, sestrojená v dobách, kdy se pru-

myslová technika ještě nerozvíje|a, ale také vvoj v odvětvích jako hornic_

wi ei noainarsfuí, která nepodléhala shora uvalovan m restrikcím. ovšem

nemnohé pokusy o rozsahlejší prumyslové využiti techniclc'ch vynálezi,

mnohdy mimo ádně pokročil 'ch, byly vždy rychle potlačeny a touha po

pománi zadušena na tak dlouho, dokud se p evládajícinánory považovaly

za závazné pro všechny: p edstavy většiny o tom, co je správné aláleŽité,

bránily vynalézavymjednotlivcrim v cestě. Teprve když prumyslová svobo-

da uvolnila cestu pro volné vyrržití nového poanání, teprve když bylo mož-

né vše vyzkoušet - pokud se našel někdo, kdo by takov pokus na vlastní

riziko podporoval (sluší se dodat, ěasto i z jin 'ch zdroj neŽ z oťtciéinich

fondri na podporu vzdělanosti), učinila věda ony velké kroky, k:..eré zapo'
sledních sto padesát let změnily tvá světa.

Jak to často b vá, nep átelé naší civilizace chápali její povahu lépe než

většina p átel. ,,Chronická západnínemoc' revolta jednotlivce proti druhu",

ečeno slovy totalita ského myslitele devatenáctého století Augusta Comta,

byla ve skutečnosti hnací silou rozkvětu naší civilizace. P ínosem devate-

náctého století k individualismu p edchozího období bylo to, že si všechny

tÍidy zač,aly b t vědomy svobody aže co p edtím rostlo náhodně a neuspo'

ádaně, se začalo soustavně rozvíjet a šiÍit z Anglie a Holandska na většinu

ewopského kontinentu.
V 'sledek tohoto rustu p ekonal všechna oěekávríní. Kdekoli byly odstra-

něny p ekážky stojící v cestě volnému uplafiiování lidské d myslnosti' nau-

čil se člověk rychle uspokojovat stále větší okruh sv ch tužeb. T ebaže se

spolu se stoupající životrí urovní brzy ost eji t:Jr.ěualra temná místa ve spo_

lečnosti - místa, která lidé p estávali b t ochoÍri tolerovat -, nebyla ďejmě
jediná t ída, která by na všeobecném rozmachu nevydělala. Nebyli bychom

spravedliví, kdybychom tento ohromující rust posuzovali podle současn 'ch

mě ítek, které zněho samy vzešly a v jejichž světle mnoho nedostatkri bije

do očí. ChcemeJi ocenit, co tento rozvoj mamenal pro své p ímé irčastníky'

musíme ho pomě ovat nadějemi a p áními lidí stojících u jeho zrodu: a ne_

mťrže b t pochyb, že v'sledn irspěch p ekonal i ty nejdivočejší lidské sny'

že la začátku dvacátého století dosártrl pracující člověk v západním světě

takového stupně hmoÍrého pohodlí, bezpečnosti a osobní nezávislosti, jak'
by se ještě p ed sto lety zdái nemysliteln '.

V budoucnosti se ďejmě jako nejv znamnější a nejdalekosahlejší irčinek

tohoto rispěchu bude jevit nov ' pocit moci nad vlastním osudem a víra



v neomezené možnosti zlepšování svého postavení, které lidé díky dosaže_n m spěchrim získali. Spolu s uspěchy rostla i ctižádost - a ěíověk bylk ctižádosti narr'sost oprávněn. To, co á íve bylo inspirativním |rirrb"'',už náhle p estívalo stačit; tempo pokroku se zdálo p íliš pomalé . A zásady,
které tento pokrok v minulosti umožrrily, zaěaly byt vni'ná'y .pi*.;ako p e_kážky bránící rychlejšímu pokroku, jěž je trebarychle oa.t'-it, n" ž jako
podmínky pro zachování a další rozvoj táho, co již bylo dosaŽeno.

V zá{<ladních principech liberalismu není nic dogmatického, žádná strikErí,jednou provždy daná pravidla. Hlavní zásada,že v uspo rádrání našeho živo-
ta ve společnosti bychom měli co nejvíce vy'tlžívatsplntánních sil a co nej_
méně sahat k donucovríní, se m že uplat ovat v nekonečně mnoha varian_
tách' Je zejména obrovsk rozdíI mezi záměrnym budoviíním systému,
v němž bude mít blahodrírné prisobení soutěže co největší p;"J;;" pasiv_
ním p ijímríním instinrcí tak, jak jsou. Snad nic neuškoailo věci liberalismu
tolik jako zkostnatělé lpění někter ch liberálri na určit ch primitiwích pra_
vidlech, p edevším na principu laissez faire. Sv m zpusob"m to však bylo
nutné a nevyhnutelné' Bez hrub ch praktick ch pruuid"l by se nedalo efek_
tivně čelit nespočetr m zájmrim, ktěré u konkrétrích opatreni vždyukazují
jen bezpros ední a očividn: prospěch pro některé lidi, zatímcodaleko méněp ímé a méně zjevné negativní dopady zristávají skryté. Jenže jakmile serozmohla siln ávirave v hody prumyslové svobody, n"aokáruti ," uoe uzay
ubnánit pokušení prezentovat ji jako praviďo, jež nep ipouští rnjimky.

- 
Ale jaknrile tento postoj, kter zaujala ada populariátoru liberálního uče-

ní, utpěl trhliny v někter ch bodech, bylo téměi nevyhnutelne, 
"uy1" 

u.ry
zhroutil jako celek. Další ránu mu 

"*'tilo nutrě pomalé tempo, . ]ury- ,.
1apl ovaly snahy o zlepšení institucionálního rámce srrobodné ,pot.ooorti.
To záviselo na rustrr nďeho chápání společensk ,ch sil a podmínek co nejp i
anivějších pro jejich dobré. firngování. A protože nasím ikolem bylo podpo-
rovat a v p ípadě nubrosti i zastupovat pusobení těchto sil, bylo jejici pocho_
pení prvo adou podmínkou. Libenál se sv1m postoj"rn t" .pátejnásti podobá
zahradníkovi, kter zas rostlinu, a aby vytvoiico ne.itepsi podmí;ky projejí r st musí nap ed vědět co nejvíce o jejisrurcure a vlastrostech.

KaždÝ rozumn člověk si jistě uvědomuje, že hnrbá praviďa, jimiž se
vyjad ovaly zásady hospodrí ské politiky devatenáctého století, 

'námenalapouhy zaěátek _ že jsme se měli ještě mnoho co učit a že p ed námi stríly
nesmírné možnosti dalšího postupu na cestách, jimiž jsme se ubírali. Tentopokrok se však mohl dostavit teprve tehdy, až bychom si postupně intelek_

u
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tuálně osvojili síly, které jsme pot ebovali vyrržívat. Měli jsme p ed sebou

adu jasn ch rikolri, jako bylo vy ešení měnového systému a prevence či
kontrola monopol , a ještě mnohem více rikolri v jin 'ch oblastech - méně

očividn 'ch, avšak o nic méně driležitch, v nichž měly vlády zcela nepo-

chybně obrovskou moc konatjak dobro, tak zlo. A všechno nasvědčovalo
tomu, že s lepším pochopením problém budeme jedrroho dne schopni tuto

moc rispěšně využít.
Avšak protože polaok směrem k tomu, co se běžně nazyvéL,pozitivní"

politika, byl nevyhnutelně pomal a protože oka:nžitého zlepšení mohl li_
beralismus dosďrovat do znaěné míry pouze díky postupnému rristu bohat_

ství, které p ichrízelo spolu se svobodou, musel se neustále poť kat s náw-
hy, které tento pokrok ohrožovaly. Zaéalbyt považován za,'negativní" dok-
tínu, protože konlaétním jednotlivc m nemohl nabídnout o mnoho více
než podíl na společném pokroku - pokroku, kter se začal stále více brát
jako samoďejmost a p estával se považovat za v sledek politiky podporují-
cí svobodu. Dalo by se dokonce Ííci, Že samobr 'irspěch liberalismu se stal
p íčinou jeho pozdějšího ripadku. Následkem již dosaženého rispěchu začal
b t člověk stríle méně ochoten tolerovat zlo, které sice existovalo odjakživa,
ale náhle sejevilojako ne nosné a zbyteěné.

Vzhledem k rostoucí netrpělivosti s pomal m postupem liberální politi
ky, spravedlivému roztro čení nad těmi, kte í liberální rétorikou obhajovali
antisociální privilegia, a vzhledem k bezb ehé ctižádosti zdanlivě osprave_
dlněné dosažen m materialním polcrokem ztrácelra zhnrba na p elomu sto_
letí zríkladní dogmata liberďismu více a více p íznivcri. Dosažené rispěchy
se začaly považovat zazaruěené a nezničitelné vlastnictví, získanéjednou
provždy. Pohledy lidí se up ely na nové nároky, jejichž rychlému naplnění
jako by brránilo právě lpění na star ch principech. Postupně se ší ilo p e_

svědčení, že další pokrok je možn nikoli poďe star ch linií v obecném
rrímci, jenž urrožril d ívější zlepšení, ale pouze napÍosto novm zformová_
ním společnosti. Nešlo už o to, rozší it nebo vylepšit strávající mechanis-
mus, ale plně jej smést a nahradit nov m. A jak se naděje nové generace
zaěaly sous eďovat na něco zcela nového, zá$em o furrgovaní dosavadní
společnosti rychle upadal a s ním upadalo i její chápání. stále méně jsme
rozuměli fungování svobodného systému, a tak jsme si také p estávali uvě_
domovat, co všechno je na něm závislé.

Nďím rikolem zde není zab vat se tím, nakolik k této změně v pohledu
na svět p ispělo nekritické p enesení tecbnického myšlení - zprisobu uva-



žováni p írodního vědce či inženyta - na společenské vědy ajak tento zpri-
sob myšlení zárovet p ispěl k diskreditaci v sledku d ívějšího zkoumání
společnosti, které se těmito p edsudky ne ídilo, a k uplatrění ideálri organi
zace na sferu, ve které neměly co dělat.a V této knize nrím jde pouze o to,
vkázat,jak se náš postoj ke společnosti změnil - sice postupně a v tak ka
nezachytiteln 'ch kručcích, ale dokonale. To, co se v každé fázitohoto pro-
cesu změny jevilo jen jako rozdíl ve stupni, vytvrá elo kumulativním efek_
tem zásadní rozdilmezi d ívějším liberálním a současn .rn postojem ke spo-
lečnosti. Celkově tato změna ntamenánaprosté zvrácertitrendu, kter jsme
právě nastínili, a riplné opuštění tradice individualismu, z niŽ vyrostla zá-
padní civilizace.

Podle dnes p evládajícíchnárz'ori jižotázkanespočívá v tom, jak nejlépe
vylžit spontánní síly existující ve svobodné společnosti. V praxi jsme se
rozhodli obejít se bez sil vedoucích k nep edvídateln m drisledk m a na_
hradit neosobní a anonymní mechanismus trhu kolektivním a ,,uvědomě_
l m" ízením všech sil ve společnosti směrem k vědomě zvolen m cílrim.
Tento rozďl nejlépe ilustruje laajní stanovisko, které zaujala všeobecně osla-
vovaná kniha, k jejímuž programu takzvaného ,,pliínování pro svobodď' se
ještě budeme muset několikrát vyj'ád it. ,,Nikdy jsme nemuseli vytvár et a í-
dit," píše Dr. Karl Mannheim, ,,celou soustavrr p írody tak' jako nyní musíme
ídit spoleěnost ... Lidswo smě uje k strále větší regulaci celého svého spole-

čenského Života, a pfitom se nikdy nepokusilo vytvo it dnrhou p írodu'"s

Je jistě pozoruhodné, že tats anéna v myšlenkov 'ch trendech se časově
shodovala s obratem, kter 'myšlenky nabraly v prostoru. Více než dvě stě
let se anglické myšlenky ší ily na v'chod. Vláda svobody' které se poda ilo
dosríhnout v Anglii, jako by byla p edurčená ší it se do celého světa. Někdy
kolem roku 1870 dosríhla exp.lnze těchto idejí ďejmě svého nejv chodněj-
šího bodu. od té doby se daly na irstup azv chodu se místo nich začaly šíit
jiné (ne zcela nové, vlastně spíše velmi staré) soubory myšlenek. Anglie
p išla o vedoucí rilohu ve vyvoji politich ch a společens! ch myšlenek
a namísto ťyvozce se stala dovozcem myšlenek. V následujících šedesáti
letech se centrem' z něhož se na v chod i na záryad' ší ily myšlenky, které
měly ve dvacátém století ovládnout svět, stalo Německo. Ať už to byl Hegel
nebo Marx, List či Schmoller, Sombart nebo Mannheim, ať užto byl socia_
lismus ve své radikalnější podobě, nebo pouhé ,,organizování" a,,plánová_
ní" v umírněnější formě, německé myšlenky byly všude s ochotou p ijímá-
ny a německé instituce imitovány.
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Ačkolivětšinanov,chmyšlenek,azejménasocialismus,nepochazípti-
vodnězNěmecka,bylyprávěvNěmeckuzdokonalenyavposledníčtvrtině
devatenáctého u u p*rri čwrtině dvacátého století dosáhly wcholu svého

v voje' Dnes se často zapomíná, jak vymantnábyla v této době vridčí role

Ň-."tu v rcnijentteorie a praxe socialismu a že o generaci p edtím' než

se v této zemi sta| socialismus skutečnym tématem, mělo Německo v par|a_

mentu silnou socialistickou sfianu. Lidem uniká i to, že až doneďávna se

doktrína socialismu vyvíjela témě v'hradně v Německu a Rakousku, takŽe

pstc a".. ruská debaia více méně navazuje tam, kde Němci p estali. Větši-

na americlcy,ch a anglick 'ch socialistu si stale ještě neuvědomuje, že větši-

nu problémri, které teprve začinajiobjevovat, již dávno dukladně prodisku_

tovali socialisté němečtí.

Tehdejší intelektuální vliv němeclc'ch myslitelri na cel 'svět měl oporu

nejen ve velkém materiálním pokroku Německa, ale p edevším v mimo ád-

ná věhlasu, kter si němečtí myslitelé a vědci získali za uplynulé století,

kdyseNěmeckoopětstaloplnohodnotr m,badokoncev dčímčlenem

,pát.orre ewopské civilizace. Avšak netrvalo dlouho, a tento vliv začal sloužit

t sireni ncmecky'ch myšlenek, které byly namí eny proti základrim naší ci_

vilizace. Němci samobrí _ nebo alespo ši itelé oněch myšlenek _ si byli

tohoto st etu plně vědomi: to, co p edtím bylo společn m děďcwím evrop_

ské civilizace, se pro ně _ dávno p ed nacisty - stalo ,,západni" civilizaci

nikoli v p vodním smyslu starověkého a sfiedověkéhoZápadu- okciden-

tu, ale ve v'mamu ,,na západ od R nď'' ,,Západni* byly v tomto pojetí

liberalismus a demokracie, kapitalismus a individualismus, svobodn ' ob-

chod a veškeré forrry intemacionalismu či záliba v míru'

Ale navzdory špatrě skrvanému opowžení rostoucího počtu Němcri pro

,,mělké.. zapaini1a"aty, nebo možná právě lcv li němu, importovali lidé

v západnícli zemích i nadále německé myšlenky, ba dokonce uvě ili tomu,

ze 3eiictr někdejší lázory neznamenaly nic jiného než racionalizaci sobec-

k ch zájmri, že svobodn ' obchod je doktrína vynalezená k prosazování brit_

'tj,.n áa1n a že politické ideály Anglie a Ameriky jsou beanadějné zasta-

ralé a ělověk by se za ně měl stydět.
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Jestli byl sfuit někdy pekleln na zemi, bylo to jedině proto, že se z něj
člověk snažil udělat nebe.

F. HÓLDERLIN

Jestliže většina progresivistri začala namísto liberďismu prosazovat socia_

lismus, neznamená to,žeby lidé jednoduše zapomněli na varovárrí velk'ch
liberálních myslitel o nasledcích kolektivismu. Stalo se to proto, že se ne_

chali p esvědčit o pravém opaku toho, co tito mužové p edpovídali . Zvlášt-
ní na tom j e, že stejn ' socialismus, ve kterém by|a zéthy rozpozrána nesmír_
né zánahtí hrozba pro svobodu, ba kter ' dokonce vzrrikl zcela otev eně
jako reakce proti liberalismu Francouzské revoluce, si získal všeobecné umá_
ní pod vlajkou svobody. Málokdo si vzpomíná, že socialismus byl ve sv ch
počátcích otev eně autoritrí slc . Francouzští myslitelé, kte í položili zákla-
dy modernímu socialistnu, jistě neměli pochyb o tom, že jejich myšlenky
nelze uvést do pra"te jinak než silnou diktatorskou vládou' Socialismus pro
ně zna:nenal pokus o ,'zawšení revoluce" záměrnou hierarchizací společ-
nosti a uplatněním donucovací,,duchovní síly". Se svobodou nedělali za_

kladatelé socialismu žádné okolky. Svobodu myšlení považovali za ko en
všeho zla ve společnosti devatenáctého století; a Saint-Simon, první z mo_

derních plánovač , dokonce p edpovídal, že s tím, kdo se nepodrobí jím
nawhovan m plánovacím komisím, se bude ,4akládat jako s dobytkem".

Teprve pod vlivem sílících demokaticlc ch proudri, které p edchrízely
revoluci roku 1848, uzav el socialismus s tiíborem svobody spojenecwí.
Novému ,,demokratickému socialismu" však trvalo dlouho, než v lidech
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zaplašil podez ení vyvolané svmi p edchridci. De Tocqueville chápal nej-
lépe ze všech, že demokrac ie je ze své podstaty individualistická instituce,
a jefudiž v nesmi itelném konfliktu se socialismem:

,,Demokracie posouvá hranice svobody jednotlivce," napsal v roce 1848,
,,zatimco socialismus ji omezuje. Demokracie p ipisuje každému člověku
veškerou možnou hodnotu; socialismus č:nri z kažďého člověka pouhého
vykonavatele, pouhé číslo. Demokracie a socialismus mají společné jen je_
diné slovo: rovnost. Ale povšimněme si rozdílu: zatimcodemokracie usilu-
je o rovnost ve svobodě, socialismu jde o rovnost v omezení a poddanství."l

Ve snaze rozptylit tato podez eni azap á tnout do své věci tu nejsilnější
politickou motivaci - touhu po svobodě _ zača| socialismus čím dál více
vy-tlživat p íslibu ,,nové svobody". Nástup socialismu měl znamenat p e-
chod z íše nutnosti do íše svobody. Měl p inést,,ekonomickou svobodu",
bez níž by jíž nabytá politická svoboda,,neměla smysl"' Pouze socialismus
byl schopen p ivést ke zdárnému konci staletí trvajíciboj za svobodu,
v němž politická svoboda p edstavovala pouze první krok.

Všimněme si nenápadného rn znamového posunu, kterj'm slovo ,,svobo-
da" muselo projít, aby takoÚ argument mohl prisobit věrohodně. Pro velké
apoštoly politické svobody znamenalo toto slovo osvobození od donucová-
ní a svévolné moci jin'ch lidí, uvolnění z pout, které jednotlivci nedávaly
jinou volbu než poslouchatpÍíkazy nad ízeného, k němuž byl vázán. Slibo-
vaná nová svoboda však měla b t svobodou zbavujícinuttosti, uvolnění od
tlaku vnějších okolností, které nevyhnutelně omezují možnosti volby nás
všech, byť někter ch znás mnohem více neŽ jinych. Aby člověk mohl b t
skutečně svobodn; , musela b t svržena,,despocie sziclc ch pot eb" a uvol_
něna,,omezení ekonomického systému".

Svoboda v tomto smyslu je pochopitelně pouze jiné slovo pro moc2 či
bohatství. Ale p estože byly p ísliby této nové svobody často doprovázeny
nezodpovědn mi sliby prudkého r stu hmotného blahobytu v socialistické
společnosti' neočekávala se ekonomická svoboda od takového absolutního
vítězství nad skoupostí p írody. Skutečn ,m obsahem těchto slib bylo defi_
nitivní set ení dosavadních rozdílri v možnostech volby jednotliv ch lidí.
Požadavek nové svobody se tak stal pouze norr m jménem pro star'poža-
davek rormostďského rozdělení bohatství. Díky tomuto novému jménu zís-
kali socialisté další slovo společné s liberály a dokonale toho vyrržili. Jen
málo lidí si však povšimlo, že jejkaždá skupina používala v jiném v!,na-
mu, a ještě méně si jich kladlo otázkl,zda jsou oba slibované druhy svobo-
dy skutečně slučitelné.
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Nelze pochybovat o tom, že p íslib větší svobody se stal jednou z nejri-

einncjsici' zbianisocialistické propagandy aže vira lidí ve schopnost so_

cialismu nastolit takovou svouoaule opravdová a up ímná. o to větší tra-

oédií bv však bylo' kdyby se ukazálo, že to' co nám bylo slibováno jako

:ffi -: 
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skutečnosti cestou vedoucí rovnou do poddanswí.

Jemimodiskusi,žeprávěp íslibvětšísvobodyvábilnacestusocialismu

více a více liberál , kte í nividěli rozpor mezi zák|adními principy socia-

lismualiberalismu,aěastoumož ovalsocialist mp isvojovatsiisamot-

'll*e"" 
privodního tábora svobody. Socialismus pÍevza|po liberální tra-

ái"i rori rrá"o* pÍevážné většiny inteligence; není proto p ekvapivé' že

piirrosr'i"i inteligence nedovedli pochopit, že socialismus vede k pravé-

mu opaku svobodY.

Vposledníchletechvšakbylystaréobavyznep edvídateln ,chnáďedkťr

soci;lir*u opět hlasitě formulovány, tentokrát ze zcela neočekávané strany.

Řada pozorovatelri začalanavzdory očekáváním' se ktermi k tématu p i'

.topouuti, postupně s ridivem la7ézat mimo ádnou podobnost panující

v mnoha ohledech mezi ,,fašistick 'mi" a "komunistickymi" 
režimy' Zatim'

"" 
,B"t'"t*í.. myslitelé v Anglii i jinde si stále namlouvali, že komunis-

mus^a fašismus p edstavují dva opačné p ly, stále více lidí se začínalo ptat,

zda $onovodobé tyranie nejsoui,i't.at"* stejn 'ch tendencí' I komunisté

.o."libtznačněo esenivesvéjistotěnap íkladsvědecwímLeninova

staréhoprit"l.MaxeEastrrana,kterj,simuselp izrrat,že,,stalinismus,mís.

to aby byl lepší, je horší než fašismus -je bezohlednější' barbarštější' ne_

spravedlivější,nemorálnější,antidemokratičtějšíaneomluviteln 
žádn mi

*aci"rrri urri ohl.dy., azéay se dal,,lépe charakterizovat jako supeďašis_

mus... A když zjistíme, že síejn autor uznává, že ,,stalinismusle socialis-

mus v tom smyslu, zeie nevytrouteln m, ebaže nep edvídan m doprovod-

n m politiclc ,mjev"m znáiod ovaní a kolelrÍivizace, o něž se opírá jako

o součásti svého plánu na vybudovaní bez ídní společnosti,"3 nab vají jeho

závěry jasně širšího v'znamu'
Eastmanjemožnánejpozoruhodnější,nikolivšakprvníčiojediněl 

p í-

klad pozorovatete symiatizujícího s ru1kÝm experimentem' kter'k tako_

4m"averumdošel.on*oritletp edtímW.H.Chamberlin,kter'zadva-

náctlet,kdyp sobiljakoamerich korespondentvRusku,zaŽilzhrouceni

všech sv,ch id"át,i, 
't'-"r 

závěry ze svého pozorování tamní situace a po-

sléze i situace v ltálii a Německu slovy: ,,Jistě se ukáže, že socialismus

alespo na poěátku NENÍ cestou ke svobodě, ale k diktatu e a kontradikta_



turám, k té nejzu ivější občanské válce. Socialismus nastolen 'a udržovan '

demokraticlc mi prost edky pat í z ejmě definitivně do světa utopií..,a Po_
dobně i britslcj' myslitel F' A. Voigt došel po rrrrrohaletém podrobném pozo-
rovarrí dění v Ewopě zpozice zahraničního dopisovatele kzávěru, že ,,mar-
xismus vedl k fašismu a německému narodnímu socialismu, protože je
s fašismem a nacionálním socialismem stejné podstaty".s A Walter Lipp_
mann dospěl k p esvědčeni, Že ,,generace,knížnáležíme, se nyní poučuje
o tom' co nastane' když se lidé odwátí od svobody a p ikloní se k nucené
organizaci vlastních záležitostl Ačkoli si slibují život ve větší hojnosti,
v praxi se ho musejí zici; a jak se organizované Íizeni rozši uje, musí se
namísto rozmanitosti cílri nutně dostavit unifomrita. V tom spočívá nemesis
plránované společnosti a autoritá ského ovládrání záležitostí lidí.,,6

Z textťr publikovan;ch v poslední době bychom mohli citovat ještě mnoho
dalších podobn ch prohliášení od liď, kte í si mohli dovolit věc posuzova!
zejména pak od těch, kte í jako občané dnes totalitrích zemí tuto tansformaci
zažili na vlasfuí kuži a které tato zkušenost donutila p ehodnotit mnohé milo_
vané ideály. Jako p íklad mužeme uvést německého autora, kter stejn závěr
vyjad uje snad ještě Ústifuěji, než tomu bylo u p edchozích citací'

,,Naprosté zhroucení víry v dosažitelnost svobody a rormosti lidí pro_
sďednictvím maDrismu," píše Peter Drucker, ,,donutilo Rusko ubírat se po
stejné cestě k totalihí, ěistě negativní, ne_ekonomické společnosti nesvobo_
dy a nerovnosti, po které se ubírali i Němci. Nejde o to, žeby byl komunis_
mus stejné podstaty jako fďismus. Fašismus je fáze nastupující poté, co se
komunismus ukáže jako ihsze, a on se skutečně jako iluze tlk{ual,ve stalin_
ském Rusku, stejně jako v p edhitlerovském Německu."7

Stejně vyznanrry je i vvoj myšlenek ady nacisticlc'ch a fašistick ch
vudcri. Každého, kdo sledoval vzestup těchto hnutí v ItáliiE či v Německu,
zaran|o množství vysoce postaven 'ch muž od Mussoliniho dolri (Lavala
a Quislinga nevyjímaje), kte í začínali jako socialisté a skončili jako fďisté
nebo nacisté. A co platí o vťrdcích, platí tím spíše o adov ch členech tohoto
hnutí. V Německu byla všeobecně námá relativní hladkos! s jakou doká_
zali mladí komunisté p estupovat na nacismus a naopak, zejménav adách
propagandistri obou politiclc ch uskupení' Mnoh vysokoškolslc učitel ve
t icát ch letechzaŽil, jak se mu američtí a angličtí studerrti vraceli z Ewopy
plni nejistoty, zda se hlásit spíše ke komunistrim, nebo k nacist m, ajediné,
čím si bylijistí, byla nenávist k západní liberální civilizaci.

Je jistě pravda, že v Německu p ed rokem 1933 a v Itrílii p ed rokem
1922byly sťety mezi komunisty a nacisty či fďisty častější než mezi jin mi
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politick mi stranamí. Soutěžili spolu totiž o podporu stejného typu myšlení

Zvzájettné si pro sebe vyhradili nenávist pravého učení k herczí. Z jejich

p.*" usut uyto ziejme, jak k sobě mají ve skutečnosti blízko. Pro obě ide-
'otogi" byl skutečn m r'"p ít.l"* - člověkem, s nímž neměly zho1a nic spo_

telieno a o němž n".ohly doufat, že ho kdy p esvědčí - liberál starého

,yp".p-nacistubylkomunista,aprokomunistuzasenacista(aprooba
sociatista;vždypotenciálnímp ívržencem,udělan mzesprávnéhotěsta,

ir"ry, utzprvrr naslouchal falešn m prorok m, dob e ví, že nikdy nem že

dosáhnout kompromisu s těmi, kdo skuteěně vě í ve svobodu jednotlivce.

Aby ani lidé zmatení oficiální propagandou na obou stranách nez stávali

nu po"hybá.h, dovoluji si ocitovat ještě jeden vyrok, a to od autority, o jejiž

awe'ynoanosti by nemělo b t pochyb. V članku nazvaném vmluvně ,,Zno_

vuobjevení liberalismu" píše profesor Eduard Heimann, jedna z vuděích

osobností německého Kesťanského socialismu:,,Hitlerismus se prohlašuj e

jak zapravou demokracii, tak za prav socialismus, a hroznou pravdou je'

ie v obou tvrzeních je znrko pravdy _ jistě zcela nepatrné zrnko, které však

stačí k tomu, aby sloužilo jako zaklad pro fantastické p ekrucovaní skuteč_

nosti. Hitlerismus zachází dokonce tak daleko, že si narokuje rilohu ochrán-

ce k esťanství, a je hrozrrou pravdou' že dokonce i tak hrubě zavádějici

v klad m že vyvolat určitou odezvu. Z ce|é té mlhy polopravd ale jasně

vysvítájeden fakt: totiž že Hitler si nikdy nenarokoval, že p edstavuje prav'

fiteralismus. Liberalismus má proto čest nazvat se doktrínou, kterou Hit_

ler nejvíc nenávidí."9 Je t eba ještě dodat, že tato nenávist neměla dosud

mnoho p íležitostí vkázatse v praxi pouze proto, žekdyŽ se Hitler dostal

k moci, 
-byl 

liberalismus v Německu již po všech stránkách mrm . A smrtel_

nou ránu mu zasadil právě socialismus.

Zatimco mnoh m z těch, kdo sledovali zb|izka p echod od socialismu

k fašismu, je spojitost mezi oběma systémy stále více zŤejmá, v dernokratic_

k ch zemích se většina lidí dosud domnívá, že socialismus je sluěiteln ' se

svobodou. Většina socialist v těchto zemích nepochybně dosud pevně vě í
v liberální ideál svobody, a kdyby si uvědomili, že uskutečnění jejich pro-

gramu by znamenalo destrukci svobody, jistě by od něho ustoupili. Cel '

problém je stále ještě tak málo chápán a nesmi itelné ideály vedle sebe stiíle

tak snadno pÍeživaji,že ještě dnes sl cháme, jak lidé zce|aváthté diskutují

o protimluvech, jako je ,,individualisticlc socialismus". Pokud nás do no-

vého světa unáší tento stav mysli, pak není nic naléhavějšího, než abychom

vaŽně p ehodnotili skutečn v 7ífÍ[ít vvoje, kter se odehrál v ostatních



zemich' P estože naše závěry pouze potwdi obavy,které jižp edtím vyjád-
ili jiní, nelze jasně vkázatdrivody, pioč tento vvo; nemížet t povazovrín
zanáhodn , aniž si podrobně probereme hlavní aspekty změn v životě spo-
lečnosti. Mnozí lidé neuvě í, že demokraticlc, socialismus _ velká utopie
posledních generací - je nejen nedosažiteln ,, ale že usiloviíní o něj vede
k něčemu zcela odlišnému, s následky čehož by se většina ietro zastanctr
těžko smi ovalq dokud tuto souvislost zcelajasně a ve všech ohledech ne-
prokážeme.

4 45

INDIVIDUALISMUS
A KOLEKTIVISMUS

Socialisté vě í ve dvě věci, které se
a snad i vylučují: svobodu a organizaci.

od sebe absolutně liší,

Érrc HelÉw

Než p istoupíme k našemu hlavnímu problému, zbyvánámještě p ekonat

jednu p ekažku. Je t eba vy'jasnit zmatek, kter je do mačné míry odpověd_

n zato,že jsme unášeni někam, kam nikdo z nás nechce. Tento zmatek se

net 'ká ničeho menšího, než je samotn 'pojem socialismu. Ten muže jednak

znamenat - a často skuteěně omaěuje - pouze ideály sociální spravedlnosti,

větší rovnosti ajistoty, kteréjsou koneěn m cílem socialismu. Zárove však

mamená konkrétní metodu, jíž většina socialistu hodlá těchto cílri dosráh-

nout a již ada kompetentních lidí považuje za jedinou možnou cestu k je_

jich skutečnému a rychlému naplnění' V tomto smyslu znamená socialis-

mus zrušení soukromého podnikaní, soulaomého vlastrictví v'robních pro_

st edkri a vyťvo ení systému,,plrínovaného hospoda ství", v němž je podni-

katel usilující o zisk nabrazen centálním plánovacím orgiínem.

Řaaa nai senazyvásocialisty, ačkoli jim jde pouze o první v. anam toho-

to slova, azapíleně vě í v konečné cíle socialismu, aniž eší ěi chápou pro-

blém toho, jak by se jich mělo v pra"ri dosráhnout. Jsou si jisti pouze tím, Že

se jich musí dosáhnout za každou cenu. Ale témě všichni, pro něž socialis_

mus není pouhou vizí,nybržp edmětem praktické politiky' povaŽují meto-

dy moderního socialismu za stejně podstatné jako jeho cíle. Mnoho lidí,

kte í si těchto konečn ch cílri cení stejně jako sarrri socialisté, však odmíta

socialismus podporovat loruli tomu že metody navrhované socialisty ohro_



žují jiné hodnoty. Spor o socialismus se tak stal do značné míry sporem
o prost edky, a nikoli o cíle - ačkoli v něm jde i o to, zda je možné rťrzrr ch
cíl socialismu dosiíhnout zárovel

To by samo o sobě stačilo, aby vniklzmatek' Nedorozumění se však
ještě více prohloubilo, když se stalo běárou praxí twdit, že ti, kdo odmítají
prost edky, si necení ani cílti. To ale ještě není vše. Situace se diále zkompli_
kovala skutečností, že stejn 'pros edek, tedy,,ekonomicképlánování', které
je p edním nrístrojem socialistické reformy, |ze použit i k mnoha jin m če-
lrim. Ekonomickou činnost musíme centrálně ídit nap íklad tehdy, chce-
meJi, aby rozdělení p íjm odpovídalo současn m idejím sociální sprave-
dlnosti' ,,Plánování" je tudíž cílem všech, kIeižádaji, aby místo vytoby za
ričelem zisku byla dosazena ,'vyroba pro užitek". Stejné plránovaní je však
nezbytné i tehdy, má-li b t rozdělení p íjÍ''i Íízeno zpusobem, kter se nrám

jeví jako prav'opak spravedlnosti. Ať už bychom si p áli, aby více dobrj'ch
věcí tohoto světa dosLívala nějaká rasová elita (t eba nordická rasa nebo
p íslušníci určité politické snany či aristolcracie), metody, které budeme muset
použít' budou tytéž jako ty, které by zajistily rozdělení rovnostďské'

Někomu se m že zdá nefér, že slovem,,socialismus" oztačujeme meto-
dy' a nikoli cile; že termín, kter pro mnohé lidi označuje konečn ideál,
užíváme pouze pro jednu z metod. Snad by proto bylo lépe nan/at metody,
které mohou sloužit k nejrťlznějším cílrim, slovem kolektivismus a socialis-
mus považovat pouze za jeden druh spadající do tohoto rodu. A p estože
pro většinu socialistťr bude pravy socialismus p edstavovat pouzejeden druh
kolektivismu, je t eba mít neustále na paměti, že socialismus7e kolektivis_
mem a všechno, co platí o kolektivismu, se tudíž musí vztahovat i na socia-
lismus' Témě všechny sporné body mezi socialisty a liberály se t kají me_

tod společn ch všem fomrám kolektivismu, a nikoli cílri, ke kter m je soci_

alisté konkrétně chtějí použít. Stejně tak všechny drisledky, ktermi se bu_

deme v této knize zab vat, plynou z metod kolektivismu bez ohledu na cíle,
k nimŽ jsou vnržívany. Také nesmíme zapomínat, že socialismus je nejen
zdaleka nejv'znamnějším druhem kolektivismu či ,planování", ale že to
byl právě socialismus, kter p esvědčil liberálně uvažující lidi, aby se opět
podrobili onomu usměr ování ekonomického života, které p edtím zawhli
proto, že _ slovy Adama Smithe - stavěl vlády lo pozice, v níž ,,v zájmu
p ežiriurg9e.ly utlačovat a tyranizovat".l 

'.,/'

P otiŽe zprisobené mnohoznačností běžn ch politiclc ch tenrrínri ovšem
nekoněí ani tehdy, shodrreme_li se, že termín,,kolektivismus" budeme pou_
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žívattak aby zahmoval všechnytypy 'plánovaného 
hospoda ství" bez ohledu

na cíle planování. V zram toh-otoito.oa tuoe snad poněkud jasnější, když si

ekneme, že márre na mysli takovy druh planovaní, kter' je nutrr ' k naplně_

ní všech ideálri rozdělení bohatství. Ale protože myšlenka centrálního plá_

"""-rekonomikyvďéěizasvoup 
itažlivostp edevšímvásn9stisyjhov -

".*r"':" 
nezbyÍné,abychom " d íu"' nežzaěneme probírat její drisledky'

shoďi na tom, co p esně zniallrtená'"'_,iia"""-i* 
vjcrí za svou popularitu p edevším skuteěnosti, že kažďí1

, na. .i celkem pochopitelně preje, atyctrom společné problémy.dokazali

;.šil" nejracionálnějia abychom p i tom měli co nejvíce na mysli budoucí

následky. V tomto smyslu je planovačem kaŽďíl,kdo není naprost m fata_

il;;;", iuul'ag politicíc ein je 1nebo by aspo měl b t) aktem planování;
-alze 

pouzerozlišovat áezi áobrm a špatn m' mezi moudrj'rn éi prozka'

.,y- u pos"tilm ěi krátkozralcm planovaním' Ekonom, jehož rikolem není

ní" iinéno než zkoumat, jak táé piánují a jak by mohli planovat své.zá]leži-

iorti' i" tím poslední-,-mo by něco namítal proti planování v obecném

,-v'r" V tomto vznamu však dnes naši nadšenci pro plánovanou společ.

nosttentovraznepoužívají;badokonceanivtomsmyslu,žemusímeplá-
nouut p.oto, aby rozděleni piii.,i či bohatství odpovídalo konkrétnímu kri-

tériu. Podle modemích plÁovačri - a pro jejich zárriéry - nestačí vymyslet

co nejracionálnější trvj rámec, v němž by r zní lidé mohli podle sv'ch

individuálníchplánrivykonávatruzrréaktivity:Takovtoliberilníplannení
|oJt. ,ri.t, Ž6cny p!án_což je jistě pravda, máme-li na mysli plán sestaven

pro naplnění nc8icu p edstav o torr, kdo by měl co dostávat' Naši plánovaěi

zaaaii'cetatní ízení veškeré ekonomické ěinnosti podle takového plánu,

kter určuje, kterm směrem by měly b t "vědomě 
Íizeny" zdroje ve spo_

lečnosti tak, aby sloužily dan m zp sobem stanoven m cíl m'

Spor mezi moderními planovači a jejich odpurci tedy není sporem o to'

zda si máme rozumně vybrat z ady možn ch forem organizace spoleěnosti'

anioto,zdamámepiplanovanínxi.t'společn chzá|eŽitostibrátvrivahu

budoucí nasledky a unvat systematické myšlení. otazkou je pouze to, jak

k takovému cíli nejlepe aosiet. Jde o to, zda je pro tento irčel lepší, aby se

p edstavitel dorr,l"oui"í -oci obecně omezil na vytvďení podmínek, v nichž

tyi.anortiu"i se sv mi znalostmi a iniciativou měli co největší prostor pÍo

vlastní irspěšné planovaní, nebo zda racionální užívání našich zdroj sku_

tečně vyžaduje centrální Í|izeni aorganizacivešker ch našich aktivit podle

něj aké uvědoměle .ryioaovuoe,,osiovy"' Socialisté všech stran si osvojili

slJvo ,planování,, juko vfaz oaračující právě planování naposled zÍ ně'



ného typu' a v tomto smyslu se také dnes všeobecně používá. A p estože má
naznaěovat, Že jde o jedinou racionální fonnu uspoÍádáninašich záležitosti,
nep iniíší pro to žádny skutečn 'd kaz. Proto tento bod nadále zustává p ed_

mětem sporu mezi liberály a socialisty.

Neměli bychom si ovšem plést odpor k tomuto druhu plánování s dog-
matick rrr postojem,,laissez faire". Liberalismus prosazuje co nejlepší vyu-
Žití sil konkurence jakožto prost edku koordinace lidského silí, a nikoli
aby věci prostě zustaly tak, jak jsou . zakJádá se na p esvě dčeni, Že pokud
lze někde vytvo it skutečnou soutěž, lepší zprisob vedení risilí jednotlivcri
neexistuje. Nepopírá, ba naopak zduraz uje fakt,že aby konkurence mohla
rozvijet své blahodámé činky, je nutné mít pečlivě promyšlen 'právní rá_
mec, aže právní p edpisy se nikdy neobešly bez vážn 'ch nedostatkri. Nepo_
pírá ani to, Žetam, kde podmínky nezbytné pro ričinné prisobení konkuren-
ce vylvo it nelze, se musíme uch lit k jin m zprisobrim ízení ekonomické
činnosti. Hospodďslc'liberalismus se však staví proti nahrazovrání soutěže
pod adnějšími metodami koordinace risilí jednotlivcri. Hospodá skou sou-
těžpovažuje zanadazenou nejen proto, že za většiny okolnostíjde o neje-
fektivnější mámou metodu, ale p edevším proto, že jde o jedinou metodu,
která umožiuje, aby se naše aktivity vzájemně p izprisobova|y, aniž do nich
shora zasahuje násilná či svévolná moc. A skutečnějedním z hlavních argu-
ment pro užitečnost konkurence je, že nás zbavuje pot eby ,,vědomé kon-
troly společnosti" a dává jednotlivcrim moŽnost rozhodnout se, zda vyhlíd_
ky' které sk tá urěité zaměstnání, mohou vyváŽit nev hody a rizika s ním
spojená.

zda ilé využití hospodrá ské soutěže jakoŽto principu uspo ádrání společ-
nosti se vylučuje s jistmi typy násilného zasahovarrí do ekonomického Ži_
vota, ale zároveiumož uje jiné, které mohou občas její prisobení v nun-
n m zpusobem podpo it. Dalo by se dokonce íci, že konkurence určit'
druh prisobení ze strany vlády vyžaduje. Existují však pádné drivody, proč
se vždy zduraz ovďo p edevším negativní vymezení, tedy body, v nichž
donucování b t použito nesmí. Na prvním místě je nutné, aby ričastníci trž-
ního hospodá ství mohli svobodně nakupovat a prodávat zboží zajakoukoli
cenu, která jim umožní najít pro p íslušnou transakci partnera" a aby každy
mohl volně vyrábět, prodiívat a kupovat cokoli, co lze vyrobit či prodat. A je
nezbytré, aby rrizrré profese byly otev eny všem lidem za stejn 'ch podmí_
nek a aby ziíkon netolerovalžádné pokusy jednotlivcri či skupin (ať už ote_
v ené, nebo skryté) o omezování p ístupu k zaměstnrínim.Každy pokus re-
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gulovat ce|ry nebo množswí určit,ch komodit zbayuje hospoda skou soutěž

schopnosti efektivně koordinovat jednotlivé činnosti, protože pohyby cen

pak p estanou odrrížet v namné změny okolností a p estanou b t pro jed-

naní jednotlivcri spolehlivm vodítkem.

To však nemusí nutně platit o opat eních, která pouze vymezují p ípustné

zprisoby v roby, pokud ovšem dopadají na všechny potenciální vrobce stej-

ntu vahou a neslouží jako nástroj nep ímého usměr ování cen a množství

zboŽí. Ačkoli taková regulace zp sobťr vnoby vede k větším naklad m (tj.

vyžaduje použití většího množství zdrojri pro dan objem vroby), mriže

b t velmi v hodná' Zakáže-|i se používání určiť'ch jedovat ch látek nebo

vyžadují-li se specifická bezpečnostní opat ení p i jejich manipulaci, ome-

zlli se pracovní doba nebo vyžadujeJi se dodržování určit ch hygienic-

k 'ch podmínek, je to jistě naprosto slučitelné se zachováním hospodá ské

soutěže. otázkou zistávápouze to, zdajsou v konkrétrím p ípadě získané

v hody větší než sociální naklady, které v souvislosti s nimi vznikají. Stejně

tak se zachování konkurence-nlj'ak-nevyluqqjq ' 
rozsáhl m_systémegr-'999^i;

álních služeb _ pokud takové služby nejsou Íizeny s myslem narušit fun-

gování konkurence v širších oblastech hospodá ství-

Je politováníhodnou, a p itom snadno vysvětlitelnou skutečnosti, že

v minulosti se věnovala mnohem menší pozornost pozitivním požadavkťrm

pro zdárné firngovaní konkurenčního systému neŽprávě popsan m negativ-

ním podmínkám. Fungovaní konkurence vyžaduje nejen vhodrré uspo rida-

ní určitch nástroj , jako jsou penize, trhy a informační kanaly (z nicltž

některé nem že soukromé podnikání nikdy zajistit), ale p edevšínávisí n4

existenci vhodné soustavy právních p edpisri, soustavy urěené jak k ochra-

ně hospodďské soutěže, tak k zajišťovaní jejího co nejblďrodrínrějšího pti-

sobení' Y Žádnémp ípadě nestačí, aby zákonvznáva| princip soukromého

vlastnictví a svobodu uz avkáni smluv. D ležita je i p esná definice práva na

majetekprÓ rťrzné oblasti. Bohuželse dosud zanedbávalo systematické stu-

dium forem právních institucí, které umož ují efektivní fungovrání konku-

renčního systému, a existují sílné argumenty pro to, Že závahté nedostatky

v této oblasti (zejména s ohledem na obchodní a patentové právo) nejen

zbytečně snižovaly efektivitu konkurence, ale dokonce ji v mnoha sférách

zce|amiěilry.
A konečně nepochybně existují i oblasti, v nichž žádnízákonrtá opaťení

nemohou vést ke vzrriku té nejdriležitější podmínky, na niž je užitečnost

systému hospoda ské soutěže a soukromého vlastnictví záxislá: a sice aby

vlastrík mohl požívat v hod všech praktick ch služeb, které jeho majetek
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poslrytuje, a aby nesl odpovědnost za veškeré škody, které používrání jeho
majetku zpusobí ostatním. Jestliže kup íkladu není prakticky možné podmí-
nit vyrržívrání určitch služeb zaplacením ceny, pak konkurence takové služ-
by nevylvo í; a stejně tak bude neričinn ' cenov , systém, když za škodu
zptisobenou určitm používaním majetku nelze jeho vlastríka činit v praxi
odpovědn m. Ve všech těchto p ípadech dochěrzike st etu mezi soukrom -

.pizájmy azájmy celé společnosti. Jakmile začne b; t tento st et p íliš ostr,. ,
je t eba pro zajištění dan ch služeb hledat jinou metodu než hospodií skou
soutěž. Tak nap íklad za zajišťování dopravního mačeni na silnicích a ve
většině p ípadri i za stavbu silnic samotr ch nem že každ jednotliv uži-
vatel platit. Podobně nělr:teré negativní činky kiícení lesri, určit 'ch zpriso_
bri hospodďení či kou e a hluku z továren nelze omezitnavlastríka p ísluš_
ného majetku nebo na ty, kte íjsou ochotni škodu za sjednanou kompenzaci
snášet. V takov ch p ípadech musíme regulační prisobení cenového mecha-
nismu nahraďt něčím jin;rn. Ale skutečnost, že tam, kde nelze vytvo it pod-
mínky pro správné fungovríní konkurence, se musíme uchylovat k náhražce
v podobě p ímé regulace shora, ještě nezramená,,Že bychom měli potlačo-
vat konkurenci tam, kde fungovat m Že.

Chceme_li vytvo it podmínky, v nichž bude hospodrá ská soutěž maxi_
málně ričinná, a dosadit místo ní nějakou nráhrďku tam, kde efektivně pťrso_
bit nem že, a chceme-li zajistit služby, které - slovy Adama Smithe _ ,,Zč-
koli by mohly b;it vysoce v hodné pro spoleěnost v širokém pojetí, se jed_
notlivci či malé skupině jednotlivcri nevyplatí", nepochybně to p edstavuje
široké pole pro prisobení stítu. V žrádném racionálně obhajitelném systému
nem že b t strít zcela nečinn '. Tak jako každy jw systém i efektivní fun-
govaní kon}urence vyžaduje mouďe vymyšlen a neusuíle upravovan ' práv-
ní nímec. Dokonce i ten nejzrákladnější p edpoklad jeho správného fungo-
viání, totiž ochrana p ed podvody a nepoctivostí (včetrě neuživánínevědo-
mosti druhého), p edstawje rozsiíhl ', a v žádném p ípadě plně pokryf p ed_
mět pro legislativní aktivitu.

\ tvo ení vhodného rámce pro dobré fungování hospodrí ské soutěže je
však zatím stále v nedohlednu, neboť všechny staty se dosud, místo aby ho
ešily, uchylovaly spíše k hledrání náfuažek konkurence v podobě odlišného,

ba protikladného principu. Nráhle už jako by lidem nešlo o to, jak dosáhnout
fungovaní konkurence a jak ji podpo it tam, kde saÍna o sobě nestačí, ale
spíše jak ji zcela vym tit. V tomto bodě je pot eba mít naprosto jasno: mo-
derní hnutí za plánovánije hnutím proti hospodrá ské soutěži jako takové
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a podjeho vlajkou se semkli všichni sta í nep átelé konkurence. A p estoŽe

'. 
poá touto vlajkou nyní pokoušejí získat v'sady smetené liberální érou

p jstavitelé všech možn ch zájm , je to socialistická propaganda plánová_

ní, které se nejlépe da í obnovovat v očích liberálně uvažujících lidí dťrvěry_

noanost potíráni volné soutěže a kteráuspěšně ukolébala zdrav é podez ení,

které kdysi každ pokus o zadušení konkurence vyvolával.2 To, co ve sku-

tečnosti spojuje socialisty z levého a pravého konce politického spektra, je

společná nechuť k hospoda ské soutěži a společná touha nahradit ji hospo_

dďswím Íizenym shora' Ačkoli se temríny,,kapitalismus" a,,socialismus"

stále obecně používají k označení minulé a budoucí formy spoleěnosti, po_

vahu transforÍnace' kterou proděláváme, spíše zatem ují než osvětlují.

A p estože všechny změny, kter'ch jsme dnes svědky, smě ují ke kom-

plexnímu centrálnímu ízení ekononrické činnosti, všeobecn 'boj proti hos-

poda ské soutěži slibuje p ivodit na prvním místě něco v adě ohledri mno-

irem horšího. Je to takov'stav věcí, kter'nemuže uspokojit ani plánovače,

ani liberály: jakési syndikalistické nebo ,,korporativní" uspo ádaní prumys_

lu, v němž je konkurence více či méně potlačena, a]e plánovaní spočívá

v rukou nezávisl ,ch monopol v jednotliv ch odvětvích. To je nevyhnutel-

ně prvním drisledkem situace, kdy lidé nemají spoleěného prakticky nic než

od|or k volné soutěži. Politika, která likviduje konkurenci vjednom odvět_

ví po drutrém ,vydi*áspo ebitele na milost a nemilost spojenému monopo-

lisiickému irsilí kapitalistri a odborťr v těch nejlépe organizovan 'ch odvět-

vích. A p estožejde o stav, kter v mnoha oblastech užjistou dobu panuje,

a t ebaži k němu smě uje mnoho zmateného (a většina zaujatého) nadšení

pro plánovaní, není p íliš pravděpodobné, že by se mohl dlouhodobě udržet

n"uo z. by byl racionálně zdrivodniteln . Nezávisle plánující prumyslové

monopolytohoto typu by ve skutečnosti veďy ke zcela opačn 'm írčinkťrm,

nez jaké slibuje argumentace plánovačri. A jakmile se v této fazi ocitneme,

bude jedinou alternativou k náwatu k volné soutěži statní kontrola monopo-

lri - kontrola, lÍerá musí b t v zájmu efektivity co nejriplnější a nejdriklad-

nější. A právě k této fáni se nyní rychle p ibližujeme. Když krátce p ed

váikou jeden t deník napsal, že mnohé nasvědčuje tomu, že p inejmenším

britstí politici zaěinaji uvažoYat o rozvoji státu ve smyslu regulovan 'ch

monopol , bylo to velmi p esné vystižení tehdejší situace' od té doby se

tento proces válkou ještě urychlil a jeho váŽrré nedostatky a rizika budou

s časem stále ďetelnější.
Myšlenka ťrplné centraliza ceÍizentekonomické činnosti stale ještě větši-

nu lidí děsí nejen proto, že by to byl nadlidslc irkol, ale p edevším kvťrli



hrťtze z p edstavy, Že by všechen lidslc život byl izen zjediného centra.
Pokud se ale p esto do takového stavu ženeme, je to dáno p edevším tím, že
většina lidí stále věÍi, že musí b t možné najít nějakou st ední cesfu mezi
,,rozt íštěnou" soutěží a centrálním Íizenim. Na první pohled se zdá, ženej-
lepší a pro rozumné lidi nejp ijatelnější by bylo, kdyby naším cílem nebyla
ani extrémní decenftalizace volné soutěže, ani riplná centralizace jediného
plánu, n brž moud evyvé enásměs obou metod. Pouh selslc'rozum však
v těchto věcech muže b t zrétdnymazavádějicim vodítkem. Ačkoli hospo-
dá ská soutěŽ určitou p ísadu regulace snese, nemťržeme ji s centrálním plá_
noviíním kombinovat libovolně, protože jinak p estane fungovat jako ričin-
né vodítko pro v robu. A stejně tak není pravda, že by ,plánování., bylo
lékem, kÍer', podrívá-li se po mal 'ch diávkách, vyvolávástejné ričinky jako
drikladná aplikace. Jak konkurence, tak plránování ztráceji nedrisledn m
uplat ováním svou efektivitu. Jsou to dva alternativní principy ešení stej_
ného problému; jejich kombinace nebude nikdy fungovat, ba celkov,v'_
sledek bude horší, než kdyby se soustavně uplat ovaljenjeden z nich. Jinak
ečeno, plánování a konkurenci lze kombinovat jenom jako plánování ve

prospěch konkurence, a nikolijako planování na kor konkurence'
Pro pochopení této knihy je nesmímě driležité, aby měl čtenií neustiíle

na paměti, že plánovríní, které j e terěem j ej í kritiky, j e pouze plánování proti
hospodrí"ské soutěži _ptggvg!.\leré chce konkurenci p ebrat její r9Ji To
je tím drileŽitější, že v tétďknize není pfustorrra prouíiani iinofio" iíáuytrre-
ho plánování, které je pro zdémré fungovríní konkurence pot ebné. Ale vzhle_
dem k tomu, že v současném rizu je termín ,,plánování" v podstatě synony_
mem pro prvně zmíněnj, druh, je někdy v zájmu struěnosti nezbytné oana-
čovat jej prostě jako plrínovrání, ačkoli tím našim oponentrim postupujeme
velmi užitečné slovo, které by si zasloužilo lepší osud.
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EVYHN uTELNosT" PLÁNovÁní

Jakoprvníjsrneprohlasili,žečímsložitějšífornynasebecivilizace
bere, tím omezenější musí b 't svoboda jednotlivce'

BENITO MUSSOLINI

Je vmluvné, že většina planovač se nespokojí s tvrzením, že centrální

plánování je žádoucí. obvykle zároveífikají, že už vlastně nemáme jinou

volbu a ženásokolnosti vymykající se naší kontrole nutí dosadit planovrání

namísto konkurence' Úmyslně se pěstuje m tus, že tento nov'kurz nastu-

pujeme nikoli ze svobodné v le, ale protože hospodďská soutěž je samo_

vo1ně fikvidovana vvojem v technologii, kter'nem žeme rvtátrt, a aní

bychom se o to neměii pokoušet. Tento argument se z ídkakdy rozvíjí dále -
patrí me"i Nrzeni,kte;é jeden autor p ebírá od !u!étro,.q1_:9:.Éq.P_ou_
h m opakovaním stang._všegb9cni pii;imanÝ fakt. P es ;eaížayttÁá'-
pruudě. Tendence k vytvá ení monopolri a planovaní není v sledkem ,,ob-

jektivních fakt ,,, vymykajících se naší kontrole, n brž produktem nazoru

pěstovan chapropagovan ,chjižprilstoletí,kterénakonecovládlycelou

naši politiku
z nejruznějších argumentťr ve prospěch nevyhnutelnosti planovaní se neJ_

častěji *ttu,, z" vzhiedem k technickému pokroku už konkurence není ve

stále větším počtu oblastí mofulá aže jedné,co nám zbyvá, jevybrat si' zda

mají vrobu kontolovat soukomé monopoly, nebo vláda. Toto p esvěděení

vy chálzíp edevším z rygiiqtické apr<qjgy oroncentace pr nryslglovšem

or. iur.o s raaou jin di *vsí.n t mar^ismuJéTiffi ifues lze setkat i u ady

tioi, neri3i pÍevza|iz etinebo čtvrté ruky a nevědí, od}ud pochávi'

t
r..-r,. i., , ),on, r)
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Historiclc ' fakt, že v posledních padesáti letech progresivně narristal po-
čet monopol a ub valo oblastí, kde vládla konkurence, je samoz ejmě ne-
zpochybniteln _ ačkoli rozsah tohoto jew se často mačně p ece uje.l
D leŽitou otazkou je, zda je tento vvoj nutr m drisledkem technologické_
ho pokroku, nebo zdajde prostě o v sledek politiky uplat ované ve většině
zemi.Yzápětí si ukážeme, že vlasttí historie tohoto vvoje hovo í silně ve
prospěch druhé varianty. Nejprve se však musíme zamyslet nad tím, do jaké
míry mriže b t moderní technick pokrok p íěinou nevyhnutelného rristu
monopolťr v rozsáhlych oblastech.

onou irdajnou technologickou p íčinou rustu monopolri je nad azenost
velké firmy nad malou, zprisobená větší efektivitou moderních metod hro-
madné vhoby. Tyto modemí metody pr vytvo ily ve většině odvětví pod-
mínky, v nichž se vroba velké společnosti mriže nryšovat za klesajících
nríklad na jednotku, takže velké firmy nabízej i vžďy lepší ceny a vytlačují
malé, a tento proces musí pokračovat tak dlouho, dokud v každém odvěwí
nep ežije pouze jediná ob í fimra, nebo p inejlepším jen několik vellc ch.
Tento argument si vybírá pouze jeden z ričinkťr, které občas technick po_
krok doprováni, a pÍehlíŽí ostatrí, které prisobí p esně opačně. P i driklad_
ném zkoumríní faktri najdeme pro tento argument jen malou oporu. Nemťr-
žeme se zde však touto otiázkou zab vat podrobněji a musíme se spokojit
s tím, že p ijmeme nejlepší dostupné dukazy.Nejkomplexnější studii fakt
v tomto ohledu podnikl nedávno v USA Dočasn 'stáÍrí ekonomiclc v'bor
pod niíevem Koncentrace elronomické moci. ZÍyěrečná zpráva tohoto v '-
boru (kter rozhodně nemrižeme podez ívat z p ílišného za$etípro libera-
lismus) dochánik závěru, že názor, podle něhož je p íčinou mizení konku-
rence větší efektivita velkov roby, .má momenLílně v dostupn ,ch dťrka_
zech jen mizivou op.oru'J.1 Podrobná monograťre na toto téma, s níž v bor
pracoval, shrnuje odpověď těmito slovy:

,,Neprokázalo se, že by velké organizace musely b t nuÍrě efektivnější.
Jejich v hody, které mají ridajně zlikvidovat hospodďkou soutěž, se v mno-
ha oblastech vribec neprojevily. Stejně tak neplatí' Že by rispory z rozsahu
v. roby musely tam, kde exi_stují, z4 yšeah ako|ností vyi4doya! po'4qpo_l. . . .

optimálně efektivní véiikosti firmy či firem lze dosáhnout dávno p edtím,
než většina nabídky padne do rukou jedné silné firmy. Závěry ve smyslu, že
v hody velkov roby musejí nutně vést k zaniku konkurence,jsou nep ija-
telné. Navíc je t eba si všimnout, že monopol je často v sledkem jin ch
faktoru, než je snížení nríkladri plynoucí z většího rozsahu vyroby. Docháai
k němu tajnou dohodou a podporuje ho určitá politika státu. Jakmile se
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platrost těchto dohod zruší a tato politika změnts muže b t konkurenění

prostedíznownastoleno."3 '',^, i Ili \ : 'ť'i, ''{

K@y se taková studie uskutečnila v Anglii, dospěla by k velmi podob_'

n m závěrum.Každ , kdo sledoval, jak podniky usilující o monopol sou-

stavně hledají a často nachánejiu statní moci podporu pro větší ričinnost své

nadvlády nad prumyslem, jistě nepochybuje o tom, že takgvy vvoj není

v Žádnémp ípadě nevyhnuteln '. .^^_-_í ,' '' l'_ 
( 

,

Tento závěr má silnou oporu také v historickém po a0í, u #'ž se ripadek

hospoda ské soutěže a r st monopolri v ruzn ch zemích o8ehrály. Kdyby
byly v sledkem technického vvoje nebo nutn m produktem rozvoje,,ka-
pitalismu", očekávali bychom, že k nim dojde nejprve v zemích s nejrozvi_

nutější ekonomikou. Ve skutečnosti se však poprvé objevily v poslední ťe_

tině devatenáctého století v relativně mlad ch industrializovanych ze-

mích - ve Spojen ch strítech a v Německu. Zejména v p ípadě Německa,

které se začalo považovat za modelov'p íklad nutrého vvoje kapitalismu,

byl nárust kartelri a syndikátu od roku 1878 vládní politikou rimyslně pod-

porován. Vlády používaly nejen nastroje ochranrí ství, ale i p ímé pobídky'

a nakonec i donucoviíní, aby dosáhly vzniku dalších monopolri, které by
umož ova[y regulaci c911'p1-o*dpje" právě v této zemi se první vellc experi_

ment,,vědeč étiďiilánování" a'pvědomělé organizace prumyslť' za pod-

pory statu podepsal na vzniku ob ích monopolťr, které pak byly prezentová'
ny jako v sledek nevyhnutelného procesu, a to padesát let p edtím, než se

totéž odehrálo v Británii. P edevším vlivem německ'ch socialistick'ch teo_

retik ' zejména Sombarta, kte í zkušenost vlastní země zevšeobec ovali,
došlo k tomu, že lidé zaěa|i všeobecně brát vvoj od konkurenčního systé-

mu k,,monopolistickému kapitalismď' jako nevyhnuteln '. To, že ve Spoje_

n 'ch statech umožnila silně protekcionistická politika poněkud podobn

v voj, jako by tuto generaLizacipotwzovalo. Německ v voj však zaěalbyt
mnohem více než americk'považoviín za p íklad všeobecného smě ování

a za a|o se zcela běžně hovo it - slovy nedávno publikovaného, velmi po-

pulárního politického eseje _ o ,,Německu, kde všechny spoleěenské a poli-

tické síly moderní civilizace dosáhly nejpokročilejší formy."a

Jak málo byl cel proces nevyhnuteln ' a nakolik se v něm odraz1la záy

měrná politika, uvidíme jasněji, když llvétžíme situaci, v jaké se do roku

7931nacháuela Anglie a jak od toho data Brit,ánie nastoupila stejnou cestu

politického ochraná ství prrmyslov ch gigant . Ještě p ed dvanácti lety byl
britslc prťrmysl s vjimkou několika odvěwí, která si ziskala ochranu již
d íve, celkově stejně konkurenceschopn jako kdykoli p edtím. A p estože



ve dvacát'. ch letech mačně utrpěl vinou nejednotné mzdové a peněžrí poli-
titry, vychází období alespo do roku 1929 co do zaměstnanosti a obecné
aktivity v britském hospodá ství celkem p ízrivě ze srovnání s léty t icáf'-
mi. Teprve po zavedení ochraná ství a s ním spojen ch všeobecn 'ch změn
v britské hospodrí ské politice začal nárust monopolri postupovat ohromují-
cím tempem a proměnil wá britského prťrmyslu v Íozsahu, kterj' si ve ej-
nost dodnes sotva uvědomuje. Tvrdit, že tento vvoj má cokoli do činění
s technickym pokrokem tohoto období a že technické pot eby, které v Ně_
mecku ptisobily v 80. a 90' letech devatenáctého století, měly dopad na
ekonomiku ve 30. letech dvacátého století, je stejně absurdní jako twzení
implicitrrě obsažené v Mussoliniho rn roku, že ltálie musí znršit svobodu
jednotlivce d íve než ostahí evropské narody' protožejejí civilizaceje p ed
ostatními o tolik nap ed!

Pokud jde o Anglii, teze o tom, že proměna ve ejného mínění a politiky
pouze kráčí ve stopách nemilosrdn ch změn, které se ve světě dějí, se m že
zdát pravděpodobná pouze díky tomu, že tato země na dálku podléhala
myšlenkovému vooji probíhajícímu v jin ch zemích. Mohlo by se proto
tvrdít, že monopolistické uspo ádaní prumyslu se v Anglii rozmohlo na_

vzdory ve ejnému mínění, které bylo stale nakloněno hospodá ské soutěži,
ale události v zahraniěí zklamaly jeho naděje. Skuteěn ' vztah mezi teorií
a praxí se však ukríže mnohem jasněji, jakmile se podíváme na prototyp
tohoto v voje - Německo. Nemriže byt žádnych pochyb, že tam bylo potla-
čovaní konkurence záležitosti záměmé politiky a že bylo podniknuto ve
službách ideálu, kterému dnes íkráme plrínovríní. V progresivním postupu
ke kompletně planované společnosti Němci _ a spolu s nimi všechny náro-
dy, které se ídí jejich p íkladem - pouze sledují kurz, kter'pro ně vytyčili
myslitelé devatenáctého století, zejména myslitelé němečtí. Dějiny myšle-
nek uplynul 'ch šedesáti nebo osmdesáti let skutečně skvěle dokumentují
fakt, že na'r voji společnosti není nic nevyhnutelného a že nevyhnutelnym
jej činí pouze myšlení lidí.

Tvrzeni, že modemí technick pokrok si nutně vyžaduje plánování, lze
vykládat i jin m zpťrsobem. Mťrže se tím mínit, že složitost nďí modemí
industrializované civilízace vytva í nové problémy, s ktermi se nemťržeme

efektivně vyrovnat jinak než centrálním plánovríním. V jistém smyslu je to
pravda _ ale ne v širokém smyslu, kter si toto tvrzení nrárokuje. Kup íkladu
se běžně uzlává, že mnohé problémy související s moderními měsry tak
jako ada jin 'ch problémri spojen 'ch s prostorově těsn m soužitím, se hos-
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podá skou soutěŽí adekvátně ešit nedají. ovšem tento typ problém , jako

jsou nap íkua unatizaeni a jiné sítě, neb vá hlavní starostí těch, kte í ar-

gumentují složitostí moderni civilizace pro centrální plánovaní. obvykle

|nrs. i*á:r, že je stáleou'izneisi udělat si souvisl ' obráueko celém ekono_

mickém procesu' u p'o' je iutné' abl v.še koordinoval nějak cennální

t rua,3inut se život společnosti zwhne v chaos'

Tento argum ent je založen na naprostém nepochopení fungovrání hospo-

dá ské soutěže. Ta zda|ekanení vhodná jen pro relativně jednoduché pod-

mínky' Právě vzhledem ke složitosti dělby práce v modemích podmínkách

;; k;i*.."ční systém jedinou metodou, jak takové koordinace dosáhnout.

'Ň.uvro by vubec ovtiinenějak systém efektivně kontrolovat či plánovat,

lJyuv poa*inlcy byly tak j"anoáo.-t'e, že by j ediná osoba nebo komise mohla

skutečně obsáhnout us"círny relevanÍrí skuteěnosti. Teprve ve chvíli, kdy

poeetranorn,kteréjetiebabrátvirvahu,zaěneb 
.ttakvelk ''žejenemož.

né si o nich udělat p ehled, se decentralizace stává nutností' 3!ig]t!g "s+t
nastává nufirost _decentraláe' objewje se i problém loordi1a-c-e - takové

r."".an*", l*íá ponechává jednottivm činitéÍťrm volnost uzptisobov.t svo)l

;i*il;;il t'ié't'*onoí áátjen oni $ami" p zarQve 'vede k vzájemné-

.o priát'."iovaní jejich jednoitivy'ctr pláni'' Vzhledem k tomu' že decen-

tralizaceje nutná praíc páto, ze nimo neni schopen vědomě vzít v rivahu

všechnyohledyovtiv ujícírozhodovánítolikajednotlivcri,je ejmé,že

koordinacemriŽeprobíhďnikoli,,vědomoukontroloť.,alepouzetakov'-
mi opat eními, která každému činiteli umož ují získat informace, které po_

;i;t ;; uuv *a ,o"t oaouu .ohl p i"F sobovať rozhodování ostatních.

A protože jeaine trstreoi nem Že nit<dy ani plně znát' ani rychle shromaždit

a rozší it informace o .'rs""h drobn ch změnách, které bez ustání ovliv ují

podmínky nabídky a poptavky u ríalÝ1| komodit' je zapo ebí néjaké za'

znamenávac i zaŤizeni,l'teré by automaticky zachycovalo všechny relevant'

ní dusledky jednani.jednotlivc a jetrož indikace by vychazely z individuál_

ních rozhodnutí a sloužily jim zarove jako vodítko'

P esně tímto zptrsobeá-n'ngo5e v konkurenčním prost edi 9enovÍ y1' 
i

tém ažádnyli"i' ...i"'i.*"Jrono nemriže dosáhnout. u39{ ule p9Ťi 
i

káťělŮm;abysledovffiímrelativněmaléhomnožsWícen,takjakostrojv 
d.l

ce sleduje pohyb *eir"t jen na několika cifernících' p izp sobovli .'uo.u ]

ěinnost aktivitám ostatrrích' Dťrležité je zejménato' že cenovy systém bude l

svou funkci plnit pouze tehdy, kdy' bude správně fungovat hospoda ská 
i

soutěž, jin mi slovy kdyŽ bude vrobce nucen se pohybrim cen p izp sobo_ \

vat a nebude j. n,o.i .á *Jouut. Čirn1. ce1ek slozitější, tím jsme závislejší \



na ší ení informací mezi jednotlivci, jejichŽ samostatlé činnosti jsou koor-
dinovrány.neosobním mechanisrnem p enášení informací, kterému íkámg
cenov'systém. - ,,| ,l l

Nebudeme jistě p ehanět, ekneme-li, že kdyby se rťrst'naší pr mysloÚé
ekonomiky měl opírat pouze o vědomé centrální plárrovríní, nedosríhl by
nikdytakového stupně diferenciace, složitosti apružnosti, nakterém se nyní
nachá,zi. V porovnání s touto metodou ešení ekonomick ch problém po-
mocí decentralizace a automatické koordinace se viďtelnější metoda cent-
rálního ízení jeví jako nemotorná, primitivní a dosahem velmi omezená. Za
to, že dělbapráce dosáhla stupně umož ujícího modemí civilizaci, vděčíme
skutečnosti, že nemusela b t vědomě vytvo ena, ale že člověk p ipadl na
metodu, jak dělbu práce rozší it daleko za hranice, jaké umož ovalo pláno_
vání. A proto k.ažd další nárust její složitosti v Žádném p ípadě nevyžaduje
cenEální plánoviání, ba je pro něj naopak více než kdy jindy driležité, aby_
chom se ídili zptisobem nezávisl m na vědomé kontrole.

Existuje ještě jedna teorie, která nárust monopol spojuje s techniclcm
pokrokem, byť p i tom používá argumenty tak ka opačné než ta p edchozí.
A p estože nikdy nebylajasně fonnulovaná, má rovněžnezanedbateln ,vliv.

Netwdí, že moderní technika niěí konkurenční pros edí, ale naopak že ne-
bude možné nové technologické moárosti plně vyržít, nebude-li pro ně za-
jištěna ochrana p ed konkurencí, tj. nevzrrikne_li monopol. Tento Bp argu_

mentu nemusí b t nutně klamn ', jak by se kritich čtená mohl dom šlet'
Nrímitka, která se nabizi, a sice že pokud nová technika skutečně lépe uspo_
kojuje naše pot eby, pakjistě obstojí p ed každou konkurencí, se totiž ne_

vztďruje na všechny p ípady' na něž tento argument mí í' V mnoha p ípa-
dech nepochybně slouží jen jako záminka pro zájmové skupiny. Ještě častě-
ji se pravděpodobně zakJádá na zamě ovríní kvality techniky z izce ir e-
n rského pohledu s vhodností z hlediska společnostijako celku.

Existuje skupina p ípad , kde tento argument ve prospěch monopol má
své opodstatnění. Je nap íklad p inejmenším p edstavitelné, Že by britslc
automobilov 'prumysl byl schopen vyrábět levnější a lepší autaneŽ Spoje_
né stríty' kdyby byl v Anglii každ nucen používat stejn typ auta, nebo že
by elekt ina vyšla levněji než uhlí nebo plyn, kdyby bylo možné pfimět všech-
ny spot ebitele, aby pouŽívali jenom elek inu. V takovch p ípadech je p i-
nejmenším možné, že by se nám všem mohlo dait lépe a kdyby nám někdo
dal na vybranou, měli bychom si takovou situaci zvolit. Jenže skutečností
je, že takové rozhodnutí nem že nikdo udělat, neboť buď budou všichni
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používat stejné levné auto (nebo všichnijenom elek inu)' anebo si budeme

mezi těmito produkty mocivybírat' ovšem za mnohem vyšší cenu' Nevím'

zda tov uveden ,ch priu"aecn skutečně platí. Ale je t eba pÍiznat,.Že je

možné, aby následke' p""i*e standardizace nebo omezení v'běru nastala

v wčit ch oblastech uěl'ší hojno"' kte1by_spo ebiteli víc než dostatečně

vykompenzovala snízenou mo{9st yol-by' Je dokonce myslitelné' že by se

;Jdirolli * mor,r oujeuit nol" nynár'z'kteÍ by byl nade vší pochybnost

užitečny, ovšem jeho 
"y"zr'i 

tv uiro podmíněno tím' aby si jej rnnozí lidé'

nebo dokonce všichni poriairi 't*'"i' . . '.' , ' ' 
")_-

I kdyby takové pď;Jy mav ve.rrq či.dlouhodob v n'arr" Íozhodně

z nich nelze ,vro,o'u',iít"ct'oicty pokrok vede nevyhnutelně k centrálni

mu plánovárrí. Jediné, co z nich "ypii'a' 
je otáu:ka' zda za c^eaudor-rpení _

získat konkretni r^ rrodu, ,retq ni[ouv (pop ípadě' a to ve:eš:i situací'

;;;;;í-k"io oe"o priác:t,'rLdalší po;ok v technice p ekoná konkrétrrí

obtíže). Je pravda, ze v takov ch situacíchjsme někdy nuceni obětovat po_

tenciální okamžit ziskjako cenu za svou svobodu - ale na druhé straně

zabrarríme to-u, ouy ioJolrcí vvoj byl závisl na informacích,l<teré má

k dispozici jen několik vyvoten cn. Tim, 
.že 

v p ítomnosti obětujeme p í-

padné v hody, 
"*rrou7ua'e 

si á'it"zity stimul pro budoucí pokrok' Ačkoli

"La*á- 
obíobí mriže b ,t cena, kterou platíme za svobodu volby a roana-

nitost, p íliš vysoká, 
" 

aiáJoao|ého hlediska bude i materiální pokrok zá_

viset právě na teto rozmanitosti, protože nikdy nemužeme p edpovidět' kte_

rá z mnoha nabízen ch foreÁ'zboží nebo služeb m že později vyirstit

v něco 19pšíb9-. S*'";;j*'z toho nelze dovozovat' Že zacbováni svobody

na rikor určitéh" 
"á'" 

il;;eho současného hmotného pohodlí bude ve všech

p ípadech t"tto.'yto*penzováno' Afe aÍgumentve prospěch svobody spo'

čívá právě v tom, ž.;;;;; si měli ponechat prostor pro nep edvídateln '

budoucírozvoj.Platítoivoblastech,kd.'.námnazik|adénašichsoučas.
n ,ch vědomostí zdá, že donucení p ináší jen samé v hody a že v konkrét_

niím p ípadě nem že nijak uškoďt'

V současné debatě á dopadech technického pokroku se nám 
lento 

po'

krok často pr.r.ntoiJ 3ui'oio'i probíhajícího mimo nás' co by nás mohlo

nutitužívatnovévědomostikonkrétnímzprisobem.Jejistěpravda,ženám
vyná|erydávají užasnou moc' ale bylo by nesmyslné twdit' že bychom tuto

moc měli wužitk zničení naieho nejvzácnějšího dědjcwí --s:-qbpdt 
Zna-

menátonaopak,Žechceme.lisijizachovat,musímejiconejžarlivějist 
ežit

a že musíme b t p ipraveni podstupovat pro ni oběti' Moderní technick

pokrok nas ničím nánutí smi ovat ke komplexnímu planování hospoda_



ství, naopak nutí nás mít se ještě více na pozoru p ed mocí, kterou by pláno_
vací u ad zatakov ch okolností získal.

A tak ačkoli není pochyb o tom, že hnutí směrem k plránování je v'sled_
kem záměrnych krokrla že neexistuje žádná objektirmí nubrosq kteráby nás
k němu tlačila, stoji za to položit si otrízku, proč v první linii plánovač
stanulo toliktechnick 'ch odbomíkri. Vysvětlení tohoto jevuje zce spojeno
s d ležitou skutečností, kterou by měli mít kritici plánovačri neustále na
paměti: totiž žeje v podstatě mimo diskusi, že témě každy z technick ch
ideál našich odborníkťr by se mohl v relativně krátkém čase uskutečnit,
kdyby jeho dosažení bylo jedin m cílem lidstva' Existuje nekonečné množ-
ství dobr ch věcí, o nichž se všichni shodneme, že jsou vysoce žádouci
a zárovetreálné, ale znichž za dobu našeho života mriŽeme dosáhnout buď
jen několika, anebo jen velmi nedokonale' Právě zklamané ambice ve vlast-
ním oboru vedou specialistu ke vzpou e proti stiívajícímu ádu. Všichni těž_

ko neseme, když se nerealizují věci, o nichž každ , musí uznat' že jsou žá-
doucí i reálné. Že se tyto věci nemohou uskutečnit všechny najednou, že
kaŽďé z nich lze dosáhnout jen na Írkor ostatních, si uvědomíme teprve teh-
dy, vezmeme_li v rivahu faktory |ežici za hranicemi specializací, které lze
ocenit jen namáhavym intelektuálním risilím - o to namáhavějším, že nás
nutí sledovat v širší perspektivě p edmět, na kter'se soust edí skoro všech-
na naše práce, avažit jej ve vztahu k ostatrrím obor m, kteréleži mimo náš
bezprost edn i zájem, a na rucbž nám potažmo méně záleŽi.

KďŽdá, z těchto mnoh ch věcí, jichž by v plánované společnosti bylo izo-
lovaně možné dosáhnout, plodí mnoho nadšencri pro myšlenku plánování,
kte í jsou si jistí, že by dokáaali lidem ídícím takovou společnost naočko_
vat svoji p edstavu o hodnotě určitého cíle' Naděje někter'ch z nich by se
nepochybně splnily, neboť v plánované společnosti by se některé cílejistě
napl ovaly rychleji než v současnosti. Bylo by pošetilé popírat, ženámnÁ-
mé p ípady částečně plánovan 'ch ekonomik toto twzení dokládají p ítom_
ností užitečn 'ch věcí, zaněž obyvatelé těchto zemí vděčí rn- hradně pláno-
várrí. Často uváděn m p íkladem jsou skvělé dálnice v Německu a Itálii _
ačkoli zrovna ty jsou v'sledkem plánoviíní, které by se dalo stejně dob e
provozovat i v liberální společnosti. Je však neméně pošetilé uvádět takové
p íklady technické dokonalosti v konkrétrrích oblastech jako drikaz toho, že
plánování je obecně lepší než konkurence. Správnější by bylo íci, že takto
mimo ádně skvělé technické v sledky, které tolik vyčnívají z běžn ch pod-
mínek, svědčí o špatrém Íizeni zdrojtt.Každy, kdo po slavnych německych
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d|nicich jezdila všiml si, že je na nich menší provoznežnaleckteré okres_

co v Anglii, jistě nepochy|"j" o tom, že 
'v 

mírov'ch podmínkách pro taková

díla není velké opodst*c"í' Zda sejednalo o p ípad, kdy planovači zvolili

;"|,u|u" namístá ,,chleba.,' je jiná věc'5 Podle našich mě ítek zde však kaž-

áopádně není mnoho drivod k nadšení'--;il. 
specialisty, že by si v plánované s.polečnosti pro cíle' na nichž mu

záieži,zajistil .,íce po'oáosti, je rozší enějším fenoménem, než by se podle

,lo'u ,,rp."iulistď' mohlo na pruní pohled zdát' Svou zaujatostí pro osobní

;;ilíj;"" všichni do určité míry specialisté. A všichni se domníváme, že

'js 
Áát'i žeb íček hodnot není pouze osobní, nbrž že bychom ve svo_

uoarre ai.nsi s racionálními lidmi p esvědčili ostabrí' že príxě náš je ten

.p.j*'y Milovník krajiny, kter si nade vše ostatní p eje' aby se zachoval

iJ.iJouáieni ránaaby.t'Án které prumysl na její krásné NéLÍi jižzanechal'
'uyty oa.t *ěny, stejně jako zdravotní fanatik' kter' chce' aby zmizely ma'

i.une, t"e hygienicky závadnéstaré chalupy, nebo motorista, jemuž jde o to'
-uay 

;."^iaraaly široké dálnice, nadšenec pro efektivitu toužící po maxi_

mální special izaci amechanizaci a v neposlední adě i idealista' ktery v zá-

i.' -^".l. osobnosti usiluje o zachovaní co nejvíce nezávisl ch emeslní-

kri _ ti všichni védí, že.r.y"t, "iti 
mohou plně dosáhnout jedině plánová-

ní., u právě ztoho dťrvodu si planování p ejí' Ale zavedení sociálního plá-

nování, po kterém volají, by samoz ejmě vedlo pouze ke st etu jejich jed_

nottiv'ch zájmi.
Hrrutí 

"a 
ilanovani vděěí zasvou současnou sílu p edevším skutečnosti,

žeačkolijeplanovánívhlavníchvěcechstálepouzectižádostí,usilujíoněj
spoleeně ialika všichni rizce zamě ení idealisté - mlsži aženy,kte í zasvěti_

li svuj život jedinému irkolu. Naděje, které vkládají do plrínovaní''však ne-

jsou v'sledkem komplexního pohledu na-spoleěnost' ale spíše velmi ome_

"enená 
pohledu a často p eÍnrštěného p ikládaní driležitosti vytoužen m

cílrim'Tímnechcinijakpodce ovatvelkoupraktickouhodnotu,kterouten.

to t}Ť muŽ a žen máve svobodné společnosti' jako je naše' a všichni si

p.au.'zas|ollžinašobdiv.Aleprávělidé,kte íjsounejvícezapálenípro

plánování životaspolečnosti, bybyli nesmímě nebezpeční' kdyby k tomu

dostali volnou ruku-a byli bv takénejméně tolerantní k plánťrm ostatních.

od svatého atucezamě eného idealisty b vá často jen t 'ie'kt 
ra''atikoíí'

PH";;á"iilá nej silněj ší impulz z nenávisti zklamaného specialisty, a p ece

si1zejentěžkop edstavitnesnesitelnější-airacionálnější_světnežten,
vněmžbynejlepšíspecialistévkaždémoborusmělinekontrolovaněreali
zovatsvéideály.stejnetaksenemťrže,,koordinace..státnovouspecializací,



jak si někte í plrínovači očividně p edstavují. Ekonom je jistě tím posled-
ním, kdo by twďl, že má malosti pot ebné pro roli koordinátora. Jde mu
o metodu, která by takovou koordinaci zajistila i bez všwědoueíhodiktríto-,
ra. To ovšem znamená p esně zachovÍni oněch neosobních a o^'"-i"po-]
clropiteln 'ch sil ovládajících inďviduální risilí, proti kterm všichni specia_
listé brojí.
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státník, ktery by se snažil na izovat soukrom ,n osobám, jak by měIy

využít svuj kapital, by na sebe nejen bral zcela zbyteěnou péči, ale
dostal by do rukou moc, jakou nelze bezpečně svě it ani žádné radě
či senátu a která by nikde nebyla tolik nebezpečná jako y ruIrou muže,

kterj,měl tu hloupost a troufalost domnívat se, že ji m že vykonávat.
ADAM SMÍTH

Společn 'rys všech kolektivistictc'ch sys ém,&.lzapopsat slovy, která jsou
tolik drahá socialistum všech škol, totižže jde o ziíměrnou organizaci práce

ve společnosti pro darr společensk -cíl. Jednou z hlavních v hrad socialis-
tick ch laitik k dnešní společnosti bylo odjakživa právě to, že jí chybí
takové ,,vědomé" vedení k jedinému cilri a že její aktivity jsou určovany
Í ozl0rtary nezodpovědn ch j ednotlivcri.

To je v mnoha ohledech velmi p esná charakteristika, která nás p ivádí
p ímo kjádru*gqs@ -ezi svobodou jednotlivce akolektivismem. Rrizné
druhy kolektivismu _ komunismus, fďismus atd. - se vzájemně liší jen po-
vahou cíle, k němuž chtějí vést risilí společnosti.V jednom se ale všechny
shodně odlišují od liberalismu a individualismu: chtějí totiŽ celou společ-
nost a její zdroje vést k jedinému cíli a odmltají respektovat autonomní sfé-

ry ve kter ch jsou cíle jednotlivc naďazeny celku' Stručně ečeno, jsÓu

totalitrí vpravém smyslu tohoto nového temrínu, kter'se vžil pro neočekáva-

né, a p ece neoddělitelné projevy toho, čemu se teoreticky íka kolektivismus.

,,Společn cíl" nebo ,,učel", pro kter má b t společnost organizována,

se obyěejně mlhavě oanačuje jako ,,společné dobro", ,,obecné blaho" nebo



,,společn zájem". Člověk nemusí p íliš p em 'šlet, aby pochopil, že $o
termíny nejsou dostatečně v mamově vymezené, aby určovaly konkrétrrí
zp sob jednání. Blaho a spokojenost milionri lidí není moáré mě it na jedi_

né stupnici. Blaho nríroda, stejnějako štěstíjednoho člověka, závisí na celé
adě věcí, které se mohou dostavit v nekonečně mnoha kombinacích. Nelze

je adekvátně vyjád itjakojedin cíl, ale pouzejako hierarchii cíl , složitou
stupnici hodnot, naniž mají všechny pot eby každého člověka své místo.
fuzení všech aktivit podle jediného plánu by vyžadovalo, aby každá z na-
šich pot eb dostala své místo v žeb íčku hodnot, kter'musí b t natolik ripl-
n ', aby bylo možné volit mezi nejruznějšími cestami, jež se plánovači nabí-
zejí. Jin mi slovy, p edpokládalo by to existenci kompletního etického ko_

dexu, v němž by všechny rozmanité lidské hodnoty dostaly p idělené místo.
Pojem irplného etického kodexuje nám cizi,takže je nutrré zapojit veške-

rou p edstavivost, abychom vribec pochopili jeho obsah' Nejsme zvyklí uva-
žovat o mrarmích kodexech jako více či méně uzav en ch systémech. Sku-
tečnost, že si neustále vybíráme zrtrrr ch hodnot' aniŽnám nějalc spole-
čensk kodex p edepisuje, jak se máme rozhodovat, nikoho nep ekvapuje
a nevede nás k závěru, že náš mravní kodex je neripln '. V naší společnosti
není místo ani drivod pro domněnku, že by si lidé měli vytva et společné
ná.zory na to, jak v ruzn 'ch situacích postupovat. Ale v p ípadě, že všechny
dostupné prost edky jsou majetkem společnosti a maji se uŽívat ve jménu
společnosti podlejednotného plánu, musejí b t všechna rozhodnutí vedena

,,společn m" návoremna to, co by se mělo dělat. V takovém světě bychom
btzy zjistili, že náš morální kodex je pln 'mezer.

Nechceme se zde zab vat otázkou, zda by takov ripln eticlc'kodex pro
nás byl žádouci. Stačí, když ekneme, že aŽ do současnosti provázelo rust
civilizace neustálé zmenšování sféry ve které se jednání jednotlivcri ídí
pevně dan mi pravidly. Pravidel tvo ících naš společn ' mravní kodex je
čím dál méně a nab vají postupně obecnějšího charakleru. od časri primi-
tivního člověka, kter se témě ve všech každodenních činnostech ídil pro_
pracovan mi rituály' omezovalo ho nekonečné množství tabu a jen z ídka
mohl jednat jinak než lidé kolem něj, p echázela morálka postupně v pou_

hou hranici sféry ve které si jedinec m že dělat, co se mu zlíbí. P ijetí spo-
lečného etického kodexu, kter by byl natolik všeobjímající, aby umož o-
val jednotn 'ekonomick ,plan, by bylo krokem zpětazcelaproti této v "vo-

-jové lendenci.
Pro nás je klíčové, že žádn takov pln eticky kodex neexistuje. Snaha

íďt veškerou ekonomickou aktivitu podle jediného plránu by vyvolala ne_
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sčefirě otánek,na něž by mohlo dát odpověď jen morální pravidlo. Současná

morálka však na ně odpovědět neumí a neexistuje žádn všeobecně p ijatel-

ny nžvor na jejich ešení. Lidé na takové otázky buď nebudou mít jasn '

n-ázor, anebo se neshodnou' Ve svobodné společnosti, v níž jsme až dopo-

sud žili, totiž nebyla p íležitost o nich p em 'šlet, a už v bec ne si na ně

vytvrí et společné nánory.

Nejenže žádnou takovou univerzální hodnotovou škálu nemáme: žádná

lidská mysl ani nemriže pojmout nekoneěné množství pot eb nejruzrějších

lidí, soupe ících o dostupné zdroje, a p isoudit každé znich konkrétní váhu.

Pro náš problém není tolik driležité, zda ci|e, na nichž člověku záleži,po-
kr vají jen jeho vlastní individuální pot eby, nebo zda zahmují i pot eby liď
mu blízk 'ch, či dokonce vzdálen ,ch - tedy zda jde o egoistu, anebo o altru-

istu v běžném slova smyslu. Nesmírně v'mamn ' je ovšem základní fakt,že
je nemožné, abyjeden člověk dokázal myšlenkově obsáhnout víc nežjen
omezenou oblast, aby si uvědomoval vyananvic než jen omezeného množ-

ství pot eb. Ať už se jeho zájmy točí kolem vlastních sziclc'ch pot eb, či ať

se v ele zajimá o blaho každé lidské bytosti, kterou má, ci|e, o které mu

pťrjde, budou vždy jen nekonečně mal m zlomkem všech lidslc ch pot eb.

Toto je záldadni fakt, na němž spočív á ce|á fiozofie individualismu. In-

dividualismus nestojí na p edpokladu, že lidé jsou sobečtí či sebest ední

nebo že by takoví měli b t, jak se často tvrdí' Prostě jenvycháziz nesporné-

ho faktu, že vzhledem k omezenosti naší p edstavivosti není možné zatu-

nout pod naši hodnotovou škálu více než jeden risek pofreb celé společnos-

ti. A jelikož p ísně vzato mohou hodnotové škály existovat pouze v myslích
jednotlivcri, neexistují jiné lgdnotové stupnice než častečné _ a ty se od

sebe nutrrě liší, ba často jsou p ímo protichlidné. Individualismus z toho

vyvozuje, že by jednotlivci měli mít v rámci určiť ch hranic moárost sledo-

vat hodnoty a p ání sebe sam ,ch spíše než někoho jiného a že v rámci těch-

to sfér by soustava cílťr jednotlivce měla b t nad azena a neměla by podlé-

hat diktátu ostatních. ZéMadem individualistického postoje je respektování

jednotlivce jako koneěného arbitra vlastních cílri a s tím související p esvěd-

č,ení,žepokud je to možné, měl by mít šanci jednat podle vlastrrích nazoru.

Tento názor pochopitelně nevylučuje možnost, aby lidé sledovali i spo-

lečné cíle, ěi spíše shodné jednotlivé cíle, kvrili nimž je v hodné spojit své

risilí. omezuje však takové společné jednání jen na situace, kdy se názory

jednotlivcri skutečně shodují. To, čemu íkáme ,,společné cíle", ztamená

z tohoto hleďska pouze sguhlasné cíle většího množství jednotlivc , tedy



takové, k jejichž dosažení jsou jednotlivci ochotní p ispět v'měnou zapod-
poru, které se jim dostane pro vlastní zájmy. Společn ' postup je proto na
místě pouze tam, kde lidé mají podobné cíle. Velmi často nejde o konečné
cíle jednotlivc , ale spíše prost edky, které mohou ruzní lidé využít pro rriz-
né ťrčely. Ve skutečnosti se lidé nejsnaze shodnou na společném postupu
tam, kde společn ričel pro ně není konečnym cílem, ale prost edkem slou-
žicimk naplnění rozličn ch soukrom ch p aní.

Když jednotlivci spojí své risilí pro uskutečnění společn 'ch cílri, získají
organizace pro tento ričel vytvo ené _ kup íkladu silát - svou vlastní sousta_
w prost edkri a cílri. tr-?"dá takto vzniklá organizaceje však nad{!_ejgg
jednou z ady,,osob", a byť v p ípadě státu jde o osobu mnohém mocnější
než ostatní, p ece jsou její cíle swchované pouze v její samostatné a vyme_
zené sfé e. Hranice této sféryjsou určovány tím, do jaké míry se jednotlivci
shodnou na konkrétních cílech. P itom pravděpodobnost, že se shodnou také
na konkrétním jednaní, se nuttě snižuje riměrně rostoucímu okruhu takové-
ho jednrání. Existují určité funkce státu, na jejichž v'konu se občané shod_
nou prakticky jednomyslně, na jin1ch se pak shodne podstatná většina a tak
dále, až bychom došli k oblastem, v nichŽ má sice každ jednotlivec o jed-
nání státu své p edstavy, avšak témě co člověk, tojiÚ názor nato,jak by
vláda měla postupovat.

Na dobrovoln 'konsenzus lidí jako vodítko pro jednaní státu se mťrŽeme
spoléhat pouze ve sférách, kde panuje skutečná shoda. Jakmile však stat
p evezme p ímou kontrolu nad oblastmi, kde taková shoda neexistuje, nut_
ně musí dojít k potlačení individuální svobody. 9.féru.společnéhg jgdnání
bohužel nemtižeme neomezeně rozši ovat a p itom stále ponechávat jednot_
tivcíV jeho sfé e svobodu. Jakmile risek společnosti, v němž stiít kontroluje
všechny prost edky, p esáhne určitou míru, zaěnou se ričinky této kontroly
projevovat na celém systému. Ikdyž stat p ímo kontroluje užívr{ní jen části
dostupn 'ch zdrojri, t ebaže velké, dopadyjeho rozhodnutí na zb vající čás-
ti hospodá ského systému začnou b t tak silné, že se podjeho kontrolou
ocitne nep ímo tak ka všechno. Jakmile nastane to, co se nap íklad v Ně-
mecku odehrálo již v roce 1928,totiž že rist ední a místrrí u ady p evezmou
p ímou kontrolu nad využíviáním více než poloviny národního drichodu (podle
oficiálních němeclc'ch odhadri to tehdy bylo 53 procent), ovládají nep ímo
témě vešker'ekonomick 'život ve státě. v takové situaci témě není indi_
vidrr"álního cíle, jehož naplnění by nezáviselo na jednaní státu, a ,,společná
hodnotová škálď', podle které stát postupuje, musí do sebe pojmout prakÍic-
ky všechny individuální cíle.

l-

66 67

Není těžké odhadnoutnásledky, kÍeré nastanou, když se demokracie vydá

cestou plánovaní vyžadujícího větší konsenzus, než jak ' ve společnosti re_

álně existuje. Lidé se t eba shodnou na zavedení systému Íizeného hospo-

dá swí, neboťjsou p esvěděeni, že povede k velké prosperitě. V debatách

vedoucích k takovému rozhodnutí by se cíl plánování z ejmě označoval

vyrazemjako ,,společné blaho", cožby jenom zastka|o fakt, že se lidé ve

skutečnosti neshodnou na cílech plánoviíní, ale jen na použitém mechanis_

mu. Ale protože jde o mechanismus použiteln ' jen pro společny ričel, tak

v okanržiku, kdy v konná moc bude chtít p eměnit touhu po jednotném

plánu v nějak konkrétní plán, vyvstane otánka p esného cíle, k němuž se

má veškerá činnost smě ovat. V tu chvíli se ukáže, že shoda na tom, že

plánování je žádouci, se neopírá o shodu na cílech, jimžmá toto planovaní

sloužit. Shodnou_li se lidé pouze nanutnosti centrálního plánování, dopada

to podobíié, jato tayz se skupina lidí rozhodne společně podniknout č_ěstri,

aniž se dohodnou, kam chtějíjet: v .sledkem pak muže b t, žejsou nuceni

jet někam' kam většina z nich v bec nechce. Pro plánovanou společnostje

typické, že lidéjsou nuceni dohodnout se na'rnnohem více věcech, než byli
zvyk\L a že zásoveí kolelctivní jednání nelze omezit na irkoly' na nichž se

shodnout dokiážou - aby bylo možrré v bec něco udělatje t eba dosáhnout

pbody plně ve všem.
Někdy mohou lidé kup íkladu jednomyslně vy'jáďit p ání' aby parlament

p ipravil komplexní hospodďslr. plán, a p itom se oni ani jejich zástupci

nedokažou dohodnout na žádném konkrétrrím plánu. Neschopnost demo-

kraticlc ch shromáždění vykonávat to, co se zdá b t jejich z ejm m rikolem,

tak nutně vyvolává rozčarování z demokraticlc'ch institucí. Parlamenty se

začnou jevit jako neefektivní ,,debatrrí kluby", nezpťrsobilé nebo neschopné

plnit koly, které jim byly svě eny' Začne se rozmáhat p esvědčení, že má-li
vzriknout efektivní plrfur, nesmí ho jíž určovat ,,politici", ale odbomíci -
natrvalo jmenovaní u edníci nebo nezávislé orgány.

Tuto potíž si socialisté dob e uvědomují. Je tomu tak ka pril století, co si

manželé Webbovi začali stěžovat na,,rostoucí neschopnost Dolní sněmovny

zvládat svoupraci."l Profesor Laski později vypracoval následující aÍgument:

,,Je známou skutečností, že současn ' parlamentní mechanismus je naprosto

nevhodn 'pro rychlé schvalování velkého objemu složit ch zákonri. Vláda to

v podstatě p izrrala tím, že svá hospodrí skí a celní opat ení zavedla nikoli na

zríkladě podrobné debaty v Dolní sněmovně, ale v podobě balíčku delegované

legislativy. Labouristická vlrída by to p edpoklád.funpojala jako precedent



a omezila by Dolní sněmovnu na dvě funkce, k nimž se skutečně hodí: projed-
návání stížností a diskusi o obecn 'ch otrízkách. Její zríkony by pak měly podo-
bu obecn ch formulí, udělujících široké pravomoci p íslušn m resortrim
a které by p ípadně sněmovna mohla napadnout formou vyslovení nedrivěry'
Po ebnost a v 'znam delegované legislativy nedávno zduraznil i Donoughmo-
re v v 'bor. Jej í rozši ování j e nevyhnutelné, nemá-li proces socializace ztros-
kotat na běžn ch metodách obstrukce, které současná parlamentní procedura

umož uje'"

A aby bylo riplně jasné, že socialistická vláda si nemriže dovolit brzdy
demokratickych procedw, klade si profesor Laski na konci stejného článku
otázku, ,,zda v období p echodu na socialismus m že labouristická vláda
riskovat, že její opat ení budou následkem p íštích všeobecn ch voleb zru-
šenď'- a nechává ji v'znamně bez odpovědi.2

Je driležité si jasně uvědomit, jaké jsou p íčiny této všeobecně uznávané
neschopnosti parlamentri ídit efektivně hospodá ství státu ve všech podrob_
nostech. Chyba není v jednotliv ch zastupitelích ani v parlamenfirích insti-
tucích jako takov'ch, ale ve vnitních rozporech, které tento rikol obsahuje.
NeŽádá se od nich totiž, abyjednaly ve věcech, kde se dokážou dohodnout,
g'brž aby dosahly dohody riplně ve všem - v Íízeni vešker'ch zdrojri ve
.st{l_ě-,.Na takov rikol však není systém většinového rozhodoviíní stavěn '.

Většinového souhlasu lze dosáhnout, když volíme z omezeného počtu vari-
ant; bylo by však naivní se domnívat, že to musí jít riplně všude. Není žádn
drivod, proč by se u každého z obrovského množství pozitivních politiclc'ch
krokťr měla vždy najít většin4 která by s ním souhlasila' I kdyby se všichni
členové ziíkonodámého shromaždění domnívali, že nějalc plán pro smě ová-
ní ekonomické činnosti je lepší než žádny p|án, nemusí se ještě najít většin4
která by jednomu konkrétrímu planu dala p ednost p ed jeho absencí.

Stejně tak nelze docílit souvislého planu tím, že jej rozdělíme na části
a hlasujeme po dílčích problémech. Hlasuje_li demokratické shromáždění
o schválení či pozměnění jednoho ustanovení komplexního ekonomického
plánu po druhém, jako se to děje u běžn 'ch zákonri, vyjde z toho nesmysl.
Ekonomiclc 'plán hodn svého jména musí mít jednotnou koncepci. I kdy_
by se parlament mohl krok za krokem na určitém planu dohodnout, rn sle-
dek by jistě nakonec nebyl uspokojiv' pro nikoho' Složit celek, v němž
všechny části musejí b t pečlivě vyvá eny,nem Že b t v'sledkem kompro-
misu mezi dvěma odlišn mi náuory. Sestavení ekonomického plánu tako-
v m zprisobem je ještě méně pravděpodobné než kup íkladu rispěšné naplá-
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nování vojenské operace demokratickou cestou' Stejnějako u vytvá ení stra-

tegií by i zae uyto nakonec nubré svě it rikol do rukou odbomílcu.

e pi"c" 1" zde rozdilv tom, že zatimco genetá|, ktery dostane na starost

vojenskou operaci, má p ed sebou jedin ' cíl, jemuž musejí b t po dobu

t*áni op".u"e bezv,hradně pod ízeny všechny prost edky, které má k dis-

pozici, ekonomiclc , plánovač žádny takow jednotn cíl nemá a jeho pro-

st edky takto omezeny nejsou. Generál není nucen vyvažovatjednotlivé

nezávislé cíle _ existuje pro něj jen jeden nad azen cíl. Cíle ekonomického

plánu či kterékoli z jeho částí však nelze mimo tento konkrétní plán defino_

vat. Podstata problému ekonomiky spočívá v tom, že vytváÍeni ekonomic-

kého plánu vyžaduje rozhodování mezi protikladnymi či soupe ícími cíli -
rrizn mi pot ebami ruzr ch liď. Jenže informace o tom, které cíle spolu

takto soupe í, lcter' z nich musí b t obětován, abychom mohli dosáhnout

ostatních (stručně ečeno, z jakych variant si vybíráme), mají jen ti, kte í
znají všechna fakta. Jedině oni, odborníci, mohou rozhodnbut, ktery znabí-

zejícíchse'číl dostare p ednost. Takoví lidé pak musejí vnutit svou stupni_

ci hodnot celému společenství lidí, pro které planují'

Lidé si tento drisledek často jasně neuvědomují a delegování moci se

obvykle omlouvá odborn m charakterem daného rikolu. To ale neznamená,

že by se odborník m p enechávaly jen technické podrobnosti, anebo do-

konce že by jádrem problému byla neschopnost parlament pochopit naroč_

né podrobnosti.3 Stejně odborně náročné a obtíŽně hodnotitelné jsou

v drisledku i změny ve struktu e občanského ptáva, a p ece dosud nikdo

vážně nenavrhl,žeby sáworba těchto zákonťr měla svě it skupině expertri.

Ve skutečnosti se legislativa v těchto oblastech pohybujejen v rámci obec_

n ,ch pravidel, v nichž lze dosáhnout skutďné většinové shody. Naopakp i
rí"erri ekonomick ch aktivit se zájmy, které je t eba sladit, natolik liší, že

v demokratickém shromáŽdění není dosažení skutečného konsenzu pravdě_

podobné. Je však t eba si uvědomit, že delegování zákonodárné moci není

,utno o sobě špatné. Protestovat proti p edávaní moci obecně by bylo jako

bojovat s p íanakem choroby namísto s p íčinou, a protože ten mriŽe b t
n"áíhě .poi"n i s jin mi funkcemi organismu, znamenalo by to jen oslabení

celého těla. Pokud se delegovaná pravomoc vztahuje pouze na vytvá ení

obecn ,ch pravidel, mohou existovat dobré drivody, proč by taková pravidla

měla tvo it mísurí spíše než centrální moc. ŠpaÍré je na této praxi to, že

k delegování se často sahá proto, že p íslušnou věc nelze upravit obecnymi

pravidly, ale jen svévoln m roáodováním o každém p ípadě m|ášť-Y ta-

kov'ch situacích pak delegov éni marnená, že nějaky u ad získá pravomoc'



aby z moci zákonadělal rozhodnutí, která jsou po všech striínkác[svÉy_o*t$
(obvykle se tomu íká,,posuzování p ípadu podle meritu..).

K delegování konkréhích odborn ch rikolri na samostatné orgiíny sice
docháni pravidelně, ale jde pouze o první krok v procesu, jímž se demokra-
cie nastoupivší cestu plánovaní postupně vzdávásvj'ch pravomocí. Praktic_
k , nástroj, jako je p edávríní moci, nemriže sám odstranit p íčiny toho, proč
zastánci plánovríní ve všech oblastech ekonomického života nemají trpěli_
vost s těžkopádností demokracie. Delegování konkrétních pravomocí na
samostabré orgány vytváÍí novou p ekažku pro dosažení jednoho koordi_
novaného plánu. I kdyby se díky tomuto nástroji poda ilo demokratické in_
stituci naplanovat každičlc ' ťrsek ekonomické činnosti, stríle by ještě mu_
sela ešit problém, jak tyto samostatné plány začlenit do jednoÍrého celku.
Mnoho samostatn ch plránri ještě netvo í plrínovan ' celek, ba naopak - a to
by měli plránovači uznat jako prvni ze všech - mohou b t ve skutečnosti
horší než vubec žádn 'plrín. Shodnou_li se však lidé na nutnosti plánovríní
a zárovel i na neschopnosti demokratick 'ch shromaždění pot ebn plán
vytvo it, vede to k stale silnějším poŽadavkťrm, aby vládanebo jedna osoba
dostala pravomoc kjednaní na vlasbrí odpovědnost. Postupně sílí p esvěd_
čeni, že aby bylo možné podniknout v bec nějaké kroky, musí se zodpověd_
ní činitelé uvolnit z pout demokratické procedury.

Charakteristickou fáníp echodu na plánování je volrání po ekonomickém
diktatorovi. P ed sedmi lety jeden z nejvnímavějších zahraničních pozoro_
vatelri Anglie, dnes již zesnul 'Élie Halévy' prohlásil' že ,,uděláte_li společ-
nou fotografii lorda Eustace Percyho, sira Oswalda Mosleyho a sira Staffor-
da Crippse, všimnete si myslím jednoho společného rysu - všichni totiž jako
by íkali: ,Ži1eme v době ekonomického chaosu a nevede z něho jiná cesta
než určitrí forma ďktatury'' 'q Počet vlivn ch ve ejně činn ch muŽťr, kte í by
do této ,,společné fotografie" dob e zapaďi, se od té doby značně rozrostl.

V Německu dosahlo toto hnutí mnohem pokročilejšího stupně, a to ještě
p edtím, než se Hitler dostal k moci. Neměli bychom zapomínat, že ještě
p ed rokem 1933 se Německo dostalo do fine, kdy v podstatě nemohlo b t
ízeno jinak než diktatwou' v té době už těžko mohl někdo pochybovat

o tom, že s demokracii je zde prozatim konec a že p esvědčení demokraté
jako Briining již nejsou schopni demokraticky vládnout o nic lépe než Schlei_
cher nebo von Papen' Hitler nemusel demokracii ničit; stačilo, aby vnrŽil
jejího ripadku a v p íhodném momentu získal podporu mnoh ch z těch, kte_
í ho sice neměli rádi, ale p ipadal jim jako jeďn dostatečně siln člověk,

kter muže něco vy ešit.
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Kdyžsenasplánovaěisnažístímtovvojemsmí it,obvykleargumentují

m,zlpodstatré rysy demokracie zristávají nedotčeny, dokud poslední slovo

" 
pári i." pa í demokratické instituci. KarlMannheim v tomto smyslu píše:

,,Jedinélsicl,věemseplrinovanáspolečnostlišíodspolečnostidevatenáctého
století,je,žestá|evícesférjejíhoživota(avkonečnéfázivšechny)seocitá
pod síítní kontrolou. Ale pokud m že mít parlament pod kontrolou několik

oblastí, proč by jich nemohl mít více' ' '

V demokratickém stritě se m že moc donekonečna upev ovat p edáváním

neomezen ,ch pravomocí, aniž tím suverenita demokracie utrpí irjmu'"5

Takov pohled na věc opomíjí jeden zásadnirozdíl. Parlament samoz ej-

mc -uze pirrění rikol kontrolovat, pokud je možné dávat konkréurí instrukce

akďyŽse nap ed shodne na konečném cíli a deleguje porrze provedení tech-

ni.ť1'.t' detail . Situace se však naprosto mění tam, kde k delegování moci

ascilaiproto, že shoda na cílech chybí, a orgán pově en planováním musí

volit mezi cíli, jejicM konfliktu si parlament ani není vědom' Parlamentu se

pakjenpredlozíplán,kter,jet ebap ijmouqnebozamítnoutjakocelek.

ilaťrí" .. ,i." setkat s kritikou - a obyčejně se s ní také setká _, ale protože se

nenajde většina, která by se shodla na alternativním plánu, a kritizované

částise vždy dajiprezentovatjako neoddělitelné od celku, bude to kritika

naprosto neťrčinná. Parlamentní diskuse sice mriže fungovat jako užitečn '

bezpečnosurí ventil, ale ještě spíše jako praktické médium, jehož prost ed-

nictvím lze ší it oficiálniodpouědi 
''u 

stížnosti. Mriže dokonce branit do oěí

bijícímu zrleuživárttmoci a irspěšně usilovat o odstranění konloétních ne_

dostatk ' Nem že však nic ídit. v nejlepším p ípadě bude její vliv reduko-

ván na vybíraní u edníkťr, do jejichž rukou bude svě ena prakticky absolut-

ní moc. el systém bude smě ovat k plebiscitrí diktatrr e, kde je vládce ěas

odčasupotvrzenvesvéfunkcilidor,"mhlasováním,niiiemz-vlakveškeré
jeho pravomoci zaručují, že hlasování dopadne podle jeho p aní'

za demokracii platíme cenu v podobě toho, že možnosti vědomé kontro-

ly se omezují na oblasti, kde existuje skutečn 'konsenzus, a Že v někter 'ch

outastecirie treba věci ponechat náhodě. Ale ve společnosti, jejižfungování

závisí na centrálním planování, nem že tato kontrola závisetna scholno9ji

většiny dosiáhnout strody. Často je freba, aby se společnost pod ídila vuli

nepočetnémenšiny,atozprostéhodrivodu,žetatomenšinap edstavuje

maximální okruh lidí, kter se dokaže na dané věci dohodnout. Demokra_

ticka vláda mr!že fungovat tehdy, jsou-li vládní funkce všeobécn m souhla_



sem omezeny na oblasti, kde lze konsenzu většiny dosáhnout svobodnou
diskusí. Je velkou zásluhou liberálního lrséda, že okruh témat, na nichž je
ťeba dosiíhnout shody, se omezuje na takové otázky, u nichž je konsenzus
ve svobodné společnosti reáIny. Dnes se často íká, že demokracie nemriže
tolerovat,fupitalismus". Pokud tento,,kapitalismus" ntamená systém kon-
kurence založen na svobodném nakládání se soukrom 'm majetkem, měli
bychom si spíše uvědomit, že jedině v takovém systému mťrže demokracie
fungovat. Jakmile ji ovládne kolektivistické krédo, nutně nakougc samu sebe
zahubí.

Nemiírne zde nicméně v žádném p ípadě v rimyslu dělat z demokracie
nedotknutelnou svátost. Možná je pravda, že naše generace p íliš hovo í
a uvažuje o demokracii a málo o hodnotiích, kterj'm slouží. o demokracii se
nedá prohlásit, jak to lord Acton správně ekl o svobodě, že ,,není prost ed_
kem sloužícím vyšším politick 'm cílrim. Je totiž nejvyšším politick m cí-
lem sama o sobě. Nepot ebujeme ji pro dobrou správu státu, ale jako ochra_
nu p i sledovrání nejvyšších cílri občanské společnosti a soukromého živo-
ta." Demokracie je ve své podstatě prost edek, prakticlc nástroj pro zajiště-
ní vnitního míru a svobody jednotlivcri. Jako taková není v žádném p ípadě
neomylná ěi bezchybná. Stejně tak nesmíme zapomínat, že často panovala
větší kulturní a duchovní svoboda pod autokratickou vládou než v někte-
r ch demokraciích. Je pfinejmenším p edstavitelné, Že v rukou velmi ho_
mogenní a doktriná ské většiny mriže demokratická vláda provádět stejn '

titlak jako ta nejhorší diktatura. Nám zde však nejde o to, že diktatura zra_
mená za každych okolností konec svobody, ale !'Píše -z9 

planování nutrrě
vede k diktatu e, protože ta je nejričinnější r ětodou nátiaku-a_raru oÝ ní
určit'ch ideálri, a jako taková je nezbytrrá pro fungovríní plrínování ve' vel-
kém mě ítku. St et mezi planovríním a demokraciivmikáz prostého faktu'
že demokráciéairiiipotlačovríní svobody, a to je p i ízení ikonomiclc,ch
aktivit nezbytné. Ale i když demokracie p estane b t zárukou individuální
svobody, mriže p ece jen v určité formě p ežívat i v totalitním režimu. Sku-
tečná ,,ďktahrra proletariátu", byť formálně demokratická, by pravděpodobně
aničila osobní svobodu stejně dokonale jako kterakoli autokracie.

M dní pohled na demokacii jako na hlavní ohroženou hodnotu má svá
skalí. Je do zrračné míry odpovědn zazavádějícia nepodložené p esvěd-

čeni, že dokud je základním zdrojem moci v le většiny, nem že se moc
zwhnout ve zv li. Falešná jistota, kterou z tohoto p esvědčení mnozí čerpa-
jí, se velkou měrou podílí na všeobecné zaslepenosti liď vuči hrozícímu
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nebezpečí. Yíra, že dokud se moc p edává demokratickou procedurou, ne_

mttžebytsvévolná, rcmážádné opodstatnění; a protiklad plynoucí z tohoto

wrzeni- je zcela falešny to, zďa moc je, či není svévolná, není dano jejím

zdrojem, ale tím, jak je omezena. Demokratická kontrola m že branit p e-

měně moci ve svévoli - nikoli však svou pouhou existencí. Po*ud-de_mokra-

cie eší rikol, ktery vyžaduje takové použití moci, jež se nenlriže ídit pevn '_

mi pravidly, zákonitě sé z ní stavá moc svévolná' 
.



PLÁNovÁní n vlÁDA PRÁvl

Nedávné studie ze sociologie pr va znovu potvrzují, že základní prin-
cip form lního práva, kteÚ íka, že je t eba posuzovat knžd , p ípad
podle obecnych racionalních pravidel, jež p ipouštějí co nejméně
u jimek a zakládají se na logicleych subsumpcích, platí pouze pro
Iiberální konkurenční fazi kcpitalismu.

KARL MANNHEIM

Nejnápadnější rozdíl mezi svobodnou zemi azemí s autoritďskou vládou spo-
čívá v tom, že ve svobodné zemi se dodržují zrísadrrí principy' kterm se souhrn_

ně íkrí vlrída práva. Myslí se tírrl ečeno zcela prostě, Že vlrídní moc je ve všem,
co dělá' váninapŤedem danymi amámymipraviďy _ která ělověku rrmož ují
se zrračnou jistotou p edpovídat, jak bude vláda v dané situaci upla ovat své
donucovací pros edky, ar:azélďadrě toho plarrovat své osobní zálďitosti.' Ač_
koli tohoto ideálu nelze nikdy dosálrrrout riplně, protoŽe jak zákonodrárci, tak ti,
kdo jsou pově ari dohledem nad dodržovrínÍm ziákon4 jsou lide ctrybujíci, zá-
sadní fakt zustává jasny _totiž že v konn m organrim ďsponujícím donucova_
cími pros edky musí b t ponechana jen minimální libov le. Každ ,zríkon jistě
do určité míry omezuje osobní svobodu tím, že pusobí na pros edky, kterémaji
lidé p i sledovaní vlashích cíl k dispozici; v právním strátě však v!áda nemriže
mďitusilíjednotlivcrijedrr.áním ad hoc-..Y-.rámci všeobecrrě mimychpravidel
hry muže jednotlivéc_šÝoboailě ,isiiovat o naplnění osobních p ríní a pitom
vědět, že vládnoucí moc neobrátíjeho usilí vniveě.

V še nastíněné rozlišení mezi vywďením trvalého právního ráurce, v němž
se v'robní činnost ídí rozhodnutími jednotlivcti, a ízením ekonomické
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aktivity z pozice centrální moci je konkrétním p íkladem obecnějšího rozd!
lu mezi vládou práva avládou svévole' V prvním p ípadě se vládnoucí moc
omezuje na stanovení pravidel pro vylživání dostupn 'ch zdrojri a jejich
konkrétní využití ponechává na rozhodnutí jednotlivcťr. V druhém p ípadě
pak vláda Íidi užíváni ',njnobních prost edkri pro konkrétní čely. První typ
pravidel je možné vytvo it p edem v podobě formálních p edprsrž' které si
nečiní nárok na malost p áni a pot eb jednotliv'ch lidí. Jejich funkce p i na_
pl ování p aní ruzr ch liď je pouze instrumentální' Taková pravidla jsou _
nebo by aspo měla byt_ dánanatakdlouhou dobu, že je nemožté p edvídat,
zda budou v hodnější pro tu či onu skupinu lidí. Dalo by se dokonc eÍici, Že
neslouží ani tolik k uspokojení konkrétních pot eb, ale že jde o jakési v'_
robní prost edky, které lidem pomahají p edvídat chování těch, s nimiž jsou
nuceni spolupracovat.

S hospoda slc 'm planováním kolektivistického typu se to má nutně zcela
opačně. Plánující subjekt se nem že omezit na poskytovaní p íležitostí pro
neznámé lidi, aby je vyržili podle vlastního uvažení. Nemriže se p edem
zavázat obecn;imi a formálními pravidly, kterázabratují svévoli. Musí ešit
aktuální pot eby lidí tak' jak vznikají, a následně z nich vědomě vybírat.
Musí neustále rozhodovat o otázkách, na které nelze odpovědět jen formál-
ními zásadami. P i takovém rozhodování musí určovat, jakou si jednotlivé
pot eby rÍnn ch lidí zaslouží pozornost. Kďyžmávláda rozhodovat o tom'
kolik se má vypěstovat prasat či kolik má jezdit autobus , které uhelné doly
mají b t v provozu či kolik mají stít boty, nelze taková rozhodnutí odvodit
z obecn 'ch principri nebo je stanovit na dlouhou dobu dop edu. Záviseji
nutně na momentálních okolnostech a p i jejich rozhodování je vždy nutné
vzájemnévyvaŽovatzájmy rum .ch lidí a skupin. Nakonec bude muset ně-
kdo rozhodnout o tom, čí zájmy jsou driležitější, a tento názor se pak nutně
stane součásti zákona dané země a vyťvo í novou stratifikaci, vnucenou li_
dem vládním aparátem.'\'.

V 'še nastíněná hranice mezi formálním právem či spravedlností na jedné
straně a p edpisy na izujícími konlaéfrrí jediá í na štraně itrtrhé je nesmímě
diiežitá, azárove velmi obtížně stanovitelná v praxi. Hlavní zasada je však
vcelku prosLá. Mezi oběma typy pravidel je stejn ' rozdíl jako mezi pravidly
silničního provozu a p íkazem, kam mají lidé jezďt, nebo ještě lépe j ako mezi
tím, jestli roznístíte u Kižovatek ukazatele, anebo lidem p ikažete' po které
silnici se mají vydat. Formální pravidla íkají lidem p edem, jak bude stát
jednat v určit'ch typech situací, definovan; ch obecně a bez ohledu na čas,
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místo či určité lidi. Vztahují se na typické situace' v nicM se mťtže octnout

kdokoliv a v nichž ,rrot'ou".toozit ''ejruz'cjsím 
jednotlivm ílčelťrm. Pokud

lidé vědí, jah m zprisobembude statv tatoÚch situacíchpostupovat' mohou

na zákiadétoho tvo it ur.^*i plany. Fomrální pravidla jsou proto pouze in_

strumentalní v tom smyslu, zě 
^áii 

sloužit i lidem dosud nemám m' a to

t .irri., o ktench takáví íiae sami rozhodnou, a za okolností, u nichž se

;*"j, vsechny podrobnosti p edem stanovit..Nejdťrležitějším kritériem pro

rozemÍnifomrálních pravidelve smyslu' v jakém zde tento termín užíváme'

;;;; 
'; 

*'íme, jaké budou mít konkrétní drisledky, jalŠm cílťrm či jalcj/m

lidem budou sloužit, ataké žemají podobu, která bude nejspíše z celkového

hlediska užitečná pro každého, kotro ovlivni. Za jejich vznikem nestojí volba

mezikonkrétraímiírčelyčikonkrétnímilidmi,protože7káLtkaadob 
enemri-

z"*" pr.a". vědět, káo a jahm zpťrsobem je bude používat'

V době, kdy lidé vášnivě iouží vše vědomě ovládat, se m že zďát para'

doxní vyzávihovat skuteěnost, že v jednom systému toho máme o konlrét_

ních dopadech státních opatre"i věáět méně' neŽby tomu bylo ve většině

j'"y.n systémri, a že jedá zpťrsob vlády by měl b t lepší jen proto' že ne-

",nt^"jehopesnéarisledry.rrestojeprávětatomyšlenkazáklademslav-

ného liberálního principu víaay praiu.A zdanliv paradox rychle mizi, jak'

.ir" '. 
timto argumeniein zaětremg-nb'wat o něco hlouběji'

Tento argument má dva aspekty. Jeden, 9]qgnomffi zde m žeme for-

mulovat jen stručně. Stat by ,. *it o*"žirna ureovaní pravide1 vztahují-

cích se na situace obecného typu a měl by jednotlivcrim ponechat svobodu

ve všem, co závisí nu eu.or. 
"n 

a místních okolnostech, protože ty mťrže

v každém p ípadě pouze jednotlivec dokonal e nrát ap izpusobovat jim své

jednaní. Átv_*oni Me erercivně využívat své malosti p i vytva ení plánri,
"musejí 

b t šchopni p edvídat jednání statu, které bude mít na jejich plany

vliv. Ale aby bylo možné jednaní státu p edvídat' mu1í ry ídit podle pravi-

delstanoven,chnezávislenakonkrétníchokolnostech,kÍerénelzep 
edem

odhadnoutanivzitvvahu:konkréErídopadytakovéhojednaníjsoutedy
nepedvídatelné.Pokudvšakchcestát íditjednáníjednotlivc 

'ke'konkrét-
nímu cíli, pak se jeho jednání musí ídit to*retnimi momentálními okol_

nostmi, a je tudíž protlověka nep edvídatelné jako takové' { toho plyne

známiskuteěnost, Že ěimvíce ,Blanuje" sťát' tím obtížněji mťrže soukromě

plánovat jednotliv' člověk 
v ' l'__ Yf^-

Druh , morální čipolitick' aspekt argumentu má s p edmětem naší dis-

kuse ještě těsnější souvislosi. Áby stát mohl p esně p edpovídat podobu



svéhojednání, nesmí ponechat dotčen m lidem žádnou svobodu volby. Jak_
mile je stat schopen p esně p edpovědět dopady ruzrr ch opa ení na konkrét-
ní lidi, pak je to opět stiít, kdo roáoduje o cílech těchto opat ení. ChcemeJi
vytvo it pro všechny lidi nové p íležitosti, nabídnout jim možnosti, s nimiž
mohou naložit poďe vlastrího uváženi, pak nikdy nem žeme p esně p edpo_
vědět' jaké to bude mít drisledky. obecná pravidla či zrákony v pravém slova
smyslu se proto na rozdíl od specificlcch p ftazri musejí odvíjet od okolností,
jejichž p esnou podobu nelze p edem odhadnout, ajejich pusobení na kon_
kréurí ričely či lidi není tuďž p edem známé. A jeďně v tomto smyslu je mož-
né, aby zákonodárce v bec mohl byt nestranny. Byt nestrann mamená ne-
mít odpověď na určité otivky _ na takové otáv)ry, o nichž v p ípadě nutnosti
roáodujeme hozením mince. Ve světě, kde lze všechno p edem p esně od_
hadnout, by stát sotva mohl jednat, a p itom zristat nestrann .

Pokud jsou známy p esné činky vládní politiky na konkrétní lidi a po_

kud vládě p esně o takové ričinky jde, pak taková vláda nemriže byt nestran-
ná. Musí se zcela nutrrě stavět vždy na určitou stranu, vnucovat lidem své
hodnocení' a místo aby jim pomáhala p i prosazování jejich vlastních cílri,
vybírá jim je sama. Jakmile jsou v okamŽiku, kdy se zál<on vyfrálí, ntámé
jeho konkrétrí tičinky, p estává b t pouhym nastrojem pro občany. Stává se
namísto toho nastojem pro zákonodárce, umož ujícím vést lidi k cíli, kter
on _ zákonodarce - určí. Stát p estává b t součrístí užitkového soustrojí, jež
má jednotlivm lidem pomríhat v plném rozvíjení jejich osobností, a stává
se ,,morálním'j islitutem' p ičemž ,,morální" zde není protikladem 

'Jtemo-rálního", ale označuje instituci, která sv m p íslušníkťrm vnucuje vlasfirí
p edstavy o morálce, ať už jsou to p edstavy mravné, nebo naopak nanejv š
nemravné. V tomto smyslu je nacistick nebo kter'koti jin kolektivisticlc
režim ,,morální", a liberální systém nikoliv.

Lze iramítnout, že nejde o žádny závažny problém, protože ekonomiclc'
plrínovač by se u otázek,o nichž by měl za Írkol roáodovat, nemusel - a ani
neměl - ídit osobními p edsudky, ale mohl by se spoléhat na obecné p e-
svědčení o tom' co je rozumné a spravedlivé. Toto Ntzeniobvykle podporu-
jí ti, kte í ze zkušenosti s plánováním v určitém odvětví vědt,ženení nep e_

konateln m problémem dospět k rozhodnutí, které všichni bezprost edně
dotčení budou vnímat jako spravedlivé. Taková pra<e však samoz ejmě nic
nedokazuje, protože p i takto omezeném planování je v běr p íslušn 'ch
,,zájmtÍ'omezen na konkrétní odvětví. Ti, kdo mají na konkrétní otázce
bezprost edně největší zÍtjem, nemusejí b t nutně nejzprisobilejší rozhodo-
vat o zájmech společnosti jako celku. stačí si vzít nejcharakterističtější p í_

l

1

i
l

l
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klad: když se v nějakém odvětví shodnou p edstavitelé kapitalu i odboru na

určité restriktivní politice, a vyko isťují tím spot ebitele, neb vá těžké roz-

dělit v sledné škody v poměru k p edchozím zisk m či podle nějakého po-

dobného principu. Když se škoda prostě rozloži mezi tisíce či miliony lidí,

projde obvykle bez povšimnutí nebo b vá podce ována. Chceme-li podro-

Lit 
"toos"e 

užitečnost principu ,,spravedlnoslť'"p-ro.rozhodování o věcech,

la něž se vztďruje ekonomické pliínování, musíme se zamě it na ot6zky,

v nichž lze se stejnou p esností určit zEáty i vnosy. V takov ch p ípadech

se vždy rychle vkáže, že žádny obecn ' princip jako ,,spravedlnost" nánr

odpověď poslqytnout nemriže. MrímeJi se rozhodnout mezi tim, zda zvyšit
plat zdravotním sestrrám a tékďrm, či zda poskytnout rozsáhlejší péči paci-

int m' zdadátdětem větší množství mléka, ěi zda lépe zaplatitpracovníky

v zemědělství, pop ípadě zda dátpráci nezaměstran m, nebo lépe zaplatit

ty, kdo již pracují, nedá nám odpověď nic jiného než ripln systém hodnot,

v němž má p ání každého ělověka či skupiny určené místo.

Čím více oblastí plánování pokrvá, tím více je nutné kvalifikovat zá-

konná ustanovení jako ,,spravedlivá" ěi ,,rozumnď" a roáodování o kon-

krétrrích věcech je tak eba nechávat stále častěji na libovťrli p íslušného

soudce nebo autority. Dějiny oslabovrání vlády práva a ripadku právního sta-

tu by se daly charakterizovatjako postupné zavedení těchto vágních formu-

lí do zákonri a soudních rozhodnutí. Svou roli sehrála také rostoucí svévol-

nost a nespolehlivost práva a soudních rozhodnutí a potažmo jejich nedodr-

žováni, až se zá <ony a soudy staly pouh mi nástroji vládní politiky. V této

souvislosti je nuEré ještě jednou p ipomenout, že v Německu tento proces

postupného ripadku vlády práva probíhal již nějakou dobu p edtím, než se

Hitler dostal k moci, a že politika rychle smě ující k totalinrímu planování

mu v podstatě uše ila mačny kus práce.

Není pochyb o tom' že s plárrovaním se nutrě pojí záměrně rozdílné na-

kládání s konkréfirími pot ebarrri rťrzrr ch lidí, takže jeden smí dělat to, co je

druhému zapovézeno. Zákon pak musí stanovit, jak dob e na tom určití lidé

mají b t a co smějí nialí lidé vlastnit nebo dělat. V praxi to znamená náwat

k čas m, kdy roáodoval spoleěensk ' status, nebo ještě spíše obrat proti

,,hnutí pokrokov ch společností", které, jak slavně ekl sir Henry Maine,

,,bylo dosud v vojem od statusu ke smlouvě"' Vláda práva by se ve skuteč-

nosti měla ještě spíše než v|áda smlouvy považovat za prav opak vlády

statusu. Jeďně vlada práva ve smyslu vlády formálního práva a absence

zákonn 'ch privilegií, udělen ch urěit m lidem zpozice moci, zaručuje rov-

nost p ed zákonem, kteráje opakem ničím nevazané vlády.



\' Z toho nutrě vyplyvá zdinlivy paradox, že formální rovnost p ed záko_
'1 nem je v rozporu s jakoukoli činností vlády, která by záměrně usilovala

o materiální rovnost mezi lidmi, a žekaždá politika zanéÍená p ímo na
'' ideál spravedlnosti v rozdělování p íjmri musí vést k pádu vlády práva. Chce-
'me_li dosiíhnout stejného v sledku pro ruzné lidi, musíme s nimi zacházet

,í odlišně. Dát ruzn m lidem stejné objektivní podmínky není totéž jako dát
i jim stejné subjektivní šance. Nelze popírat, že vláda práva vede k ekono-

mické nerovnosti _ a lze to obhájit jedině tim, že tato nerovnost není cílena,
aby zasithla konkrétní lidi konkrétním zp sobem. Je velmi v'mluvné a ty_

pické pro socialisty (a nacisty), že vždy protestovali proti ,,pouhé" formální
spravedlnosti, že jim vždy vadily zákony, které nevyjad ovaly názor na to,
kolik mají mít určití lidé bohatswi,2 a že vždy volali po ,,socializaci práva",
napadali nezávislost soudc , a zárove podporovali všechna hnutí typu Frei-
rechtsschule, která podkopávala vládu práva.

Dalo by se dokonce Íici, že aby mohla vláda práva činně prisobit, je
spíše než konkrétní podoba pravidel d leŽitější' aby se právo uplat ovalo
vždy a bez vjimek. obsah pravidel je často poměrně nepodstabr ', pokud
se vymáhají stejně za všech okolností. MriŽeme opět použít p íklad s do_

pravními p edpisy: není driležité, jestli se na silnici jezdí vpravo nebo vlevo,
ale aby všichni jezdili na stejné straně. Podstatrré je, ženámp edpisy umoŽ_

ují p esně p edpovídatjednaní ostafuích lidí, ato vyžaduje, aby se uplat o-
valy ve všech p ípadech _ dokonce i tehdy, když nám v konkrétní situaci
p ipadají nespravedlivé.

Rozpor mezi formální spravedlností a formální rovností p ed zákonem
na jedné sEaně a mezi pokusy o dosažení ruat 'ch ideálri materiální sprave_

dlnosti a rovnosti na straně drutré se odráži také ve všeobecně rozší eném
nepochopení pojmu ,,privilegium" a potažmo v jeho chybném používání.
Jedním p íkladem tohoto zstatenipojm za všechny je, když se pojem,,pri_
vilegium" uplafiiuje na majetek jako takov . Ten skutečně někdy privilegi-
em mtiže b t' jako se tomu někdy dělo nap íklad v minulosti, když bylo
vlasÍrictví pozemlai vyhrazeno pouze p íslušníkrim šlechty. Privilegiem je
také tehdy, když, jakjsme toho svědky v současnosti, je právo na vrobu či
prodej určitého zboži vybrazeno určitm lidem, které stanoví vláda. Ale
nazyvatprivilegiem soukrom 'majetek jako takoÚ, kterj/ je poďe stejn ch
pravidel dostupn všem, jenom proto, že některm se poda í jej získat,
a jin m ne, znamená zbavovat slovo ,,privilegium" jeho vyzrramu.

Nep edvídatelnost konkrétrrích dopadri, kteráje typickápro formální právo

a liberální systém, je v'znamná také proto, že nám pomahá vy'jasnit další
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nedorozumění ohledně povahy tohoto systému: domněnku' že mu jde p e_

á.'si.' o neěinnost statu' ota*a ,zďastátmá' či nemá 'jednat" 
nebo 

"zasa-

hovat", p edstavuje aatsiratesne dilema' Vyraz "laissezfaire" 
je totiž velmi

'":.o]'L'Á"e 
ne ulu,aiciiJ' o^ur'"-pro.systém' na němž spočívá liberální

politika. Každ stát samoz ejmě musí3ednat-7každÝ krok státu je zásahem

do té či oné oblasti. o ;;;.;. ne3de. otlezitou otazkou je, zda jednotliv'

člověk m že jednaní statu p edvíjat a uwa et rc zi/r.ladé toho své vlastní

;l;-'y- coŽ paku"o" t io-'' , že stát nemá vliv na konkrétní využití své

mašinerie a že člověk ví p esně, do jaké míry bude chráněn p ed zasahy

ostafuích_,čizdastátbudemítmocmďitjehopráci.Stát,kteďkontroluje
;r" 

^váhy 
(nebo jak mkoli jin m a|solem brání podvod m)' je nepo_

"'t'v'uně3.anuii"i, 
,á,iÁ"ostat, kieď toleruje nasilí' nap íklad p i potlačo_

ulíi ,taí.g je nečinn . Avšak v prvním p ípadě se stat ídí zásadami libera-

lismu, zatímco v druhém nikoli. štejně je tomu s většinou obecn 'ch a trvale

ustanovenyctr praviael, kter'jmi stat usměr uje v'robu' jako jsou stavební

p edpisy čí zákony o toua'náct'' ta mohou b t p ípad od p ípadu moudrá či

nemoudrá, ale neisou v rozpoÍu s liberálními principy' pokud jsou zam šle-

;'r"k" nvalá a neslouží k zv hodnění ěi poškození konkrétních lidí. Je

n.u*u, že v takov,ch prípadeJh dochazí]rromě dlouhodob 'ch efekt , kte'

ie1ro..r'rr.pr"aviaaLnj, tare rc krá'tkodob m dopadrim na určité lidi, které

.rrát oo byt zce|a *":Áé.P i vytvá ení tohoto druhu zákonri však krátkodo-

bé ěinky neb vají 1*to uy u'po neměly b t) zpravidla lrlavním moti_

vem. Jak ous"m ue"prostreÁi a p edvídatelné dťrsledky nab vají na drileži-

tosti v poměru k dlouhodobi'm iiei*rrm' p ibližujeme se k branici' kolem

níž se rozdíl, kteď.i" u p'i'"ipu ostr" strívá v praxi mlhav m a neďetel-

nm.

Koncepce vlády práva byla vědomě rozvíjena pouze ve věku liberalismu'

jehož byla jedním z nev áamnějších irspěch 
' 
a to nejen jako pojistka svo_

body, ale i jako její p.aái ztělesnění' Jak napsal Immanuel 5T'(u 
podob_

n mi slovy prea nimiVoltaire): ,,Čl.ověkje svobodn ,nemusí_li 
poslouchat

.oítono u ii" ,,"z ?ákony.,,v podob! mlhavého ideálu však tento koncept

i;iš*i. ní'" ;nli'" oo eurď.t-ych fumanri a za posledních několik sta-

letí nebyl nikdy tak vážně ohrožen jako dnes. P edstava,žemoc zárkonodar_

ce nemá žádné hranice, vznikla časteěně z koncepce suverenity lidu a z de-

mokracie. Ještě vícelíposílila domněnka, že dokud veškeré jednání státu

ádně schvaluj. 
"ut 

o*áa-á moc, zustavá vláda práva zachována. To však

znamená naprosté nepochopení v'znamu vlády práva' Ta nemá taKka nic



společného s otázkou, zdajsou všechny kroky vlády v právním slova smys_
lu legální. Mohou takové nakrásně b t, a p itom odporovat vládě práva.
Skutečnost, Že má někdo ze zálkona moc jednat tak, jak jedná, ještě v bec
ne íká, zda mu zákon dávámoc jednat svévolně, nebo zda mu zákon jedno-
značně p edepisuje, jak má jednat. Je docela dob e možné, že Hitler získal
své neomezené pravomoci p ísně ristavní cestou, a že ať udělá cokoli, bude
to v právním slova smyslu ziíkonné. Ale mriže někdo na základě toho twďt,
že v Německu stiíle panuje právo?

fukráme'li proto, Že v plánované společnosti je vláda práva neudržitelná,
neznamená to, žeby kroky vlády byly nezákonné nebo žeby takováspoleč_
nost musela b t nufrrě bezprávni. Znanená to pouze to' že donucovací pra-
vomoci vlády již nebudou omezeny a určovány p edem dan mi pravidly.
Zákon mtlže, a v p ípadě centrálně plánované ekonomiky dokonce musí
|egalizovat i to, coje podle všech mě ítek svévolnéjednánl" Pokud zákon
Íiká, že ta či ona komise nebo u ad si mohou dělat, co se jim zlíbí, pak jsou
všechny kroky takové komise či ri adu v souladu se zákonem - a p itom
rozhodně nikoliv s vládou práva. Dostane-li vláda neomezené pravomoci,
pak i to nejsvévolnější roáodnutí mriže získat punc zákonnosti, a v demo-
kracii tak mriže vzniknout ta nejhorší despocie, jakou si lze p edstavit.3

Pokud ale zákon umožní vládnoucím orgránrim ídit ekonomick 'život,
musí jim dát pravomoci, aby rozhodovaly a svá roáodnutí vymáhaly v situ-
acích, které nelze p edem odhadnout, a podle zásad, které nelze obecně
stanovit. Následkem toho se s nar stajícím plránovaním stále častěji svě ují
nejruznějším komisím a u adrim zakonodrírné pravomoci. KdyŽ v p ípadě
z doby p ed minulou válkou, nanějž nedávno upozomil dnes již zesnul '

lord Hewart, soudce Darling prohlásil, že ,,parlament teprve loni uziíkonil,
že rozhodnutí ministerstva zemědělství mají b t stejně nezpochybnitelná
jako roďrodnutí samotného parlamentu", bylo to ještě poměrně vzácné. od
té doby je to tak ka na denním po ádku. Nesmímě široké pravomoci se ne-
ustrále svě ují novm a novym adlim, které nejsou vázány pevnmi pravi-
dly a mají tak ka neomezeny prostor pro rozhodování o p edpisech s dopa-
dem na nejruznější lidské činnosti.

Vláda práva proto vymezuje hranice prisobnosti zákonri: omezuje je na
obecné p edpisy, kterm se íká forrrální právo, a vylučuje existenci tako_
v 'ch zríkonri, které by byly buď p ímo namí eny na konkrénrí lidi, nebo by
někomu umož ovaly donucovací moc státu pro ričely takové diskriminace
používat. Neanamená to, že by zákon měl upravovat irplně všechno, ale
naopak že donucovací moc státu lze povŽivatjen v p ípadech p edem defi-

ll'
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novan 'ch zákonem, a to tak, aby bylo možné její podobu p edem p edvídat'

Konkrétní schválené zěkony proto mohou b t s vládou práva v rozponr.

Popírat to by znamenalo twdit' že to, zda dnes v Německu, Itálii či Rusku

existuie vládaptáva,záležinatom,zdatanrtidiktáto i získali svou absolut-

ní moc ristavními pros edky'a

Není p íliš dťrležité' zda jsou hlavní zásady vlády práva stanoveny ve

formě listiny práv a svobod či írstavy, jako je tomu v někter'ch zemích,

nebo zda jde pouze o hluboce zako eněnou Eadici. Je však jasné, že ať mají

ustalená omezení zakonodrírné moci jakoukoli formu, mamenají v praxi

dodržovaní nezcizitelného práva jednotlivce, neporušiteln ch práv člověka.

Je smutné, avšak charakteristické pro zmatek, do nějž mnohé z našich

intelektuálri uvedla víra v neslučitelné ideály, že p ední zastánce co nejdri-

slednějšího cenhálního planovaní, jalc'mbyl H. G. Wells, byl zarove scho-

pen napsat vašnivou obhajobu lidslc'ch práv. Individuálni prÍxa, v jejichž

zacbovániWells doufá, by bezpochyby byla na obtíŽ planování, které pro-

sazuje. Do určité míry jako by si toto dilema uvědomoval, tab'že některá

ustanovení jeho náwhu ,,Deklarace lidslc ch práv" jsou tak osekána tím,

kdo na ně má nárok a kdo ne, že riplně ztráceji smysl. A tak zatímco se

nap íklad v jeho deklaraci iká, že každ ělověk ,,má právo bez jalc'chkoli

diskriminačních omezení kupovat a prodávat vše, co |ze zílkowĚ kupovat

a prodávat", cožje chvályhodné, vzápěti celé ustanovení znehodnotí dovět'

kem, že se vztahuje jen na kupování aprodávání ,,v množství a s vyhradami,

které jsou v souladu s obecn m blahem". Ale protože samoďejmě všechna

omezení, která kdy byla uvalena na nákup a prodej, musela b t nutně

v zájmu ,,obecného blahď" neexistuje žádné omezení, lÍerému by toto usta-

novení zamezovalo, a žádné lidské právo, které by garantovalo.

V dalším ze sv'ch zá&ladních člank deklarace H. G. Wells uvádi, že

každ ,'rnuže vykonávat jakékoli zríkonné povolaní" a,,má právo na place-

né zaměstnárrí a na svobodnou volbu zaměstnání, pokud se mu nabízí v'běr
pracovních mísť'. Ne íká se zde však, kdo má roáodovat o tom, zda se

dané místo konkrétnímu člověku ,pabizi". Dopl ující ustanovení o tom, že

si člověk,,rnriže vybrat za:rrěstnárrí a p eďožit svuj v běr k ve ejnému po-

souzení, p ijetí, či zamíbrutí", dokazuje, že Wells uvažuje ve smyslu rozho-

dovaní shora o tom, zda člověk má, či nemá na určité místo ,,právo" _ coŽ

samoďejmě mamenáprav opak svobodné volby zaměstrání. A jak muže

b t v plránovaném světě zajištěna,,svoboda cestování a migÍace", když vlá-

da ovláda nejen prosťedky komunikace a měny, ale plrínuje i rozmístění



prumyslu; a jak mriže b t zaručena svoboda tisku, když dodávky papíru
a všechny prost edky distribuce jsou pod kontrolou plánovacího ri adu - to
jsou otazky, které Wells stejně jako ostatní plánovači nechává prakticky bez
odpovědi.

V tomto ohledu se chovají mnohem d sledněji jiní, početrější reformáto-
i, kte í od počátku socialistického hnutí napadají ,,meta zickou" ideu práv

jednotlivce atvaji na tom, že v racionálně uspo ádaném světě nebudou mít
jednotlivci žádnápráva,nybrŽpouze povinnosti. To je stanovisko, které se
u nás mnohem více rozší ilo mezitakmanymi ,,pokroká i", a jen málo věcí
vám tak zaručeně vynese p ízvisko reakcioná e,jako když protestujete proti
nějakému opat ení s od vodněním, že porušuje práva jednotlivce. Dokonce
i liberální časopis The Economisl niím p ed několika lety dával za vzor ze
všech lidí právě Francouze, kte í se pry poučili o tom, že ,,demokratická
vláda musí stejně jako dilr:tatura vždy lsicl , je-li to moŽné, disponovat pln -

mi pravomocemi, p ičemž nesmí obětovat jejich demokratick 'a zastupitel-
sk 'charakter. Neexistuje žádné nedotknutelné hájernství individuálních práv,

do něhož by vláda nemohla zažádnych okolností v administrativních zále-
žitostech zasáhnout. Neexistují žádné nep ekročitelné hranice pro jednání
svobodně zvoleného kabinetu, kteréje vystaveno otev ené kritice opozice."

Taková situace je možná nevyhnutelná v době války' kdy je pochopitelně
zapo ebi omezit i svobodnou a otev enou kritiku. Ale slrivko ,,vŽdy" v uve-
dené citaci nevypovídá o tom, Že by to časopis The Economlsl pokládal za
politovaníhodnou válečnou okolnost. Jako trvalé zÍizenije tento nazorjistě
neslučiteln 'se zachováním vlady práva a vede p ímo k totalinrímu stiátu. Je
to však nánor, ktery musejí nutně zastávat všichni, kdo chtějí, aby vláda
p ímo plánovala ekonomick 'život.

P íklad ady st edoewopsk 'ch zemí nám ukazuje, Že ve stiítě, kterj, usi_

luje o naprostou kontrolu ekonomického života,ztrárcii formální dodržová-
ní individuálních práv či rovnoprávnost menšin vešker vyntam. Ukazalo
se, že je možné provádět politiku bezohledné diskriminace niírodnostních
menšin pomocí uznávan 'ch nástrojťr hospoda ské politiky' aniž se tím po-

rušila jediná litera zákonri chranících práva menšin' Tento ritlak pomocí
hospodá ské politiky ještě posílila skutečnost, že určitrá odvěwí nebo aktivi-
ty byly do značné míry v rukou jedné národnostrrí menšiny. Chce-li někdo
vidět, jak vypadají politické d sledky plánovaní v praxi, stačí se ohlédnout
do historie: dějiny nabízejí dostatek p íkladri svědčících o bezb eh; ch mož_

nostech politiky diskriminace a ritlaku, kte vycháni ze zdánlrivě neškod_

n ch zásad,jako je ,,vládní regulace rozvoje pr myslu".
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EKoNoMlcKÁ REGULAoE
A TOTALITARISMUS

Nadvláda nad u robou statk se rovná nadvládě nad lidsb m živo-

tem jako takou m.
ILAIRE BELLOC

Většina plánovačri, kte í se viíŽně zarrrysleli nad prakticlcmi drisledky své-

ho rikolu, si je dob e vědoma toho, že ekonomilu lze ídit jen více či méně

diktatorslc m zprisobem. Sotvakdo muže p ehlédnout skutečnost' která tak

očividně vyplyvá ze zákJaďnich myšlenek centálního plránovaní: a sice že

sloŽit' systém vzájermě propleten ch aktivit - je-li v bec vědomě fiditeln '-
musí ídit jediná slupina expertťr a odpovědnost i moc musí v konečném

drisledku spočívat v rukou vrchního velitele, kter' není ve svém jednaní

vazán demokratickou procedurou. Pliánovači se nás obvykle snaží utěšit tím,

že takové autoritďské ízení se bude vztahovat,pouze" na ekonomické zá-

ležitosti. Jeden z nejprominentrějších ekonomiclc ch planovačri stuart chase

nas nap íklad ujišťuje, že v plánované společnosti ,,mtiže politická demo-

kracie nadá|e fungovat ve všem kromě ekonomick 'ch záležitostí". Taková

ujištěníjsou obvykle doprovázena myšlenkou, že pokud se vzdáme svobo-

dy ve věcech, kÍeré jsou - nebo by měly byt - v životě méně d ležité, ziská-

me větší svobodu pro usilování o vyšší hodnoty. Na tomto zál<|adě pak lidé'

kte í se děsí myšlenky politické ďktatury, často volají po diktatu e na poli

ekonomiky.
Takové argumenty apelují na naše nejlepší instinkty a často p itahují lidi

s nejlepšími rimysly. Kdyby nás plánování skutečně osvobozovalo od méně

driležit ch starostí, a umoŽ ovalo nám takžitživot vznešen ch myšlenelg



oproštěn od triviálností, jak by někdo mohl takovy ideal snižovat? Pokud
se naše ekonomické aktivity skuteěně t kají pouze nižších, či dokonce vul-
gárnějších stránek člověka, pak bychom se samoďejmě měli všemi pro_
st edky oprostit od zbytečné péěe o materiální po eby a nechat je na starosti
nějaké užitkové mašinerii, abychom své myšlení mohli věnovat vzrrešeněj-
ším strránkám života.

Jistota, kterou lidé čerpají z domněnky, že moc uplat ovaná na ekono-
mick 'život zasahujejen věci druhotrého vyznamu, a kvuli níž berou hroz-
bu pro naši ekonomickou svobodu na lehkou viíhu, je bohužel naprosto ne_
opodstafrrěná. Jde o jistotu plynoucí zmylné p edstavy, že ekonomické cíle
jsou zcela oddělené od ostanrích cílri v životě. S vjimkou patologiclc'ch
p ípad lakomství tomu tak však nikdy není. Konečné cíle činnosti rozum-
n ch bytostí nejsou nikdy ekonomické. P ísně vzato neexistují ,,ekonomic_
ké motivy", ale pouze ekonomické faktory podmi ující naše usilování
o jiné cíle. To, co se v běžném jazyce označuje zavádějicimrn-irazem ,,eko_
nomické motivy", znamená pouze obecnou touhu po p íležitosti, touhu po
moci k dosažení blíže nespecifikovan ch cílri.l Pokud se snažíme získat
peníze, děláme to proto, že nárrr umož ují užívat v neťuznějších formách plo_
dy naší práce. Protože v moderní společnosti pociťujeme omezení, která na
nas strále uvaluje relativní chudoba, právě ve fomtě omezen 'ch peněžních
pffjm , začalimnozinerrávidět peníze jako symbol těchto omezení. Tím však
zarrrě ujeme p íčinu si|y za prosfiedek, kterm na niís síla pusobí. Bylo by
mnohem pravdivější íci, že peníze jsoujedním z nejlepších nástojri svobody,

' jalc člověk kdy vymyslel.Yždyť právě peníze v současné spoleěnosti owírají
chudému ělověku fantastické možnosti - mnohem větši,neŽ jaké se ještě p ed
několika generacemi rabizely jen bohatm. V znam užitečnosti peněz po_
cho1iíme ještě lépe, uviážímeJi, co by to znartenalo, kdyby - jak to mnozí
sociďisté typicky nawhují - byly ,peněž motivy" nahrazeny ,"neekonomic-
kou motivací"' Kdyby se všechny odrrrěny namísto v penězích udělovaly ve
formě ve ejn ch ocenění ěi privilegií, mocí nad jin mi lidmi či lepšího ubylo-
vání nebo stavy, lepších moátostí cestování či vzdělárrí, zramenalo by to
jedině to, žeby si takto odmě ovan člověk už nemohl vybírat a ten, kdo by
odměnu určoval, by stanovoval nejen její v ši, ďe i korrlaétrí podobu.

Musíme si uvědomit, že Žátdné izolované ekonomické motivy neexistují
a že pokud něco získríme či ztratíme ekonomicky, je strále ještě v nďí moci
rozhodnout, které z našich pofieb či p ání tím budou zasažena. To nrím
umožní lépe pochopit, proč všeobecně rozší en lázor, že ekonomické zá_
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ležitostiset kajíjenménědrileát chživobríchpo eb,vsoběskrvázrnko

o.l"oy a uuae nám jasnější i časte pohrdaní pro 
'pouhé" 

ekonomické zájmy'

ffi;,;;ď-tz" ill', u ji.,e- smyslr opodstaorěn v tžní ekonomice -

"'l_". 
p"*. u" ,uoboarrďekonomice. Dokud mrižeme svobodně nakládat se

;;;_p? .- a majetkem, p ipraví nas vždy ekonomická zŤáfapovze oto'

;;;;;áj.-" 
"u 

r'.i-ene-áritZrltezevšech tužeb, které jsme schopni uspo-

vrii' zÁn"o tedy íeiory ,pouhé" ekono1ic|é škody nemusejí na nďe dri-

i.zi c:sr pot eby vubec dáp'a'dnout, v pípadě' kdy - jak ftáme _ jsme p išli

o ,rc"o, co mímnoh"- ucsi než jen ekonomickou hodnotu, pop ' že tato

t,oa*o:.nevyčíslitelná,marnenáto,žemusímeztáttlnésttam,kdedo.
|uaru. roaourrJi. to.r, i s ekonomiclc m ziskem. Jinak ečeno, změny v naší

itorro.i.te simaci obvykle_oyliv ují-n4!e pot eby jen okrajově' ''rnarginál_

ne;. r*ir*;. ada věcí 
'n"oi'". 

ad.zitc;si.t' než ty, iia něž mohou dopad-

'á* "["""i"ické 
zisky ěi ztáty,a ty v našich očích stojí vysoko nad požitlcy,

ba dokonce i nad pot ebami Žívotukteré poďéhají ekonomickm zwatrim'

Vedle nich pak ,'rnamoď' a to, zda jsme na tom ekonomicky o něco lépe či

hu e, vypadají jako pramálo d ležite' To vede adu lidí k domněnce' že vše'

"o "^Jrrq. 
j* naše ekonomickézá$my (ako teba ekonomické plárrovaní),

nemtiže zakíadní hodnoty našeho živ ota záv ahtěji zasá}urout

Takov zálv& je však myln ' Ekonomické hodnoty jsou pro nas méně

d ležité áež jiné věci prave proto, že v ekonomick'ch otazkách se mrižeme

svobodně rozhodnout, co 3e pro nás méně, a co více driležité' Jin mi slovy',

jsou drutro adé proto, že v soueasne společnosti jsme to my'kďo musí ešit

ís".tny ekonomické problémy našeho života' Když naše ekonomické sna_

žeru zič,ne ídit někdo jin ,, znamená to, že jsme neustále pod jeho kontro_

lou, dokud neo^,a-i*ě néjur"y konkrétní cíl. Ten ovšem také podléha schvá-

lenítoho,kdonáš.t.o,,o*i.t"yživot ídí,takrževpraxijsmemanipulováni

riplně ve všem.

otáakasouvisející s ekonomiclcm plánovaním proto není pouze o tom'

zda budeme schopni uspokojit to, co povafujem e zavicenebo méně drileži_

te |otr"uy, a 
"prisouem, 

jďď nám vyhovuje' Jde v ní také o to' zda si bude-

me své priority určouui.u*i, anebo zda to za nás bude dělat planovaě. Eko'

nomicke planávaní by neměio dopad pouze na naše okrajové pot eby, které

máme na mysli, když pohrdavě mluvíme o 'pouh 
ch" ekonomiclc'ch sta'

rostech. Ve skutečnostiby planovaní vedlo k tomu, že bychom jakožto jed_

notlivci už nesměli určovat, co je okrajové' a co není'

Moc, která by íďla všechny ekonomické aktiviry by ovládala nejen tu

část našeho Života,která se zabyvávěcmi nižšího ádu, ale kontrolovala by



p idělovaní konečného množství prost edk pro všechny naše cíle' A ten,
kdo kontroluje veškerou ekonomickou činno.st, kontroluje i prost edky pro
všechny cíle, a musí proto rozhodovat o tom, které z nich mají b t naplněny,
a které nikoliv. A právě zde je zakopiín pes. Ekonomická regulace není jen
ínocí nad jedním usekem lidského života,ktery lzeoddělit od ostatních - je to
regulace pros edkri pro všechny naše cíle' A má_li někdo pod konEolou pro_
sťedky, musí také určovat, k jalrí"m cílrim mají sloužit a které hodnoty mají
větší a které menší vďru _ stručně ečeno, v co mají lidé vě it a za co bojovat.
Ceng_é-lgi plrínovaní ntaq-;lená, že ekonomické problémy ne eší jednotlivec,

)1é-spoleeenství' T vsak nutrg vede k torŇ,' ié taH šit'iiri:ee,iistw'6špíše
jeho zastupci) musí roáodovat o relativní d ležitosti jednotlii ch pofieb'

Takn aná ekonomická svoboda, kterou nám plánovači s1íbují' ne;znane-
ná nic jiného , neŽ že se máme zbavit nutnosti ešit své vlastní ekonomické
problémy a že nep íjemná rozhodnutí, která to s sebou někdy p ináší, bude
někdo dělat zanás. A protoŽe v moderních podmínkách jsme témě ve všem
závislí na prost edcích, které nám poskytrrou jiní lidé, znamenalo by ekono-
mické plánování ízení prakticky veškerého našeho života. Neexistuje
v podstatě žádny zjeho aspektu, od základních pot eb až po vztahy s p í-
buzn mi a p áteli, od typu zaměstniíní až po zprisob trávení volného času,
nad nímŽ by planovač nevyvíjel ,,uvědomělou moc"'2

Moc plánovače nad naším soukromym životem by nebyla o nic méně
ričinná, kdyby se roáodl neuplat ovat ji pomocí p ímé regulace nďí spo-
t eby. Plánovaná společnost by pravděpodobně do jisté míry používala p í_

dělov systém a podobné nástroje; to však není pro moc plánovaěe nad
naším osobním životem tak v 'znamné. Ta by byla neméně ričinná i tehdy,
kdyby měl spot ebitel teoreticky svobodu utratit část svého p íjmu podle
vlastních p ánl Zdrojem moci nad veškerou spot ebou, kterou by vláda
v plánované společnosti vykonávala, by bylajejí kontrola nad vyrobou.

Naše svoboda volby ve společnosti založené na konkurenci spočívá
v tom, žekdyž někdo odmítrre uspokojit nďe p ání, m Žeme se obrátit na
někoho jiného. Pokud však jednáme s monopolistou, jsme mu vydríni na
milost. A vláda ídící celou ekonomiku by byla tím nejmocnějším monopo-
listou, jakého si lze p edstavit' Ačkoli se z ejmě nemusíme obávat, že by
vláda neužívala svou moc do takové míry jako soukrom ' monopolista,
a t ebaže by jejím cílem pravděpodobně nebylo vytěženi maximálního Íi-
nančního zisku, bylo by zce|a v její moci určovat, co máme dostat a za
jak ch podmínek. Roáodovala by nejen o tom, jaké komodity a služby
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budou k dispozici a v jakém množství, ale mohla by rozhodovat i o jejich

rozdělování mezi jednotlivé oblasti a skupiny; a pokud by si to p ála' mohla

Ly v tbovolné míie diskriminovat konkrétrrí lidi. Stačí si vzpomenout, proč

táe ou,rytte plánovaní prosazují, a bude nám celkem jasné' že tato nesmír-

ná moc by sloužila vládou schválenym ričelrim, a naopak jako p ekážka

oroti cílťrm. které vláda zamítne.' Mo., která se odvíjí od kontro1y nad vrobou a cenami, je skutečně témě

neomezená. Ve společnosti za|ožené na konkurenci závisejí ceny, které

musíme platitzato či ono zboŽi,namnožství jin 'ch věcí, onéž_ když si je

kupujeme _ p ipravujeme ostatní členy společnosti. Takto vytvá ené ceny

ni[do vcdome neovliv uje. A když nám jeden zprisob dosažení našeho cíle

p ipadá p íliš drah ,, máme možnost pokusit se o něj jinak. P ekažky na naší

".je 
n"rr'.'ikají proto, že by se někomu nelíbily naše cíle, ale protože stejné

prost edky chce iaké někdo jin . Y Íízenéekonomice, kde vláda má co mlu_

.'it ao 
"itt 

občanri, je jisté, že svou mocí bude některé cíle podporovat,

ajinymbránit.otom,codostaneme,bynerozhodovalanaše,n 'bržcizí
pi.art'uu o tom, co je pro nás dobré. A protoŽe by vláda měla moc zmaÍit

veškeré risilí, které by se chtělo vymknout její kontrole, dohlížela by nad

tím' co spot ebováváme, témě tak efektivně, jako kdyby nám p ímo na izo-

vala, jak 
1á-. 

utratit swj 
1 

íjem. 
-

V te vtádnoucí moci by však formovala a ,,vedla" náš každodenní život

nejen v roli spot ebitelri, ba dokonce nikoli p evážně v této roli' Ještě více

by na nas prisobilajakožto na yrobce. Tyto dva aspekty našeho života od

sěb" ,r"1"" odděliu a protože pro většinu z nás p edstavuje čas stráveny

v práci značnou část života ajelikož naše zaměstnaní obvykle také určuje,

kde a ve spoleěnosti koho žijeme, je jistá svoboda volby zaměstraní pro

naše štěstí ďejmě ještě dťrležitější než moŽnost zvolit si, na co vynaložíme

svuj p íjem ve volném čase.

íe_nepoctrybně pravda, že i v nejlepším ze všech možn 'ch svět by tato

svobodá by1a značně omezená. Jen málo lidí má skutečně bohat v běr

možn chzaměstnaní.Driležitévšakje,žemiírneaspo nějalc vyběr;že

,r"jsme absolutrrě svánánis jedním konkrétním místem, které nám bylo p i-

děieno, nebo jsme si jej t eba i v minulosti zvolili; a že když pro nás jedno

místo začne b t naprosto nesnesitelné nebo se nám prostě zalibí jiné, existu-

je pro schop''e uai témě vždycky nějaky zptisob, nějaká cena' za niž mo-

iou aosmnout svého cíle. Nikdy p itom nejsou podmínky v zar1g"stnp1iJuk_

nesnesitelné jako p i vědomí'že neni v naší moci je změnit:A i kdybychom
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nikdy nenašli duševní sílu poďebnou oběť podstoupit, pocit, že pokud se
budeme po ádně snažit, mrižeme uniknout, dává našemu postavení snesitel_
nější ráz.

To neznamená, žeby v tomto ohledu bylo v našem současném světě nebo
i v té nejliberálnější minulosti vše ideální ažeby se nedaly možnosti v běru
ještě o mnoho zlepšit. Zde stejně jako v jin ch oblastech toho m že stat
mnoho udělat pro ší ení vzdě|ání a informací a na podporu mobility. Pro-
blém je ale v tom, že takové jednání stiítu, které by skutečně rozší ilo počet
p íležitostí, je témě p esn m opakem ,plánování", které se dnes všeobecně
prosazuje a praktikuje. Pravda, většina plánovačri slibuje, že v novém, plá_
novaném světě bude svoboda volby zaměstrání pečlivě zachoviína, či do-
konce rozší ena. Tím ale slibují víc, nežje v jejich silách splnit. Pokud
chtějí plánovat, musejí regulovat buď p ísun pracovníkri do jednotliv'ch
emesel a povolání, nebo platební podmínky, pop ípadě obojí. Témě ve

všech mrím ch p ípadech planovríní bylo zavedení takov ch kontrol a re_
strikcí vždy jedním z prvních opat ení, která stít učinil. Kdyby takovou kon-
trolu všude upla ovala a vykonávalajediná plánující vláda,Ize si snadno
p edstavit, jak by slibovaná ,,svoboda volby zaměsbrání* dopadla' ,,Svobo_
da volby" by byla čistě fiktivní, pouh p íslib toho, že nebude uplaniovrína
diskriminace tam, kde je z povahy Ýěci dislaiminace nuttá, a člověk by
mohl pouze doufat, že vláda bude rozhodovat pokud moŽno objektivně.

Situace by nebyla o mnoho lepší, kdyby se plánující vláda omezila na
stanovení podmínek zaměstniíní a snažila se regulovat počet zaměstnancri
upravováním těchto podmínek. Tím, Že by p edepisovala v. ši platu, by brá-
nila určit m skupinám lidí v provozovrání mnoha emesel stejně efektivně,
jako kdyby je z nich v slovně vyloučila. Nep íliš hezlá dívka, která touží
stít se prodavačkou, či neduživ chlapec, kterému se zalíbila práce, kde by
jeho neduživost byla nev'. hodou, stejně jako obecně všichni na první po_
hled méně schopní či méně vhodní lidé nemusejí b t ve společnosti založe-
né na konkurenci nutně vylouěeni. Pokudje pro ně dané místo dostatečně
cenné, dostanou ěasto za cenu finanční oběti svou šanci a časem se t eba
prosadí ďky vlastrostem, které na první pohled nebyly vidět. Ale když se
platy pro celou kategorii liď stanoví shora a když se v běr mezi kanďdáty
provádí objektivním testem, bude intenzita jejich touhy po p íslušném za-
městnaní hrát minimální roli. Člověk, jehož kvalifikace není standardního
typu nebo jehož temperament se vymylcá běžné zkušenosti, tak nebude mít
možnost dohodnout se se zaměstnavatelem, jehož podmínky vyhovují jeho
zvláštním pot ebiím, na speciálním ešení. Člověk, ktery dáváp ednost ne_
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pravidelnépracovnídobě,nebodokoncebezstarostnémuživotusmal rn,

u 
'r"tu 

i nejist m p íjmem p ed rutinní prací, nebude jiŽ náhle mít na v běr.

Podmínky b,ráoub"" \d'jimky takové, jaké do urěité míry někdy nevyhnu-

telněb vajívevelk ,chorganizacich-aneboještěhorší,protoženebude

žádnámožnostirniku.Nebudemeužmítmožnostchovatseracionálně
a efektivně pouze tehdy, když nám to stojí za to; budeme všichni nuceni

|od ídit se .ror-ám, které musí planující vláda stanovit, aby si usnadnila

práci.Abytentoobrovsk ukolv becmohlazvládnout,budemusetomezit

iozmanitost lidsk ch schopností a sklonri na několik málo kategorií snadno

zaměniteln-ch jednotek a myslně p ehlížet menší osobní odlišnosti'

I kdyby navenek prezentovan m cílem plrfurování bylo, aby člověk p e_

stal b t pouh m pros edkem, ve skuteěnosti - pÍotože by bylo nemožné

poimáuiao pianu vsechny individuální z6'iby a v hrady _ by se jednotliv

itovct vic n"z taytoti p edtím stal pouh m nástrojem, sloužícím vládnoucí

moci k naplnění abstrakbrích ideálri, jako je ,,sociální blahobyt" či ,,dobro

společnosti".

V zram skuteěnosti, že ve společnosti založené na konkurenci lze větši-

nu věcí za urěitou cenu získat - ačkoli je to cena někdy krutě vysoká -, je

tak vellc ,, že bo |ze sotva p ecenit. Nabízenou altemativou není naprostá

svobodavolby, ale soubor p íkazí a zákaztl' lteré j e t eba plnit, a v konečné

instanci pak p íze mocn ah.

Pro zmatJk panu1ici ve všé h těchto oblastechje typické, že se společ-

nosti založené na konkurenci začalo vyěítat, že si v ni|ze zapenize koupit

témě vše. Když lidé protestující proti tomu, že se vznešenější životní hod_

noty p epočitiNaji na peníze, zarove volají, že nesmíme obětovat méně

virznamne potŤeby u 
"á3-o 

zachovaní vyšších hodrrot a že taková rozhod-

n*i uy ,uia"- acut někdo jin , pusobí to poněkud podivně a nesvědčí

to o prílišné rictě k dristojnosti člověka.To,žeživotazdraví, krásu a cblost,

oest a nia mysli je někdy moáré zachovat jen za mačnou materiální cenu

a že toto rozhodnutí musí někdo udělat,je stejně nepopiratelnéjako fakt,že

ne všichni jsme za všech okolností p ipraveni podstoupit pot ebnou materi-

ální oběť, abychom t5rto vyšší hodnoty chránili p ed každ m nebezpečím.

Stačívzítjedenp íkladzavšechny:mohlibychomsamoďejměsnížit
počet obětí automobilovych nehod na nulu, kdybychom za to byli ochotni

zap|atit zákazem automobilri. Atotéž platí pro tisíce dalších p ípad , ve

ktery,ch neustale riskujem e život a zdraví a všechny vmešené duchovní hod_

noty nas samotn ,ch i ostatních lidí, abychom dosahli toho, čemu sami pohr_



davě íkáme hmotrré pohodlí. A jinak tomu ani b t nemťrže, protoŽe všech_
ny naše cíle spolu soupe í o tytéž prost edky. Kdybychom chtěli, aby t;rto
absolutní hodnoty byly v naprostém bezpeč,i, nemohli bychom usilovat
o nicjiného než o ně.

Jistě není divu, že se lidé chtějí zbavit povinnosti nep íjemného roáodo_
vání, kterou jim nemilosrdnárealita často ukládá. Ale jen málokdo si toto
osvobození p edstavuje tak, že by za něj rozhodoval někdo jin . Lidé si
prostě p ejí' aby rozhodovaní nebylo v bec zapot ebí. A jsou ď p íliš ochotrri
vě it tomu, že rozhodování ve skutečnosti zapot ebí není, že jsou k němu
nuceni pouze konkrétrím ekonomiclcm systémem, ve kterém žijí. Vadí jim
ve skutečnosti samotná existence ekonomického problému.
. '. Ve své vysněné viÍe, že ekonomiclc' problém p estal existovat, jsou lidé
utvrzováni nezodpovědn mi ečmi o,'potenciální hojnosti" _ která, kdyby
skutečně existovala, by opravdu znamenala absenci ekonomického rozho-
doviíní. Ale p estože tato léčka slouží socialistické propagandě pod ruzn '_

mi jmény již tak dlouho, jako je socialismus na světě, je stále stejně neprav_
divá, jako kdyžbyla p ed více než sto leťy poprvé použita. Za ce\outu dobu
se nenašel mezi jejími uživateli nikdo, kdo by p išel s provediteln m plá_
nem, jak by bylo možné zv'šit produkci natolik, aby alespo v západní Ev-
ropě zmizelo to, co považujeme za chudobu _ o celém světě ani nemluvě.
Čtena si proto mriže b t jist,, že hovo í_li někdo o potenciální hojnosti, je
buď nepoctiv', nebo neví, o čem mluví.3 P esto nás tato falešná naděje víc
než cokoli jiného p ivádí na cestu planovríní.

A zatímco lidové socialistické hnutí stále těží z této klamné domněnky,
většina lidi zabyvajicích se hospodrí skmi problémy postupně upouští od
tvrzeni, že by plánovaná ekonomika produkovala podstatně vice než systém
založen na konkurenci. Dokonce i ada socialisticlc'ch ekonom , kte í se
problémem centrálního planovaní vážrtězabyvali, se nyní spokojuje s nadě-
jí, že plánovaná společnost se co do efektivity konkurenci vyrovná. Prosa-
zují plrínovaní už nikoli kvuli větší produktivitě, ale protože námpry zajisti
spravedlivější rozdělení bohatství. Toje skutečnějedin argument pro plá_
nování, ktery lze oprávněně prosazovat. Je nesporné, že chceme-li zajistit
rozdělení bohatství podle p edem dané normy, chcemeJi uvědoměle rozho-
dovat, kdo má mít co' musíme planovat cel 'ekonomiclc systém' otrázkou
však zustává, zda cenou, kterou bychom museli zap|atit za uskutečnění ně_
čího ideálu spravedlnosti, nebude větší nespokojenost a více tlaku, než
jaké kdy zprisobila tolik očer ovaná svobodná hra ekonomick 'ch sil.
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Bylo by záv ažnymsebeklamem' kdybychom p ed těmito obavami hleda_

liírtěchuvdomněnce,,z".^"a""ícentrálníhoplánováníbypokrátkém
dobrodružsWí se svobodnou ekonomikou znamenalo pouze návrat k vládě

p edpisri anaŤizení,-'Jilil hospodá skou ěinnost po většinu staletí'

ažebytedy zásahy ao o'áb"í svobody nemusely b t větší než p ed obdo_

bím laissez faire' To je u"t'i 
""u""pečná 

iluze' Dokonce i v těch obdobích

evropslcj'ch dějin, kdy ;"g 
"; 

;';"9$cte]ro života dosahovala nejvyšší

míry neznamenala v p"a"'á'e nic jiného než obecn ' a ryolra trval ' rámec

pravidel, v němž si j ednotlivec mohl zachovat rozsáhlou sféru svobody' Tehdy

dostupn ' kontrolní upu'at 
""aouoloval 

vymahat vic neŽjen velmi obecná

naŤizen'A dokonce i iu-, ta. byla regulace nejdirkladnější, vztahovala se

pouzenatyoblastitaste'einnosti,ktermisečlověkirčastnildělbypráce
ve společnosti. v rarnci mnohem větší sféry v níž stále žil z vlastních \r'_

robk , si mohldělat, co chtěl'

Dnes je situace 
"""r" "ális"a. 

Během éry liberalismu vedla postupná děl_

ba práce k situaci, tov 
'ž-cit"zdá 

naše ii*o't je součástí celospolečen_

ského procesu. l. t" p"o""', kter'nelze zur.Ť'protože jen díky němu jsme

schopni udržovat ži';;í ;';* vÁstajici populace alespo na stavající

rirovni kvality. V takové situaci by ovšem nafuazení konkurence centrálním

plánováním vyžadovalo centrilní ízení mnohem větší ěásti lidského života,

než o jaké se kdo ' 'i'"r"''i 
pokusil' Nemohlo by se zastavit u toho' co

nfilátme.w-i .tono;.-k ;i altivitami, protože dnes jsme témě v kaž-

dé oblasti svého života ,arijina ekonomicilé činnosti dnrh ch |idi'a ZÍtpa|

pro,,kolelrtivní ",p"k;i";;inasic1poy;t"' 
kterym socialisté tak dokona-

le p ipravili c"stu toiar'itc u |oar" něLož bychom měli proŽivat své radosti

i starosti ve stanoveny čas a p edepsanym zp sobem' je samoz ejmě zčasti

zam 'šlen jako poriti"'ta Ú"r'ouu' l' 1šul1 
oké v'sledkem nárok ' 

které na

nás klade plaRp'oaoi,jsboi podstplou je 
'ž.e.náysp 

ipravuje 'o 'možnost volby

a dává nám ,rrir,o ni ťo, 
"o' 

* Jo pren" nej lépe hodí, a í oramzik starloven -

'ffi,T' sé íká, že politická svoboda nemá bez ekonomické svobody v'_

znam' To je jistě p"I"a", 
"r" 

témě v opaěném smyslu' než v jakém to chá_

pou naši plánovači' Ekonomická svoboda' která je nutÍtou podmínkou pro

jakoukolidalšísvobodu'nemrižeznamenatosvobozeníodekonomiclc'ch
starostí, jež nám *.áiLie ďibují a1ehoŽlze dosáhnout jen tím, že zirovet

se starosÍni "tuui*' 
Jiouěka i moinosti volby' Musí to b t svoboda v naší

ekonomické oi*orii [t..á s sebou kromě práva na volbu nevyhnutelně nese

iririto a odpovědnost s tímto právem spojené'
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KDO, KOMU?

Nejlepší p íležitost, jakou svět kdy dostal, byla zahozena, protože vá'
še pro rovnost zma ila naději na svobodu.

LORD ACTON

Jezajimavé,že konkurenci se nejčastěj ivyti1ká,že je,'slepá". V této souvis_

tosti stojí za to si p ipomenout, že v antice byla slepota atributem bohyně

spravedlnosti. Ačkoli toho konkurence a spraveďnost možná jinak mnoho
společného nemají, je pro obě imperativem rozhodovat bez ohledu na kon_

krétní osoby. To, že nejsme schopni p edem íci, kdo bude mít štěstí, a koho

stihne smťrla, a že odměny a tresty se rozdělují nikoli podle něčí p edstavy

o tom, co si dan 'člověk zaslouží, či nezaslouží, ale podlejeho schopností
či štěstí, je stejně d ležité jako skutečnost, že p i utvá ení zákon bychom
neměli p edem vědět, kdo jejich aplikací ziská, a kdo ztrati' A to platí
i p esto, že v konkurencijsou nahoda a štěstí p i urěovaní osudri lidí často

stejně driležité jako dovednosti a p edvídavost.

Nevolíme si mezi systémem, v němž každ ' dostane' co si podle jakési

absolutrí a univerzální nomry zaslotlŽi, a systémem, kde o podílu každého
člověka rozhoduje do jisté míry nahoda či štěstí nebo sm la. Roáodujeme
se spíše mezi systémem, kde lidé dostavají svuj díl z v le několika vládcri,
a takov m, kde alespo častečně hrají roli schopnosti a podnikavostazěás-
ti nep edvídatelné okolnosti. Nemění na tom nic ani skutečnost, že šance

v systému svobodného podnikaní nejsou vyrovnané, neboť takov' systém
je nutrě založenna soukromém vlasfuictví a (byť mohánikoli stejně nut_
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ně) na dědictví, a s tím souvisejících rozdílech v p íleŽitostech. Existujíjistě
pádné drivody pro odstranění této nerovnosti, jak jen to vrozené rozdtly
dovolí a nakolik je to možné bez zničeni onoho neosobního charakteru pro_
cesu, v němž kaŽd 'musí riskovat a v němž ničí p edstavy o tom, co je správné
a Žádouci, nejsou pov šeny nad p edstavy ostatních.

Ve společnostiza|ožené na konkurenci mají chudí jistě mnohem omeze-
nější možaosti než bohatí. To však nic nemění na tom, že mohou b t mno-
hem svobodnější než lidé těšící se většímu hmotnému pohodlí v jiném typu
společnosti. A p estožeje v konkurenci pravděpodobnost, že člověk začína-
jící jako chuďas dosáhne velkého bohatství, mnohem menší než u člověka'
ktery zdědil jmění, je to pro chudého nejenom možné, ale _ a to jedině
v konkurenčním systému _ závisi to pouze na něm samotném, a nikoli na
p ízrri mocnych a nikdo mu nem že v jeho snaze zabránit. Pouze proto, že
jsme zapomněli' jak vypadá nesvoboda, často p ehlížíme základni fakt, že
v této zemi má špatně placen 'nekvalifikovan dělník v každém reálném
smyslu větší svobodu utvá et si vlastní životneŽ mnoh drobn 'podnikatel
v Německu či mnohem lépe placen inženyt či vedoucí pracovník v Rusku.
Ať už jde o změnu zaměsbriíní či bydliště, o vyznávÍni určiť'ch nazoru
nebo o trávení volného času určitm zpťrsobem - ačkoli někdy byvá cena za
naplnění jeho p aní vysoká, ba podle mínění mnoh 'ch p íliš vysoká _, ne-
existují žádné absolutní p ekažky, žáÁné ohrožovánifyzické bezpečnosti či
svobody, které by ho brutalní silou vázaly k rikolu a prost edí, které mu byly
shora p iděleny.

Je pravda, Že většině socialist by k naplněníjejich ideálu spravedlnosti
stačilo zrušit soukrom 'p íjem z majetku azachovatmzdovérozďily na sou_

časné urovni.' Tito lidé však zapominaji na to, že p esunutím veškerého
majetku v podobě rrrobních prost edk do rukou státu dostávají stát do
pozice, kdy všechny jeho kroky v drisledku roáodují i o všech ostatních
p íjmech. Takto svě ená moc a požadavek, aby ji stat vyrržíval k ,,plánová-
ní", nemamená nic jiného, než žeji má vyrržívat p i plném vědomí všech
těchto dtisledk .

Bylo by mylné se domnívat, že takto svě ená moc se na stát pouze p e_

souvá z rukou někoho jiného. Jedná se o moc nově v.ytvo enou, kterou ve
společnosti za|ožené na konkurenci nikdo nevlasfuí. Dokud je majetek roz-
dělen ' mezi mnoho nezávisle jednajících vlastník , nemá nikdo z nich vy-
hradní pravomoc určovat p íjem a pozici jednotliv ch lidí - nikdo není vá-
zán k jednomu vlastníkovi jinak než skutečnosti, Že nabizi lepší podmínky
než ostatní.
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Naše generace často zapominá,že systém soukromého vlastnictví je nej-

driležitější zárukou svobody nejen pro ty, kte í vlastní majetek, ale témě

stejně i pro ty, kdo Žádny nemají. Jen díky tomu, že moc nad vrobními
prost edky se dělí mezi mnoho nezávisle jednajících lidí, nemá nad námi

nikdo naprostou moc a jakožtojednotlivci mrižeme rozhodovat o tom' co

s námi bude. Kdyby všechny vrobní prost edky byly svě eny do jedin 'ch

rukou, ať už podle jména do rukou,,společnosti" jako celku, nebo do rukou

diktrítora, pak by tyto ruce nad námi měly naprostou moc.

Nikdo nem že vážně pochybovat o tom, že nemajetrry p íslušník nepatr-

né rasové či náboženské menšiny bude svobodnější, dokud budou ostatní

členové jeho společenství majetek mít, a budou tudíž schopni ho zaměstnat,

než kdyby soukromé vlasbrictví bylo znršeno a on se stal majitelem nomi_

nálního podílu na společném majetku. Nebo o tom,Že moc multimiliona e,

kter ' je m "rn sousedem nebo t eba zaměstrravatelem, nad m m osudem je

mnohem menší, než jakou by nade mnou vykonával nejmenší ri edníěek,

kter 'by byl nástrojem donucovací moci státu a na jehož libovuli by závise-

|o, zda a jak budu smět žít či pracovat? A kdo by chtěl popírat, že svět' kde

bohatí mají moc, je p ece jen lepší neŽ ten, kde pouze ti již mocní mohou

získat bohatství?
Je smutné a zárove povzbudivé slyšet prominentního komunistu, jako je

Max Eastman, jak tuto pravdu zrovu objevuje:

,Zdá se mi nyní zŤejmé - ačkoli se p imám, že mi trvalo dlouho, než jsem

k tomuto závěru dospěl _, Že institut soukromého vlastrrictví je jednou z hlav-

ních věcí, které daly člověku v omezené mí e svobodu a rovnost, kterou chtěl

Marx učinit bezmeznou právě zrušením tohoto institutu. Je to zvláštrrí, ale

jako první si toho všiml právě Manr. To on nás p i pohledu zpět informoval,

že vvoj soukromého kapitalismu se svobodn 'm trhem byl nutn m p edpo_

kladem v voje všech našich demokraticlc ch svobod. Nikdy ho _ p i pohledu

kup edu _ nenapadlo, že kdyby tomu tak bylo, ony ostatní svobody by ďejmě

se m-ršením svobodného trhu zanikly."2

Někdy se v reakci na takové obavy íká, že není drivod, aby plánovač
určoval p íjem jednotliv ch tidí. Společenské a politické problémy, na néŽ
by rozhodování o podílech ruzn 'ch liď na narodním drichodu naraželo, j sou
natolik očividné, Že i ten nejskalnější planovač musí zaváhat, než tímto riko-
lem nějalc'u ad pově í. Snad každ ', kdo si uvědomuje, co by to znamenalo,
by raději omezil planování jen na vtobu, aby sloužilo pouze k zajištění



,,racionální organizace pr myslu", p ičemž rozdělení p íjmri by ponechal
pokud možno na neosobních faktorech. Je jistě nemožné ídit prumysl bez
jistého vlivu na rozdělovrání bohatství a žádny plánovač si nep eje ponechat
jej zcela v moci trhu. Každ 'rozumn planovač by se však raději spokojil
s tim, že by dohlédl na to, aby se rozdělování ídilo určitmi obecn mi pra-
vidly rovnosti a spravedlnosti, které by zabráni|y nejKiklavějším nerovnos_
tem, a aby poměr mezi Íinančním ohodnocením nejdriležitějších t íd byl
spravedliv '. Nebylo by p itom nutné brát na sebe odpovědnost za postavení
konkrétních lidí v rámci jejich t ídy čizavymáŘení hierarchie mezi menšími
skupinami a jednotlivci.

Již jsme si ukázali, že vzhledem k těsné propojenosti ekonomick ch jevu
je obtížné zastavit plánování tam, kde by nám to bylo milé, a jakmile naru-
šovrání svobodného chodu frhu p ekročí určitou mez, je plánovač nucen roz-
ši ovat své p sobení tak dlouho, až do sebe pojme riplně všechno. Iyto eko-
nomické rivahy, které vysvětlují, proč je nemoáré zastavitzáLněrnou kontrolu
p esně tam, kde bychom si p áli, powrarjí i určité společensko_politické ten-
dence, jejichž prisobení se zesiluje riměrně s rozši ováním sféry planovrání.

Jakmile začne stíle více platit a všeobecně se uzrrávat, že postavení jed-
notlivce neurčují neosobní síly a konkurenční prisobení mnoha lidi, ale zá-
měmé rozhodování shora, začnou se lidé na své postavení ve spoleěenském
systému nutně dívatjinak. Nerovnosti jevící se jako nespravedlivé těm, kte-
í jimi trpí, zklamáni, ježpÍipadají jako Kivda, a rány osudu, které si jejich

oběti nezasloužily, budou existovat vždy a všude' Ale dochazí_li k tako\.m
věcem ve vědomě ízené společnosti, reagují na ně lidé jistě jinak, nežkdyž
za nimi žádné vědomé rozhodnutí nestojí.

Nerovnost jistě mnohem lépe snríšíme a mnohem méně zrariuje náš pocit
dristojnosti, je-li zprisobena neosobními faktory nežkdyž je v sledkem ně-
čího záměru. Ve společnosti, kde vládne konkurence, není pro člověka ni-
jak ponižující či urážlivé, když mu nějaká firma ekne, že jeho služby nepo_
t ebuje nebo že mu nem že nabídnout lepší místo. Je pravda, že v obdobích
dlouho trvajíci masové nezarněstnanosti mohou mnozí mít velmi podobn '

pocit. Ale existují jiné a lepší metody, jak takovému utrpení p edchazet, neŽ
centrální Íizeni. Nezaměstnanost či ztráta p íjmu, které postihují lidi v kaž-
dé společnosti, rozhodně ponižují člověka mnohem méně, vede-li k nim
nešťastná shoda okolností, než když jsou záměrně seslané shora. Ať je ta-
kovy záŽitek sebenep íjemnější, v plánované společnosti by byl jeho dopad
mnohem horší. Jednotlivci v ní budou muset rozhodovat nikoli o tom, zda je
člověk pro konkrétrrí místo zapofiebí, ale jestli mriže b t k něčemu užiteč_
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p ípadně jak z něho plyne užitek. Jeho postavení vživotě mu musí

p idělit někdo jin '.

Zatimco s pohromou, která mriže zasáhnout kohokoli, jsou lidé ochotrri

se vyrovnat, jistě se tak snadno nevyrovnají s neštěstím, které je v'sledkem

rozhodnutí mocn 'ch. Jistě není pěkné b t pouh m zoubkem v soukolí neo-

sobního stroje, ale nekonečně horšíje, když není v našich silách ho opustit

když jsme p ipoutáni ke svému místu a k naďízen m, které niím někdo

p idělil. Nespokojenost každého člověka se svm ridělem pak nubrě roste

zirove s vědomím, že je v sledkem záměmého lidského rozhodnutí.

Jakmile se vláda vydá cestou plárrování v zájmu spravedlnosti, nem že

se z íci odpovědnosti za osud či postavení každého člověka. V plánované

společnosti budeme všichni védět, Žejsme na tom lépe, nebo hu e než ti

druzí nikoli vinou okolností, na něž nemá nikdo vliv, ale protoŽe si to p eje

někdo z vládnoucích. A všechno naše risilí o zlepšení našeho postavení se

bude muset zaměit nikoli na p edvídaní a p ipravování se na okolnosti,

které nejsou v naší moci, ale na získávánipÍimě těch' kte í nad námi vlád-

nou. Noční m ra všech angliclc'ch politiclc'ch myslitelri devatenáctého sto-

letí - stát, kde by ,'k bohatství a poctě nevedlajiná cesta než skrze vládu"3 -
by se tak stala skutečností tak doslovnou, jak si to d íve nikdo neuměl p ed-

stavit - byť ji lidé mezitím měli moŽrost poznat na vlasfuí lcťrži v zemich'

kde zavládl totalihí režim.

V okamžiku, kdy na sebe stat vezne rikol plánování celého ekonomické-

ho života, se ris edním politickm problémem nutně stává otázka,jaké má

byt postavení jednotliv ch lidí a skupin. Rozhoduje-li pouze donucovací

moc stiítu o tom, kdo má mít co, pak jedinou mocí, o kterou stojí za to

usilovat, je podíl na v'konu ídicích pravomocí. Nezťrstane tak jediná eko-

nomická či sociální otázka,která by nebyla zpolitizovrína v tom smyslu, že

by její ešení záviselo v hradně na tom, kdo drží v rukou donucovací moc

a ěi nánory se v každém p ípadě prosadí.

Domnívám se, že to byl sám Lenin, kdo v Rusku p išel se slavnou otáz-

kou ,,kdo, komu?" - kÍerá se v raném období sovětské vlády stala fÍázi, jíž
lidé shrnovali univerzální problém socialistické společnosti.a Kdo planuje

život komu, kdo íď a ov|átdát koho, kdo určuje druh m lidem jejich posta-

vení v životě a komu jeho riděl p isuzuj i druzi? Taková musejí b t irst ední

témata, o kter'ch rozhoduje pouze vládnoucí moc.

Jeden americlc politolog později Leninriv vrok rozší il a prohlásil, že

cel 'problém vládnutí spočívá v tom, ,,kdo dostane co, kdy a jak". V jistém



smyslu to není tak docela nepravdivé. Je dozajista pravda, Že všechny vlády
ovliv ují relativní postavení jednotliv ch lidi a že v každém systému se
sotva najde nějalc aspekt našeho života, na kterjl nemá jednání vlády do_
pad. Chce_li vláda vribec něco dělat' musí mít vždy určit'vliv na to, ,,kdo
dostane co, kdy ajak*.

Musíme si však uvědomit dva zásadni rozdily. Za prvé, určitá opat ení
lze dělat bez možnosti p edem vědět, jak budou mít dopad na konkrétní
lidi, a tudíž bez zántěrného usilování o takov dopad. Tento bod jsme již
probrali' Za dnlhé, rozhodujícím faktorem pro to, jestli na vládě závisí vše,
co člověk v kaŽdy okamžik dostává, nebo zda se vliv vlády omezuje na to,
aby určití lidé dostávali určité věci v určif'čas'je velikost prisobnosti vlády.
V tom spočívá cel1 rozdíl mezi svobodn m a totalitním zizenim.

Rozdíl mezi svobodnym a zcela plánovanym systémem v stiŽně ukazuj í
časté stíŽnosti nacistu a socialist na,'umělé oddělení politiky a ekonomie,,
a stejně časté volaní po tom' aby politika vládla nad ekonomikou. Tyto věty
z ejmě neznamenají pouze to, že ekonomické faktory nesmějí prisobit ve
prospěch cílri, které nejsou součástí vládní politiky, ale také že ekonomic-
kou moc nelze uplat ovat odděleně od vládního ízení a za ričelem, kter'-
vláda neschvaluje. Alternativou svobodné společnosti však není jen exis-
tence jediné vládnoucí moci, ale také aby tato jediná vládnoucí skupina měla
v moci všechny cíle lidské činnosti, a zejména aby měla neomezenou moc
nad postavením každého ělověka ve společnosti.

Je jisté, Ževláda, která se pustí do ízení ekonomické činnosti, bude mu_
set použít svou moc k uskutečnění něčího ideálu spravedlivého rozdělení
bohatství. Ale jak m zprisobem ji vyrržije? Jalcmi zásadami se bude - nebo
by se měla - ídit? Je možné mít definitivní odpověď na nespočetn é otánlcy
relativních zásluh, kÍeré budou vyvstávat a které bude t eba vědomě ešit?
Existuje nějaká stupnice hodnot, nanížby se rozumní lidé mohli shodnout
a která by ospravedlnila nové hierarchické uspo ádaní společnosti a mohla
by naplnit touhu po spravedlnosti?

Existujejenjeden obecny princip, jedno prosté pravidlo, které by skuteč-
ně poskytlo definitivní odpověď na všechny tyto otÁzky, a sice rormost, tipl-
ná a absolufuí rormost všech jednotlivcri ve všech bodech, které jsou v lid_
ské moci. Kdyby něco takového bylo všeobecně považovríno za žáďouci
(nechríme_li zcela stranou otázku, zdaby to bylo v bec proveditelné, tj. zda
by to pro lidi bylo adekvátní motivací), dostala by mlhavá myšlenka spra-
vedlivého rozdělení bohatství jasny v mama plánovač by se měl čím ídit.
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Nic však není vzdálenější od pravdy než p edstava, že|idé po takovéto me-

chanické rovnosti skutečně touŽí. Žádné socialistické hnutí, jehož cílem je

riplná rovnost, si ještě nezískalo velkou podporu. Socialismus neslibuje zcela

spravedlivé rozdělení bohatství, ale spravedlivější a rovnoměrnější. Skuteč_

ně sledovan m cílem není rovnost v absolutním smyslu, ale ,,větší rovnosť'.

Ačkoli Se tyto dva ideály zdaji na pohled velmi podobné, vzhIedem

k našemu problému se od sebe v maximální možné mí e liší. Zatímco abso-

lufuí rovnost by kol plánovače určovalajasně, touha po větší rovnostije

pouze negativní, nic než vyaz nespokojenosti se současn]Ím stavem věcí.

A dokud nebudeme ochotni prohlásit, že schvalujeme každ 'krok směrem

k naprosté ro'rností, zustávají témě všechny otázky stojící p ed plánova-

čembez odpovědi.
Nejde zde o hraní se slovíčky. Máme co do činění s klíčov'm problé-

mem, ktery nárn vinou podobnosti používan 'ch termín často uniká. Všeo-

becná touha po riplné rovnosti by byla odpovědí na všechny otázky,které

plánovač musí ešit, ovšem požadavek,,větší" rovnosti neodpovídá praktic-

ky na žádnou. Jeho obsah je témě tak neurěif' jako obsah v'razu ,,společné

dobro" či ,'sociální blahobyt". Neosvobozuje nás od nutnosti rozhodnout se

v každém konkrétním p ípadě mezi zásluhami konkrétních lidí či skupin

a nijak nám toto rozhodování neusnad uje. V podstatějediné, co nám íká,

je, Že máme brát co nejvíce bohatm' Jakmile však dojde na rozdělování

ko isti, ocitáme se p ed stejn m problémem, jako kdyby formule ,,větší rov-

nosti" nebyla nikdy vymyšlena.

Většina lidí si není ochotlra p izn at, že nemáme morální mě ítka, která by

nám umoáril atakové otázky ešit - ne-li dokonale, pak alespo k větší obecné

spokojenosti , než je tomu ve světě konkurence. Vždyť všichni máme urči-

tou p edstavu o tom, co je,,p imě ená cenď'a,,spravedliván:ujda". Nemri-

žeme se snad ídit smyslem pro spravedlnost? A i když se teď nedokážeme

všichni shodnout na tom' co je v konkrénrích p ípadech spravedlivé či p i-

mě ené, nep erostl by snad lidov smysl pro spravedlnost brzy do podoby

pevnějších mě ítek, pokud by lidé dostali šanci své ideály naplnit?

Takové naděje bohužel nemají reáln zÍÚJad. Mě ítka, která máme k dis-
pozici, vycháneji ze systému konkurence, jak jsme ho dosud zna|i, av pÍi-
padě zrušení konkurence by zakonitě nnize]ra. To, čemu íkáme p imě ená

cena či spravedlivá mzda, je buď obvyklá cena nebo mzda, tedy protihodno-
ta, kterou si lidé z p edchozí zkušenosti zvykli očekávat, pop ' cena či mzda,

která by existovala, kdyby nedocházelo k zneuživáni monopolri. Jedinou
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v'znamnější \.j/jimku p edstavoval svého času nárok, kterj/ si dělníci ěinili
na ,,plny produkt své práce", jež stálu zrodu témě všech socialistick 'ch
učení. Dnes už však jen málo socialistri vě í, že v socialistické společnosti
by byl v nos z každého odvěwí beze zbytku rozdělen mezi dělníky pracují-
cí v tomto odvětví. To by totiž znamenalo, že dělníci v odvětvích s velk m
kapitalem by měli mnohem větší p íjem než ti v odvětvích s nízk 'm kapitá-
lem, což by většina socialistu považovala za velmi nespravedlivé. V součas-
nosti panuje poměrně všeobecná shoda na tom, že tento konkrébrí nrárok

vycháaelz mylného v kladu fakt . Jakmile však nárok jednotlivého dělníka
na cel ,jeho" produkt není splněn a cely vnos kapiuílu se má rozdělit
mezi všechny dělníky' stojíme opět p ed stejn m zakladním problémem.

,,P imě enou cenu" určitého zboži nebo ,,spravedlivoť' odměnu za urči-
tou službu by bylo teoreticky mohté objektivně určit tehdy, kdyby bylo možné
nezávisle stanovit, jaké množstvi zboŽi či služeb je t eba zajistit. Kdyby se
množství zboži a služeb určovalo bez ohledu na náklady, mohl by se pliíno-
vač pokusit stanovit, jaké ceny a mzdyjsou nutné k zajištění pot ebné v še
nabídky. Plánovač však musí rozhodovat také o tom, kolik zboží každého
druhu je t eba vyrobit, a p itom zarove určuje, jaká p imě ená cena či spra-
vedlivá mzda se za ně mázaplatit. Když plánovač rozhodne, že je zapot ebí
méně architektu nebo hodina a že pot eby lidí mohou uspokojit ti, kdo
budou ochotní emeslo dále vykonávatzanižši mzdu, pak bude ,,spraveďi_
vá" mzdav těchto oborech niŽší. P i rozhodování o relativní driležitosti ruz_
n 'ch cíl rozhoduje plánovač také o tom, jaká je relativní driležitost ruz_
n ch skupin a lidí. A protože nemtiže s lidmi nakládat jako s pouh mi pro-
sfredky, musí vzít v vahu všechn následky a vědomě važit driležitost jed_

notliv ch cílri proti dopadrim svého rozhodnutí. To ale znamená, že bude
mít postavení jednotlirr,jlch lidí ve své moci.

Platí to jak pro relativní postavení jednotlivc , tak r m ch profesních
skupin. obecně máme aŽ p íliš často sklony uvažovat o p íjmech v daném
emesle nebo profesi jako o více či méně uniformních. Ale rozdily mezi

p íjmy nejen mezi nejvíce a nejméně rispěšn m lékďem či architektem, spi-
sovatelem či hercem, boxerem nebo žokejem, ale i mezi více či méně pro-
sperujícím instalatérem či zeliná em, hokyná em nebo krejčím jsou stejně
obrovské jako mezi majetn mi a nemajetn mi tídami. A ačkoli by nepo-
chybně došlo k určifm pokusrim o standardizaci pomocí vytvrí ení katego_
rií, nubrost rozlišovaní mezi jednotlivci by z stala stejná, ať už by měla
podobu určování jejich jednotliv ch p íjmri nebo zaazování do určit ch
kategorií.
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Není t eba dodávat více o tom, zdaby lidé ve svobodné společnosti byli
ochotni se takové moci pod ídit _ nebo o tom' zda by pak ještě byli svobodní.

o celé otázce platí stále to, co John Stuart Mill napsal p ed témě sto lety:

,,Pevně dané pravidlo, jako je pravidlo rovnosti, mriže b t lidmi p ijato stejně

dob e jako náhoda či vnější nuÍrost. Ale to, aby hrstka lidsk ch bytostí váála

každého člověka a dávala jednomu více a druhému méně podle čiré libovrile

a vlastního uváženi,by nesnesl nikdo, leda od bytostí považovan 'ch za vyšší

než lidské, které se opírají o nadpťrrozené hrozby."5

Tyto obtíže nemusejí nutrě vést k otev en m st etum, dokud socialismus

ztstáváaspirací omezené a poměmě stejnorodé skupiny lidí. St ety vyplou-

vají na powch pouze tehdy, když se socialistická politika zaěnev praxi rea_

lizovat s podporou mnoha ruzn ,ch skupin, které společně vytva ejí lidovou
většinu. Pak rychle vyvstane ona palčivá otázka,ktery z ruzn ch souboru

ideálri se vnutí všem lidempomocí toho, že se do jeho služeb zapojí veškeré

zdroje dané země. A protože planování vyžaduje ke svému rispěchu vyrvo_

ení společného nazoru nazásadnthodnoty, dof ká se omezení naší svobo_

dy v materiálních věcech bezprost edně i naší svobody duševní.

Socialisté - kultivovaní otcové barbarského potomstva, které ploď - chtěli

vždy tento problém ešit vzdělaním. Jalc má ale vzdělríní pro naš problém

vynam? Jistě ze zkušenosti vime,Ženrím vědění nemriže poskynrout etické

hodnoty a že sebevětšivzděláninem že mezi lidmi vytvo it stejn 'nazor na

morální otinky,které z vědomého ízení všech vztahri ve společnosti vy_

vstávají. Pro ospravedlnění konkrétního planu tedy není zapot ebí racionál-

ní p esvědčení, ale p ijetí určitého kréda. A byli to skutečně vždy socialisté,

kdo vždyjako první uznával falď,že rikol, kter'si p edsevzali, vyžaduje

ode všech lidí p ijetí jednoho společného světonázoru, určitého souboru

hodnot. A právě ve snaze vyprovokovat masové hnutí podporované tako_

v m jednotr m pohledem na svět vymysleli socialisté jako první většinu

nastroj indoktrinace, které pak nacisté a fašisté tak ličinně využili.
Nacisté a fašisté v Německu a Italii skuteěně nemuseli vynalézat mnoho

nového. Praxi nov'ch politiclc ch hnutí, která pronikla do všech aspektu

života, zavedli v obou zemích p ed nimi již socialisté. Ideu politické strany,

která dohlíží nad všemi aktivitami jednotlivce od kolébky až do hrobu, která

chce formovat jeho náuory na všechno a kÍerá s potěšením p evádí všechny
problémy na otazku stranického světonázoru, uveďi do praxe jako první
socialisté. Jeden rakousk socialistick' autor v pojednání o socialistickém



hnutí ve své vlasti hrdě prohlašuje, Že jeho ,,charakteristiclc'm rysem bylo,
žeprokaždy obor činnosti dělníkri a zaměstnancri vywo ilo zvláštní organi-
zacet'.6

Ačkoli rakouští socialisté zašli v tomto ohledu zÍejmě dále neŽ ostatní,
situace v jin 'ch zemích se p íliš nelišila. Nebyli to fašisté, ale socialisté,
kdo začal rekrutovat děti od nejranějšího věku do politick 'ch organizaci,
aby měli zánslll, že z ruch vyrostou správní proleta i. Nebyli to fďisté, ale
socialisté, koho poprvé napadlo organizovat sporty a hry, fotbal a turistiku
v rámci stranich ch klubri, kde byli členové chrríněni p ed nákazou oďiš_
n ch názoru' Byli to socialisté, kdo jako první wal na tom, aby se členové
strany odlišovali od ostatních formou pozdravu a oslovení. To oni svou or-
ganizaci do ,,brrněk" a vytvá ením nástroj pro trvaly dohled nad soukro-
m m životem vytvo ili prototyp totalitrrí strany. Všechny spolkyjako Ball/_
Ia a Hitlerjugend, Dopolavoro a Kraft durch Freude, politické stejnokroje
a vojenská stranická uskupení jsou pouze imitacemi starších socialisticlc'ch
organizaci.l

Dokud je socialistické hnutí v nějaké zemiiu;ce vázáno na zájmy určité
skupiny, obvykle prumyslov 'ch dělníku s vyšší kvalifikací, je problém vy-
tvo ení společného názoru na pat ičné postavení jednotliv'ch členri společ-
nosti poměrně prost'. Takovému hnutí jde bezprost edně o zlepšení posta_
vení jedné konkrétní skupiny ve váahu k ostatním skupinám. Charakter
tohoto problému se však mění, jakmile se s postupn 'm napl ováním socia-
listického programu stává každému stále z ejmější, že jeho p íjem a celkové
postavení určuje donucovací aparát statu, že si své postavení mriže udržet či
zlepšit pouzejako člen organizované skupiny, kteráje schopna ovliv ovat
či ovládat státrrí mašinerii v jeho zájmu.

Nikde není psáno, žeby v boji mezi jednotlivmi nátlakovmi skupina-
mi, ktery se v této fázirozpoutává, musely nutně vítězit zájmy nejchudších
a nejpočetnějších skupin. Stejně tak nemusí b t pro starší socialistické stra_
ny, které hlásaly svou podporu pro zájmy určité skupiny, nutně rn hodou, že
bojovaly v první linii a že celou svou ideologii vybudovaly tak, aby byla
pÍitaŽlivá, pro manuální dělníky' To, že uspěly a Že twaly na p ijetí celého
kréda, vyvolá nutně silnou reakci _ nikoli kapitalist , ale rozsáhl ch a stej-
ně nemajefirych vrstev, které se budou ve svém postavení cítit ohroženy
postupující elitou prumyslovych dělníkri.

Teorie a taktika socialismu byly vždy (dokonce i když jim nevládla dog_
mata marxismu) založeny na myšlence rozdělení společnosti na dvě t ídy se
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stejn mi, a|e vzájemné se st etávajíc imi zájmy: na kapitalisty a prumyslové

aeinity. Socialismus se spoléhal na rychly zánik staré st ední t ídy, a p itom

zcela opomenul vzestup nové - nespočetné armády koncipientri a písa ek,

administrativních pracovníkri a učitelťr, obchodníkri a drobn 'ch ri edníku

a lidí na nižších urovních emesel. Po urěitou dobu z těchto fiíd vycházeli

mnoziz v dcri dětnického hnutí. Ale když se zaěalo stále jasněji ukazovat,

že se postavení těchto t íd ve srovnání s dělníky zhoršuje, ideály jedněch

ztrati|y v očích druh ch mnoho ze své p itažlivosti. Ačkoli všichni byli so-

cialisty v tom smyslu, že jim vadil kapitalisticlc' systém a p áli si záměrné

rozdělování bohatswí podle své p edstavy spravedlnosti,lf,<ánalo se, že se

jejich p edstavy značné liší od těch, které byly zakotveny v praxi starších

socialistickych stran.

Prost edky, jimiž si staré socialistické strany irspěšně zajistily podporu

jedné profesní skupiny, tedy zlepšení její ekonomické pozice ve srovnání

s ostatlrími' nelze použít k získání podpory všech. NuÍrě musejí vzniknout

konkurenční socialistická hnutí, ucházející se o p íze těch, jejichž postave_

ní se zhoršilo. V často opakovaném Nrzení, že fašismus a nacionální socia-

lismus p edstavují jak 'si socialismus pro st ední t ídu' je velk 'díl pravdy_

ažnato,žev htáliía v Německu se už zastánci těchto nov'ch hnutí z ekono-

mického hlediska sotva dali považovat za p íslušníky st ední t ídy. Šlo do

značnémíry o vzpouru nové nerovnoprávné t ídy proti dělnické aristokra-

cii, která vzešla z prumyslového dělnického hnutí.

Je vcelku bezpochyby, Že žádny jeďnotliv' ekonomick ' faktor nep ispěl

k těmto hnutím vicenežzávist neirspěšného odbomíka, inženyra či právní-

ka s vysokoškolsk m vzdělaním a,,proletariátu s bíl m límečkeď' obecně

vriči strojv dci nebo sazeči čí jinému p íslušníkovi těch nejsilnějších odbo_

ni, jehož p|at aŽtrojnásobně p evyšoval jejich. Podobně jasné je i to, že ve

smyslu peněžního p íjmu byl pruměrn adov' člen nacistického hnutí

v jeho počátcích chudší než pruměm odbora či člen staré socialistické

strany - a tato skutečnost prisobila o to pronikavěji, že pruměrn 'nacionální

socialista zažil lepší časy aŽepros edí, v kterém žil, bylo v mnohém p ípa_

dě plodem této minulosti.
V raz ,,t ídní boj naruby",ktery se rozší ilv Itálii v době vzestupu fašis-

mu, poukazuje na velmi driležit aspekt tohoto hnutí. Konflikt mezi fašistic_

k mi a nacistick mi hnutími na straně jedné a starmi socialistick mi na

straně druhé pat í ke st et m, které zakonitě vznikají mezi soupe ícími soci_

alisticlc mi frakcemi. obě hnutí se od sebe nelišila v otíLzce, zda má posta-

vení lidí ve společnosti určovat vťrle státu. Panovaly však- avžďy budou



panovat _mezi nimi hluboké rozpory v tom, jaké mábyrpostavení jednot_
liv ch t íd a skupin.

Vridcové starších socialistick 'ch hnutí, kte í na své strany vždy pohlíželi
jako na p irozenou p ední linii budoucího všeobecného postupu k socialis-
mu, nemohli pochopit, že s každ m rozší ením socialistick ch metod se
proti nim musí obrátit nep átelství širok ch chud ch t íd. Avšak zatímco
staré socialistické strany či odbory v určit'ch odvěwích se obvykle bez vět_
ších obtíŽí dokánaly shodnout se zaměstnavateli v daném odvětví na společ-
ném postupu, na ostattí početné t ídy se nedostalo. Těm potom _ nikoli bez
určitého opodstatnění _ p ipadaly rispěšnější írseky dělnického hnutí spíše
jako součást vyko isťující než vyko isťované t ídy.8

odpor nižší st ední idy, z níž fašismus a němec( nrírodní socialismus
čerpal tolik sv ch p íwžencri, se ještě zesílil poté' co vzděláru a školení
vedlo její p íslušníky v mnoha p ípadech k touze po vedoucích pozicích
a k p esvědčeni, že mají právo stát se součástí vládnoucí vrstvy. Mladší
generace' pohlížející pod vlivem socialismu na honbu za ziskem spata, za-
vrhovala riskantní nezávislá zaměstrání a ve stríle větším počtu se hrnula do
státem placen;fch míst, slibujících jistotu. Žádala si takové místo' které by jí
p ineslo p íjem a moc, najaké měla podle svého mínění vzhledem ke svému
vzdě|ání právo. A ačkoli tito lidé také vě ili v organizovanou spoleěnost,
žádali od ní místo velmi odlišné od toho, jaké se jim zdálanabizet společ-
nost ovládaná dělnickou t ídou. Byli ochotrri pÍevzitmetody staršího socia-
lismu, ale hodlali je použít ve službách jiné t ídy. Toto hnutí našlo odezvu
u lidí, kte í, ač souhlasili s tím, že stat má kontrolovat veškerou ekonomic-
kou činnost, nesouhlasili s ričely, pro které aristokracie prumyslov'ch děl_
ník svou politickou sílu vnržívala.

Toto nové socialistické hnutí začínalo s adou takticlc'ch v hod. Dělnic-
k socialismus vyrostl z demokratického a liberálního světa, jemuž také
pfizp sobil své taktiky, apÍevzaI adu ideálri liberalismu. Jeho protagonisté
byliještě p esvědčeni, že nastolení socialismujako takového všechny pro-
blémy vy eší. Naproti tomu fašismus a nacionální socialismus vynistaly ze
zkušenosti stiále více regulované společnosti, která se probouzela k vědomí
toho, že demokaticlc a mezinlírodní socialismus smě ují k neslučiteln m
ideálrim. Jejich taktika se rozvíjela ve světě, kde již vládla socialistická po_
litika se všemi problémy, které p inrášela. P edstavitelé těchto hnutí si nedě-
Ialižádné iluze o možnosti demokratického ešení problémri, které vyžadují
mezi lidmi větší shodu, než jaká se dá realisticky očekávat. Nedělali si žad-
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né iluze o schopnosti lidského rozumu rozhodovat o relativní driležitosti

pot eb r zn 'ch lidí či skupin, jak to planování vyžaduje; ani o tom, že by se

odpověd'mohla skrvat ve formuli o rovnosti. Věděli, že s největší pravdě-

podobností uspěje nejsilnější skupina, která shromaždí dostatek p íwžencri

pro novou hierarchii ve společnosti a která bez váháni slíbí privilegia t í-

dám, o jejichŽpÍizeíse uchází. Věděli, Žetaková skupina si získá podporu

všech zklaman 'ch liď, kterm byla slibovana rovnost, a namísto toho zjis-

tl\i,Že pouze pomiíhali prosadit zájmy jiné t ídy. Nové hnutí tak uspělo p e-

devším díky tomu, ženabize|o teorii či světonázor, kter'se zdál ospravedl-

ovat privilegia, jež svm p ívržencrim slibovalo.
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EKoNoMIcKÁ JlsToTA
A SVOBODA

Z celé společnosti se musí st tjeden ťt ad ajedna továrna, kde bude

panovat rovnost práce a rovnost mezd'
v.I. LENIN (1917)

Y zemi, kde jedin m zaměstnavatelem je stát, byt v opozici znamená

pomalou smrt hladem. Stará zásada ,,kdo nepracuje, ať nejí" byla
nahrazena novou: kdo neposlouchá, ať nejí.

LEV TROCKIJ (1937)

Ekonomické zabezpeěenise stejně jako falešná,,ekonomická svoboda", byť
na rozdíl od ní alespo trošku oprávněně, často prezentuje jako nezbytn
p edpoklad pro skutečnou svobodu. V jistém smyslu je to pravdivé a drileži_
té. U lidí, kte í nemají jistotu, že si mohou pomoci vlastrrím risilím, se málo'
kdy setkáváme s nezávisl 'm myšlením a pevn m charakterem. A p ece je
myšlenka ekonomického zaberyečenistejně vágní a mnohoznačná jako vět-
šina ostatlrích termínri v této oblasti, a neomezené prosazování požadavku
sociálních jistot se proto m že stát hrozbou pro svobodu. Pokud se totiž
narok na sociální zajištění chápe v p íliš absolubrím smyslu, pak se obecné
usilování o něj _ místo aby p ipravovalo cestu svobodě - stavá pro svobodu
velk m nebezpečím.

Hned zkraje je t eba od sebe oďišit dva drutry zajištěnosti: omezenou
jistotu, které lze dosiíhnout pro všechny, takže nep edstavuje privilegium,
n 'brž legitimní objekt lidského snažení; a na druhé straně absolutrti zabez-
pečení, které ve svobodné společnosti ne|ze dátvšem a které by se nemělo
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udělovat jako privilegium _ s vjimkou několika specifich ch p ípadri, jako
jsou soudci, u nichž mátrylnánezávislost obrovsk vynan. První typ soci-
ální jistoty znamená ochranu p ed vážnou zickou rijmou a zajištění dané
minimální ,!,ži"y pro všechny. Jistota druhého typu znamená zabezpeěeni
dané životrí urovně nebo relativního postaveníjednoho člověka či skupiny
v porovnání s ostatními. Krátce ečeno, jde na jedné staně o zajištění mini_
málního p íjmu, a na druhé o zabezpeěení konkrétrrího p íjmu podle zásluh
daného člověka tak, jak je vidí ti, kdo rozhodují.Vzápětí si ukáŽeme, že toto
rozlišení se do anačné míry p ekr vá s rozdílem mezi zabezpečením, které
lze zajistit pro všechny nad rámec a jako doplněk tržrího systému, a zajiště_
ností, kterou mohou dostat jen někte í a která je možná jen pomocí regulace
nebo zrušení trhu.

Není žádn 'd vod, proč by ve společnosti' která dosahla takové obecné
rirovně bohatství jako ta naše, nemělo b t všem zaručeno zaberyeč,eni prv-
ního typu, aniŽ se tím ohrozí obecná svoboda. Jejistě těžké p esně stanovit,
jakou rirove bohatství bychom měli takto zaručit1' a zejména zapeklitou
otazkou je to, zda ti, kdo se takto spoléhají na prost edky společnosti, by
měli donekonečna požívat stejné svobody jako ostatní.l Neopatrné zachá-
zení s těmito otéakami mriže vést kzávahrym, ba nebezpečn m politiclcm
problémrim. Nemriže však b t pochyb o tom, že určité minimum stravy',
p íst eší a ošacení, postačující k udržení zdraví a schopnosti pracovat, lze
zajistit pro každého. Amaěnáčást obyvatel Anglie už takového zabezpeče-
ní ve skutečnosti dávno dosáhla.

Podobně není žádny drivod, proč by strít neměl jednotlivcrim pomáhat
p ipravit se na životni nzlk'a společná všem, proti nimž mriže vzhledem
k jejich nahodilosti jen málo jedincri podniknout odpovídající opat ení.
V p ípadech, jako je nemoc či nehoda, kdy poskytnutím pomoci neoslabíme
touhu liď vyhnout se takov.rn neštěstím ani snahu napravit jejich násled-
ky - stručně ečeno, v p ípadě čistě pojistiteln ch nzik _, existují pádné
drivody pro to, aby stát pomohl vytvo it komplexní systém sociálního pojiš-
tění. P ívrženci zachování konkurence a ti, kte í ji chtějí nahradit jin m
systémem, se jistě v mnoha bodech neshodnou na podrobnostech takovych
programri. Mriže se také samoz ejmě stát, že se pod rouškou sociálního po-
jištění zavedou taková opat ení, která budou prisobení konkurence postup-
ně podkopávat. V principu však stat, kter,.' tímto zprisobem poskytrrje větší
zabezpeěeni, nemusí nutně potlačovat svobodu jednotlivce. Do stejné kate-
gorie pat í pomoc státu obětem lidmi nezaviněn ch katastrof, jako jsou ze-
měťesení nebo zétp|avy. Kdykoli m že celospolečenské opaťení zrnírnit ne-
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štěstí, proti kter'm se jednotlivec nem že ani bránit, ani se p ipravit na je-

jich následky, pak by se taková opat ení měla učinit.
Konečně je zde i nanejv'š závažny problém boje s obecn mi fluktuace-

mi ekonomick'ch aktivit a s opakovan mi vlnami masové nezaměstnanos_

ti, které je doprovázeji.To je samoz ejmě jedenznejváŽnějších anejnaléha_

vějších problémťr naší doby. Ale byť jeho ešení bude vyžadovat mnoho

planovaní v dobrém slova smyslu, nevyžaduje - nebo alespo nemusí vyža_

douut - onen zvláštní druh planování, které má irdajně nahradit trh' Řada

ekonomri skutečně doufá, že deťrnitivní lék lze najít v oblasti monetarní

politiky, cožby nebylo v nejmenším rozporu ani s liberalismem devatenác-

tého století. Jiní se ovšem domnívají, že skutečn 'rispěch lze očekávatjen

od promyšleného načasovaní ve ejně prospěšn 'ch prací ve velkém mě ítku.

Taková cesta by však mohla vést k mnohem závažnějšímu omezení sféry

konkurence a p i experimentování v tomto směru budeme muset postupovat

velmi opatrně, chceme-li se vyhnout tomu, aby veškerá ekonomická činnost

byla stále více závislá na nasměrování a objemu vládních v daj . Není to
rozhodně jedin ', a podle mého názoru ani nejperspektivnější zpťrsob, jak
čelit největšímu skalí pro ekonomi cké zabezpečení. V kaŽdém p ípadě tyto

velmi pot ebné snahy o zajištění ochrany lidí p ed ekonomick1imi fluktua-

cemi nevedou k takovému druhu planoviíní, které by p edstavova|o vyraz-
nou hrozbu pro naši svobodu'

Plánovaní v oblasti sociálního zabezpeěení, které tak zákeÍné ohrožuje

svobodu, má na ďeteli jistotu jiného typu. Jde o planování, které má chranit
lidi či skupiny p ed poklesem p íjmu, k němuž _ byť nezaslouženě - v sys-

tému konkurence dnes a denně dochází, a p ed nezdary prisobícími velké
striídání, které, byť morálně neospravedlnitelné, ke společnosti za(oženéna
konkurenci neodmyslitelně pat í. Takové volárrí po zajištění je tak jen jinou
formou požadavku spravedlivé odměny _ odměny riměmé subjektivním
zásluhám, a nikoli objektivním v sledkrim snažení člověka. Tento typ jisto_

ty či spravedlnosti se však zdá b t neslučiteln ' se svobodou volby zaměst_

nání.
V každém systému, kde rozdělení lidí do jednotliv'ch emesel a profesí

vycházi zjejich vlastních rozhodnutí,je nuÍté, aby mzdy v těchto profesích
odpovídaly jejich užitku pro ostamí členy společnosti, byť by to nemělo
žádnou souvislost se subjektivními zasluhami pracovníkťr. Často sice dosa-
žené v sledky odpovídají vynaloženému risilí a rimyslrim, rozhodně tomu
tak však neni zakaždych okolností, ať až m6 společnost jakoukoli formu.



Neplatí to zejména tam, kde se užitečnost určité profese nebo zvlaštní do_

vednosti mění pod vlivem okolností, které nelze p edvídat. Všichni dob e
víme, v jak tragické situaci se ocitne vysoce kvalifikovan ' člověk, jehož

tvrdě získaná kvaliťrkace néthleztratihodnotu v drisledku vynálezu, kter' je

pro zbytek společnosti nesmímě užitečn '. Dějiny poslední stovky let p ímo

p ekypují p ípady tohoto typu, z nichŽ některé zasáhly stovky nebo tisíce

lidí najednou.
Našemu smyslu pro spravedlnost se pochopitelně protiví, že by někdo

měl bez vlasorího zaviněni a navzdory twdé práci a vynikající kvalifikaci
utrpět prudk ' pokles p íjmu a kruté zk|amáni všech sv'ch nadějí. Volaní

těch, kte í takto trpí, po staurím zasahu a zajištění jejich legitimních očeká-

vání se jistě setká s všeobecn mi sympatiemi a podporou. V drisledku sou-

hlasu většiny lidí s těmito požadavky podnikly vlády ve všech zemích opat-

ení, jejichž cílem bylo nejen chránit takto ohrožené lidi p ed vážn mi ne-

snázemi a tijmou, a|e zabezpečit pro ně i do budoucna jejich privodní

p íjem a poskytnout jim ochranu p ed rozmary trhu.2

Chceme-li však zachovat alespo minimální svobodu volby zaměstnání,

nemriže b t jistota daného p íjmu garantována všem. GarantujeJi se však
jen někter'm, stává se privilegiem na tikor druh ch, jejichž jistota se tím

zákonitě sníží. Mťržeme snadno ukázat, Že zátruku neměnného p íjmu lze
poskytrrout všem pouze tehdy, zrušímeJi veškerou svobodu volby zaměst-

nrání. Ale p estože se taková obecná zátrvka legitimních očekávání často

povaŽuj e za ideál, k němuž j e t eba smě ovat, nikdo se o ni vážně nepokou-

ší. Neustále docházi spíše k tomu, že se tento typ zilruky poskytuje po ma_

l 'ch dávkach, tu jedné skupině, tu zas jiné. V sledkem je, že pro ty,naněž
se nedostane' se nejistota neustále zr4yšuje, a poptavka po zabezpečení je

tudíž stále naléhavější, až se nakonec žádná cena, ba dokonce ani cena svo-

body, nezdá p íliš vysoká.
Kdyby ti, jejichž užitečnost klesla vlivem okolností, které nemohli p e_

dem znát ani ovlivnit, měli b t chrríněni p ed ,,nezaslouženou" škodou,

a těm, jejichž uŽitečnost stejn 'm zprisobem stoupla, by se mělo bránit

v ,,nezaslouženém" zisku, p estala by odměna zaprácimítbrzy cokoli spo-

lečného s uŽitkem jako takovm. Záxise|aby na názoru mocn 'ch na to, co

takov ' člověk měl dělat, co měl p edvídat, a jak dobré či špatné byly jeho

rimysly. Takové rozhodování by z povahy věci muselo b t do znaěné miry

svévolné. Uplat ovaní tohoto principu by nutně vedlo k situaci, kdy by lidé

vykonávající stejnou práci dostavali rozdíln 'plat. Rozdíly v platech by tak
již pro lidi nebyly p imě enou motivací, aby měnili práci zp sobem v'hod-
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n m pro společnost, a nebylo by dost dob e možné posoudit, zda konkrétlrí

změna stojí za námahu.
Ale pokud p eskupování lidí mezi ruzn mi profesemi, které je pravidel-

ně nubré v každé společnosti, již nemohou zajišťovat finanční ,,odměny"

a ,,trest5/" (které nemusejí mít nic společného se subjektivními zásluhami),

musí se tak dít pomocí p ím ch naÍízeni. MáJi člověk zaručenou v ši p í-
jmu' znamená to, že nemriže z stat v nějakém zaměstnání jen proto, že ho

bavi, a nesmí si ani vybrat, jaké jiné zaměstnání by chtěl dělat. A protože to

není on' komu z jeho odchodu či setrvání plyne zisk nebo tráta, musejí za něj

rozhodnout ti, v jejichž rukou spočívá rozdělovaní disponibilních p íjmti.

Problém adekvátních motivací, na nějž zde nuí íme, se obyčejně pojí-

má jako problém spočívající p edevším v ochotě lidí pracovat, jak nejlépe

dovedou. Tato stránka věci je sice driležitá, ale nikoli jediná či nejv znam-

nější. Nejde jen o to, že chcemeJi, aby se lidé co nejvíce snažili, musíme se

postarat, aby jim to stálo za to. Ještě d ležitější je, že chceme-li jim pone-

chat možnost volby a majili b t schopni posoudit, jak je správn 'postup,

musejí mít k dispozici snadno srozumitelné mě ítko pro společensky vy-
znam jednotliv 'ch profesí. Ani s tou nejlepší uilí na světě by nebylo možné
vybrat si rozumně zrinrycha|ternativ' kdyby nabízené v hody neměly žád-

ny vztah k jejich užitečnosti pro společnost. Abychom poznali, zda mát

v drisledku nějaké zněny člověk opustit profesi a prost edí, ve kterém se

mu zalíbilo, a nastoupit jinde, je nutné, aby se změna v relativní hodnotě

těchto profesí pro společnost odriížela ve v'ši nabízenych platťr.

Tento problém je pochopitelně o to driležitějši, Že - jak už to na světě
chodí - lidé se obvykle dlouhodobě nesnaží podávat co největší v'kony,
nejsou-li ve h e jejich vlasurí zájmy. Alespo u velkého počtu pracovníkri je
nutné vyvíjet určif vnější tlak, aby do své práce vkládali co největší risilí.
V tomto smyslu je proto problém motivací velmi dťrležit jak u adov ch
pracovník , tak u těch, kte í prácí ídí. Uplatnění inžen rské metody na cel '

stát- a p esně to planovaní zrtanená_ ,,vyvoláváproblém skán , kter je
obtíŽně ešiteln ,", jak to p iléhavě popsal jeden americk'inžen r s bohatou
zkušeností s vládním planováním, kter'si tento problém jasně uvědomoval.

,,Aby bylo možné íďt práci inžen rsk m zptisobem," vysvětluje, ,gnusí
se tak dít uprost ed poměrně rozsáhlé oblasti neplánované ekonomické ak-
tivity. Mělo by byt odkud čerpat pracovníky, a je-li pracovník propuštěn,
měl by zrlizet z místa izvyp|ani listiny. Neexistuje-li taková svobodná
zásobárna zaměstrrancri,nelze udržet kráze bez tělesn 'ch trestri, tak jako je
tomu v otroká ství."3
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U vedoucích pracovníkri se problém sankcí za nedbalost objewje v od-
lišné, avšak neméně závažné podobě. Jak bylo správně ečeno, v ekonomi-
ce založené na konkurenci hrozí člověku v nejhorším p ípadě soudní vyko-
navatel, zatimco v pliínované ekonomice je nejvyšší hrozbou kat'a Pravo_
moci, které bude muset dostat vedoucíkaždé tovrírny, budou jistě zračné.
Ale stejně jako je tomu v p ípadě dělníka, tak i postaveni a plat vedoucího
nezávisí v plánovaném systémujen na rispěchu či neuspěchu práce podjeho
vedením. Protože se ho zisk ani ztráta net 'kají, nem že rozhodovat jeho
osobní sudek, ale to, zda se ve své práci pod izuje nějakému zavedenému
pravidlu. Chyba, které se ,,měl" qrvarovat, není jeho osobní véci, nybrž
zločinem proti společnosti a jako s takovm se s ním musí nakládat. Dokud
se drží na bezpečné stezce objektivně rozpoznatelné povinnosti, mriže si b t
sv m p íjmem jistější než kapitalisticlc podnikatel. Avšak nebezpečí, které
mu hrozí v p ípadě skutečného selhríní, je horší neŽ krach. Je mohtá ekono-
micky zabezpečen, dokud jsou s ním jeho nadÍízeni spokojení, ale za tuto
jistotu platí cenou bezpečnosti života a svobody.

Rozpor, ktery zde musíme ešit, p edstavuj e záHadni st et mezi dvěma
nesmi iteln 'mi typy společnosti, kter 'm se podle jejich nejcharakteristič_
tějších forem íká obchodní a vojensk . Jde možná o nešťastrě zvolené ter-
míny, protože p itahují pozornost k nepodstatn m věcem a poněkud zastíra-
jí fakt, že p ed námi stojí skutečné altemativy a že tŤeti cesta neexistuje'
Buď má jednotlivec možnost rozhodoviíní a nese i riziko, nebo je mu obojí
odebráno. Amáda skutečně v mnoha směrech p edstavuje nám nejzráměj_
ší typ organizace, kde jak práci, tak pracovníky rozděluje vládnoucí moc
a kde v p ípadě nedostatku dostupn ch prost edk dostanou nižší p íděl
všichni. Jde o jedin 'systém, v němž jednotlivec muže b t naprosto ekono-
micky zajištěn ajehož rozší ením na celou společnost lze takto zajistit všech-
ny její ěleny. Toto zabezpečerujde však ruku v ruce s omezením svobody
a s vojenskym hierarchick m uspo ádríním - je to bezpečí kasiíren.

Je samoďejmě možré, aby na tomto principu fungovaly jen určité riseky
jinak svobodné společnosti, a není drivod" proč by si lidé nemohli tuto formu
života spolu s nutr m omezením osobní svobody dobrovolně zvolit. Určité
dobrovolné práce Í:zené vojenskm stylem by skutečně mohly b t pro strát

nejlepším zpusobem, jak zajistit pro všechny pracovní p íležitosti a minimál_
ní p íjem. Jestliže se náwhy takového typu v minulosti nesetkďy s velkou
podporou, je to dáno tím, že lidé ochotní vzdát se svobody vměnouzazabez-
peěení vždycky chtějí, aby _vzdaji-li se svobody oni - byla odebriína i těm,
kte í si to nep ejí. Pro takov požadavek lzejen těžko najít ospravedlnění.
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Vojenská organizace,jak ji máme z armád, nám však poskytuje jen vel-

mi nejasn ' obrázek o tom, jak by to ve skutečnosti vypadalo, kdyby byla

takto ízena celá spoleěnost. Dokud je vojenslc'm zprisobem organizována
jen část společnosti, pak je nesvoboda lidí žljicích v takovém režimu zmír-

něna tím, že stáIeexistuje svobodná sféra, do které mohou odejít, začnouJi
jim b t restrikce p íliš na obtíž. Chceme-li si utvo it obrázek, jak by společ-

nost vypadala, kdyby _ podle ideálu, kter' svedl mnohé socialisty - byla

organizována jako jedna velká továrna, musíme se podívat na starověkou

Spartu, pop ípadě na současné Německo, které se během dvou nebo t í ge-

nerací tomuto ideálu témě dokonale p iblížilo.

Ve společnosti uvyklé na svoboduje nepravděpodobné, že by bylo mno-

ho lidí ochofiro si zajištěnost za tuto cenu vědomě koupit. Ale dnes běžně

upla ovaná politika, která privilegia zabezpeěeni rozdává hned té, hned

zas jiné skupině, rychle vytvá í podmínky, v nichž je usilování o zajištěnost

silnější než laska ke svobodě. Drivodem je to, že s kaŽdymudělením napro-

sté jistoty jedné skupině se zákonitě zvyšuje nejistota ostatních. Zaručite-li
někomu pevně stanoven díl koláče, kter je proměnn , musí čast ponecha-

ná ostabrím riměrně tomu podléhat větším v kyvrim než celek. A podstatn

pwekzaberyeěení, které nabízi systém konkurence, totiž velk v běr p íle-
žitostí, se tak stale více zmenšuje.

V tržním sytému je moŽné zaručit jistotu urěifm skupinám pouze pomo_

cí zvláštního druhu planovaní, kterému se íká restrikcionismus (pod kter'
ovšem spadá témě veškeré plarrování, které se v současnosti praktikuje!).

Jedin zprisob, jak garantovat v robcrim v tržní ekonomice jist'p íjem' je

,,regulace", tj. omezení vyroby tak, aby ceny zajišťovaly ,,adekvéLtil* ná'
vratnost. To však nutně vede k omezení p íležitostí pro ostatní. Pokud má

b t v robce, ať užje to podnikatel, nebo dělník, chráněn p ed nabízením

nižší ceny zveněi, ntamená to, že ti, kdo jsou na tom ekonomicky hu e,

nemohou mít na relativně větší prosperitě regulovan 'ch odvětví podíl. Kaž_

dé omezení volného p ístupu do určité profese zrtanená menší jistotu pro

všechny stojící mimo ni. A jak stoupá počet lidí, jejichž p íjem je tímto

zprisobem zajištěn, n ,$e se oblast altemativních p íležitostí pro ty, kdo

v jiné profesi utrpí ztrátu p íjmu. A tak se pro lidi, nanéŽ negativně dopad_

ne nějaká změna ve struktu e ekonomiky, riměrně snižuje šance vyhnout se

tragickému snížení p íjmu. A jestliže smějí členovékaždé profese, kde se

zlepší podmfutky, zamezit p ístup všem ostatrrím, a zajistit si tak pro sebe

maximální vnos ve formě vyšší mzdy či zisku (ak se tomu stále častěji



děje), pak nemají lidé z profesí, po nichž poptávka klesla, kamjít, což se
stívá zdrojem rozsríhlé nezaměstnanosti. Je celkem jasné, že nedávn , ná_

rust nezaměstnanosti a s ní i nejistoty pro obrovské množství populace je
v'sledkem toho, že lidé v posledních desetiletích usilovali o zabezpeěeni
právě těmito prost edky.

V Anglii a v Americe tyto restrikce, zejména ty s dopadem na st ední
vrstvy společnosti, nabyly v znamnějších rozměru až poměmě nedávno,
takže jsme si jejich drisledky sotva stačili uvědomit. Naprostou beznaděj-
nost situace těch, kte í se v takto zrigidnělé společnosti ocitají vně chraně-
n 'ch profesí, a hloubku propasti oddělující je od šťastn 'ch držitelťr zaměst_
niíní' kte í v drisledku ochrany p ed konkurencí nejsou nuceni hnout ani
prstem, aby uvolnili místo těm, kte í stojí venku, si plně uvědomují jen ti,
kdo ji zažili na vlastní kuži. Nejde o to, aby se ti šťasbrí vzdali svych míst,
alejen o to, aby se podíleli na společném neštěstí určit m poklesem svého
p íjmu, nebo často jen určitm obětováním perspektiv zlepšení. ochrana
jejich,,životní tirovně", ,,spravedlivé ceny" či,,stavovského p íjmu"' naněž
mají podle vlastního mínění nárok a kvrili nimž dostavají od státu podporu,
tomu však brání. A v drisledku toho se namísto cen, mezd a jednotliv ch
p íjm stává obětí prudk 'ch Úkyv zaměstranost a produkce. Historie ne-
pamatuje horší a krutější vyko isťování jedné t ídy druhou,než je nteuživá-
ní slabších či méně šťastr ch členri určité skupiny vrobcri ze strany těch
dob e zaveden 'ch, které umožnila,'regulace" hospodá ské soutěže. Jen málo
zpolitizovan 'ch slov nadělalo tolik škody jako ideál ,'stabilizace" určit'ch
cen (nebo mezd), kter ' sice znarnená zajištění p íjmu pro někoho, ale pro
ostabrí vede k stale tíŽivější situaci.

A tak čím více se snažíme zaručit naprostou sociální jistotu zasahovráním
do tržního systému, tím se zvětšuje nejistota a _ co je ještě horší - tím se
zvětšuje i rozdíl mezi jistotou těch, kte í ji dostali jako privilegium, a ros-
toucí nejistotou neprivilegovan 'ch. A jak se zajištěné postavení stává privi-
legiem, vzrusta riziko pro ty' kte í jsou z této zajištěnosti vylouč eni, a záro-
ve i cena, již platime zabezpeči privilegovanych. Jak stoupá počet privile-
govan 'ch a zvětšuje se rozdíl mezi jejich jistotou a nejistotou ostatních,
vznikí postupně zcela nov'soubor hodnot společnosti. Zdrojem postavení
a místa ve společnosti již není nezávislost, a|e zabezpeěeni. Za dobrou par-
tii pro manŽelství se tak již nepovažuje mladík s perspektivou, že bude rispěš_

n ', ale mladík se zaručenym právem na penzi. Nejistota se stává obávan m
stavem nižší kasty, v níž se ti, jimž byl v mládí zamítnut p ístup do bezpeč-
n 'ch vod státní služby, ocitají na cely život.
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obecná snaha docílit j istoty pomocí restriktivních opat ení, tolerovanych

nebo podporovan 'ch státem, vedla postupem času k transformaci společ-

nosti _ transformaci, v níž _ tak jako v mnoha jin 'ch ohledech _ kráčí v čele

ostabrích zemí Německo. Tento vvoj byl uspíšen dalšími dťrsledky socia-

listického učení, a sice záměrn m nlevaŽovánim všech aktivit spojen 'ch

s ekonomick mi riziky a morálním odsudkem zisku, pro ktery stojí za to

takové riziko podstoupit, ovšem kterého nem že dosáhnout kažďy. Nemri_

žeme našim mlad 'm mužrim vyčítat, Že dávaji p ednost bezpečnému, sta_

tem placenému místu p ed rizikem podnikáni,když od raného mládí sl 'cha'

li' že stiítrrí zaměstnání je lepší, méně sobecké a méně zišnré než ostatní.

Dnešní mladá generace vyrostla ve světě, kde školy i média prezentovaly

podnikání jako něco ostudného a usilování o ziskjako cosi nemravného,

kde zaměstnávat stovku lidí mamená vyko isťování, ale dávat stejnému počtu

rozkary je chvályhodné. starším lidem to mriže p ipadat jako nadsázka, a|e

každodenní zkušenost vysokoškolského profesora mě s jistotou p esvědčila

o tom, že v drisledku protikapitalistické propagandy se hodnoty zrrrěnily

dávno p ed institučními změnami, knimž dosud došlo' otázkou je, zdatim,
že změnou institucí naplníme své nové požadavky, bezděky nemičíme hod-

noty, kter ch si p ece jen ceníme více.
Zménu ve struktu e společnosti spojenou s vítězswím ideálu jistoty nad

ideálem nezávislosti lze nejlépe ilustrovat na srovnání toho, co seještě p ed

deseti či dvaceti lety dalo povaŽovat najedné staně za anglick'a na druhé

straně za německy typ společnosti. Ať byl v Německu vliv armády sebevětší,

bylo by hlubolc m omylem pohlížet na něj jako na hlavní zdroj ,,vojenského"
charakteru německé společnosti, jak se domnívají Angliěané. Rozdíl mezi

oběma zeměmi sahal hlouběji, než by se dalo takto jednoduše vysvětlit;

a zvlaštní atributy německé společnosti existovaly tam, kde byl vojensh vliv
v pravém slova smyslu zanedbateln , riplně stejně jako v kruzích, kde byl
siln '. Nešlo ani tolik o to, že témě ve všech dobách byla německí společnost

více nežjiné organizovánaza írčelem války, ale že stejn 'typ uspo ádaní se

používď i pro adu jin 'ch cílri, které dávaly německé spoleěnosti její specific-
lc ' charakter. V Německu totlžbyla více než v kterékoli jiné zemi pÍevé ná
čast civilního života organizována shora, takže mnozí z jeho obyvatel se ne_

považovali za nezávislé jedince, ale za jmenované funkcionáÍe. Z toho pak

plynul i specificlc' charakter německé společnosti. Německo bylo, jak sami

Němci s pychou ikali, odedávna B eamtenstaat _ stat u edníkri, v němž nejen

ve statní službě v pravém slova smyslu, ale témě ve všech sférách životabyly
pfijem a postavení určovrány a garantovány nějakou vládnoucí mocí.



Dalo by se jistě pochybovat o tom, zda miže b t duch svobody někde
silou vyko eněn. Zítrove však nelze ani s jistotou ici, zda by v procesu
pomalého ubíjení tohoto ducha v Německu vťrbec někdo dokázal obstrát.
JestliŽe nelze dosáhnout pocty a postavení jinak než nástupem do státní
služby, jestliže se vykonávání p edepsané povinnosti považuje za chvály-
hodnější než volba oboru pro vlastní uplatnění, jestliže se všechny snahy,
které nevedou k uznávanému místu v oficiální hierarchii nebo k naroku na
pevně stanoven p íjem, považují za méněcenné, ba dokonce zawženíhod_
né, pak nelzc realistieky oěekávat, že mnoho lidí bude dlouhodobě dávat
p ednost svobodě pÍed' zabezpečením. A je-li alternativou k jistotě závislé_
ho postavení jen nanejv'š nebezpečná p ozice,v níž ělověka stihne pohrdaní
bez ohledu na to, zda je rispěšn ,, či nerispěšn ', pak jen málokdo odolá po_
kušení zvolit bezpeěi za cenu svobody. Jakmile dojde situace tak daleko,
stane se svoboda skutečně témě v směchem' protože si ji lze koupit jen za
cenu většiny dobr ch věcí na tomto světě. V takovém stavu pak není divuo
že stále více lidí pociťuje, že bez sociální jistoty svoboda ,,nestdí za to"
a jsou ochotni obětovat svobodu zabezpeěí. P esto je meklid uj ící, když
čteme, jak profesor Laski používá argument, kter z ejmě více než cokoli
jiného p ispěl k tomu, že se němeclc'lid rozhodl obětovat svou svobodu.5

Je mimo diskusi, že p imě ené zabezpečení p ed važn m rizikem a p ed
věcmi, které ma í lidské risilí a vedou k ho kému zklamáni (pokud jim lze
p edejít), musí b t jedním z hlavních cílri každé vlády. Ale aby t5rto pokusy
mohly b t tispěšné a aby nezničily svobodu jednotlivce, je t eba poskytovat
jistotu mimo rámec trhu a neklast Žá né pÍekážky frrngování konkurence.
Určitá drívka jistoty je pro zachování svobody nezbytná,protože většina lidí
je ochobra sniíšet nzika, která s sebou svoboda nutně p ináší, jen do určité
míry. Ale p estože bychom tuto pravdu měli mítneustále napaměti, není nic
nebezpečnějšího než současné m dní vynášení jistoty na rikor svobody,
k němuž docháni mezi p edními intelektuály. Je absoluorě nezbytné, aby-
chom se znovu naučili p ijímat fakt, že svoboda je možná jen za určitou
cenu a že lidé musejí b t p ipraveni podstoupit za její zachovini vysoké
materiální oběti. Abychom si to pamatovali, musíme znovu dospět k p e_

svědčení, na němž spočívá vláda svobody v anglosask,ch zemích a jež Ben-
jamin Franklin vyjád il větou, kterou lze vztáhnout na náš život jakožto
jednotlivcri stejně dob e jako na život národri: ,,Ti, kdo by se byli ochofiri
vzdat velké svobody za tochu dočasného bezpeěi, si nezaslouží ani svobo-
du, ani bezpečí."
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PRoč sE Tl NEJHoRší
DosTÁvA.lí rnnoRu

Moc člověka kazí; a absolutní moc lrazí člověka absolutně.
LORD ACTON

Musíme se nyní podrobněji podívat na nazor, kterjm se utěšují mnozí z těch,

kdo považují nastup totalitarismu za nevyhnueln ', a kter'vážně oslabuje

odpor mnoh 'ch jin ch, kte í by se proti němu ze všech sil postavili, kdyby si
v plném rozsahu uvědomili všechnyjeho drisledky. Jde o p esvědčení, že ty
nejodpudivější rysy totalitrích režimri jsou produktem historicky nahodného

seskupení lotr a brďo ez , kte í je nastolili. JeJi v Německu totalitní režim
spojen s lidmi typu Streichera a Killingera, Leye a Heinea, Himmlera a Heyd-
richa, dokazuje to možná nízkost německého charakteru, ale nikoli to, žeby
vzestup takov 'ch lidí byl nutr m dusledkem totalitrího systému. Proč by sys-

tém stejného t}Ťu - kdyby na to p išlo a kdyby si to žádala d ležita věc _

nemohli fidit slušní lidé v zájmu společnosti jako celku?
Nesmíme si namlouvat, že všichni dob í lidé jsou automaticky demokra-

ty nebo že se všichni nutně touží podílet na vládě. Mnozí bezpochyby raději

svě í moc do rukou někomu, o kom se dorrnívají, že je k tomu zprisobilejší.
Je to sice možná nemoudré, ale v zásadě není nic špatrrého ani ostudného na

tom, když někdo schvaluje vládu dobrotivého diktátora. Totalitarismus, sly-

šíme takové lidi íkat, je mocn 'systém pro dobré i špatné azáleži pouze na

diktatorech, k jalšm ričelrim ho budou chtít použít. A domnívá'li se někdo,

že se nemusíme obávat systému jako takového, ale pouze rzka,žeho ne-
užijí špatní lidé, m že b t dokonce v pokušení chtít tomuto nebezpečí p e_

dejít tím, Ženechátotalitu včas zavést dobrmi lidmi.



Americk 'či anglick ,,fašismus" by se od italského či německého rnode-
lu nepochybně obrovsky lišil; a kdyby se na něj p ešlo nenasilně, dalo by se
drivodně oěekávat, Že se pro něj najde lepší typ vťrdce. Kdybych musel žít
pod fašistick 'm režimem, rozhodně bych si vybral raději systém Íizeny
Angličany nebo Američany neŽ k mkoli jin m. To ovšem neznamená, že
by se náš fašisticlc' systém v drisledku l*áza| podle současnych mě ítek
jako tolik jin ' či vyraně snesitelnější než jeho prototypy. Máme silné dri-

vody se domnívat, že rysy, které nám na souěasnych totalitních systémech

nejvíce vadí, nejsoujen nahodné vedlejší produkty, nybrž fenomény, které

totalita d íve či později zákonitě plodí. Právě tak jako se demokratick 'stát-
ník, kter'se roáodne pustit do planování ekonomického života, brzy ocit-
ne p ed volbou, zdana sebe vzít diktítorské pravomoci, nebo se sv'ch plá-
ni vzdát, tak si i totalitní diktátor bude brzy muset vybrat buď p ezíraní
běžně chápané morálky, anebo ne spěch. A právě proto mají ve společnosti
tíhnoucí k totalitě mnohem větší šanci na rispěch bezohlední lidé, kte í ne-

maji žádné zábrany. Kdo to nevidí, nepochopil dosud skutečnou hloubku
propasti oddělující totaliÍrí režim od svobodného - obrovsky rozdil mezi
celkovou mrarmí atmosférou kolektivismu a z podstaty individualistickou
západni civilizaci'

o ,,morální zál<|adně kolektivismu" se samoz ejmě v minulosti diskuto-
valo dost a dost; v našem kontextu však nejde ani tolik o mravní zríkladnu
jako spíš o morální drisledky. Debaty o etickych aspektech kolektivismu se

obvykle zamě ují na otázku' zda souěasné morální postoje kolektivismus
vyŽaduji, pop ípadě jaké morální postoje by byly zapot ebí, aby kolektivis-
mus mohl p inést $Žené v sledky. Nás ale naopak zajimá, k jak m mrav-
ním nazorum kolektivistické uspo ádaní společnosti vede, respektive jaké

náuory v něm budou s největší pravděpodobností p evládat. V drisledku in-
terakce mezi morálkou a institucemi se totiž muže stát, Že etika vzešlá
z kolektivismu se bude od mravních ideálri, kvuli nimž lidé po kolektivismu
volají, diametrálně lišit. VidímeJi, že touha po kolektivistickém systému

vycháziz vysoce mravních motiv , mohli bychom z toho usuzovat,žetako-
v 'systém musí b t líhní nejvyšších ctností. Ve skutečnosti však není drivod

se domnívat, že by nějalc systém musel nutně podporovat právě postoje

sloužící ričelu, pro nějž byl založen. Vládnoucí morální stanoviska budou

záviset zčásti na vlastnostech, které budoujednotlivcrim v kolektivistické či
totalitní společnosti p inášet ťrspěch, zčásti pak na požadavcích totalitní
mašinerie.
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Musíme se v tomto okamŽiku na chvíli vrátit k fázi,která p edchází po-

tlačení demokraticlc'ch institucí a vzniku totalibrího režimu. V tomto stadiu

p evládá všeobecná touha lidí po rychlém a rozhodném jednaní vlády;

a vlivem nespokojenosti s pomal 'm a těžkopádn 'm postupem demokratic-

kych institucí se cílem stávájednaní projednání samobré. V takové chvíli

má pro lidi největší p itažlivost člověk nebo strana, která prokaže dostateč-

nou sílu a rozhodnost, aby se situací ,,něco udělala". ,'Sílď'v tomto smyslu

neznamená jen početní p evahu - vždyť právě neefelrtivita parlamenbrí vět-

šiny vyvolává u lidí nespokojenost. Lidé v takové situaci hledají spíše něko-

ho s natolik pevn m zázemim, aby vyvolával drivěru, že dokáže vykonat

vše, co bude chtít. A právě zde vstupuje do hry noÚ typ strany, kteráje
Íizela ve vojenském stylu.

V zemích s ední Ewopy si pod vlivem socialistick'ch Stan masy zvykly na

politické organizace polovojenského typu, vytvo ené tak, aby do sebe vstebaly

co nejvíce soukromého života sv'ch členri. Když pak chtěla jedna skupina zís-

kat obrovskou moc, stačilo jí dovést stejn ' princip do tochu větší krajnosti

a čerpat sílu nikoli z množství hlas získan 'ch v oběasnych volbách, nybrž

z absolutrí a bezv,hradné podpory menši' a|e zato dokonale organizované sku-

piny. To, zda se totalitrímu režimu podaí ovládnout cel 'narod závisí na schop-

nosti v dce shromážďt kolem sebe nejprve skupinu liď, která se dobrovolně

pod ídí totalihí ďsciplíně a pak tuto ďsciplínu silou vnutí ostatrrím.

Socialistické strany starého t}Ťu se nikdy neodhodlaly sáhnout k násilí,

dokonce ani tehdy, když měly dostatek síly k prosazení jak'chkoli cílri. Aniž
to věděly, stanovily si írkol, jejŽ m, lŽe vykonat jen ten, kdo je bezohledn '

a ochoÍr ' ignorovat p ekažky kladené mu do cesty zavedenou morálkou.

Mnozí společenští reformáto i se ovšem v minulosti pouěili, že socialis-

mus lze uvést do praxe jen metodami, s nimiž většina socialistu nesouhlasí.

Star m socialistickym stranám bránily jejich demokratické ideály: neměly

k vykonaní vytčeného rikolu dost bezohlednosti' Pro Německo i ltálii je

typické, že ještě p ed triumfem fašismu odmítly socialistické strany vzít na

sebe odpovědnost vládnutí. Nedokázaly s čisfm svědomím uplabrit meto-

dy, k nimž lidem samy nazračily cestu. Stále doufaly, že se stane zánrak

a najde se většina, která bude s určifm plánem na organizaci celé společ-

nosti souhlasit. Jiní se však již poučili, že v plánované společnosti už nemri_

že jito to, na čem se shodne většina, ale v jaké nejpočetnější skupině se

mezi členy najde dostatečná shoda na to, aby všechny jejich záležitosti bylo

lze jednotně ídit, pop ípadě - pokud není žádná skupina dost velká, aby

své názory prosadila - jak by mohla vmiknout a komu se podďí ji vywo it.



Existují i hlavní drivody, proč takovápočetrrá a silná skupina s poměrně
homogenníminánory s největší pravděpodobností nevznikne z těch nejlep-
ších, ale spíše z těch nejhorších prvkri v kaŽdé společnosti. Poďe našich
mě ítek budou principy, na jejichŽ zá<|adě se bude taková skupina vytvá et,
témě bezv hradně ne gativní.

Na prvním místě je t eba p ipomenout z ejmě obecnou zásadu, že ěim
jsou jednotliví lidé vzdělanější a inteligentnější, tím více se jejich nrízory
a záliby liší, a tím hu e se dokiížou shodnout najedné konkrétní stupnici
hodnot. Následkem toho, chceme_li dosáhnout vyššího stupně uniformity
a podobnosti postojri, musíme sestoupit do sféry nižších mravních a intelek_
tuálních mě ítek, kde p evažují primitivní a ,,obyčejné" pudy a záliby. To
neznamená, že většina lidimánizkámorální mě ítka; chce se tím íci pouze
to' že největší skupina lidivymáxajících velmi podobné hodnoty obsahuje
lidi s nízk mi mě ítky. Dalo by se íci, ze jde o nejmenší společn 'jmenova-
tel pro co nejvíce lidí. Je_li zapo ebí početrrá skupina, dost silná, aby dokí_
zala ostatním vnutit své ninory na životní hodnoty, nebudou to nikdy lidé
s vysoce ruznorod mi a rozvinuf mi zálibami _ ale spíše ti, kte í tvo í ,,DffY"
v pejorativním slova smyslu, ti nejméně originální a nezávislí, kte í vahou
svého množství dokážou prosadit konkrétní ideály.

Pokud by se však měl potenciální diktrátor spoléhat v hradně na ty, je-
jichž nekomplikované a primitivní pudy jsou si nríhodou velmi podobné,
stačil by mu jejich počet k prosazení jeho snah jen sotva. Musel by jejich
ady rozší it tim, že by obracel další a další lidi na jejich jednoduchou víru.

Tím se dostáváme k druhému negativnímu kritériu v'běru: diktátor by
musel b t schopen získat podporu všech, kdo jsou poslušní a dají se vodit
za nos' nemají žádné vlastrí pevné názory ale jsou ochobri p ijmout prefab_
rikovan systém hodnot, pokud sejim dostatečně často a hlasitě vtloulcá do
hlavy. Řady totalihí strany se proto rozrostou o ty, jejichž mlhavé a nedo_
statečně zfonnované myšlenky se dají snadno p esměrovat a u nichž lzebez
obtíží vyprovokovat vríšně a emoce.

A právě ve spojení se záměrnou snahou obratného demagoga vybudovat
okolo sebe těsně soudržn a homogenní okruh p íwženc p ichazí na scénu

etí, a mohlá nejdriležitější negativní kritérium rispěchu v totalitní společ_
nosti. K lidské povaze dejmě neodmyslitelně p att, že se lidé dokrážou shod-
nout spíše na negativním prograÍnu - na nenávisti k nep íteli, závisti v či
těm, kdo jsou na tom lépe než oni _ než najakémkoli pozitivním rikolu.
Kontrast mezi ,,my" a ,'oni", společn 'boj proti těm, kdo se nachrázejí vně
skupiny, se zdábytzá/r.ladni složkou každého vyn ni,které pevně spojuje
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skupinu liď ke společnému jednaní. Yyttživajiho proto vždycky ti, kterm

jde nejen o podporu určité politiky, ale o bezvyhradnou loajalitu poěetn 'ch

Áu". ž i"iiinhlediska je totiŽ tento postoj nesmírně v hodn v tom, že jim

davá vjtsí svobodu jednání než jak 'koli pozitivní program. Ať už je nep í-

tel vnit ní - jako ,,žíd* či,,kulak" -' nebo vnější, je z ejmě nezbybrou sou-

éásti vyzbr oje totalitního v dce.

Jestliže se v Německu stal nep ítelem žid, dokud jeho místo nezaqaly

,,plutokracie", podepsaly se na tom stejně jako p i v běru kulaka v Rusku

protikapitalistické nálady, na nichž celé hnutí spočívalo. V Německu

a v Rakousku se žid začat považovat za p edstavitele kapitalismu, protože

nasledkem tradiční nechuti širolc'ch vrstev populace k obchodování se tato

činnost stala snáze p ístupnou pro skupinu, která byla z prestižnějších po_

volání vyloučena. Je to znám p íběh o tom, jak cizí rasa měla p ístup pouze

k méně ctěn m emeslťtm, a lidé ji pak za to zača|iještě více nenávidět.

Skutečnost, že němeclc'antisemitismus a antikapitalismus vyrustají ze stej-

n 'ch ko enri, je pro pochopení událostí v Německu nesmírně dtiležitá; za-

hraničním pozorovatelrim však stale většinou uniká.

Kdybychom všeobecnou tendenci kolektivistické politiky k nacionalis_

mu p ipisovali pouze nutrosti zajistit si neochvějnou podporu, p ehlíželi

bychom další, neméně d ležit faktor. Je skutečně otázkou, zdalze realis_

ticky uvažovat o kolektivistickém programu jinak než jako o progÉmu ve

službách omezené skupiny a zda kolektivismus m Že existovat v jiné formě

než jako jak si partikularismus, ať vž je za|oŽen na národnosti, rase nebo

t ídě. Víra ve společenstvizájmia cílri s ostatními lidmi z ejmě p edpoklá_

dá větší stupe podobnosti v pohledu na svět, než jaky existuje mezi lidmi

pouze jakožto lidslcmi bytostni' Pokud není možré znát všechny ostatrí

členy své skuprny osobně, musejí b t alespo stejného drutru jako ti, jež

vidíme kolem sebe, musejí p em 'šlet a mluvit stejně a o stejn ch věcech'

abychom se s nimi mohli identifikovat. Kolektivismus v celosvětovém mě_

ítku se zdá nemysliteln _ |edaže by byl ve službách nepočebré vládnoucí

elity. Vyvolávalo by to nepochybně nejen technické, ale p edevším morální

problémy, které nikdo z našich socialistťr není ochoten ešit. Pokud by se

nap íklad každ angtick proletá měl stejnou měrou podílet na p íjmu, kte-

r ' se nyní odvozuje zkapitálovych zdroj jeho země, a na kontrole jejich

vyrržití, protožejsou v sledkem vyko isťovárrí, pak by podle stejného prin_

cipu museli mít i všichni Indové nárok nejen na p íjem z britského kapitalu,

ale i na měTní'podíl na jeho vwŽiri-



Kdo ze socialistu však vážně uvažuje o spravedlivém rozdělení součas-
n 'ch kapitálov'ch zdrojri mezi lidi na celém světě? Všichni se dívají na
kapitál nikoli jako na vlastnictví lidstva, ale národa- ačkoli i v rrímci národa
by se jen málokdo odvážil prosazovat, aby se bohatším krajrim odebrala
část,jejich" kapitílu na pomoc chudším regionrim. Socialisté nejsou ochot-
ni dát cizinc m to, co hlásajíjako povinnost v či spoluobčanrim v existují-
cích státech. Z drisledně kolektivistického hlediska by byly naroky nemajet-
n ch národri na nové rozdělení světa naprosto oprávněné _ jenže kdyby se
tato zásada uplat ovala drisledně, bylo by to pro ty, kdoji nejhlasitěji prosa-
zují, témě stejně nev'hodné jako pro nejbohatší národy. Zastánci kolekti_
vismu si proto dávají dobr'pozor' aby své požadavky nezak|ádali na rov-
nostrá slc'ch principech, ale na své dajné lepší schopnosti organizovat ostabrí
narody.

Jedním z vnitních rozporu filozofie kolektivismu je, že ačkoli staví na
individualismem rozvinuté humanistické morálce, lze ji praktikovat jen na
poměrně malé skupině lidí. Dokud se socialismus drŽí na rovině teorie, je
intemacionalistick ', ale jakmile je uveden do praxe _ ať lž v Německu
nebo v Rusku _ stává se zu ivě nacionalistick.m. To je jeden z d vod ,
proč ,,liberální socialismus", jak si jej většina lidí na Západě p edstavuje, je
čirou teorií, a proč praxe socialismu je za všech okolností totaliurí.l Kolek_
tivismus nedává žádn;i prostor širokému humanismu nebo liberalismu, ale
pouze rizkému partikularismu totality.

Pokud má ,,společenství" nebo stiít p ednost p ed jednotlivcem, pokud
jsou jeho cíle naďazené cílrim jednotlivce nebo na nich nezávislé, pak lze
za členy společenství považovatjen tyjednotlivce, kte í pracují pro stejné
cíle. Nutn m drisledkem tohoto postojeje, Že člověkje respektován pouze
jakoŽto člen skupiny, to mamená pouze a v'hradně tehdy, usilujeJi o schvá-
lené společné cíle. Veškerou svou dristojnost pak odvozuje od tohoto člen-
ství, a nikoli od svého člověčenství. Všechny koncepce lidskosti, a potažmo
jakékoli formy internacionalismu j sou vyhradně plodem individualistické-
ho pojetí člověka a v kolektivistickém myšlenkovém systému pro ně není
místo.2

Veďe základního faktu, Že kolektivistické společenství mriže flrngovat
jen tam, kde mezi jednotlivci existuje nebo mriže b t v'ywo en jednotrr cíl,
posiluje tendenci kolektivismu k partikularismu a vylučnosti ještě několik
vedlejších faktoru. Jedním z nejdriležitějších je skutečnost, že touha člově_
ka identiťrkovat se s nějakou skupinou vycháuíčasto z pocitu méněcennos-
ti, a je tudíž možné ji uspokojit, pouze pokud mu členství dodává určitou
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naďazenost nad lidmi stojícími mimo skupinu. Někdy se zdá,jako by sa-

motn , fa]<t,žetěmto násilnym pud m, o nichž jednotlivec ví, že jeve skupi-

ně musí krotit, je možné popustit uzdu v kolektivní akci proti lidem stojícím

vně, byl projednotlivce dalším podnětem k tomu, aby svou osobnost nechal

splynout se skupinou. Titul knihy Reinholda Niebuhra Moral Man and Im-

motral Society (Mravn ' člověk a nemravná společnost) v sobě skr'vá hlu_

bokou pravdu _ ikdyž těžko mrižeme souhlasit se zátvéry, jež ze své teze

vyvozuje. Je skutečně pravda, jak íká na jiném místě,Že,,modemí lidé mají

sílící tendenci považovat se za morální, protože své ne esti p enášejí na

větší avětší skupinu".3 Jako by jednání ve jménu skupiny osvobozovalo lidi
od mnoh 'ch morálních zihÍan,které ovládají jejich chování jakožto jednot-

livcri v rámci skupiny.
ZÍetelně nep átelsk 'postoj, kter většina planovaěri zau1imá v či inter-

nacionalismu, lze vysvětlit také tim, že v současném světě p edstavují pro

skupinu všechny vnější kontakty p ekažku v efektivním planovaní ve sfé e,

kde je jinak realizovatelná. Není proto náhodou, jak ke svému žalu odhalil

vedoucí jedné z nejkomplexnějších kolektivních studií o plánování, že ,,vět'
šina,plánovačťr' j sou militantní nacionalisté."a

Nacionalistické a imperialistické sklony socialistick 'ch planovačri, které

jsou mnohem častější, než se má všeobecně za to, nejsou vždy tak flagrantrrí

jako kup íkladu v p ípadě manžel Webbov'ch a jin ch ran ch fabiáncri,

u nichž se nadšení pro plrínovaní typicky snoubilo se zboŽn m obdivem pro

velké a mocné politické celky a s opowžením pro mal ' strít. Když historik

Étie Hatevy píše o manželech Webbov'ch v době, kdy je p ed čty iceti lety

poprvé ponal,poznamenáv á, že jejich socialismus byl hluboce antiliberál-

ní' ,J.{e že by nenáviděli britské konzervativce, naopak, byli k nim mimo-

ádně shovívavi; a|e neměli žádné slitovaní s gladstoneovsk m liberalis-

mem. Byla to doba bťrrslc ch válek a jak pokrokoví liberálové, tak lidé ko-

lem vmikající Labouristické strany se ve jménu svobody a lidskostilodvaž-

ně postavili na stranu Bírru proti britskému imperialismu. Ale manželé Web-

bovi a jejich p ítel Bernard Shaw stáli stranou. Jejich postoj byl ostentativně

imperialisticlc '. Nezávislost mal 'ch narodťr mohla něco mamenat pro libe_

rálního individualistu. Pro kolektivisty, jako byli oni, všakneznamenalanic.

Stále mi mí v uších' jak mi Sidney Webb vysvětluje, že budoucnost pat í
vellc m národrim s rozsáhl 'm správním systémem, kde vládnou u edníci

a policie udrŽuje po ádek." Na jiném místě Halévy cituje George Bemarda

Shawa, jak ve 
't 

ine aow firďt, že,,svět nuÍtě pat í velkm a mocnym sta-

t m; malé se musejí buď stártrnout do svch hranic, nebo budou rozdrceny".s



Cituji z těchto pasáží, které by se klidně mohly vztahovat na německé
p edchridce německého narodního socialismu, poněkud obšímě, protože jsou
tak typich m p íkladem oné glorifikace moci, která snadno vede od socia-
lismu k nacionalismu a která hluboce ovliv uje etické postoje všech kolek-
tivistťr' Pokud šlo o práva mal 'ch niírodťr, nebyli Manr s Engelsem o nic
lepší než většina ostatních drisledn ch kolektivistri a názory, které občas
vy'jad ovali o češích či Polácích, se nápadně podobají nazorum současnych
nacisťťr.6

Zatímco vellcm individualistick m sociálním filozofiim devatenáctého
století typu lorda Actona nebo Jacoba Burckhardta až po současné socialis_
ty' jako je Bertrand Russell, kte í zděďli liberální tradici, se moc jako tako_
vá vždy jevila jako arcizlo, pro p ísné kolektivisty je sama o sobě cílem.
Nejde jen o to, Že _ jak to v 'borně charakterizoval Bertrand Russell - sa-
motná touha organizovat život společnosti podle jednotného plánu vyvěrá
do značné miry z touhy po moci.7 Ještě více vycházi ze skutečnosti, že aby
kolektivisté dosahli svého cíle, musejí vrytvo it moc - moc nad lidmi vyko-
návanou jin mi lidmi _ dosud nevídan 'ch rozměru a že jejich uspěch bude
záviset na tom, v jakém rozsahu se jim tuto moc podďí realizovat.

To platí i p esto, že mnozi liberální socialisté jsou ve svém risilí vedeni
tragickou ihlzí, že zbaví-li jednotlivce moci, kterou má v inďvidualistickern
systému, ap enesou-li ji na společnost, p ipraví tím tuto moc o její sílu. Kdo
však takto argumentuje,p ehliži skutečnost, že sous edí-li se moc tak, aby
mohla posloužit realizaci jednoho plarru, nedochrízí jen k jejímu p enesení,
ale i k nekonečnému znásobení; že sjednotí_li se do rukou jednoho orgiírru
moc, kterou d íve nezávisle vykonávali mnozí, vznikne moc mnohem sil-
nější neŽ kdy p edtím, o tolik dalekosátrlejší, že se zdábyt jného druhu. Je
vellc m omylem, twdí-li se někdy, ževelkámoc vykonávaná centrální plá-
novací komisí by nebyla,,o nic větší neŽ moc vykonávaná kolektivně p ed_
stavenstvy soukrom'ch společností"'8 Ve společnosti založené na konku_
renci neexistuje nikdo, kdo by vykonával byť jen zlomek moci, kterou by
měla socialistická plánovací komise, a pokud takovou moc nem že nikdo
vědomě vy,lžit, bylo by p ekrucovaním slov tvrdit, že moc spočívá v rukou
všech kapitalist dohromady.9 Hovo it o ,,moci kolekÍivně vykonávané p ed_

stavenstvy soukrom 'ch společností"je pouhé hraní se slovy, dokud se tito
lidé nespojí ke společnému jednání _ což by pochopitelně znamenalo konec
konkurence a vzrrik plánované společnosti. Rozdělení či decentralizace moci
zríkonitě znamená snížení absolutrího objemu moci a systém konkurence je
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jedin m systémem, kter'decentralizací minimalizuje moc člověka nad člo-
věkem.

Již ďíve jsme si l*éaa|i,jak drileŽité je oddělení ekonomic! ch zájmťt

od politick 'ch jakožto zák|adni zánlka svobody jednotlivce, a jak je v d -

sledku toho kolektivisty napadáno. K tomu je t eba ještě dodat, že,,dosaze_

ní politické moci za ekonomickou", po němž se dnes tak často volá, zname'

ná nutně dosazení moci, p ed niž neni ťrniku, na místo moci, která j e vždy
omezená. To, ěemu se íká ekonomická moc - byť se také mriže stát nástro-
jem donucování -, nep edstavuje v rukou soukrom 'ch osob nikdy v'lučnou
či totální moc - moc nad veškerym životem člověka. JeJi však ekonomická

moc centralizovaná jako nástroj politické moci, vede k závislosti takového

stupně, že jilze sotva rozlišit od otrocwí. Ze dvou ust edních rysri každého
kolektivistického systému,totiž z pot eby dát skupině lidí společně vznáwa-

nou soustavu cílri a moc k jejímu dosažení, vynistá určiť 'systém morálky,
kter ' se v někter'ch bodech shoduje, a v jin 'ch ost e vylučuje s naším. Liší
se však od něho v bodě, kter'' nas nutí se ptát, zďa se takovy systém dá

vribec ještě nazyvatmorálkou: nedává totiž svědomí jednotlivce svobodu
uplat ovat vlasfuí pravidla" anelsnÁvá dokonce žádná obecná pravidla, která

by jednotliv člověk musel nebo mohl za všech okolností dodržovat. v tomto

se kolektivistická morálka tolik odlišuje od toho, co lidé aŽ dosud nazyvali
morálkou, že se nrím v ní nedďí najítžádné zásady, byť v ní ve skutečnosti
určité principy jsou.

Tento zásadní rozdíl se značně podobá tomu, kterj' jsme již probírali
v souvislosti s vládou práva. stejně jako formální právo jsou pravidla indi-
vidualistické etiky _ byť možná v mnoha ohledech nep esně fomrulovaná -
vždy obecná a absolubrí. P edepisují, ěi zakantji obecn ' typ jednaní bez
ohledu nato,zdajejeho ričel vkonkréfirímp ípadě dobr , či špatrr . Krást
či podvádět, mučit či Tazovat drivěru se považuje za špatné bez ohledu na
to, zďa to v konkrétním p ípadě zprisobí zlo, ěi nikoliv. Na špatrosti tako-
v'ch skutku se nic nemění ani tehdy, kdyby jimi v daném p ípadě nikdo
neutrpěl rijmu, ani kdyby byly spáchány za nějakym vznešen m ričelem.
Někdy jsme sice nuceni vybrat si mezi dvěma zly, ale i p esto jsou to po ád
zla.

Zásada, že ričel světí prost edky, se v individualistické etice považuje za
pop ení veškeré morálky. V kolektivistické etice se naopak zakonitě stává
nejvyšším pravidlem; neexistuje doslova nic, co by drisledn kolektivista
neměl b t p ipraven udělat, pokud je to pro ,,dobro celku", protože ,,dobro
celku" je pro něj jedin m kritériem správného jednání..Raison d'état,v němž



kolektivistická etika našla svou nejv slovnější formulaci, nezná jiné hrani_
ce než ričelnost - p íhodnost určitého jednání pro dosažení kyženého cíle.
A to, co tento raison d'état twdt o vztazichmezi zeměmi, platí i pro vztahy
mezi jednotlivci v kolektivistickém státě. Nemrižebytžádnáhranice pro to,

co jeho občan musí b t p ipraven udělat, žádn skutek, kter' by mu jeho
svědomí smělo zapovídat, je-li nutn ' pro dosažení cíle, kterj' si společen_

ství stanovilo nebo kter,- mu jeho nadÍizenipÍikénali dosáhnout.

To, že v kolektivistické etice chybí absolutní formální pravidla samoz ej-

mě neznamená, že neexistují určité užitečné návyky' které by kolektivistic-
ké společenství u jednotlivcri podporovalo, a jiné, které by potlačovalo.
Naopak: bude se o zvyky jednotlivcri zajimat mnohem více než společen_
ství individualistické. Aby člověk byl užitečn m členem kolektivistické spo_

lečnosti, musí mít velmi p esně vymezené vlastnosti, které je t eba neustá-
l m užíváním pěstovat. Dtivodem, proč těmto vlastnostem íkame ,,užiteě_
né návyky" a těžko je mrižeme charakterizovat jako mravní ctnosti, je to, že
jednotlivci nesmí b t nikdy dovoleno, aby tato pravidla kladl nad konkrénrí
pÍikary nebo aby se z nich staly p ekrížky pro dosažení konkrétních cílri
spoleěenství. Dalo by se íci, že slouŽí pouze k zaplněni mezer, které by
mohly zristat v p ím ch rozkazech či v určování konkrétních cílri; nikdy se
však nemohou stát podkladem pro st et s v lí vládnoucí moci.

Rozdíly mezi ctnostni, které dojdou uznání i v kolektivistickém systé_

mu, a těmi, které v něm nebudou mít místo, lze dob e ilustrovat na srovnání
mezi ctnostmi, které Němcrim, či spíše ,,typick m Prušák m" pÍiznávaji
i jejich nejzavilejší nep átelé, a těmi, které podle p esvědčení většiny lidí
postádají, a ktermi se naproti tomu - do jisté míry oprávněně - kdysi
chlubili p edevším Angličané. Málokdo popírá, že Němci jsou celkově pil-
ní a ukázrrění, drikladní a energičtí až na hranici bezcitnosti, že jsou svědo-
mití a soust edění ve všem, do čeho se pustí, že mají siln 'smysl pro po á_

dek, povinnost a bezv 'hradnou poslušnost vriči autoritě a že často prokazují
velkou ochotu podstupovat osobní oběti a mimo ádnou odvahu tvá í v tvrí

szickému ohrožení. To vše dělá z Němc činn nástroj k vykonání zada-
ného irkolu a v tomto duchu byli také pečlivě odkojeni ve starém pruském
státě i v nové, p evážně pruské fusi. co ,,typicky Němec" v běžném pojetí
naopak postrádá, jsou individualistické ctrostijako tolerance a ricta k ostat-

ním jednotlivcrim a jejich nazorum, nezávislost myšlení a pevnost charakteru
a p ipravenost brárrit své názory proti nad ízenému, které Němci samotní -
obvykle s vědomím, že ji sami postádaji_ÍkajiZivilcourage, ohled na slabé
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a nemocné a ono zdravé opovržení a nechuť k moci, jakou plodí jen staro-

dávná tradice osobní svobody. Navíc se zdá, Že jim chybí ony drobné, avšak

velmi driležité vlastnosti, které usnad ují styk mezi lidmi ve svobodné spo-

lečnosti: laskavost a smysl pro humor, osobní skromnost a ricta k soukromí

a drivěra v dobré rimysly bližního.
Na základě toho, co již bylo ečeno, jistě nep ekvapi, že t5rto individua-

listické ctnosti jsou zárov vysoce sociální - cfirosti, které usnad ují kon-

takt ve společnosti a díky nimž je kontrola shora jednak méně pot ebná,

azíroveíi mnohem obtížnější' Jsou to ctrosti, které kvetou všude tam, kde

se prosadil individualisticlc či obchodní typ společnosti, a kter'ch ub vá

tam, kde vítězí společnost kolektivistického či vojenského t}Ťu. Tento roz-

díl je, či spíše byl k vidění mezi ruzn mi regiony Německa, podobně jako

jej dnes m žeme spat it mezi postoji p evažujícími v Německu a názory,

které jsou charakteristické pro Západ. Ještě donedávna alespo v někter'ch

částech Německa, které byly nejdéte vystaveny civilizačnímu pusobení ob-

chodu, zejménave star'ch obchodních městech na jihu anazátpadé av han-

zovních městech, měly obecné morální koncepce pravděpodobně mnohem

bližekzápadnimidejím než k těm, které nyní v Německu p evladly.

Bylo by však nanejv'š nespravedlivé wrdit, že masy lidí v totalitrrím re-

žimu postrádají mravní cítění proto, žebezvyhradně podporují systém, kte-

ry na nás prisobí jako pop ení většiny mravních hodnot. Pro většinu z nich

se zdáb t prav opak pravdou: intenzita mravních emocí stojících za hnu-

tím typu nacionálního socialismu nebo komunismu se dá zŤejmě p irovnat

jen k velk m nábožensk m hnutím v dějinách. Jakmile p ipustíte, že jeď-

notlivec není ničím vic nežprost edkem k dosažení cílri vyššího celku zva_

ného společnost nebo nrírod, nutně se dostaví většina rysri totalitrich reŽi-

mri, jež se nám hnusí. Z kolektivistického hleďska jsou netolerance a bru-

talní potlačování opozice a napros| nezájem o Život i štěstí jednot|ivce zá-

sadními a nevyhnuteln mi drisledky této základní premisy. Kolektivista

si to mriže pintat, a zárovelwrdit, že jeho systém je lepší než ten, v němž

,,sobecké" zájmy jednotlivcri mohou branit plné realizaci ideálri, o něž usi-

luje společenství. Když němečtí filozofové znovu a znovu prezentují risilí

o osobní štěstí samo o sobě jako nemravné a pouze plnění uložené povin-

nosti jako chvályhodné , ikaji to jistě naprosto up ímně, jakkoli je to těžko

pochopitelné pro ty, kte í vyrostli v jiné tradici.

Kde existuje jeden společn ', nade vším vládnoucí cíl, tam není prostor

pro žádnou obecnou morálku či pravidla. V omezené mí e to prožíváme na

vlasbrí kuži v době války. V demokratick 'ch zemích však i válka či největší



nebezpečí vedly vždy maximálně k velmi mírnému p íklonu ktotalitarismu,
jen velmi nepatrnému opomíjení všech ostatních hodnot v zájmu jednoho
jediného ríčelu. Ale když někde několik specifick 'ch cílri ovládá celou spo_

lečnost, pak se krutost nevyhnutelné stává čas od času povinností; skutky,
proti nimž se bou í veškeré naše cítění, jako je st ílení rukojmích či zabíjení
star ch a nemocn 'ch, se začnou brát jako věc užitečnosti; násilné vybžení
a transport stovek tisíc lidí se stane nastrojem politiky, kterou schvaluje tak-
kakažd kromě jejích obětí, a náwhy typu ,,vyrržití ženy pro ričely ploze-

ní" se stanou p edměty vážné diskuse. V očích kolektivisty vždy existuje
větší cíl, jemuž takové skutky slouží a kteryje podle něho ospravedl uje,

neboť usilovaní o společn cíl nemá Žádné hranice v podobě práv nebo
hodnot jednotlivce.

Ale zatímco masy občanri totalitního státu často takové jednání schvalu-
jí, či dokonce sami takto jednají z nesobecké oddanosti nějakému ideálu
(jakkoli nám m že p ipadat odpuďv')' nelze jistě totéž ici o lidech, kte í
jsou odpovědní zajeho politiku' Aby se člověk stal užitečn m pomocníkem
pfi ízení totalitního strátu, nestačí, aby byl p ipraven akceptovat falešné ospra-
vedlnění barbarslc'ch čin ; musí b t p ipraven aktivně porušit jakékoli
morální pravidlo, které kdy zrral, jeJi to zapot ebí pro dosažení uloženého
cíle. A protože cíle určuje pouze nejvyšší v dce, nesmí mít lidé, kte í jsou
jeho nástroji, žádné vlastní morální zásady. Na prvním místě musejí b t
bezv hradně oddani osobě vridce; hned druhou nejdtiležitější věcí pro ně
však je, aby byli zcelabezzásadoví a schopní doslova všeho. Nesmějí mít
žádné vlastní ideály' které by chtěli realizavat, Žáďné vlastní p edstavy
o tom, co je dobré a co je špafiré, které by mohly záměry jejich vridce naru-
šovat. V drisledku toho nemriže postavení mocného nabídnout mnoho člo_

věku, kter' zastáxá mravní zásady podobné těm, ktermi se v minulosti
íďly ewopské narody; nem že'vyvážit odpornost mnoha konkrétních rikolri.

Nedrívá p íležitost naplnit idealističtější tužby' které by vykompenzovaly ne_

pochybné riziko a obětování většiny radostí soukromého života či osobní ne_

závislosti, které obvykle postavení s velkou odpovědností doprovazí. Jediní
touha, kÍerou m že tato pozice u člověka naplnit, je touha po moci jako tako-
vá, požitek z poslušnosti ostatrích a z pÍtnáležitosti k dob e fungující a ne_

smírně mocné mďinerii, p ed níž musí všechno ostatní ustoupit stranou.

A t ebaže lidi podle našich mě ítek slušné toho nem že na mocensh. ch
pozicích v totalitní mašinerii mnoho lakat a mnohé je musí spíše odpuzovat,
jistě se v ní najdou vynikající p íležitosti pro nelítostné a bezohlednéjedin-
ce. Bude po eba dělat věci' o jejichž špatnosti sice nem že nikdo pochybo-
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vat, ale kteréjsou nezbybré pro dosažení nějakého vyššího cíle, aje t ebaje

vykonat stejně odborně a efektivnějako kterékolijiné. A protože bude po-

ptavka po rikonech, které jsou samy o sobě špatné a které nebude chtít vy-

konat nikdo, kdo je stale pod vlivem tradiční morálky, stane se ochota pá-

chat zlo vstupenkou k pov'šení a moci. Totalitní společnost nabízí míst

vyžadujících krutost a zastrašováni, zámémé podvadění a špehovaní jistě

habaděj. Gestapo či vedení koncentračního tábora, ministersWo propagan_

dy či S.A. a S.S. nejsou pracoviště vhodná pro lidi s humánním cítěním.

A p ece právě tudy vede v totalitním státě cesta k moci. Je až p íliš pravdi-

vé, co jeden lmátvan americlc' ekonom vyvozuje z podobného krátkého

v čtu povinností lidí vládnoucích v totalitním státé: Že,,by museli t5rto věci

dělat, ať by se jim to líbilo, nebo ne: a pravděpodobnost, že by se k moci

dostávali lidé, kterm by se nelíbilo mít a vykonávat moc, je asi tak stejná

jako pravděpodobnost, že by extrémně ritlocitn 'člověk dostal místo hlavní-

ho dozorce na ohoka ské plantáži".lo
Není možné, abychom zde toto téma vyčerpali. Problém v běru vudc je

rizce spojen s rozsáhl m problémem v běru lidí na zá Jadě zastávanych

názori, ěi spíše na zakladě ochoty, sjakou se člověk p izp sobuje neustále

se měnícím doktrínám. A tím se dostáváme k jednomu z nejcharakteristič-

tějších mravních rysri totalitarismu: v jakém je vztahu k ctnostem spadají-

cím pod obecné heslo pravdivosti ajak na ně prisobí. A to je problém nato_

lik obsahl , že si zasluhuje samostatnou kapitolu.



KONEC PRAVDY

Je zajímavé, že se znárod ováním pr myslu jde vždy ruht v ruce
i znáro d ov ání my š l ení.

E. H. CARR

Nej činnějším zpusobem, jak zapojit lidi do služby jediné soustavy cílťr, na
niž je plan společnosti zamě en, je zaidit, aby všichni v tyto cíle uvě ili.
K efektivnímu fungovríní totalitrího systému nestačí p inutit všechny obča-
ny, aby pracovali protytéž cíle. Je nezbytné, abyje lidé p ijali za vlastní.
Nazory je eba lidem vybírat a vnucovat, ale nakonec se z nich musejí strít
jejich nazory - obecně p ijímané krédo, díky němuž budou jednotlivci po_

kud moáro sami od sebe jedrrat tak' jak si planovač p eje. Pociťují-li lidé
v totalitních zemichritlak méně bolestně, neŽ si lidé ve svobodn 'ch zemích
p edstawjí, je to proto, že se totalitní vlrádě do značné míry poda ilo vnutit
jím pot ebn zptisob myšlení

To má pochopitelně na svědomí propaganda nejr zrrějšího druhu. Její
metody jsou dnes již dostatečně nÁm{ takže se o nich nemusíme obšírně
zmi ovat. Je t eba zdtrazrit pouze to, že propaganda jako taková ani její
nrístroje se neomezují jen na totalitarismus a že podstatny rozdtl mezi pro_

pagandou v totalimím statě a jinde spoěívá v tom, že v totalihím režimu
slouží veškerá propaganda témuž cíli - všechny nástroje propagandyjsou
koordinoviíny tak' aby ovliv ovaly všechny jednotlivce stejn m směrem
a vyftáĚely charakteristické Gleichschaltung všech myslí. Úrinek propa-
gandy v totalitních zemích se proto liší od propagandy používané nezávisl '_

mi a konkurujícími si organizacemi k ruzn m ričelrim nejen velikostí, ale
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i typem. Jakmile jsou všechny zdroje současn ch informací ričinně pod kon-
troloujednohojediného subjektu, pak uŽ nejdejen o to p esvědčit lidi o tom
či onom. obratn propagandista má v takové situaci moc formovat jejich
myšlení, jak si zamane; a ani ti nejinteligentnější a nejvíce nezávislí lidé
nemohou takovému vlivu zcela uniknout, jsou-li dlouhodobě izolovárri od
všech ostatních zdrojri informací.

V totalitních státech má tedy propaganda díky tomuto statusu mimo ád_
nou moc nad myšlením lidí. Její p íznačné morální drisledky však nevychá-
zeji povze z metod, ale také z cile a rozsahu. Kdyby se dala propaganda
omezit na indoktrinaci niíroda cel m systémem hodnot, k němuž má mí it
risilí společnosti, p edstavovala by jen j edenzprojew obecně kolektivistické
morálky, o níž jsme se již zrrrínili. Kdyby bylo jejím cílem pouze vštípit lidem
definitivní a všeobjímající mravní kodex, pak by jedin m problémem bylo,
zda tento kodex bude dobr,. , či špatr '. Ukazali jsme si, že mravní kodex
totalihí společnosti by se nám nejspíš p íliš nelíbil; že risilí o rovnost pomocí
ízené ekonomiky muže vyustit pouze v oficiálně vymáhanou nerovnost -

autoritativní roáodování o postavení každého jednotlivce v nové hierarchii -
a že většina humanitrírních prvkri nďí morálky (ricta k lidskému životu,
k slabším a k jednotlivci obecně) v ní nebude mít místo. Jalrkoli to většině liď
musí p ipadat odpudivé a ačkoli by to znamenalo zrrrěnu v našich morálních
mě ítkrích, nemusí to b t nutrě zcela nemorální. Některé rysy takového systé-
mu mohou dokonce vy'hovovat i těm nejp ísnějším konzervativtrím moralis-
tťrm a p ipadat jim lepší než p íliš mírná měfitka liberrílní společnosti.

Mravní drisledky propagandy, které si musíme nyní probrat, jsou však
mnohem hlubší. Mají destruktivní dopad na celou morálku, protože podko-
pávají jeden z jejich zrákladních pilíri: smysl pro pravdu a rictu k pravdě.
Totalitní propaganda se z povahy svého rikolu nem že omezit na manipula-
ci s hodnotami, názory či morálními postoji, v nichž se jednotlivec vždy
více či méně p izprisobuje nrázorum p evládajícím v jeho společenství. Musí
zasahovat i do otázek fakt , v nichž lidská inteligence pracuje oďišn m
zprisobem. Je tomu tak p edně proto, že aby bylo možné lidi p inutit k p ijí_
mání oťtciálních hodnot, je nutrré qrto hodnoty ospravedlnit, nebo alespo
ukánat, že jsou v souladu s hodnotami, které lidé již zastávaji. K tomu ob-
vykle slouží tvrzení o p íčinné souvislosti mezi ričely a pros edky. Za druhé
je tomu tak proto, že hranice mezi ričely a prost edky - vytčen m cílem
a opat eními p ijat mi k jeho naplnění - není ve skutečnosti nikdy tak ostrá
a jasně vymezená, jak obecné debaty o těchto problémech naznačují; a ko_
nečně i proto, že v drisledku toho lidé musejí souhlasit nejen s konečn mi
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cíli,aletakéspohledemnafaktaamožnosti,nanicltžsekonkrétníopat 
ení

zakJádaji.

TJkána|ijsmesi,ževesvobodnéspolečnostisenemohouvšichnilidé
shodnoutnariplnémetickémkodexu-jakémsivšezahrnujícímsystému
hodrrot, kteď j; v ekonomickém plánu implicitně p ítomen _ ažeby takovy

souhlas musel b .t uměle vytvo en. Nesm]me však p edpokládat, že pláno_

vač bude ke svému ukolu p istupovat s vědomím takové pot eby' a i kdyby

s11 vcdom byl, že by bylo možnt takov'komplexní kodex p edem sestavit'

Ňá *r.ry ."ri j.a'rottívmi pot eb arri natáŽi planovač teprve za pochodu

amusíserozhodovattak,jatprotlémyvmikají.Hodnotov,kodex,kterm
se íď jeho rozhodnutí, neexistuje in abstracto p edtím' než je t eba se roz_

hodnout:jenutnéjejvywďetzárove skonkrébrímiroáodnutími.Také

3r.. .i ukázali, jakje v dfuledku této neschopnosti oddělit ob:cď problém

íodnot od konkrétrích rozhodnutí nemožné, aby demokraticky orgán' ne_

schopn,rozhodovataniotechnictc'chpodrobnostech,určovalvudčíhod-
noty plánu.

ptioouu.i u ad proto bude muset na jedné straně neustále rozhodovat

podle zasluh, pro íěž neexistují žádná pevnámorální praviďa' a na druhé

.o*ě bud" muset svá roáoqrt-utí p ed oběany obhajovat _ nebo je alespo

nějakp esvědčitotom,žejsousprávná.Ačkoliseti,kÍe ízarozhodování

oaporria4i, ne ídí t eba nijimiinym než p edsudky, je nutné pro ve ejnost

..yiru.i 'jiaar 
vťrdčí princip, uby " 

společenswí nejen pasivně pod ídilo'

uL i uni...rrc zapojilo áo pojpo.y danych opaťení. Pot eba racionálně zdri_

vodnit pouhé ÍonÍtaÍy, k'"'j''i se z nedostatku jin ch d vodri plánovač

,, .oohu sv,ch rozhodnutích Íidi, a nutnost formulovat takové drivody

upodobě,kterázaprisobínaconejvětšímnožsWílidí,jejbudenutitvym 
š-

lei teorie, to jest tvrzeli o souvislosti mezi fakty, které se posléze stanou

nedílnou součástí vládnoucí doktríny'

Tohotoprocesuvytvďení,,m tu..naospravedlněnísvéhojednánísiplá.

novač nemusí b t vťrbec vědom. Totalitní vťrdce mriže b t veden pouze in'

stinktivnímodporemkestavuvěcí,kter'právěpanuje,atouhouvybudo.
vatnovouhierarchii,kterábylépeodpovídalajehopojetízasluh.Mrižesi
uvědomovat t eba pouze to, že nemá rád,židy,kte í byli irspěšní v systému,

kter jemu uspoko;ivé místo nenabizel, a že miluje a obdivuje vysoké

asvětlovlasélidi,,'aristokratické..postavyzrománrisvéhomláď.ochotně
protopijmezasvéteorie,kterésezdajípos$rtovatracionálníodťrvodnění
p- pr.ďs.raLy, které sdílí s adou sv'ch druh . Součástí oťrciálního kréda,
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které ve větší či menší mí e ídí jednání každého člověka, se tak stává pseu_
dovědecká teorie. Všeobecně rozši ená nechuť k prumyslové civilizaci
a romantická touha po životě na venkově, společně s (pravděpodobně myl_
nou) p edstavou o zvláštní hodnotě venkovsh. ch lídí jakožto vojiíkri, slouží
jako základ pro další m tus: Blut und Boden (,,krev a pridď,), kter vyjad u-
je nejen konečné hodnoty, ale celou adu p esvědčení o p íčinách a drisled_
cích, o nichž, jakmile se stanou ideály určujícími chod celé společnosti, se
již nesmí diskutovat.

Pot ebu takov ch oťrciálních doktrínjakožto nástrojri proÍizenia shro_
mažďováni lidí k jednomu risilí jasně p edpověděli ruzní teoretikové totali_
tarismu. Platonovy,,ušlechtilé lži" či Sorelovy,,myt5/" slouží stejnému riče-
lu jako rasové učení nacistri či Mussoliniho teorie korporativního statu.
Všechny se ziíkonitě zakládajína konkrétrích názorech na fakta, které jsou
posléze roQracovány do podoby vědeclc'ch teorií s cílem ospravedlnit p e_
dem utvo eny náuor.

Nej činnějším zprisobem, jak lidi p esvědčit o platnosti hodnot, j imžmají
sloužit,je vnutitjim p edstavu, žejde ve skutečnosti o stejné hodnotyjako
ty, v něž p inejmenším ti nejlepší z nich odjakživa vě ili, ale které dosud
nebyly dostatečně pochopeny či uznany. Lidé mají p enést svou loajalitu od
star ch bohri k nov m pod záminkou, že noví bohové jsou ve skutečnosti
tím, k čemu je jejich z&avy instinkt vždycky vedl, ale co si d íve uvědomo_
vali pouze mlhavě. A nejefektivnější metodou, jak tohoto cíle dosáhnout, je
používat stará slova v pozměněném v'znamu. Jen málo rysri totalitních re_
žim je zárovet tak matoucích pro povrchního pozorovatele, a p ece tak
charakteristick 'ch pro celkovou myšlenkovou atrrosféru, jako naprosté p e-
kroucení jazyka, tedy změna q mamu slov, ktermi se ideály nov ch reži_
mti vyjad ují.

Nejvíce ze všeho trpí v tomto smyslu samoz ejmě samobré slovo ,,svobo-
dď'. Používá se stejně volně v totalitrrích režimech jako kdekoli jinde. Dalo
by se dokonce íci - a mělo by to pro nás b t varováním, abychom se měli
na pozoru p ed všemi pokušiteli, kte í nám slibují Nové svobody namísto
starychl _, že kdykoli dojde ke zničení svobody tak, jak ji máme, děje se
tak skoro vždycky vejménu nějaké nové svobody. Dokonce i u nás se na-
jdou ,,plánovači pro svobodu", kte í nám slibují ,,kolektivní svobodu pro
skupinu", j ej íž povahu lze uhodnout ze skutečnos ti, že jeji zastincipovažu_
ji za nutné ujišťovat nás o tom, že ,,p íchod plrínované svobody p irozeně
neznamená, že by všechny /sic/ divějši formy svobody musely b t zruše-
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ny.,. Dr. Karl Mannheim, zjehož knihy2 citujeme, nás alespo varuje, Že

,,pojetí svobody vybudované poďe p edchozího věkuje p ekažkou pro sku-

tečné pochopení problému". Takové používání slova,,svoboda"je však stejně

zavádějici jakoto, které sl 'cháme z irst totalitních politikri. Stejně jako svo-

boda v jejich podaní p edstavuje Mannheimova,,kolektivní svobodď' niko-

li volnost člen společnosti, ale neomezenou svobodu plánovače dělat si se

společností, co se mu zlíbí.3 Jde o záměnu pojmu svoboda s pojmem moci

dovedené do krajnosti.
V tomto konkrétním p ípadě p ipravila samoz ejmě pro p evráceil vy-

znamu tohoto slova pridu dlouhá ada německ 'ch filozofir, a v neposlední

adě i mnozí teoretikové socialismu. Ale ',svobodď' 
či ,,volnosť'v žádném

p ípadě nep edstavují jediná slova, jejichž vŠ,nam se posunul do pravého

opaku, aby sloužily jako nástroje totalitní propagandy. Již jsme si ukázali,

že totéž se děje se slovy ,,spravedlnosť' a ,,zákoÍ|", uprávď' a ,,rowost"'
Mohli bychom v tomto v'čtu pokračovat, až bychom vyjmenovali témě

všechny obecně užívané mravní a politické termíny.

Kdo tento proces nezažilna vlastní kriŽi, neumí si p edstavit rozsah zrrrě-

ny ve vyznamu slov, v .slednéznatenípojmri a p ekažky pro veškerou raci-

onální diskusi. Je t eba b t očitm svědkem, aby ělověk pochopil, ŽekdyŽ

se jeden ze dvou brat í dá na novou víru, po nějaké době začne mluvit odliš-

n m jazykem, kter 'mezi bratry anemož uje skutečnou komunikaci. A ješ-

tě hlubší zmatek vniká tam, kde se změna ve vyznamu slov označujících

politické ideály neodehraje najednou, ale v postupném procesu, cožje me-

todauživanávědomě či nevědomě k manipulaci s lidmi. S postupem tohoto

procesu docházík vyplenění celého jazyka a ze slov se stávají prrízdné sko-

Íápky,zbavené jakéhokoli určitého v,zrramu, které mohou stejně dob e ozna-

čovat jednu věc jako její opak a uživaji se v hradně kv li emocionálním

asociacím, které se s nimi stále pojí.

Zbavit velkou většinu lidí samostatného myšlení není obtížré. Je však

zapot ebí umlčet i menšinu, která má nadále sklony ke kritice. Již jsme si

ukázali, proč donucování nelze omezit na p ijetí etického kodexu, na němž

se zakládá plán, určující veškerou činnost ve společnosti. Protože mnohé

části tohoto kodexu nelze nikdy explicitně vyjád it aptotože mnohé časti

určující hodnotové škály jsou v plánu p ítomny pouze implicitně, musí

ikaždy detail samotného planu, ba dokonce každ 'krok vlády b t nedo-

tknutelnou svátostí nep ipouštějící kritiku. Aby lidé podporovali společné

risilí bez nejmenšího zaváh6ni, musejí b t p esvědčeni nejen o správnosti
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vytčeného cíle, ale i o zvolen 'ch prost edcích. oficiální krédo, které musejí
všichni vyntávat, bude proto zahrnovat všechny nárory na fakta, na nichž
se plán zakládá. Ve ejnou kritiku, či dokonce vyjad ování pochybností je

eba potlaěovat, protože oslabují podporu ve ejnosti. Jak manželé Webbo-
vi píší o postavení v každém ruském podniku: ,,Když probíhá práce, jekaž-
dé ve ejné vy'jád ení pochybností, či dokonce strachu z nerispěchu plánu
aktem neloajality' či dokonce nady,protože m že mitváhé dopady na vrili
arisilí ostatních zaměsbrancri."a Když se vyjád ené pochyby či strach t.kají
nikoli Írspěchu konkrétrího podniku, ale celého společenského plánu, je
s nimi t eba zachánet ještě více jako se sabotáží.

oÍiciální doktrína se tudíž musí vztahovat nejen na názory na hodnoty,
ale i na fakta a teorie. A cel aparát ší ení infomrací - školství a tisk, rozhlas
a film _ bude vylživén v hradně k ší ení takov ch názor , které - bez ohle-
du na to, zdajsou správné, nebo falešné - budou posilovat víru ve správnost
rozhodnutí vládnoucí moci; a veškeré informace, které by mohly vyvolat
pochyby nebo viíhání, budou zatajeny. P edpokládan ričinek na loajalitu
lidí v'iči systému se stane jedin m kritériem toho, zda ta či ona informace
m6byt zve ejněna, či utajena. Situace v totalitrrím stiítě se podobá stavu,
kterjl v nomrální zemi panuje p echodně v době války; v totalitě však vlád_
ne natrvalo a ve všech oblastech. Všechno, co by mohlo vyvolat pochybnos-
ti o moudrosti vlády nebo vést k nespokojenosti, se musí p ed lidmi tajit.
Nelichotivá srovnarrí s podmínkami v jin ch zemích, vědomí možn ch al-
ternativ k uplat ované politice, informace, které by mohly nantaěovat, že
vláda nedodržuje své sliby nebo nevy'vživá možností ke zlepšení situace -
to vše bude potlačováno. Neexistuje proto oblast, kde by nebyla uplat ová-
na systematická kontola informací a vymráhana uniformita názori.

To platí i pro oblasti na první pohled na hony vzdálené odjalc chkoli
politiclc ch zájmi, zejména pro všechny vědní obory ba i ty nejabstrakhěj_
ší. Je celkem zjevné a praxí bohatě potwzené, že v oborech, které se nejbez'
prost edněji zabyvaji lidslcmi ziíležitosfini, a mají proto nejužší souvislost
s politiclc minánory, jakoje historie, právo či ekonomie, nem že b t v tota-
liurím systému umožněno nezaujaté hledaní pravdy a že jedin m cílem se
v nich stává ospraveďnění oficiálních postojri. Tyto obory se skutečně ve
všech totaliurích zemích staly nejproduktivnějšími továrnami na oÍiciální
m ty, které vládci vy,lživaji k manipulaci s myšlením a vulí sv'ch podda_
n ch. Není proto divu, že se v těchto sferách už dokonce ani nep edstírá
hledrárrí pravdy a že vládnoucí moc roáoduje o tom, které doktríny se mají
učit anrďej ovat.
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Totalítní manipulace s názory se však rozši uje i na p edměry které na

první pohled nemají žádn politick vynam. Někdy je obtížné vysvětlit,

proč se konkrétrí učení oťrciálné zakanje a jiné podporuje, a je pozoruhod-

né, jakjsou si ruzrré totalifuí země podobné v tom, jalcm nazorumprojevují

milost a jak m nemilost. Zejména se zdá, že všechny mají společn inten_

zivní odpor ke všem abstrakfirějším formám myšlení - odpor, kter'p íznač-

ně projevují i mnozí kolektivisté z ad našich vědcri. Ať už se teorie relativi-

ty prezentuje jako ,,semitslc ritok na zák|ady k esťanské a nordické szi_
ky", nebo je kritizována, protože ,,odporuje dialektice materialismu a dog_

mat m man<ismu", vyjde to v podstatě nastejno. Stejně tak p íliš nesejde na

tom, zdajsou některé teorémy matematické statistiky napadany proto, že

,jsou součástí t ídního boje na ideologické linii a plodem historické role

matematiky jakožto nastroje burŽoazie" ěi zda je cely obor odsouzen, jeli-

kož ,,neposkytuje žádnou záruku, Že bude sloužit zájmrim |idu". Zdá se, že

podobně se obětí stává i čistií matematika a že zastáváni urěit ch nazoru na

povahu spojitosti lze p ipsat ,,buržoazním p edsudkťrm". Podle manželri

Webbov,ch zněji hesla časopisu Journal for Marxist Leninist Natural
Sciences následovně: ,,Podporujeme stranu v matematice. Podporujeme čis-

totu marixismu-leninismu v chirurgii." V Německu je poďe všeho situace

velmi podob ná. (as opis NacionáIněs o cialistického s družení matematilai je

,,strany v matematice" plny a jeden z nejarámějších německ ch zikri, no-

sitel Nobelovy ceny Lenard, shrnul své celoŽivotní dílo pod nrízvem ďě-

mecká fyzika ve čty ech svazcích!
Celkovému duchu totalitarismu p esně odpovídá, že odsuzuje veškerou

lidskou aktivitu provozovanou jen pro ni samotnou a bez dalšího írčelu.

Věda pro vědu i umění pro umění se hnusí stejnou měrou nacist m, našim

socialistick m intelektu,ílrim i komunistrim. Každá aktivitamusí odvozovat

svou legitimitu z uvědomělého společenského ričelu. Nesmí existovat Žád_

ná spontiínni, neÍizená aktivita, protože ta by mohla vést k nep edvídatel-

n m dristedkum, s nimiž plrín nepočítrá. Mohlo by zni vzejít něco nového,

o čem se plánovači v jeho filozofii ani nesnilo. Tato zásadase vztahuje i na

ltry a zábavL Nechávám na čtená i, aby se dovtípil, zdato bylo v Rusku,

nebo v Německu, kde byli šachisté oficialně vyzyvÍttrl, slovy: ,JvÍusíme jed-

nou pro vždy skoncovat s neutralitou šachri. Musíme jednou provždy od_

soudit heslo ,šachy pro šachy' stejně jako heslo ,umění pro umění'."

Jakkoli se některé t5rto bludy mohou zdát neuvě itelné, musíme se mít na

pozoru a neodb vat je mávnutím ruky jen jako nahodné vedlejší produkty'

které nemají nic společného s podstatou totalitního systému. Ve skutečnosti
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jsou p ím m drisledkem touhy vše ídit,jednotrou koncepcí celku.., pot e-
bypěstovat zakaždoucenu názory vjejichž službě se od lidi neus&íle vyža_
dují oběti, a obecné p edstavy, že znalosti a p esvědčení lidíjsou nástrojem,
kter 'má sloužit jedinému ričelu' Jakmile má věda sloužit nitoli pravdě, ale
zájm m jedné t ídy, společenství nebo státu, pak jedin m ukoíem veške_
rych argumentaci a diskusí je ospravedl ovat a dále ší iinázory kter,mi je
manipulován vešker'život společenství. Jak vysvětloval nacisíicky'minish
spravedlnosti, oťázkou, kterou si musí klást každá nová vědecká teorie, je:
,,Sloužím nacionálnímu socialismu pro větší užitek všech?..

Slovo,,pravda" samo o sobě ztrácí svuj pťrvodní vyznam.Neoznačuje již
něco, co se hledá - co se hledá tak' že svědomí jednotlivce slouží jako jedi-n arbitr pro to, zda jsou v daném p ípadě duka"y (nebo postavení těch,
kte í je p inášejí) dostatečnou zárukou p íslušného p esvějčení. Namísto
toho se stává něčím, co je určováno vládnoucí mocí, 8emu je t eba v zájmu
jednoty organizovaného risilí vě it a co b vá tu a tam zapo ebí změnitpod_
le toho, jak si to žádá organizované risilí.

obecné myšlenkové klima, které takto vmiká,tedy duch naprosto cynic-
kého p ístupu k pravdě, ztráta veškerého smyslu pro pravdq či dokonce
q. zramu slova pravda, zmizeni ducha samostatné zvidavosti a víry v moc
racionálního p esvědčení, zptisob, jakm se názorové ro zdtly vkaždém oboru
poznrání stávají politiclc mi tématy, o nichž musí rozhodovat vláda - to vše
jsou věci, které člověk musí zažít na vlastní križi, neboť žádn ,stručn ,popis
nemriže p iblížitjejich rozsah. Snad nejhrozivější na tom celém je, že pohr_
dání svobodou myšlení není něčím, co vzniká teprve tehdy, myi je totalitní
režim již zaveden, ale lze se s ním setkat všude mezi inteíektuaty, n"ri pri-
stoupili na kolektivistickou víru a kte í se povaŽují za myšlenkové v dce,
a to dokonce i v zemích, kde dosud vládne svoboda. Nejeje se promíjí i ten
nejhorší tlak, jeJi spáchán ve jménu socialismu, a vznik totalitrrího systé-
mu otev eně prosazují lidé ridajně hovo ící za vědce liberálních zemi, a|e
otev eně se vynáší dokonce i netolerance. Nebylijsme snad nedávno svěd_
ky, jak britslcjl autor vědecké literatury hájil dokonce i inkvizici, protože
podle jeho názoru,,prospívá vědě, pokud chrríní nastupující t ídu,?i Tako-
vy názor je samoz ejmě v praxi těžko odlišiteln , oďnázoru, které vedly
nacisty k perzekuci vědcri, pálení vědech ch knitr a systematickému vyko-
e ovaní inteligence porobeného nrároda.

Touha vnutit lidem krédo, které se pro ně povaŽuje za blahoďárné, není
samoďejmě ničím nov-im nebo typiclcm pouze pro naši dobu. Nov je

140

však argument, lÍer m ada našich intelektuálri takové pokusy obhajuje.

V naší společnosti pry žádná skutečná svoboda myšlení stejně neexistuje,
protože níuory a zá|iby lidu formuje propaganda, reklama, p íklad vyšších
vrstev a jiné faktory prost edí, které myšlení lidí nutně tlaěí do hluboko
vyjet ch kolejí. Ztoho se pak usuzuje, že jestliže jsou ideály a záliby velké
většiny vždy určovány okolnostni, kterélze ovlivnit, měli bychom tuto moc
zámérněvylžit, abychom myšlení lidí obrátili Žádoucím směrem.

Pravděpodobně platí, že velká většina lidí zpraviďa není schopná samo-
statného uvažování, p ejímá ve většině otázek p edem hotové nérz'ory a ať je
ji wozen nebo namluven ten či onen soubor názori, bude vždy stejně spo_

kojena' Svoboda myšlení má z ejmě v každé společnosti bezpros ední v -

znam jen pro nepatrnou menšinu. To ale neznamená, že někdo je zpusobil
nebo by měl mít moc vybírat ty' kterm bude tato svoboda vyhrazena. Roz_
hodně to neospravedl uje p edpoklad, že by jedna skupina lidí měla mít
právo určovat, co si lidé mají myslet a v co vě it' Tvrdili někdo' že jelikož
v každém systému se většina lidí ídí podle cizích názor , vy'jde nastejno,
když se budou všichni ídit stejn m názorem, prozraz$e to naprosté zmate-
ní myšlenek' Snižovat hodnotu svobody myšlení jen proto, že nem že ni_
kdy zaručovat stejné možnosti samostatného uvažovifurí pro každého, zna-
mená naprosto se míjet s drivody, pro něž je svoboda myšlení hodnotná.
Aby mohla plnit svou funkci primárního hybatele myšlenkového pokro-
ku, je nezbytrré nikoli to, aby kaŽdy mohl myslet a psát cokoliv, ale aby
každou věc či myšlenku mohl někdo prosazovat. Pokud vláda nepotlačuje
nesouhlas, najde se vždycky někdo, kdo bude zpochyb ovat p evládající
myšlenky a zkoušet odolnost nov ch myšlenek v či argumentaci a propa_
gandě.

Život myšlenek je utvá en interakcí jednotlivcri, kte í mají ruzrré vědo_

mosti a rizrré nánory. Náťust roanmu je společensk ' proces založeny na
existenci takov ch rozdílri. Kjeho podstatě pat| že jeho v sledky nelze
p edpovědět, že nem žeme p edem odhadnout, které nánory se na něm bu-
dou podílet, a které nikoli; krátce ečeno, že tento rust nemohou žádné naše
současné nélzory ovládat, anižby ho zárove omezovaly. Myšlenka ,,pláno_
vání" či ,,organizování" rustu myšlení, pop ' polaoku obecně, obsahuje kon-
tradikci. P edstava, že by lidská mysl měla,,vědomě" ovládat vlasfirí roz_

voj, si plete individurílní rozum' kter jedině mriže něco ,,vědomě ovládat",
s mezilidslc m procesem' kterému vděčí za svuj rrist' Snažíme-li se rozvoj
myšlení ovládat, klademe tím pouze meze jeho rozvoji a d íve či později
zprisobíme stagnaci myšlení a padek roanmu.
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Tragédie kolektivistického myšlení spočívá v tom, že ďkoli na počátku
vyvyšuje rozum nade vše ostabrí, nakonec jej zniči,protože nechápe proces,
na němŽ r st rozumu závisi. Paradoxem všech kolektivistick 'ch učení
a jejich volaní po ,,vědomém" ovládání nebo ,,vědomém" plrínováni je, Že
zakonitě vedou k požadavku, aby myšlení všech lidí ovládal jednotlivec.
Naopak inďvidualisticlc' p ístup ke společenshm jevum umož uje vidět
nadinďviduální síly, které ídí r st rozumu' Individualismus je proto posto_
jem pokory vriči společenskému procesu a tolerance vuči oďišn m nazo_
rum a jako takov je prav m opakem myšlenkové aÍogance' která je u ko e_

ne voliání po všeobjímajícím ízení společenského procesu.
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soclAllsTlcKÉ KoŘelv NAGISMU

Yšechny antiliberální síly se spojují proti všemu, co je liber lni.

A. MOELLER VAN DER BRUCK

Německ nacionální socialismus se často mylně považuje za pouhou revol-

tu vuči rozumu' za iracionální hnutí bez jakéhokoli intelektuálního pozadí.

Kdyby to byla pravda, šlo by o hnutí mnohem méně nebezpečné, než ve

skutečnostije' Nic ale není od pravdy vzdálenější avice zavádějící. V dok'
trínách nacionálního socialismu vrcholí dlouh myšlenkov vvoj - proces,

na němž se podíleli myslitelé, jejichž siln ' vliv sďral daleko za hranice Ně-
mecka. Ať už si myslíme cokoli o premisách, z nictlž tito lidé vycháueli,

nelze pop ít, že wurci těchto nov ch doktrín zanechali hlubolc otisk sv'ch
idejí na celém ewopském myšlení. Jejich systém se rozvíjel s nemilosrdnou

dusledností. Jakmile p ijmeme premisy, zkterychvycháni,není z jeho logi'
ky uniku. Jde prostě o kolekÍivismus očištěn od všech stop inďvidualistic-
ké tradice, které by mohly brzditjeho rea|izaci.

Němečtí myslitelé sice v tomto vyvoji hráli vudčí roli, nebyli však roz-

hodně jediní. Thomas Carlyle a Houston Stewart Chamberlain, Auguste

Comte a Georges Sorel se na tomto dlouhodobém vyvoji podíleli stejně
jako kter 'koli Němec. Rozvoj tohoto myšlenkového směru v Německu ne-

dávno dob e popsal R. D' Butler ve své stlldii The Roots of National Socia-

/isn (Ko eny nacionálního socialismu)' Ale p estože člověku béhámránpo
zádech p i pohledu na vytrvalost, s jakou se podle této stuďe v témě ne_

zrrrěněné a stiíle se wacející podobě $rto myšlenky v Německu po dobu sto

padesáti let drží, snadno bychom mohli p ecenit jejich v marrv Německu
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p ed rokem 1914. Tehdy p edstavovaly pouze jeden myšlenkov ' směr
v rámci národa, jehožnánory se v té době ruznily možnávíceneŽ v kterém-
koli jiném. A celkově jej zastávalajen nepatrná menšina, p ičemž většina
Němcri je měla ve stejném opovržení jako lidé v jin ch zemích.

Co tedy zprisobilo, že ná,;z,ory zastávané reakciona skou menšinou nako_

nec získaly podporu velké většiny Němcri a prakticky celé německé mláde-
Že? K jejich rispěchu jistě nevedla jen váleěnáporí ka, utrpení a vlna naci_
onalismu. Ještě méně byla p íčinou kapitalistická reakce proti postupu soci_
alismu, jak by tolik lidí rádo uvě ilo. Naopak, podpora, která t5rto myšlenky
vynesla k moci, vzešla ptávě ze socialistického tabora. Spíše než prost ed_

nictvím bwžoazie se k moci dostaly vinou nep ítomnosti silné buržoazie.
Doktríny, jimiž se ídily vládnoucí živly v Německu po dobu minulé ge_

nerace' se nevymezovaly v či marxistické tvďi socialismu, ale vuči jeho
liberálním prvkťrm: internacionalismu a demokracii. A jakzaěinalo b t sta_

le více zÍejmé, že právě tyto prvlry tvo í p ekažky pro uskuteěnění socialis_
mu, sbliŽovali se levicoví socialisté více a více se socialisty na pravici.
A právě spojení antikapitalisticlc'ch sil pravice a levice, firze radikálního
a konzervativního socialismu, p ipravily Německo o vše, co v něm bylo
liberální.

Souvislost mezi socialismem a nacionalismem v Německu byla oďzaěát-
ku těsná. Stojí za povšimnutí, že nejvyntamnější p edchridci nacionálního
socialismu - Fichte, Rodbertus a Lassalle _ jsou zarove i uzrávan mi otci
socialismu' Zatimco teoretick socialismus ve své manristické podobě ídil
německé dělnické hnutí, autorita sk ' a nacionalisticlc'prvek ustoupil na
čas do pozadi. Ale nikoli na dlouho.' od roku l9l4 vynistal zÍad manris-
tického socialismu jeden učitel za druh m, kter'vedl do stáda nacionálního
socialismu nikoli konzervativce či reakcioná e, ale těŽce pracující mladé
dělníky a ideďisty. Teprve potom nabyla vlna nacionalistického socialismu
většího v znamu a rychle p erostla v hitlerovskou dokÍrínu. U zrodu mo-
derního vvoje, kter'p inesl německy narodní socialismus, stojí válečná
hysterie roku 1914, která kvuli porážce Německa nebyla nikdy zcela vylé_
čena. Na jeho vzestupu v tomto období se ovšem do zrračné míry podepsala
podpora star ch socialistri.

Snad prvním a v někte4 ch ohledech nejtypičtějším p edstavitelem toho_

to v voje byl zesnul profesor Werner Sombart, jehož slavná kaiha Hdn-
dler und Helden (,,obchodníci a hrdinové") vyšla v roce l9l5. Sombart
začínal jako marxisticlc'socialista a ještě v roce 1909 mohl s hÍdostí tvrdit,
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že velkou část svého životazasvětil boji za myšlenky Karla Marxe. Velmi se

zasloužil o rozší ení socialistíck 'ch myšlenek a odporu v či kapitalismu

nejrumějších odstínri po celém Německu, a jestliže do německého myšlení

proniklo více manristiclc ch prvlni než v jakékoli jiné zemi p ed Ruskou

revolucí' byla to z ve|ké části Sombartova zasluha. Jednu dobu byl považo-

vinzavynikajícího zástupce pronásledované socialistické inteligence, kte-

r kvťrli sv'm radikálním názorum nemohl získat místo na univerzitě.

A dokonce i po poslední válce byl v Německu i jinde vliv jeho historického

díla, které si zachovalo manristich. p ístup i poté, co p estal b t manristou

v politice, nesmírně siln ' a patrn zejména v pracích ady anglick 'ch

a americk 'ch plrínovačri.
Ve své válečné knize tento socialista staré školy vítal ,pěmeckou válkď'

jako nevyhnuteln konflikt mezi anglickou obchodní civilizaci a heroickou

kulturou Německa. Jeho pohrdání pro ,,obchodnické" náuory Angličanri,
kte í ztratili všechny válečnické instinkty, nezná hranic. Nic není v jeho

očích opovrženíhodnější než všeobecné ťrsilí o štěstí jednotlivce a to, co

oaračuje za v dčí zásadu anglické morálky: Buď spravedlivy, ,,abys dlou-

ho živ byl a dob e se ti vedlo Íta zemi". To je podle něj ta 
',nejhanebnější

zásada, kterou kdy obchodnická mysl vyplodilď'. ,Německá idea státu,"
jak ji formuloval Fichte, Lassalle a Rodbertus, spočívá v tom, že státneza-
kládají ani neutvií ejí jednotlivci, ba ani skupina jednotlivcri a jeho irěelem

není sloužit zájmrim jednotlivcri. leto Vollrsgemeinschaft, ve kterém jednot-

livec nemá práva, ale pouze povinnosti. Naroky jednotlivce jsou pouze plo-

dem obchodnického ducha. ,,\,Íyšlenky roku 1789" - volnost, rovnost, bra-

trství _ jsou typicky obchodní myšlenky, které nemají jin ričel než zabez'
peěit pro jednotlivce určité v'hody.

P ed rokem 1914 byly všechny pravé německé ideály heroického života
smrtelně ohroženy nezastaviteln m postupem anglick ch obchodních ideá-

lri, anglického pohodlí a anglického sportu. Nejenže Angličané samotrí byli
naprosto zkaženi,neboť každ odbora se u nich utápěl v ,,marastu pohod-

lí", ale začali dokonce futo nákazu ší it mezi ostatrí narody. Pouze díky
válce si Němci p ipomněli, že jsou ve skutečnosti válečniclcm národem,

v němž všechny aktivity, a zejména aktivity obchodní, jsou pod ízeny vo_

jenslc m irčelrim. Sombart věděl, že ostabrí narody se na Němce dívají spa-

trazato,že vá|ka je pro ně posvátná - on je však za to glorifikuje. Pohled na
válku jako na něco nelidského a nesmyslného je produktem obchodnidch
nazoru. Existuje vyšší život než životjednotlivce, a to život lidu a život
státu, a írkolem jednotlivce je se za tento vyšší stupe života obětovat. Vál_



ka je pro Sombarta naplněním heroického pohledu na Život, a válka proti
Anglii je navíc válkou proti opačnému ideálu, komerčnímu ideálu svobody
jednotlivce a anglického pohodlí, jehož nejopovrženíhodnějším projevem
jsou - holicí strojky nacházené v anglick 'ch zákopech.

Sombartriv v buch byl ve své době p íliš siln ' i pro většinu Němcri. Po
něm však p išel jin 'německ profesor s v zasadě stejn mi ideály v umírně_
nější a akademičtějši, ale tudíž ještě efektivnější formě. Profesor Johann
Plenge byl stejně silnou autoritou na Marxovy myšlenky jako Sombart. Jeho
kniha Marx und Hegel stojí u zrodu moderní hegelovské renesance mezi
manristick mi učenci a o ryze socialistické pov aze nánori, z nichž vy chár:i,
nemriže b t nejmenších pochyb. Z jeho početrr 'ch váleěn 'ch publikací je
nejdriležitějši t!t|á, ale ve své době velmi diskutovaná kniha s v'mluvn m
titulem 1789 and 1914: The Symbolic Years in the History of the Political
Mind (,,1789 a 19|4: Symbolická léta v dějinách politického myšlení"). Je
věnovaná konfliktu mezi ,,myšlenkami roku 1789" (ideálem svobody)
a,,myšlenkami roku l 9 14" (ideálem organizace).

Tak jako pro všechny socialisty, kte í swj socialismus odvozují od hrubé
aplikace vědeclc ch ideálri na problémy společnosti, je podle něj podstatou
socialismu organizace. Jak správně zduraz uje, organizace stála u zrodu
socialistického hnutí ve Francii na počátku devatenáctého století. Marx
a man<ismus zradili tuto základní ideu socialismu tím, že farraticky, leč uto-
picky wali na abstraktrí myšlence svobody. Teprve nyní si myšlenka organi-
zace opět p ichénína své v jin ch zemích, jak o tom svědčí dílo H. G. Wellse
(ehož kniha Fu ture in America měla na profesora Plengeho siln vliv a jehož
Plenge charakterizuje jako jednu znejvynaěnějších postav modemího soci_
alismu), zejména však v Německu, kde je nejlépe chápana a nejplněji usku-
teč ována. Valka mezi Anglií a Německem proto skutečně p edstavuje kon_
flikt mezi dvěma protikladn mi principy. ,,Ekonomická světová válka" je
ťetí největší epochou duchovního boje v moderních dějinách' Rovná se co
do vyznamu reformaci abvržoanirevoluci svobody. Jde o boj zavitězswí
nov'ch sil, zrozen 'ch z pokročilého ekonomického života devatenáctého
století: socialismu a organizace.

,,Protože Německo bylo ve sfe e myšlenek nejodhodlanějším uskuteč ovate_

lem všech socialistick ch snti a ve sfé e skutečnosti bylo nejmocnějším archi_
tektem toho nejorganizovanějšího ekonomického systému. _ My jsme dvacá_
té století. Ať válka dopadne jakkoli, my jsme p íkladem pro všechny nrírody.
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Naše myšlenky budou určovat cíle pro život lidstva. _ Dějiny světa nám

v současnosti nabízejí kolosální podívanoq jak nov vellc ideál proniká spo-

lu s nrámi ke konečnému vítězství, zatimco v Anglii se jeden ze světodějn ch

principu s konečnou platností hroutí."

Válečrrá ekonomik4 vywo ená v Německu po roce 1914, , 
je prvním usku_

tečněním socialistické společnosti a její duch je prvním aktivním, nikoli

po'|lze žáLdajicím projevem socialistického ducha. Díky pot ebám války se

v německém hospodrá ském životě zakotvila socialistická myšlenka, takže

obrana našeho národa p inesla lidstvu myšlenku roku 1914 - myšlenku ně-

mecké organizace, narodního společenství (Volks gemeins chaft) nacionalis'

tického socialismu. ... Aniž jsme si toho skutečně povšimli, cel náš poli-

tick život ve státě a v prumyslu postoupil do vyššího stadia. Stát a hospo_

ďá sw život vytvo ily novoujednotu. ... Pocit ekonomické odpovědnosti,

charakterizující práci statrího u edníka, pronikl do veškeré soukromé akti-

vity." Nové německé korporativní uspo adaní ekonomického života, které,

jak profesor Plenge pťtzlává, není ještě zralé ant ukončené, ,je nejvyšší

formou života stítu, která kdy na světě vaniklď'-

Profesor Plenge zprvu doufal, že se mu poda í smí it ideál svobody

s ideálem organizace,t eba do z.ílaéné míry pomocí naprostého, byť dob-

rovolného pod ízurí jednotlivce celku. Tyto trcy liberálních myšlenek však

z jeho spisťr rychle mizí. V roce 1918 již došlo v jeho mysli k dokonalému

spojení socialismu s bezohlednou mocí. Krátce p ed koncem váiky vryval
v socialistickém ěasopise Die Glocke své spoluobčany následujícím zp -

sobem:

,,Je nejvyšší čas, abychom si uvědomili, že socialismus se musí dostat

k moci: nikdy nesmí moc slepě zrušit. A životně driležití otázka pro socialis_

mus v čase války narod nutně zní: kter národ je na prvním místě povolán

k moci, protože je p íkladrr m vridcem v organizaci národ ?"

P edpovídá také všechny myšlenky, které měly nakonec ospravedlnit

Hitleruv,'nov' ád":

,,P ísně v7llts zpohledu socialismu (kter je totéž co organizace), není snad

absolutní právo národri na sebeurěení právem na individualistickou ekono-

mickou anarchii? Jsme ochotni udělit naprosté sebeurčeníjednotlivci v eko_

nomickém ávotě? Drisledn socialismus muže lidem p ianat právo na po&ri
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kání pouze v souladu s reáln 'm rozdělením sil, takjakjsou dějinn m proce-
sem určeny."

Ideály' lrteré Plenge tak jasně vyjáďil, byly populární zejména v určif ch
kruzích německych vědcri a inženyru, znichžmobtá i privodně pocházejí.
Ti volali po centrálně plánované organizaci všech aspektri života p esně tak,
jako to nyní hlasitě žádaji jejich kolegové v Anglii a v Americe. V jejich
čele stojí slavn chemik Wilhelm ostwald, jehož jeden vrok na toto téma
si získal jistou proslulost. Úaainc ve ejně prohlasil, že ,,Německo chce or_
ganizovat Ewopu, které až dosud organizace chyběla. Prozradím vám nyní
velké tajemství Německa: my, či spíše německá rasa, jsme objevili v zran
organizace. Zatimco ostatní nrárody stale ještě žijí pod režimem individua-
lismu, my jsme již dosríhli stadia organizace."

Velmi podobné myšlenky byly běžné i v u adě německého surovinového
diktrítora Waltera Rathenaua, kter - ačkoli by se o ásl, kdyby si uvědomil
následky své totalitrí ekonomie _, si zaslouží v znamné místo v každé po-
drobnější historii vvoje nacistich'ch myšlenek. s\.mi spisy formoval snad
vicnež kdokoli jin ekonomické nánory generace' která vyrostla v Němec-
ku během poslední války a těsně po ní, a někteíi z jeho nejbližších spolupra-
covníkri měli později vytvo it páte ídícího u adu G ringovy pětiletky. Vel_
mi podobná byla i valná črást učení dalšího b valého marxisty Friedricha
Naumanna' jehož Mitteleuropa se dočkala pravděpodobně největšího zá-
jmu ze všech válečn ch knih v Německu.2

Teprve aktivní socialisticlc'politik, člen levého k ídla socialistické stra_
ny v Reichstagu, rozvinul tyto myšlenky nejdrisledněji a rozší il je široko
daleko. Paul Lensch charakterizovaljiž ve sv ch ranějších knihách válku
jako ,,ritěk anglické buržoazie p ed postupujícím socialismem" a vysvětlo-
val, jak odlišn je sociďistick ideál svobody od anglické koncepce. Ale
teprve jeho fietí a nejrispěšnější válečná knihaThree Years of World Revolu-
tion (T i roky světové revoluce) dovedla jeho myšlenky - pod Plengovm
vlivem - k největšímu stupni rozvoje.3 Lensch svrij argument zakládá na
zajimavém a v mnoha ohledech pravdivém historickém pojednání o tom,
jak Bismarckťrv ochraná sk režimumožnil v Německu postupnou koncen-
traci prumyslu a kartelizaci, která z marxistického hlediska p edstavovala
vyšší stadium prumyslového vvoje.

,,V 'sledkem Bismarckova rozhodnutí v roce 1879 bylo, že Německo na sebe
vzalo roli revolucionií e, totiž stítu, jenž má váledem ke zbytku světa posta-
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vení p edstavitele vyššího a pokročilejšího ekonomického systému. Jakmile si

toto uvědomíme, měli bychom vnímat, že Německo p edstavuje v současné

světové revoluci revoluční stranu ajeho největší nep ítel Anglie lantrarevo'

luční stranu. Tato skutečnost dokazuje, jak mal vliv má stáfirí uspo ád.íní

země, ať vž je liberalní a republilcínské, nebo monarchické a autokratické, na

to, zdamábytdaná země z hlediska dějinného vyvoje povaŽovánaza|iberál-

ní, či nikoli. Řečeno bez okolk , naše pojetí liberalismu a demokracie atd. se

odvozuje od myšlenek anglického individualismu, poďe nichž je stiít se sla-

bou vládou liberálním statem a kždé omezení svobody jednotlivce se pova-

htje za produkt autokracie a militarismu."

V Německu, onom ,,dějinami určeném p edstaviteli" této vyšší formy

hospoda ského života' ,'se boj za socialismus nesmírně zjednodušil, neboť

zde všechny podmínt<y pro vmik socialismu existovaly p edem. Pro každou

socialistickou stranu bylo tudíž živobrě driležité, aby se Německo svou re-

volucí vitémě postavilo nep átelrim, a splnilo tak své historické poslání,

spočívající v roznícení revoluce po celém světě. Proto se válka zemí Doho-

dy proti Německu podobala pokusu malé buržoazie p edkapitalistického

věku zabránit ťrpadlrrr své vlasbrí ídy."
organizace kapitalu, pokraěuje Lensch,,,která začala nevědomlcy již

p ed válkou a která během války pokrač,ovala již vědomě, bude systema_

ticky probíhat i po válce. Neděje se tak z touhy po nějakém umění organi-

zace, a už vribec ne proto' žeby| socialismus lznánjako vyšší princip

v voje společnosti. T ídy, které dnes v praxi prosazují socialismus, jsou

teoreticky jeho zap ísáhl mi odpurci, nebo jimi aspo ještě nedávno byli.

Socialismus pÍicháni, a ve skutečnosti již do jisté míry p išel' protože bez

něj již nem žeme žít."
Jedin , kdo této tendenci stale odolává, jsou liberálové. ,,Tato skupina

liď, kte í podvědomě uvažují podle angliclcch mě ítek, zahmuje celou vzdě-

lanou německou buržoazii. Jejich politické pojmy ,svobody' a ,občanslc'ch
práv', konstitucionalismu a parlamentarismu vychazejí z individualistické-

ho pojetí světa, jehož klasiclcm ztělesněním je anglick liberalismus a jež

p ijali za své mluvčí německé bwžoazie v padesátch, šedesátch a sedm-

desáf ch letech devatenáctého století. Tato mě ítka jsou však zastara|á

arozbiÍá,takjako by|zastzral angliclc liberalismus rozbitválkou. Nyní je

eba zbavit se těchto zděděn ch politick ch idejí a podílet se na rustu nové-

ho pojetí sti{tu a společnosti. V této sfe e musí socialismus p edstavovat

vědomou a odhoďanou opozici vriči individualismu. V této souvislosti je
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p ekvapivou skutečností, že v takavaném ,reakčním' Německu si dělnické
t ídy vydobyly mnohem pevnější a mocnější postavení v rárrci života státu
než v Anglii nebo ve Francii."

Lensch poté p echázi k,6vaze, která v sobě opět má mnoho pravdy
a zaslouži s i zamyšlení :

',Poté, co sociální demokaté zabrali za pomoci všeobecného hlasovacího prá-
va v Reichstagu, stiítním parlamentu, městslc'ch radách, obchodních soudech,

nemocenslcj'ch fondech atd. všechna Kesla, která mohli získat, pronikli velmi
hluboko do organismu státu' Cenou, kterou však za to museli zaplatit, bylo to,

že stÁtna oplátku vyvíjel siln vliv na dělnické t ídy. Jejasné, že v d sledku
padesátiletého horlivého irsilí socialist strítjiž dávno není tím, čím byl v roce
l 867' kdy bylo všeobecné volební právo poprvé uplatněno. Ziírove však pla-
tí, že sociální demokraciejiž také není, čím tehdy byla. Stát prošel procesem

socializace a sociální demolcracie prošla procesem zestátnění."

Plenge a Lensch postupně dodali hlavní myšlenky bezpros edním vud-
crim nacionálního socialismu, zejména oswaldu Spenglerovi a Arthuru
Moellerovi van der Bruckovi, abychom za všechny uvedli jen dvě nejmáL-
mější jména.a Je diskutabilní, nakolik lze prvně jmenovaného považovatza
socialistu. Stačí však uvést několik ukazek jeho argumentu z knihy Prussi-
anism and Socialism (Prušáctví a socialismus) z roku 1920, a bude zahy
zjevlé, Že pouze formuluje myšlenky německ ch socialist . ,,Starj' duch
prušáctví a socialistické p esvědčení, které dnes Žijivevzájeané nenávisti
jako dva brat i, jsou ve skutečnosti jedno a totéž." P edstavitelé záryadni
civilizace v Německu, němeětí liberálové, jsou ,'rreviditelnou anglickou ar_

mádou, kterou po biwě u Jeny Napoleon zanechal na německé pridě". Pro
Spenglera byli lidé jako Hardenberg a Humboldt i všichni ostatní liberální
reformáto i ,,angličtí". Poďe něj však bude tento ,,angliclc " duch nakonec
vytlačen německou revolucí, kterázašalav roce 1914.

,,T i poslední národy Západu usilují o t i formy existence, reprezentované slav-
n mi hesly: volnost, rovnost, společenství. V politice se objevují ve formě
liberálního parlamentarismu' sociální demokacie a autoritríského socialis-
mu.s ... Německ', respektive prusk instinkt nrírn íká, že moc náleŽí celku.
... Každj/ dostane své místo. Člověk buď dává ro7kazy, nebo je plní. V tom
spočívá už od osmnáctého století autoritrí slc socialismus, z podstaty nelibe_

rální a antidemokatickj', alespo ve smyslu anglického liberalismu a fran_

150 151

couzské demokracie. . .. V Německu existuje ada nenáviděn 'ch a neslavn 'ch

věcí, ale pouze liberalismus je na německé pridě ve skutečném opowžení."

,,Struktura anglického státu se zakládánarozlišování mezi chud 'mi abohab -

mi, pruského pak na rozdílu mezi velením a poslušností. Na zrikladě toho se

fundamentrílně liší i v zrram t ídních rozdílri v obou zemích."

Poté, co poukazal nazásadnirozdilmezi anglichm konkurenčním sys-

témem a prusk m systémem ,,ekonomické správy" al:ťrrázal (vědomě pod

Lenschov m vlivem), jak od Bismarckov 'ch čas nab vala zámémá orga-

nizace ekonomické činnosti postupně stále více socialistick'ch forem, Spen-

gler pokračuje:

,,V Prusku existoval skutečn ' strít v tom nejambici arěj ším slova smyslu. P ísně

vzato v něm nemohly existovat žádné soulaomé osoby. Každ 
' 
kdo žil v tomto

systému, fungujícím s p esností hodinového s oje, byl do něj nějalcm zp so-

bem zapojen. Řízení věcí ve ejn ch proto nemohlo b t svě eno soukrom 'm

osobám, jak to p edpokláďí parlamentarismus. Jednalo se o ri ad (lzt) a poli-
tik byl sluŽebníkem ve ejnosti, služebníkem celku."

,,Pruská ideď' vyžaduje, aby se každ stal státrrím u edníkem _ aby veš-

keré mzdy a platy byly urěovany státem. P edevším správa veškerého ma-
jetku se stiívá státem placenou funkcí. Stát budoucnosti je stát u edníkťr -
Beamtenstaal. Ale ,,rozhodující otánka nejen pro Německo, ale pro cel '

svět, kterou musí Německo vy ešit za svět, ni: Má v budoucnu vládnout
stat obchodu, nebo obchod strátu? Tva í v tva této otínce spl vají prušáctví
a socialismus v jedno. ... Prušáctví a socialismus bojují s Anglií ukrytou
v nďem st edu."

od toho pak už zbyvaljenom kruček, aby patron národního socialismu
Moeller van der Bruck nazval první světovou válku konfliktem mezi libera-
lismem a socialismem: ,,Prohráli jsme válku se Západem. Socialismus pro-

hrál v boji s liberalismem."6 Stejně jako pro Spenglera je tedy i pro něj

liberalismus rihlavním nep ítelem. Moeller van der Bruck oslavuj e fakt, že

,,dnes už v Německu nejsou žádní liberálové. Jsou zde mladí revolucioná-
i - a mladí konzervativci. Kdo by však drres byl liberálem? '.. Liberalismus

p edstavuje živoÍrí filozofii, od které se nyní německá mládež s hnusem,

hněvem a zcela mimo ádn m pohrdáním odvrací, protože neexistuje nic, co

byjí bylo cizejší, odpudivější a co by více odporovalojejí vlasbrí filozofii.
Pro německou mládež je dnes liberál hlawím nep ítelem;'T etí íše Moel-



lera van der Brucka měla drát Němcrim socialismus uzprisoben ' jejich povaze
a nepošpiněn západními liberálními myšlenkarrri' A to se také poda ilo.

Všichni tito auto i nep edstavovali v žádném p ípadě izolovanéjevy' Již
v rcce 1922 mohl nezričasfirěn pozorovatel hovo it o ,,zvláštním a na první
pohled p ekvapivém jevu", kter' bylo tehdy možrré v Německu sledovat.

,,Boj proti kapitalistickému adu je poďe tohoto názoru pokračováním vál-
ky se zeměmi Dohody, která je nyní vedena zbraněmi ducha a hospodár ské
organizace a p edstavuje cestu k praktickému socialismu a náwat německé-
ho lidu k jeho nejlepším a nejvznešenějším tradicím."7

Boj proti liberalismu ve všech jeho formách, liberalismu, kterj' uštěd il
Německu poriížku, byl myšlenkou, která spojovala socialisty i konzervativ-
ce do jednoho tábora. Zpočátku byly t5rto myšlenky nejochotněji p ijímány
p edevším v ,,Německém hnutí mládeže", které bylo názorové témě bez

Újimkv socialistické a v němž bylo splynutí socialismu a nacionalismu p i-
vedeno k dokonalosti. Koncem dvacát'ch let a p ed p íchodem Hitlera
k moci se kolem časopisu Die Tat shromáždil v čele s Fredinandem Friedem
kroužek mlad 'ch muž , kteqil se stal v intelektuální sfé e hlavním nosite_
lem této tradice. Friedova Y'niha Ende des Kapitalismus je snad nejtypičtěj-
ším produktem této skupiny Edelnazistti,jak se jim v Německu íkalo. Je
znepokojivá p edevším svou podobností s množstvím literatury, s kterou se
dnes setkáváme v Anglii a ve Spojen ch státech, kde mťržeme pozorovat
stejné sbližování socialist z pravice a levice a témě stejné pohrdaní pro
vše, co je ve starém slova smyslu liberální' ,'Konzervativní socialismus"
(a v jin ch kruzích také ,,Kesťansk ,socialismus") se stal heslem, pod nímž
velká ada autoru p ipravila atmosféru, v níž potom uspěl ,pacionální soci-
alismus". Dnes u nrís p evládá proud ,,konzervativního socialismu". A ne_

skončila snad válka proti západním velmocím vedená ,,zbraněmi ducha
a hospoda ské organizace" témě rispěchem ještě d íve, než začala válÝ'a
skutečná?
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ToTALlrÁŘl MEzl tlÁul

Když si moc nasadí masht politického organizování, začne p sobit

tai neodolateln m kouzlem, že promění společenství svobodnych lidí
y totalitní státy.

LIST,,THE TIMES* (LoNDÝN)

Samonrá obludnost činťr totalitrích vlád, místo aby budila v osvícenějších

zemích obavy, že by podobn ,systém mohljednoho dne vzniknout i u nich,

spíše jako by posilovala jejich jistotu, že zde k něčemu takovému nikdy
jojít nemriže. PodívámeJi se na nacistické Německo, p ipadá nám, že nás

oďněj dělí tak hluboká propast, že nic ztoho, co se děje tam, nem že mít

pro dÉní u nas žádn v n arr. Tento rozdíl se trvale prohlubuje, což jako by
^vyvracelo 

jakékoli námtaky toho, že bychom se mohli ubírat podobn m

..ěr.*. Nezapomínejme však, že ještě p ed patnrícti lety by se možnost, že

se něco takového p ihodí v Německu, zdála stejně neuvě itelná nejen deva-

desáti procent m Němcri samotn 'ch, ale i většině nep átelsky naladěn ch

zahraničních pozorovatelri (jakkoli dnes p edstíraji' že jim bylo vše od za-

čátku jasné).

Jaklsmevšak na těchto strránkách již d íve nazrračili, naše demokratické

země se nepodobají Německu dneška, ale Německu p ed dvaceti až t iceti

lety. Mnohé rysy, které se tehdy pov ažovaly za,'typicky německé", lze dnes

stejně dob e najít nap íklad i v Anglii a ada věcí nasvědčuje tomu, že tento

v voj bude pokračovat.' 
Nějvy"namnější z těchto p ízrak jsme si již uvedli - rostoucí sbližování

ekonomick 'ch nazoru pravice a levice a jejich společn odpor v ěi tomu
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liberalismu, kterj/ byl kdysi společn m základem většiny hnutí v anglické
politice. Jak ekl srím Harold Nicolson, za poslední vlády konzervativcri
byli ,,ti nejnadanější" v adách stranické opozice uvnit konzervativní stra_
ny ,,srdcem socialisté".l Je rovněŽ mimo diskusi, Že ada socialist chová
dnes stejně jako za časri fabiríncri více sympatií ke konzervativc m než
k liberálrim. S tím uzce souvisí i ada dalších rysťr: sílící uctívání státu, ob_
div k moci a k velikosti pro velikost samotnou, nadšení pro ,,organizaci..
všeho druhu (které dnes íkáme,,plánování") a,,neschopnost nechat vše na
spontiínní síle organického r stu", nad kterou v Německu bědoval p ed še_
desáti lety dokonce i von Treitschke - to vše je dnes stejně typické pro
Anglii jako kdysi pro Německo.

Pro lepší p edstavu o tom, jak daleko Anglie v poledních dvaceti letech
postoupila na cestě ve stopách Německa, je dobré si p ečíst některá seri z_

nější pojednání o rozdílech mezi britslcmi a němeclcjminiuory na politic-
ké a mravní otivky, která se v Anglii objevila během poslední války. Britská
ve ejnost tehdyjistě dokázala tyto rozdíly odhadnout správněji než dnes; ale
zatimco v té době byli Angličané na svou odlišnou tradici hrdí, dnes se lidé za
většinu politiclc ch nárori považovan ch kdysi za typicky anglické jakoby
napril stydí, pokud je p ímo nezawhují. Nebudeme p íliš p ehránět, prohlásí-
meJi, že ěím ,,angličtější" se autor píšící o politiclc'ch či společenslcch pro-
blémech tehdy světu jevil, tím více se na něj dnes ve vlastní zemi zapominá.
Lidé jako lord Morley ěi Henry Sidgwick, lord Acton nebo A. V. Dicey, kte í
byli tehdy p edmětem obdivu po celém světě jako vynikající p íklady politic_
ké moudrosti liberální Anglie, jsou pro dnešní generaci do značné míry za-
staral mi viktorianci. Snad nic tuto změnu neilustruje lépe než fakt, že za-
tímco sympatií k Bismarckovi se v současné britské literatu e najde haba-
děj, jméno Gladstone pronáší mladší generace většinou s pohrdavm ušklíb-
nutím nad jeho viktorirínskou morálkou a naivním utopismem.

P ál bych si, abych v několika odstavcích dokánal vyjád it, jak hluboce
mne znepokojila ěetba několika anglick ch pojednaní o myšlenkách, které
v Německu p evládaly během poslední války, kde se témě každé slovo da
vztríhnout nanánory tolik typické pro současnou anglickou literaturu. Stačí,
když ocituji krátkou pasáž z lorda Keynese, popisujíci ,,hÍť;iz;tť', kterou
v roce 1915 nalezl v jednom typicky německém díle té doby. Popisuje, jak
podle jistého německého autora,,musí pr mysl i v době míru z stat mobili-
zován. Právě to má na mysli, když hovo í o ,mobilizaci nďeho prumyslové_
ho života'(revidovaná verze názw díla). Individuďismus musí absolutně
skončit. Musí vzniknout soubor naíizeni,jehož cílem není větší štěstí jed_
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notlivcri (profesor Jaffé se nestydí vyslovit to takto obšírně), ale posilování

organizované jednoty státll za ričelem maximální možrré efektivity (Leist-

ungsrtihigkeit), jejíŽ vliv na prospěch jednotlivce je pouze nep ím . - Tato

děsivá doktrína je zalcuklená v jakémsi idealismu. Stát doroste do ,uzav ené

jednoty' a stane se de facto Platonov 'm ideálem _ ,Der Mensch in Gros-

sen.. Nadcház ejici mit s sebou p inese zejména posílení myšlenky zasaho_

vrání státu do prumyslu. ... Zalraniění investice, emigrace, prumyslová po_

litika, která v posledních letech pohlížela na cel 'světjako najeden trh -
to vše je p íliš nebezpečné. Star ekonomick ' ád, kter' dnes umírá, je za_

ložen na zisku a nové Německo, p edstavující sílu bez ohledu na zislc typic-

kou pro dvacáté století, je p edurčeno p ivodit konec kapitalismu, kter'p ed

sto lety p išel z Anglie."2 odhlédneme-li od toho, že podle m 'ch infomrací

se žádny anglick autor dosud neodvažil otev eně snižovat hodnotu štěstí

jednotlivce, najde se snad v tomto textu pasi ,kteráby neodriížela mnohé

myšlenky současné anglické literatury?
A nepochybně nejen myšlenky, které v Německu i jinde p ipravily cestu

totalitarismu , a\e iÍada zísad totalitarismu samofirého nep estavá lidi v mnoha

zemích stále více fascinovat. V Anglii by sice jen málokdo - pokud vťrbec

někdo _ byl ďejmě ochoten spolknout totalitarismus se vším všudy, většina
jeho jednotliv ch rysri nám však už byla z té či oné strany doporučovana.

Sotva by se našla stránka z Hitlerovy knihy, kterou by nrím někdo v Anglii
nebo vAmerice nedoporučoval p evzít a použít pro vlastrí ťrčely. To platí

zejménao adě lidí, kte í jsou bezpochyby Hitlerovmi smrteln 'mi nep áte_

li kwli jednomu specifickému rysu jeho systému. Neměli bychom nikdy
zapominat,že Hitleruv antisemitismus si zrrep átelil nebo vyhnal z jeho země

mnoho lidí, kte í jsou jinak v každém ohledu zap isáhl mi totalita i němec-

kého typu.3

Žaang obecn popis nem že čtenái dostatečně ukánat podobnost ady

současn ,ch anglick 'ch politick ch spisri s díly, které v Německu rozbily

víru v západní civilizaci a navodily myšlenkovou atmosféru, v níž mohl uspět

nacismus. Spíše než ve specifick'ch argumentech je zde podobnost v postoji

k ešení problém - stejná ochota zp etrhat všechna kultumí pouta s minulostí

a vsadit vše na rispěch jednoho konkrétního experimentu. Co platilo
v Německu, totlž že většina spisri p ipravujících pridu totalitě vyšla z per

up ímn 'ch idealist a často lidí na vysoké intelektuální rirovni, platí
i v demokratick ch zemích. A tak p estože nerťr správné vybírat si určité

liď jako p íklady líuori,které zastávají i stovky jin ch, nevidím jin zp -

sob, jak efektivně vkínat,kam až tento vvoj ve skutečnosti postoupil'
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Umyslně si budupro ilustraci vybÍratautory jejichžup ímnost a dobré rimysly
jsou nade vší pochybnost. Ale p estože doufám, že se mi takto poda í uká_
zat rychlost, s jakou se u nás myšlenky plodící totalitarismus dnes ší í, mám
jen malou naději, že dokáh'vysvětlit stejně driležitou podobnost, která pa-
nuje v emocionální atmosfé e. Bylo by zapot ebí podrobně prozkoumat
všechny nenápadné změny v myšlení a jazyce, abychom mohli explicitrrě
formulovat to, co ažp íliš jasně rozemávámejako p ímaky známého vvo_
je' Setkáváte-li se s lidmi hovo ícími o po ebě stavět,,velké" myšlenky proti
,,malym" alal'razení starého,,statického" či,,dílčího.. myšlení novym,,dy_
namickym" a ,,globálním",bÍ4r zjistíte, že to, co se na pnmí pohled jeví
jako čir nesmysl, je p ímakem myšlenkového postoje, jehož projevy še
v této knize musíme zabyvat.

Jako první p íklad uvedu dvě díla jednoho nadaného učence, která si
v posledních letech získala velkou pozornost. Našlo by se jen málo p íkladri
ze současné anglické literatury, kde je vliv specifich ch německych myšle_
nek tak patrny jako vknihách profesora E. H. Carra Twenty Yearb Crisis
(Dvacetileta krize) a Conditions of Peace (Podmínky míru).

V první z těchto dvou knih se profesor Carr otev ené vynává ze své
p ináležitosti k ,, ,historické škole' realistti, která má svťrj privod v Německu
a jejiž vvoj sahá až k velik 'm jménrim Hegel a Marx... Realista, jak vy-
světluje, ,,dělá z morálky politickou funkci" a ,,nemliže logicky p ijmout
žádné hodnotové mě ítko kromě faktického". Tento ,,realismus" se t}picky
německ m zprisobem staví do protikladu k ,,utopickému.. myšlení' jehož
ko eny sahají do osmnáctého století, ,,které je v podstatě individualistické,
neboť lidské svědomí je pro něj nejvyšší instancí". Stará morálka se sv'mi
,,abstraktními obecn; mi principy" však musí zaniknout, protože ,,empirik
nakladá s každ m konkrétrrím p ípadem podle jeho jednotlivé podstaty".
Jin mi slovy, jediné, co hraje roli, je užitečnost; ajsme dokonce ujišťováni,
Že ,,zásada pacta sunt servanda neni morálním principem". Profesoru Car-
rovi p itom podle všeho nevadí, žebez abstraktních obecn ,ch zásad se ur_
čení podstaty věci st'ívá v hradně věcí libovolného nrízoru a že nemají-li
mezinárodní smlouvy morální závazlost,nejsou k ničemu.

Profesor Carr se skutečně domnívá - byť to nikde ne íká explicitrrě -, že
Anglie bojovala v poslední válce na špatné straně. Kažďy, kdo dnes mow
pročítrá pětadvacet let staré proklamace britslc'ch válečn 'ch cílri a porovná
je se současn mi nénory profesora Carra, jasně vidí, žejeho dnešní postoje
jsou tytéž jako ty, které se tehdy p ipisovaly Německu. Ten by na to z ejmě
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reagoval tim, že niuory tehdy proklamované v Anglii byly pouze produk-

tem britského pokrytectví. Jeho neschopnost rozlišovat meziideály zastá-

van mi v Britanii a těmi, které panují v dnešním Německu, lze dob e ilu_

strovat na vyroku, že ,je pravda, žekdyž prominentní nacista twdí, že ,vše,

co prospívá německému lidu, je správné' a vše, co mu škodí, je špatné',

dopouští se stejného ztatoŽněni národního zátjmu suniverzálním právem'

které v anglicky mluvících zemích již dávno zavedli lidé jako [prezident]
Wilson, profesor Toynbee, lord Cecil a ada dalších".

Jelikož se knihy profesora Carrazabyvají mezinarodními problémy' pro-

jevuje se jejich typická tendence nejz etelněji právě na tomto poli. Jeho

p edstava budoucí společnosti je však poďe naznakťr, které zjeho díla vy-
svítají, rovněŽ postavena na totalitním modelu. Někdy se člověk musí

dokonce ptát, zda je tato podobnost nráhodná' nebo rimyslná' Uvědomuje si

na p íklad profesor Can, tvrdíJi, že ,,rozlišení mezi ,spoleěností' a ,sťátem',
ntámé z myšlenek devatenáctého století, už dnes nedává p íliš velk ' smy_

sl", že tím vlastrě kopíruje učení p edního nacistického teoretika totalitaris-

mu Carla Schmitta a de facto také podstatu definice totalitarismu, kterou

autor sám pro tento termín zaved|? Nebo že p edstava o tom, že ,,rnasová
tvorba nazoru je drisledkem masové v roby zboži", a fudíž,,p edsudky

mnoh ch dnešních liď vuči slovu propaganda rizce souvisejí s p edsudky
v či regulaci prumyslu a obchodu", je ve skuteěnosti apologií pro manipu-

laci s ve ejnym míněním, kterou praktikují nacisté?

Ve své novější knize Conditions of Peace odpovídá profesor Carr na otáz-

ku, lrÍerou jsme uzavírali p edchozí kapitolu, s velk m durazem kladně:

,),Iitězové prohráli mír a sovětské Rusko a Německo jej vyhrály' protoŽe za-

tímco vítězné země nadále kázaly a částečně i uplat ovaly kdysi moŽná plat-

né, nyní však nezdravé ideály práv nrírodri na sebeurčení a kapitalismu laissez

faire, zatímco poražené země, postupující vědomě či nevědomě kup edu na

vlně dvacátého století' se snažily budovat svět ve většíchjednotkách pomocí

centralizovaného plánovríní a regulace."

Profesor Carr kompletně p ebírá němeclc'válečn poKik o socialistické

revoluci V chodu proti liberálnimu Západu, v jejimž čele stojí právě Ně_

mecko: ,,Revoluce, která zaěa|a minulou válkou a která byla hnací silou

všech v'znamnějších politick ch hnutí za posledních dvacet let ... revoluce

proti hlavním myšlenkám devatenáctého století: liberální demokracii, ná-

rodnímu sebeurčení a ekonomice laissez faire'" Jak sám správně íká, ,,bylo

157



témě nevyhnutelné, aby toto zpochybnění myšlenek devatenáctého století,
na nichž se Německo nikdy zcela nepodílelo, našlo své nejsilnější protago-
nisty právě v Německu". Na zárkladě fatalistického postoje všech pseudo-
historikri od dob Hegela a Manre je tento v voj prezentován jako nevyhnu-
telny: ,,nÁme směr, kte4 m se svět ubirá, amusíme se p ed ním buď sklo-
nit, nebo zah5mout."

P esvědčení, že tento tend je nevyhnuteln ', se obyčejně zakJádá na má-
m 'ch ekonomick ch bludech - na p edpokládané nubrosti všeobecného rus-
tu monopolri v drisledku technologického v voje, na ridajné ,,potenciální hoj-
nosti" a podobn 'ch populrámích sloganech, které se v dílech tohoto typu vy_
skytují. Profesor Carr není ekonom a jeho ekonomické argumenty obecně
neobstojí p ed seri mím zkoumiíním. To mu však stejně jako další jeho ná_
zor, ktery _ j ak j e pro něj typ ické _ zastÁv á současně, totlž Že vy nan ekono_
mického faktoru v ávotě společnosti rapidně klesá, nebrání v tom, aby veške_
ré své p edpovědi o nevyhnuteln ch vvojích zakJádalna ekonomick ch ar-
gumerrtech či abyjako svuj hlavní požadavek pro budoucnost uváděl ,p ehod-
noce'lrí demokaticlc ch iderílri,rovnosti' a,svobody' v ekonomickern smyslu!"

Pohrďíní, sjalcm se profesor Carr divá na všechny myšlenky liberální
ekonomie (kter m sve epě fiká myšlenky devatenáctého století, ačkoli ví, že
,,Německo je nikdy zcela nesdílelo" a již v devatenactém století praktikovalo
většinu principri, které on nyní hlásá), je stejně hlubokéjako u kteréhokoli
německého autora citovaného v p edchozí kapitole. P ebírá dokonce němec_
kou tezi, jejínž privodcem je Friedrich List, že svobodn .obchod byl politi-
kou vhodnou apo ebnou pouze pro specifické zájmy Angliev devatenáctém
století. Nyní však,je umělé vytvo ení urěitého stupně soběstačnosti nutnou
podmínkou spo ádané existence společnosti". Je,pemyslitelné,., abybyl,ppět
zaveden rozpt lenější a obecnější světov'obchod.'. pomocí ,odstranění ob-
chodních barier' či movuoživením principri laissez faire devatenácteho stole-
tí". Budoucrrost pa í ,'hospodďství ve velkéď' _ Grossraumwirtschaft ně-
meckého typu: ,,V 'sledku, o nějž usilujeme, lze dosáhnout pouze záměmou
reorgantzací ewopského života, jakou realizuje Hitler!..

Když toto vše uvážíme, těžko nás p ekvapí, kdyžv Canově knize najdeme
odďl nazvan ,Morální funkce války", v něÍlž autor blahosklonně lituje 

',lidi
s dobr mi rimysly (zejména v anglicky mluvících zemích), kteí, jsouce od-
kojeni tradicí devatenáctého století, twdošíjně považují válku za nesmyslnou
a bez čelnou," a raduje se z ,pocitu smyslu a vymamu,,, kter válka jakožto

''nejmoorější 
nástroj společenské solidarity" vytvrí í. Všechnytyto nazoryjsou

nrám dob e mátné _ nehledali bychom je však v dílech angliclcrch učencri.
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Nevěnovali jsme zatím dostatečnou pozornost jednomu rysu myšlenko-

vého vvoje v Německu za posledních sto let, kter'se dnes v tak ka totož-

né podobě objevuje i v anglicky mluvících zemích: že totiž vědci agitují za

,,vědecké,, uspo ádání společnosti. Ideál společnosti organizov ané,,skÍz

naskrz.. shora uspěl v Německu do zrračné míry ďky mimo ádnému vlivu,

kter' směli vědečtí a techničtí odborníci vyvíjet na utvá ení politick 'ch

a společenskych nazoru. Většina lidí si již neuvědomuje, že v moderních

dějinách Německa hráli profeso i politologie podobnou roli jako političtí
právníci ve Francii.a Vliv těchto politick ch vědc neprisobil v posledních

letech vždy na straně svobody: ,,netolerance rozumu", tak často patrná

u vědeck ch odborníkri, nedostatek trpěliv sti se zp soby obyčejn ch lidí'
s níž se tak ěasto setkiívifune u expert , a pohrdání pro vše, co vědomě nez-

organizovaly kvaliurější mozky poďe vědeckého projektu - to vše byly jevy
typické pro ve ejn ' život v Německu po generace p edtím, než se dostaly

do pop edí vAnglii. A snad žádná země neilustruje lépe než Německo
v letech 1840 až 1940 drisledky, které má pro niárod posun značné části

vzdělávacího systému od humanitních věd k ,,reáln m vědám".s

ochota, s jakou se nakonec aŽ na několik vjimek dali němečtí učerrci

a vědci do služeb nov ch vládcri, p edstavuje tu nejsmutnější a nejtrapnější

podívanou z celého vzestupu nacionálního socialismu.6 Je dob e mámo, Že

zejména vědci a inžen i, kte í se tak hlasitě prohlašovali za vťrdce v pocho-

du za nov mi a lepšími zitÍky, se nové tyranii pod íďli prakticky nejochot_

něji ze všech t íd.7

V 'znamnou roli intelektuálri v p echodu společnosti k totalitě proroc-

ky p edpověděl v jiné zemi Julien Benda, jehož dílo Trahison des clercs
nab vá p i dnešním ětení _ patnáct let po svém vzniku _ nového vyzna'
mu. Zejména j edna pasríž této knihy si zaslouži velkou pozornost a zapa'
matování, chceme-li uvažovat o někter ch exkurzech angliclc ch vědcri

do světa politiky. Na místě, kde Benda hovo í o ,,naivní p edstavě, poďe

níž je věda zprisobilá hovo it o všech oblastech včetně morálky, pově e,

kterou - jak opakuji _ nám p ineslo devatenácté století. Musíme ještě zjis-

tit, zdati, kdo toto uěení proklamují, v něj skutečně vě í, anebo zda prostě

chtějí dodat hnutím svého srdce punc vědecké vážnosti, ačkoli dob e vědí,

že nejde o nic jiného než o hnutí srdce. Stojí za povšimnutí, že dogma,

podle něhož se dějiny íď vědeck mi zákony, kážou p edevším zastínci
svévolné moci. Je to zcelap irozené, neboť tím eliminují dvě skutečnosti,

které sejim nejvíce protiví, a sice lidskou svobodu a dějinnéjednáníjed_
notlivce."
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Už jsme se zmínili o jednom anglickém produktu tohoto typu - díle,
v němž vedle sebe na marxistickém pozadí stojí veškeré typické vlastnosti
totalitďského intelektuiíla, jmenovitě nenávist témě ke všemu, čím se od
dob renesance vyznačuje západni civilizace - a schvalovaní inkvizičních
metod. Nechceme zdeuvažovat o takto extrémním p ípadě a zamě íme se
raději na dílo, kteréje reprezentativnější a získalo si velkou publicitu. ÚtÉ
knížečka C. H. Waddingtona s charakteristiclcm nazvem The Scientific Atti-
tude (Yědeclc'postoj) je v born m p íkladem literatury aktivně podporo_

vané vlivn m britslcm t deníkem ďature,v níž se snoubí požadavek větší_

ho politického vyznamu pro vědce s vášnivou obhajobou masového ,,plá_
nování". Doktor Waddington sice nedává své pohrdání pro svobodu tak ote-
v eně najevo jako pan Crowther, jeho názory však nejsou o nic méně znepo-
kojivé. od většiny autoru stejného druhu se liší tím, že jasně chápe, a do-
konce zduraz uje, že jím popsané a podporované tendence vedou nevyhnu-
telně k totalitnímu systému. P esto mu takov' systém zjevně p ipadá lepší
než souěasná civi|izace, kterou p irovnává k,,divoké opičí kleci"'

Twzení doktora Waddingtona, že vědec je zprisobil ídit totaliurí spo-
lečnost, se zakládá p edevším natezi o tom, že ,,věda dokaže vynášet etické
soudy o lidském chování". Časopis Nature poskytl této propracované teorii
doktora Waddingtona maěnou publicitu. Tato teze je samoz ejmě dávno
nátmá od německ 'ch vědc -politikri a správně ji rozema|již J. Benda.
Abychom pochopili její vyznam,nemusíme chodit diineždo knihy doktora
Waddingtona. Svoboda, jak vysvětluje, ,je pro vědeckou diskusi velmi ne-
p íjemn pojem, mimo jiné i proto, Že vědec není p esvěděen,že po koneč-
né analyzeještě něco takového existuje". Nicméně se dovídáme, Že ,,věda
rozentávt'ten či onen drulr svobody, ale že ,,svoboda b t v st ední a lišit
se od svého bližního není ... vědeckou hodnotoť'. A je zjevné, že ,promis-
kuitrí humanitrí věd ', o nichž se doktor Waddington vyjad uje na mnoha
místech velmi nelichotivě, nás závažnymzprisobem sveďy na scestí tim,že
nas učily toleranci!

Skutečnost, žekdyŽ dojde na problémy společnosti či ekonomiky, je tato
kniha o ,,vědeckém postoji" všechno, jen ne vědecká, nás u tohoto typu
literatury už ani nep ekvapuje. Znovu zdenarí ime na všechna známá klišé
a nepodložené generalizace o 

',potenciální 
hojnosti" a nevyhnutelné ten-

denci k monopolrim, p estože,,nejlepší autority" citované na podporu těch-
to tvrzení se p i bližším zkoumríní ukiížou z velké části jako politické trak-
taty s pochybn m vědeclcm zililaJiem, zatimco seri zní studie o stejn ch
problémech jsou nápadně opomíjeny.
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Tak jako témě ve všech pracích tohoto typu jsou názory doktora Wad-

dingtona do anačné míry ovlivněnyjeho vírou v,,nevyhnutelné dějinné ten-

dence", které věda írdajně odhalila a které on sárn odvozuje od ,,hluboké

vědecké fi lozoťre" manrismu, jehož základnipojmy jsou,,témě , ne-li doce-

la totoŽné s těmi, na nicM stojí vědeck p ístup k p írodě" a - jak doktoru

Waddingtonovi napovídií jeho ,,soudnost" - p edstavují pokrok v či všemu,

co p išlo p ed nimi. A tak se doktor Waddington, byť ,,nem že zcela pop ít,

že Anglie j e nyní horší pro život, než bylď' v roce 1 9 1 3, těší na ekonomick '

systém, kter' ,,bude centralizovan a totalifirí v tom smyslu, že všechny as-

pekty ekonomického vvoje ve vellc'ch oblastech budou vědomě planová-

ny jako jednotn 'celek". A jeho naivní optimismus o tom, že svoboda myš_

lení bude v tomto ekonomickém zŤizeni zachována, nemá navzdory jeho

,,vědeckému postoji" lepší oporu než p esvědčeni,Že,,musí existovat velmi

cenné dťrkazy o otÍzkách,jimž člověk m že rozumět, anižje expertem",

jako nap íklad jestli je možné ,,kombinovat totalitarismus se svobodou

myšlení".
Podrobnější p ehled o ruan 'ch tendencích k totalitarismu v Anglii by jis-

tě musel věnovat značnou pozornost nejrriznějším pokusrim o vytvo ení ja-

kéhosi s edostavovského socialismu, lr:ter'_ aě to jeho zasuíncrim nepo-

chybně uniká - se nebezpečně podobá vyvoji v p edhitlerovském Němec-

ku.8 Kdybychom se zde zabyv alipolitick mi hnutími v pravém slova smys-

lu, museli bychom vzít v rivahu nové organizace, jako je hnutí ,,Pochod ku-

p edu" neboli ,,obecné blaho" sira Richarda Aclanda, autora Ý'nihy Unser

Kampf,nebo alrÍivity ,,V 'boru roku 1941" J. B. Priestleyho, kter'byl jednu

dobu spojovárr i s prvně zmíněn m hnutím. Bylo by sice nemoudré sympto-

matick ' v zjraÍ|. takov chto jevu p ehlížet, nedají se však zatimpoéitat za

v znamné politické síly. Vyjma intelektuálních vliv , které jsme na dvou

p íkladech ilustrovali, pÍicháaiimpulz pro totalitní hnutí p edevším ze dvou

vellc'ch zájmov ch skupin: prumyslov ch komor a odboru. ZÍejmě největší

hrozbu pak p edstavuje fakt, že politika obou těchto mocn ch skupin mí í
stejn m směrem.

obě skupiny totiž společně, a mnohdy i ve stejn ' okamžik podporují

tvorbu monopolťr v pťumyslu; a právě tato tendence p edstavuje velké bez-

pros ední nebezpečí' Jistě nic nenasvědčuje nevyhnutelnosti tohoto hnutí,

aleje celkemjasné, že budeme_li se dále ubírat po stejné cestě, dovede nás

k totalitě.
Záměm místr jci tohoto hnutí jsou samoz ejmě hlavně kapitalističtí or-

ganizáto i monopolri, a jsou proto jedním z hlavních zdrojri nebezpečí. Na



jejich odpovědnosti nic nemění ani fakt, že jejich cílem není totalitní sys-
tém, ale jakasi korporativní společnost, v nižby se organizovaná pr myslo-
vá odvěwí jevila jako napril nezávislé a samosprármé,,stavy". Tito lidé jsou
však stejně klátkonapijako jejich němečtí kolegové, kte í také vě ili, že
budou smět takov systém nejen vytvo it, ale i neomezeně dlouho ídit.
Rozhodnutí, která by museli eďtelé v takto organizovaném prumyslu neu-
stríle činit, však paťí k těm, kJ.erá žádná společnost nedovolí soukrom m
osobám dlouhodobě vykonávat. Stát, kter umožní tak nesmímé nahroma-
dění moci, si nemriže dovolit ponechat tuto moc zcela v soukrom ,ch rukou.
Dalším iluzorním prvkem této víry je p edstava, Že zatakovych podmínek
budou podnikatelé dlouhodobě požívat privilegované pozice, která je ve
společnosti založené na konkurenci odrivodněna skutečností, že zntnožsMi
liď beroucích na sebe riziko jich jen málo dosiáhne ťrspěchu, pro nějž stojí
za to taková rizika podstupovat. Jistě nas nep ekvapi, že všichni lidé by
nejradši měli jak vysok 'p íjem, kter ve společnosti za|ožené na konkuren-
ci získávají ti rispěšní, tak jistotu stáhího u edníka. Dokud existuje rozsáh_
l soukrom 'sektor po boku strátrího prrimyslu, vede velk'talent zpravidla
k vysokému p íjmu i u relativně jist ch zaměstrrání. Ale ač se podnikatelé
mohou v p echodném období nakrásně dočkat naplnění sv 'ch očekávrání,
zanedlouho stejně jako jejich němečtí kolegové zjisti, že už diávno nejsou
pány svého osudu a že se musejí spokojit s takovou dávkou moci a požitkri
jaké je jim vláda ochobra postoupit.

Kdo argumentaci této knihy alespo trošku pochopil, jistě nebude autora
podez ívat ze zaujatosti pro kapitalisty,když zde zdtrazni, žeby bylo p ece
jen chybou svalovat vinu za modemí smě ování k monopolrim ÚhÍadně či
p edevším na kapitalistickou t ídu Jejich sklony v tomto smyslu nejsou ni_
čím novm, a ani by sÍlmy o sobě nemohly vytvo it tak obrovskou sílu.
osudn m se pro tento v voj stalo to, že se jim poda ilo zajistit si podporu
stále většího počtu jin ch skupin a s jejich pomocí dosiíhnout podpory strítu.

Monopolist m se poda ilo získat tuto podporu do jisté míry tím,žeumoŽ-
nili jin m skupinám podílet se na sv ch ziscích nebo - a to bylo ještě častěj-
ší - že je p esvědčili o tom, že vznik monopolri je ve ve ejném zájma. Změ-
na ve ejného mínění, která se díky svému vlivu na zákony a soudní rozhod_
nutí9 stala v rozvoji tohoto hnutí nejv znamnějším faktorem, je však p ede_

vším v 'sledkem propagandy vedené proti konkurenci ze strany levice. Vel_
mi často se stává, že dokonce i opa ení namí ená proti nronopolistrim ve
skuteěnosti vedou pouze k posílení postavení monopolri' Každ ritok na zisky
z monopol , ať vž je veden v zájmu konkréfirích skupin, nebo státu jako
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celku, obvykle vede k vzniku nov 'ch zájmov ch skupin, které monopoly
podepírají. Systém, v němž velké privilegované skupiny vydělávají na zis-
cich zmonopol , mriže b t politicky mnohem nebezpečnější a monopoly
v takovém systému mnohem mocnější, nežkdyž zisky plynou jen k několika
vyvolen 'm. Ačkoli by mělo b t jasné, že nap íklad vysoké mzdy, které si
monopolista mužé dovolit vyplácet,jsou q sledkem vyko isťování riplně

stejně jako jeho vlastní zisk a ochudí nejen všechny spot ebitele, ale ještě

jistěji i všechny ostabrí zaměsfirance, nejen ti, kdo z toho téži, ale celá ve ej-

nost v dnešní době bere schopnost platit vyšší mzdy jako legitimní argu-

ment ve prospěch monopol .to

Máme vááré drivody pochybovat, zda dokonce i v p ípadech, kdy je vznik
monopolu nevyhnuteln , je svě ení do rukou státu nejlepším zprisobem, jak
jej udržet pod kontrolou. To by snad mohlo platit' kdyby šlo jen o jediné

odvětví. Ale pokud musíme ešit adu niat ch monopolizovan 'ch odvětví,
hovo íjistě mnohé spíše pro to, abychomje ponechali vr zn ch soukro-
m 'ch rukou, než abychom je všechny svě ili statu. I kdyby želeanice, silni_
ce a letecká doprava musely b t nutně monopolní, spot ebitel bude nepo-
chybně v lepší pozici, pokud ptijde o oddělené monopoly, a nikoli o podni_
ky ,'koordinované" centrální mocí. Soulcrom 'monopol b vá jen z ídka tak
dokonal ', a ještě iděeji tak dlouhotrvajíci a odoln vuči p ípadné konku-
renci jako monopol státní. Ten totižbyvávždy chraněn státní mocí - chrá-
něn jak p ed p ípadnou konkurencí, tak p ed ričinnou kritikou. Ve většině
p ípadri to znamená, že dočasn 'monopol dostane moc zajistit si svou pozi-
ci navěky _ moc, kÍerá témě nikdy nezristane nevyužitá. Jakmile moc,ktorá
by správně měla udÉovat monopoly pod kontrolou, zaěne mít sama zájem
držet ochrannou ruku nad těmi, které sama jmenovala, jakmile bude vláda
sama odpovědnáza Kivdy, které se bude snažit napravovat, a jakmile se

kritika monopolního jednání začne rovnat kritice vlády, pak je jen malá na-

děje, že monopoly budou sloužit společnosti. stát' kter je na všech fron-
tiách zapleten do vedení monopolních podniku a zirove , má moc rozdrtit
jednotlivce, je p esto slab v tom, že nemá svobodu urěovat vlastní politiku.
Monopolní mďinerie splyne s mašinerií statu a strát samotr se bude siiíle
více ztotož ovď se zájmy těch, kte í rozhodují, a nikoli se zá$my lidu obecně.

V oblastech, kde je vznik monopolri skutečně nerryhnuteln , má silruá

státní kontrola nad soukrom mi monopoly, kdysi up ednost ovaná Ameri-
čany, p i d sledném uplatnění pravděpodobně větší naději na iispěch, než
je_li pnimys|Íizenp ímo státem. Tirk by tomu alespo mělo b t, pokud siít
uplatiuje p ísnou kontrolu cen tak, aby nezustava| žádny prostor pro mimo-



ádné zisky' na nichž by se mohl podílet i někdo jin než sami monopolisté.
I kdyby taková politika měla za drisledek f ako tomu někdy bylo u americ-
k ch ve ejn 'ch služeb), že by služby monopolizovan 'ch odvětví byly po_
někud méně uspokojivé, byla by to p ece jen za efektivní kontrolu monopo-
lri poměmě nízkácena. Já osobně bych se rozhodně raději smí il s takovou_
to neefektivitou, než aby měl nad m m zprisobem životamoc organizovan
monopol. Takov zprisob nakládríní s monopoly, díky němuŽ by postavení
monopolisty brzy zaéalo b t nejméně žádouci ze všech podnikatelslc ch
pozic, by také p ispěl k omezení monopolri na sféry kde jsou nevyhnutelné,
a stimuloval by vym šlení náhražek,které lze poskytovat konkurenčně. Stačí
postavit monopolistu opět do role oběnrího beriínka hospodrá ské politiky,
a budete se divit, jak rychle většina schopn ch podnikatelri movu p jde na
chuť zdravému povět í konkurence.

Problém monopolri by se dal ešit snaze, kdybychom museli bojovat pou-
ze s kapitalisticlc mi monopolisty. Ale jak uŽ jsme uvedli, monopoly se ne_

staly hrozbou v drisledku risilí několika zainteresovan 'ch kapitalist , ale
kvuli podpo e, které se jim dostalo od lidí, jimž tito kapitalisté umožnili
podílet se na svj'ch ziscích, a od mnoha dalších, které p esvěděili o tom, že
podporou monopolťr p ispívají k nastolení spravedlivější a spo ádanější spo-
leěnosti. Když se dělnické hnutí _ rictyhodné hnutí, které muže svm pri_

vodním cíl m sloužit pouze v p ípadě, že bude bojovat proti všem fonrrrím
privilegií - dostalo pod vliv doktrín namí en ch proti konkurenci a samo se
zapletlo do boje o privilegia, znamenalo to osudov 'zlom v modemích ději-
nách. Rozmach monopolri v poslední době .vděči za svou sílu do zrračné
míry spolupráci zaměstnavatelslc'ch svazťr a odboru, díky níž mají privile_
gované skupiny z ad dělnictva poďl na ziscích z monopolri na írkor společ-
nosti jako celku, a zejména pak na rikor těch nejchudších, kte í pracují
v hu e organizovan 'ch odvětvích, nebo jsou nezaměstnaní.

Je smutné sledovat' jak slavné demokratické hnutí podporuje politiku,
jeŽ zákonitě vede k destrukci demokracie, a p itom mriže prospět pouze
menšině lidov ch mas, které ji podporují. P esto právě podpora levice do-
dává tendencím k rrywá ení monopolri takovou p itažlivost a kwli ní jsou
vyhlídky pro budoucnost tak neradostné. Dokud bude dělnické hnutí napo_
máhat zaniku jediného ádu, kter'm že každému dělníkovi zaručit alespo
trochu nezávislosti a svobody, pak nám mnoho nadějí nezb vá. Vridcové
dělnického hnutí, kte í nyní tak hlasitě proklamují, že ,jednou provždy za-
točili s šílen m systémem konkurence"ll, tím zátrov hlásají zárrik svobo_
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dy jednotlivce. M žeme si vybrat pouze ád íizeny neosobní disciplínou

trhu, anebo ád ovládan v lí několika jednotliv'ch lidí - t etí cesta neexis-

tuje. Chce_li někdo zrričit jeden, chtě nechtě napomáhá nastolení druhého.

Někte í dělníci sice budou v tomto novém ádu možná lépe živeni a všichni

budou dozajista podobněji oblečeni, ale |ze pochybovat o tom, zda většina

angliclc ch dělníkri nakonec poděkuje intelektuálrim stojícím v jejich čele

za to, že jim p edstavili socialistické učení, které ohrožuje jejich osobní

svobodu.
Každ ,kdo sledoval vvoj ve velk 'ch ewopsk'ch zemích za posledních

pětadvacet let, budejistě zdrcen p i čtení nedávno vydaného programového

prohlášení anglické Labouristické strany' která se v něm zavazuje v'ytvo it

,,plánovanou společnost". Program, kter je nejen sv m obecn m zaněÍe-

ním, ale také v podrobnostech, a dokonce i formulačně k nerozeznaní od

socialistick 'ch snťr, jeŽ vévodily debatrím v Německu p ed pětadvaceti lety,

mázabránit,,každému pokusu o obnovu tradiční Británie". Nejen požadav-

ky fypu rezoluce, p ijaté na návrh profesora Laskiho, která Žádá, aby ,,vlád_

ní regulační opat ení pot ebná pro mobilizaci narodních zdrojri ve válce"

byla zachována i pro dobu míru, ale veškeré typické slogany, jako je ,,vyvá-
žené hospodá ství", jež profesor Laski nyní pro Briuánii p ožaduje,nebo ,,spo-

lečná spot eba",knižmábt vroba centrálně vedena, jsou doslova p evza-

té z německé ideologie.
P ed pětadvaceti lety bylo snad ještě omluvitelné, zastaval_li někdo naiv-

ní domněnku, že ,plánovaná společnost bude mnohem svobodnější neŽ sys-

tém laissez faire, kter- nahrazvje".|2 Je však nev'slovně tragické, když se

s ní setkáváte po pětadvaceti letech zkušeností a opěbrého zkoumání sta-

r 'ch p esvědčení, k nimž vás t5lto zkušenosti dovedly, a to navíc v době, kdy

s v sledky t 'chž učení bojujeme. Rozhodující změna, k níž v naší době

došlo a která je zdrojem smrtelného nebezpečí pro vše, co je pravému libe-

rálovi drahé, spočívá v tom' že velká politicka strana, která v parlamentu

a ve ve ejném mínění zaujala místo pokrokov'ch stran minulosti, se spojila

s hnutím, jež ve světle celé dosavadní historie nelze vnímat jinak neŽ jako

reakční. To, že dosažen pokrok ohrožují tradicionalistické síly pravice, se

dělo vždycky a nemusí nás to nijak zrrepokojovat. Ale pokud na roli opozi-

ce ve ve ejné debatě i v parlamentu získá trvale monopol druhá reakcionď-

ská strana, nezb vá nám již žádná naděje'
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MATERlÁurí poonnínxv
n loeÁlní cíle

Je snad správné nebo rozumné, aby většina stavící se proti hlavnímu
cíli vlády zotročovala menšinu, která chce blt svobodná? Když už
má docházet k donucov ní, bylo by jistě spr vnější' aby menšina lidí
p iměIa většinu k tomu, co jí v žádném p ípadě nem, že škodil - totiž
k zachování svobody, než abyvětšinapro uspolajení své nízknsti.nutila

ostatní tím nejškodlivějším zp sobem k tomu, aby se spolu s ní stali
otrolE' Ti, kdo neusilují o nic než o zaslouženou svobodu, mají vždy

právo ji získat, mají-li k tomu dost síly _ ať už jsou hlasy ozj'vající se
proti nim jalrkoli početné.

JOHN MILTON

Naše generace se ráda pyšní tím, že ekonomick m zá 'ežitostem p ikláda
menší r4 znam neŽ jejirodiče či prarodiče. Talr,anan ,,konec ekonomického
člověka" se m Že snadno stat jedním z největších m tu tohoto věku. D íve
než toto Nrzeníp ijmeme zasvé nebo než tento posun označíme zachváiy-
hodn , měli bychom se však hlouběji zamyslet nad tím, zda se zakládána
pravdě. Podívríme-li se na nejčastěji pouŽívané argumenty pro rekonstrukci
společnosti, zjistíme, že jsou skoro všechny ekonomického charakteru: už
jsme si ukiázali, že ,,p ehodnocení" politiclc ch ideálri minulosti - svobody,

rovnosti a jistoty_v,,ekonomickém smyslu" je jedním z hlavníchpožadav-
k lidí, kte íjedním dechem vyhlašují i konec ekonomického člověka. Stej-

ně tak nelze pochybovat o tom, že ekonomické nauky ovliv ují drrešní lidi
p i worbě názoru a p aní víc než kdykoli p edtím, spolu s pečlivě podporo-

van mi p esvědčeními o iracionalitě našeho ekonomického systému, faleš-
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n mi twzeními o,,potenciální hojnosti" či pseudoteoriemi o nevyhnutelné
tendenci ke vzniku monopolri. Podobně siln vliv na vytvá ení nizoru lidí
má i dojem vanikl 'z někter'ch hojně zduraz ovan ,chjevu, jako je ničení
zásob surovin či potlačovánívynálezťL Tyo p ípady." ttuoo.r ra rrirr'kon_
kurenci, ačkolijde p esně o ten typ věcí, k nimž p i skutečné konkurenci
dojít nemuže a které umož ují jedině monopoly, piedevším pak monopoly
podporované vládou.l

V jiném smyslu však nepochybně platí, že naše generace je méně ochot_
ná ídit se ekonomickymi zájmy,než tomu bylo u je.Jich preacnmc . Zatvr-
zele odmitá obětovat kter'koli ze sv'ch poŽadavku taknanymekonomic-
k m argumenfiim, nemá trpělivost snášet jakákoli omezení 

''ir"r' 
bezpro_

st edních ambicí a nechce se sklonit p ed ekonomiclcmi pot e ami. Ne že
bypohrdalahmotnym blahobytem, nebo že bypo něm dokonce méně touži-
la' ale naopak odmítá uznat jakéko\ip ekážky, jak koti st et s jin mí zájmy,
kter by mohl bránit naplnění jejích vlasÍrích tujeb. reji postoj by se dal
lépe nazvat ekonomofobií než dvojnásob zavádějícim háslem ',ion"" .ko-
nomického člověka", které naznačuje opuštění stavu, kter,ve skuteč_
nosti nikdy neexistoval' a p echod k čemusi, kam vťrbec n..-é u.j".e. Člo_
věk zaěal nenávidět neosobní síly, jimž se v minulosti podroboval, ačkoli
často ma ily jeho jednotlivé risilí, a rozhodl se proti nirnvzbou it.

Tato revolta je jedním z p ípadri mnohem obecnějšího jevu _ nové neo-
choty pod ídit se jakémukoli pravidlu či nutrrosti, jejimždrivodrim člověk
nerozumí' Úeinky totroto jevu jsou citelné v mnoha oblastech ž ivota, zejmé-
na však v morálce, p ičemŽ mnohdy mriže jít o chvályhodn; postoj. Existují
však oblasti, kde tuto pot ebu chápániplně uspokojit nelze-a kde zarove
odmítání pod ídit se čemukoli nepochopitelnému nutně vede k destrukci
nďí civilizace. Je sice p irozené, že jak se svět kolem nás stává složitějším,
roste náš odpor k silám, které - ač je nechápeme - neustále zasďrují do
našich nadějí a plánri, ale právě v takovém světě je čím dál méně možné jim
porozumět. Složitá civilizace, jako je naše' je zakonitě založenana tom, že
se jednotlivci p izprisobují změnám, jejichž povahu a p íčiny nemohou chá-
pat - proč má někdo mít více, a někdo méně, proč je fieba měnit zaměstná-
ní, proč některé zvěcí',po nichž touží, jsou najednou nedostupnější? Všech_
ny tyto otánky vždy souvisejí s takovm množstvím okolnosti,lak é žádná
jednotlivá mysl není schopna pojmout. Někdy se zase strívá _ u to.1..i.ste
horší -, že postížen 'člověk začne svalovat všechnu vinu na některou vidi-
telnou bezprost ední p íčinu, která nebyla nevyhnuteln á, zatimcosložitější
vztahy, které zrrěnu určují, mu nutně z stávají skryté. I eďtel dokonale
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organízované finrry, kter'by chtěl nějak uspokojivě odrivodnit, proč toho či
onoho pracovníka p e azuje k jiné práci nebo mu mění platové podmínky'
by se neobešel bez podrobného vysvětlení a obhajoby svého celkového plá-
nu - a to by pochopitelně mohl poskytrrout jen omezenému počtu lidí.

Cívilizace začala kdysi vzlafttatdíky tomu, že se lidé poďíďli neosobním
silám trhu' jin akby jeji ronoj nebyl možn '. Jen díky tomuto pod ízení muže-
me každodenně vytvďet něco, co p esahuje naše jednotlivé chapaní. Je lhos-
tejné, zda se lidé v minulosti takto pod ídili na zárkladě názor ' které dnes

někdo považuje za pověrčivé: ať už to byl náboženslc. duch pokory nebo
p ehnaná ricta k primitivním naukrím ran ch ekonom . Klíčové však je to, že
je nekoneěně obtížnější pochopit rozumem nutlost poďíďt se silám, jejichž
pťrsobení nejsme schopni dopodrobna sledovat, než p ijmout je v posvátné
bámi, kterou v nás vyvolává náboženství či ricta k ekonomick m naukám.
Kdybychom měli jen udržet nďi složitou civilizaci na současné urovni bez
toho, aby lidé byli nuceni dělat věci, jejichž nubrost nechápou, byla by ďejmě
u všech zapo ebí rrurohemvětší inteligence, nežjakoukdokoli ďsponuje dnes.

Když rozumná bytost vědomě odmítrá podrobit se silám, lrÍeré nem žeme po_

chopit ani rozemat, je to produkem nedotaženého, atuďž nesprávného raci_

onalismu. Nedotaženého proto, že nechápe, Že koordinace rozmanit ch lid_

sh ch činností ve složité společnosti se musí ídit fakty' které žádny jednotli-

vec nemriže rozumem obsáhnout' A nechápe, že jedinou alternativou této slo_

žité společnosti - nechceme-li se poďídit neosobním azdÁnlivě iracionálním
silám_je poďídit se stejně neovladatelné, atudíŽ svévolné moci druh ch liď'
Člověk si ve své touze uniknout z nepohodln 'ch pout, které ho nyní svírají,
neuvědomuje, že nová autoritativní pouta, která bude nutré uměle nasadit
namísto těch p edchozích, budou ještě bolestrější.

Ti, kdo tvrdí, že jsme se sice v nep edstavitelné mí e naučili ovládat síly
p írody' ale zaastáváme v pat ičném využívání moárostí společenské spolu-
práce, mají v tomto bodě naprostou pravdu. M 'lí se ovšem, když v tomto
srovnání zacháaeji ještě dále aÍikaji, že se musíme naučit ovládat síly spo_

lečnosti tak, jako ovládáme síly p írody. To je cesta, která vede nejen
k totalitě, ale p ímo ke zničení naší civilizace a k zablokování veškerého
dalšího pokroku' Kdo něco takového požaduje, nepochopil dosud,jak i pouhé
zacbovéní toho, čeho jsme již dosáhli, závisi na koordinaci jednotlivych
činností neosobními silami.

Musíme se nyní krátce vrátit k nejdriležitějšímu bodu _totiŽ že svoboda
jednotlívce je nesluěitelná s tím' aby se celá společnost tvale a v riplnosti
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pod izovala jednomu jeďnému čelu. Jedinou vfiimkou z tohoto praviďa
je válka a jiné p echodné katastro , kdy se za ďouhodobou svobodu platí
tím, že témě vše poďizujeme bezpros ední a naléhavé pot ebě. Tím se
vysvět$e také to, proč jsou mnohá z m dních prohlášení o tom, že bychom
měli v mírov cb podmínlcách dělat to, co jsme se nauěili ve válce, tolik
zavádějici: jerozumné obětovat doěasně svobodu, abychom siji lépe zajis-
tili pro budoucnost; totéž však nelze íci o systému nawhovaném jako trvalé
uspo ádríní.

Praviďo, že v míru nesmí nikdy jeden írčel absoluÍrě pÍevéžitnad ostat-
ďmi, platí dokonce i pro cíl, kter je podle nrízoru mnoh ch nyní prvo ad ,
a sice snížení nezarněstnanosti. Není pochyb o tom, že jde o cíl, na nějž
musíme zamě it co nevětší risilí. To však rozhodně nemamená, že by snad
směl p evážit nad vším ostatrím a _jak se dnes s oblibou íkí - b t dosažen
,,zakaždoucenď'. Právě v této oblasti tntižbrozi, že vágni,avšak populární
hesla jako ,plná zaměstnanosť'mohou liď natolik oslniq že p ipustí zave_
dení extrémně krátkozralc ch opa ení. A právě v této oblasti mohou nadě-
lat nejvíce škody kategoriclcí a nezodpovědná slova zuženě uvažujícího ide-
ďisty, ,;nusíme to udělat zakaždoucenu".

Je nesmímě d ležité, abychom k kolu, ktery v této oblasti budeme po
válce muset ešit, p istupovali obez efuě a abychom si jasně uvědomili, čeho
mrižeme reálně dosráhnout. Jedním z hlavních rysri situace bezpros edně po
válce bude, že na speciiílních místech vzrikl ch lcv li pot ebám vrílky bu-
dou zaměsbrány stovky tisíc muž a žen, kÍe í ve válečn ch letech mohli
vydělávat poměnrě vysoké platy. V adě pffpadri nebude možné udržet
v těchto profesích stejné množství lidí. Bude naléhavě nufiré p esunout vel-
lc počet pracovníkri do jin ch zaměstrání, p ičemž mnozí z nich zjisti, že
finanční ohodnocení na novém místě už není tak v hodnéjako u válečného
zaměsurárrí. Dokonce ani rekvďifikace, kterou bude v liberá'lním rozsahu
jistě eba zajistit, nemriže tento problém zcela vy ešit. Stale bude ada lidí,
kte í _ mají_li b t placení poďe aknrální hodnoty své práce pro společnost -
by se v každém sytému museli spokojit se snížením svého hmotrého blaho-
bytu ve srovniíní s ostatrími.

Pokud tedy budou odbory rispěšně bránit jakémukoli poklesu mezd
u zníněn ch skupin, mohou nastat jen dvě možnosti: buď bude nutré sáh-
nout k donucení (tj. bude ťeba některé jednotlivce nasilně p e adit na jiná
a hu e placená místa), nebo bude ťeba umožnit těm ,které jižnelze zaměst-
návat za tak vysolc plat' jalc vydělávali v době války, aby z stali neza_
městnaní, dokud nebudou ochotni pfijmout práci ra relativně nižší mzdu.
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Jde o problém, kterj,by vznikl v socialistické společnosti stejně jako v kte_

rékolijiné, a velká většina pracovník v socialismu by ďejmě byla stejně

málo ochotnl garantovat donekonečna vysoké mzdy těm, kte í nastoupili

do zaměstnán i za mimo ádnych válečn 'ch okolností' Socialistická společ_

nost by v této situaci bezpochyby sďrla k donucení. Pro násje na tom d le-

žité to, že jsme_li odhodlani nep ipustit nezaměstnanost za žádnou cenu

a zároveínechceme používat donucení, budeme dohnáni k použití nejruz-

nějších zoufal 'ch pomricek, z nic|tž žádná nemt e situaci trvale vyŤešit

akaždábude vážně narušovat nejproduktivnější využití našich zďroj] .. Za

zvláštní zmínku stojí také to, že budeme-li chtít vyléěit tyto potíže monetár-

ní politikou, bude nutné vyvolat všeobecnou a znaěně vysokou inflaci, která

byzv šila všechny ostatní mzdy aceny ve srovnání s těmi, jež nelze sníŽit.

Tím bychom ale jen skrytě a pokoutně dosáhli téhož sníženireá|n chmezd,

které jsme si netroufli uskutečnit p ímo. Kdyby se ovšem všechny ostafrrí

mzdy a p íjmy zv'šily tak, aby se upravilo postavení p íslušné skupiny, zna-

menalo by to takovou inflační expanzi, že by následné zmatky, bída a ne-

spravedlnost byly mnohem větší než ty, o jejichž vyléčení privodně šlo.

Tento problém, kter.bude po válce obzvlášť akutní, pat í k těm, které

nás budou vždy pronásledovat, dokud se ekonomika bude muset p izpuso_

bovat neustál m zrrěnám . Y Ždy bude krátkodobě existovat j akási potenci_

ální ma:rimální zaměstnanost, které |ze na základé peněžní expanze dosártr-

nout tím, že se poskyore práce všem lidem, ať jsou zÍovna kdekoli. Toto

maximum však lze udžet jen za cenu stoupající inflační expÍmze. Jeho dri_

sledkem je umělé nnrazeni procesu p eskupování pracovníkri mezi odvět'

vími, které změny okolností vyŽadují a které normálně _ pokud si lidé mo-

hou práci svobodně vybírat - probíhá v.ždy s jistm zpožděnim, a je tudiž

doprovazeno urěitou nezaměstnaností. Úsifi o maximální zaměstnanost po'

mocí peněžních nastrojli je navíc ve sv'ch drisledcích vždy kontraproduk-

tivní. Vede zpravidla k snížení produktivity pr6ce, a tím neustále nryšuje

procento pracující populace, které lze za stitvajici mzdu udržet v zaměstrrá'

ní jen uměl mi prost edky.

Po válce bude nepochybně pro ízení našich ekonomick'ch záležitosti

zapoťebí mnohem více prozíravosti než d íve a osud naší civilizace bude

nakonec záviset na tom, jak si vy ešíme ekonomické problémy. P inejmen-

ším Brity ěeká ze zaěátkrtt chudoba, skutečně velká chudoba' Problém, jak

opět dosahnout, či p ekonat privodní životrí rirove , bude totiž pro Velkou

Britanii mnohem obtížnější než pro většinu ostahích zemí. Budou-li Brito-



vé postupovat proziravé, pak jistě twdou prací a zasvěcením podstatné části
svého risilí generální opravě a obnově prrimyslového mechanismu a organi-
zace mohou za několik let opět dosiíhnout stejné, ne-li vyšší rirovně, než
měli p edtím. Podmínkou však je, že se zprvu spokojí s takovou spofiebou,
která nebude na ťrkor procesu obnovy, tedy že je žádné nerealistické sliby
nep imějí, aby Žádali více. Stejně tak je nezbytné, aby považovalizad leži_
tější vyrržívat své zdroje co nejlépe a pro ričely, které nejvíce p ispívají
k všeobecnému b lahobytu, než aby vyllži li všechny zdr oj e b ezcilně. 2 Stej ně
d ležité je, aby Britanie ve své krátkozraké snaze o odstranění chudoby
pomocí p erozdělování namísto pomocí zv šení všech p íjmťr natolik ne-
frustrovala početné t ídy lidí, že by se z nich stali zavilinepÍátelé současné_
ho politického systému. Nemělo by se nikdy zapomínat,že jedním zrozho-
dujících faktoru pro vzestup totalitarismu na evropském kontinentě (kter
zalimv Anglii ani v Americe nemráme) byla existence početné st ední t ídy,
která krátce p edtím p išla o sv j majetek.

Chceme_li se hrozícímu nebezpečí vyhnout, musíme vsadit p edevším na
naději, že se nrím poda í obnovit rychl 'hospodá sk'pokrok, kter'nás trva_
le požene vzhťtru, ať budeme začinatna sebenižší urovni. Hlavní podmín-
kou pro takov 'pokrok je, abychom byli ochotní rychle se p izprisobit velmi
změněnému světu a aby tomuto p izpťrsobování nebránily žádné ohledy na
navyklou životrrí wove určit ch skupin. Musíme se také movu naučit po_
lživat dostupné zdroje tak, aby to co nejvíce p ispívalo k obohacení nás
všech. Změny, které bude vyžadovat obnova či p ekonání někdejší irrovně,
budou hlubší než kdykoli v minulosti. Chceme-li p ekonat toto těžké obdo-
bí jako svobodní lidé, ktefi si mohou sami určovat svuj zprisob života, musí
se každ ' z niís těmto změnám pod ídit' Ano, zajistěme všemi prost edky
pro každého určité jednotné minimum, ale pamatujme si, že zárove nesmí_
me p ipustit pro žádné konkréfuí t ídy privilegia v podobě sociálních jistot
a pod žádnou záminkou nesmíme dovolit jednotlivj/m skupiniím, aby vylu-
čovaly nově p íchozí z podílu na své relativní prosperitě a aby si udržovaly
v hodnější postavení.

Když někdo ekne: ,,K čertu s ekonomií, pojdme vybudovat slušny svět,..
zní to sice moŽlávznešeně, ve skutečnostije to však pouze nezodpovědné
prohlášení. V našem světě, kdejsou všichni p esvědčeni, žeje ťeba tu či
onde zlepšit materiální podmínky, je možné vybudovat slušn ' svět, pouze
když dokážeme nadiíle zvyšovat všeobecnou urove bohatství. Existuje-li
něco, co moderní demokracie neunese' pak je to podstatrré snížení životrí
urovně v době míru, nebo dokonce dlouhodobá hospoda ská stagnace.
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Mnozí lidé uznávají, že současné politické trendy p edstavují vážnou

hrozbu pro naši ekonomickou budoucnost a žejejich hospodá ské d sled-

ky ohrožují i mnohem vyšší hodnoty, a p itom jsou schopni si namlouvat,

že podstupujeme hmotné oběti pro dosažení ideálních cílri. P itom není

vribec jisté, zda padesát let probíhající smě ování ke kolektivismu nějak
p ispělo ke zv 'šení naši mravní irrovně, nebo zda došlo spíše k opaku.

TÍebaže máme ve zvyku chlubit se tím, žemáme větší sociální cítění, není

v bec jasné, zdatotéž potvrzuje i naše individuální chování. V negativ-

ním smyslu, tedy pokud jde o pohoršení nad nespravedlnostmi v součas-

ném společenském uspo ádríní, p ekonává naše generace dozajista všech-

ny p edchozí. ovšem něco docelajiného jsou pozitivní drisledky tohoto

proudu na morálku jako takovou, na jednaní jednotlivcri anato, jakváŽné

se držíme mravních principťr ve st etu s nároky a nabizenymi v hodami

mašinerie společnosti.
Diskuse o této problematice je dnes tak zmatená, že je zapotÍebí wátit se

ke ko enrlm' Nďí generacibrozi, že zapornene nejen na to, že morálka je ze

své podstaty záiežitostiinďviduálního jednání alze o ní mluvit jen tam, kde

se jednotlivec mriže svobodně rozhodovat a má dobrovolně obětovat osobní
prospěch za dodrženi morálního pravidla. Mimo sféru individuální odpo-

vědnosti neexistuje žádná dobrota ani špatrost, p íležitosti pro morální zá-

sluhy ani možnost prokazat pevnost svého p esvědčením tim, Že obětujeme

svou touhu tomu, co považujeme za správné. Naše rozhodnutí mriže mít
mravní hodnotu, pouze když jsme my sami zodpovédni za své zájmy a mri-

žeme je svobodně obětovat. Nemrírne právo b t nesobečtí na tikor někoho
jiného; a podobně není nic zaslužného na tom, jsme-li nesobečtí, když nám

nic jiného nezbyv6. Členové společnosti, kte í jsou ve všech ohledech nuce-

ni dělat dobro, si nezaslouŽí žádnou chválu. Jak ekl Milton: ,,Kdyby člověk
nalého věku vykonávalkaŽdy dobr či špaÍr ěinzamzdu, z p íkazu nebo

z donucení, co by pak znamenala ctnost jiného než pouhé jméno, jakou

chválu by si pak zasloužilo dobré jednrání, jakrá pocta by pat ila mírnosti,

spravedlnosti či zdrženlivosti?"
Možrrost b t panem svého jednaní ve sfe e, kde nás hmotné okolnosti

nutí k určitému rozhodnutí, p edstavuje spolu s odpovědností za uspo áďání

vlastního životapodle nďeho svědomí jediné ovzduší, v němž roste smysl

pro morálku a v němž se mravní hodnoty denně obnovují ve svobodn 'ch

rozhodnutích jednotlivce. Podstatou každé morálky hodné svého jména je

odpovědnost nikoli vuči nad ízenému, ale vriči vlastnímu svědomí; je to
vědomí povinnosti, která není vymáhána, nuÍrost rozhodnout se, která
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z věci,jichŽ si ceníme, musí b t obětována pro ostatrí, a p ipravenost nést
nasledky vlastního jednání.

Právě v této sfé e inďviduálního jednríní jsou ričinky kolektivismu nepo-
piratelně nejškodlivější. Myšlenkov'směr, jehož hlavním p íslibem je zba-
vení odpovědnosti,3 musí prisobit ničivě na morálku, ať jsou ideály stojící
u jeho zrodu sebevzrešenější. Muže snad někdo pochybovat o tom, že pocit
osobní zodpovědnosti zanitpravu k ivd kolem nás, jak nám to jen naše indi-
vidu.ílní schopnosti dovolí, byl spíše oslaben než posílen a že ochota nést
odpovědnost i vědomí, že je naší individuální povinností umět se rozhod-
nout, byly znatelně poškozeny? Je obrovsky rozdíl mezi tím, když žádátme,
aby vytoužen stav věcí zajistily u ady, nebo jsme ochobri pod ídit se pod
podmínkou, že se stejně zachovaji i všichni ostatní, amezi tím' když jsme
p ipraveni udělat to, co sami pokládríme za správné, za cenu obětování vlast-
ních tužeb a ťeba proti ve ejnému mínění. Mnohé nasvědčuje spíše tomu,
že jsme si naopak zvykli více tolerovat konkrétní z|aabytmnohem lhostej-
nější k jednotli\rym p ípad m Kivd od chvíle, kdy jsme začali upínat naději
ke zcela oďišnému systému, v němŽ se stiít o všechno postará. Je dokonce
možné, jak jsme jižnantačili, že nadšení pro kolektivní jednaní je prosfied_
kem, jak si nyní mrižeme bez v čitek uŽívat sobeckosti, již jsme se jakoŽto
jednotlivci naučili poněkud ovlrádat.

Ctnosti, které se dnes již tolik neuznávají a nepraktikují - nezávislost,
spoléhríní na sebe a ochota nést riziko, schopnost trvat na svém navzdory
mínění většiny a dobrovolně spolupracovat se svmi bližními _, p edstavují
v zásadě vlastnosti, na kter 'ch spočívá firngování individualistické společ-
nosti. Kolektivismus nemá nic, čím by je nahradil. Po ctrostech, které jtž
vyn til' zristalo vakuum, v němž není nic nežpožadavek poslušnosti a do-
nucení jednotlivce k tomu, aby dělal věci kolektivně prohlríšené za dobré.
občasná volba demokratick ch zastupitel , na ntž se rnravní rozhodování
jednotlivcri stale častěji omezuje, rozhodně není p íležitostí k tomu, aby se
prově ily morální hodnoty člověka či aby neustále znovu p ezkoumával
a prokazoval svuj žeb íček hodnot a aby se ově ila up ímnostjeho prokla_
mací tím, že by musel obětovat méně ceněné hodnoty za cennější.

Vzhledem k tomu, že kolektivní politické jednríní odvozuje své eventuál-
ní mravní noÍmy z pravidel chování, která si lidé mezi sebou vytvo ili, bylo
by skutečně p ekvapivé, kdyby uvolnění norem chovrání jednotlivcri dopro-
váze|o pozvednutí urovně spoleěnéhojednaní. Jejasné, že v oblasti morál_
ky došlo k vellcm aněnám. Každá generace pochopitelně klade některé
hodnoty v š a jiné nlžnež jejíp edchridci. Které cíle se však nyní dostrívají
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do druho adé pozice, které hodnoty musejí nyní podle někter ch varování

v p ípadě konflilrÍu s jin mi ustoupit? Jďcy typ hodnot má v p edstavě bu-

doucnosti, jak nám ji vykreslují populámí auto i a ečníci, méně v'mamné
místo než ve snech a nadějích našich otcri?

Rozhodně to není hmotné pohodlí, myšeni životrí urovně či zajištění

určitého společenského postavení. odváŽi| by se snad někter' z populrár-

ních autoru či ečníkri masám íci, že by měly obětovat své hmotné perspek-

tivy za dosaženíjakéhosi ideálu? Není to snad ve skutečnosti p esně nao-

pak? Nejsou snad tím, co se nám stáe častěji prezentuje jako ,,iluze devate'

náctého století", pouze mravní hodnoty: svoboda a nezávislost, pravda

a poctivost myšlení, mír a demokracie a ricta k jednotlivci jakožto k člověku
spíše než jako k členu organizované skupiny?

Co je tedy nyní považoválo zaposvátné pilí e, čeho se žádn reformátor
neodváži dotknout, co je považováno za nep ekročitelnou hranici prokaŽdy
budoucí plán?

Není to už lidská svoboda, svoboda pohybu, a sowa kdy svoboda proje-

vu. Je to ochrana životní urovně té či oné skupiny, její,,právo" zakínatostat-
ním uspokojovat pofieby sv'ch spoluobčanri. Stále častěji se bere jako sa'
moďejmost nespraveďivé rozlišování mezi členy anečleny uzav en ch sku-

pin, nemluvě o p íslušnících jin ch zemí. K ivdy páchané vládou na jednot-

livcích v zájmuurěité skupiny se p ehlížejí s takovou lhostejností, že ji|ze
sotva rozemat od necitelnosti, a dokonce i dajní liberálové stale častěji

schvaluj í nej hrubší porušování těch nej základněj ších práv j ednotlivce, j ako
je nrísilné p esídlování obyvatelstva.

To vše jasně ukazuje, že nátš morální smysl je spíše otupen než zost en.

Jestliže se niím p ipomíná (ak se to strále ěastěji děje),že když se kácí les,

létají t ísky, pak je eba íci, že ještě poslední nebo p edposlední generace

by tyto ,,t ísky" považovala za samotné základy civilizovaného života.

A existuje snad krutost, kterou by takzvaní liberálové ochotně neomluvili,
pokud by byla spáchana v zájmu princip , jež sarrri vymávají?

Posun v morálních hodnotrách doprovázejíci ronlach kolektivismu má
jeden aspekt, kter 'nás v současnosti obzvlášť vyzyvákzamyšlení. Ctrrosti,

které se dnes čím dál méně oce ují, a tudíž jsou strále vzácnější, p edstavují

p esně ony vlasbrosti, kter mi se právem pyšnili Anglosasové a v nichž
podle mínění ostabrích vynikali nad všechny ostatní (snad s vjimkou men-

ších národ , jako jsou Holand'ané ei Švjrcari). Je to nezávislost, spoléhání

se na sebe' podnikavost jednotlivce a odpovědnost v místní samosprávě,



spěšné spoléhrání na dobrovolnou aktivitu, nezasahoviírrí do cizích zileži-
tostí a tolerance lidí odlišn ch a podivínri; ricta ke zvyku a traďci azdravá
podeďívavost ve vztahu k vlrídní síle a moci. Témě všechny Eadice a instinr_
ce, v nichž se nejvíce projevil mravní duch demokracie a které zas na oplátkrr
formovaly rrrárodní charakter a celkové mravní klima v Anglii a v Americe,
pa í k těm, které posfupující kolektivismus a jeho neodmyslit lné centralis_
tické tendence posfupně ničí'

Zkušenost z cizizemě mriže někdy člověku dopomoci, aby si jasněji uvě-
domoval, jaké okolnosti se podepsaly na zvláštrích morálních kvalitrách ur_

čitého rrároda. A tak smíJi takto promluvit někdo, kdo - navzdory všemu,
co íká zíkon - nubrě zistává trvale cizincem, pak věÍ1e, žeje nesmímě
smubré sledovat, jak nap íklad Anglie nyní chová v opovržení ty nejvzác-
nější vlastrosti, které kdysi sama světu p inesla. Angličané si témě ani neuvě-
domují' nakolik se od většiny ostabích liší v tom, že všicbni _ bez ohledu
na politickou p íslušnost - více či méně zastávaji myšlenky, jimž se v té
nejexplicitnější formě íká liberalismus. Ve srovnríní s většinou ostabrích
národri byli ještě p ed dvaceti lety všichni Angličané liberály _ ač to jistě
nemělo mnoho společného s politiclcm liberalismem. A ještě dnes, když
Angličan cestuje do zahraničí - ať je to konzervativec, socialista či liberal -,
setkává se sice s nesmírnou popularitou spisri Carlyla či Disraeliho,manže-
lri Webbov ch nebo H. G. Wellse v kruzích, s nimiž nemá tak ka nic spoleě-
ného, jako jsou nacisté nebo jiní totalitrí i, ale jakrnile narazi na myšlenkov
ostr vek s p ežívající tradicí Macaulaye a Gladstonq J. S. Milla a Johna
Morleyho, zaraduje se z nalezení sp ízněn ch duší, jež ,,s ním hovofi stej_

n m jazykem" _bez ohledu na to, jak se sám liší od ideálri, které tito mužo_
vé konkrétně zastáv ali.

Nikde se nráta víry ve zvláštní hodnoty britské civilizace neprojevuje
tolik a nikde neměla tak ochromující efekt na risilí o náš bezprosťední vel-
lc cíl jako v zoufalé neefektirmostiptevábé části britské propagandy. Prv-
ním nutn m p edpokladem uspěšného vedení propagandy zamě ené najiné
národy je, aby se země, která se o ni pokouší, hrdě p ihlásila k vlastním
charakteristiclc m hodnotrám a typickm rys m, poďe nichž ji ostabrí znají.
Hlavní p íčinouneuspěchu britské propagandyjeto,že ti, kdo ji vedli, jako
by ztratili víru ve specifické hodnoty anglické civilizace nebo jako by vribec
netušili, v čem se Anglie na prvním místě liší od ostaÍrích. Levicová inteli-
gence skutečně tak dlouho uctívala cinbl žky, až ejmě nadobro zto:latila

schopnost oce ovat typiclry anglické instituce a tradice. Tito socialisté po_

chopitelně nemohou p iaraq že mravní hodnoty' jimiž se většina z nich cblubí,
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jsou p edevším plodem institucí, které chtějí zničit. Tento postoj se bohužel
neomezuje jen na zap ísríhlé socialisťy. A t ebaŽe musíme doufat, že totéž
neplatí o méně hlasitch, a|e zato početnějších kultivovan 'ch Angliěanech,
myšlenky vyjad ované v současné politické diskusi a propagandě spíše na-

povídají, že Angličané, kte í nejen ,,hovo í jazykem Shakespearovym", ale

také ,,zastávají víru a morálku Miltonovu", jsou témě v hradně věcí minu-
losti.a

Je osudnou chybou domnívat se, že takto vytvo ená propaganda mriže

mít žádoucí činky nanďe nep átele, zejménanaNěmce. Němci arají An-
glii a Ameriku ne-li dob e, pak alespo dostatečně k tomu, aby jim bylo
jasné, jaké jsou typické tadiční hodnoty demokratického života a co v po-
sledních dvou nebo ech generacích stále více oddělovalo jejich myšlení od
myšlení v obou těchto zemích. ChcemeJi je p esvědčit nejen o naší up ím-
nosti, n brž i o tom, že nabízime reálnou altemativu k cestě, kterou se vyda-
li oni, nedosií'tneme toho ustupoviíním jejich myšlenkovému systému. Neo-
klameme je vyčpěl mi kopiemi myšlenekjejich otcti, které jsme si vyp jči-
li - ať je to strátrí socialismus, Realpolitik,,,vědecké" planování nebo kor-
porativismus. Nep esvědčíme je tím, Že za limi prijdeme na pril cesty
k totalitarismu' Jestliže samotné demokratické země opustí nejvyšší ideál
svobody a štěstí jednotlivce ajestliže implicitně pÍinají, že jejich civilizaci
nestojí zatobrlnitaže je nenapadá nic lepšího než jit ve stopách Německa,
pak skutečně nemají co nabídnout. Pro Němce to vše znamená pouze opož-
děné p imani, že se liberálové celou dobu m lili a že jen oni sami vedou
narody vst íc novému a lepšímu světu, nehledě na hruzy p echodného obdo-
bí. Němci vědi, Že tradice dosud považované za britské a americké jsou
s jejich vlastrími novmi idealy v nesmiitelném ro?poru. Možná je m žeme
p esvěděit, že cesta, kterou si zvolili, je špatrá - nic je však nep esvědčí o tom,

že Britové či Američané by byli na německé cestě lepšími vridci než Němci'
Nejméně ze všeho zaprisobí tento t)p propagandy na ty Němce, na je-

jichž pomoc se p i obnově Evropy budeme nakonec muset spolehnout, tedy
ty, jejicltžhodnoty jsou nejp íbuznější nďim. Zkušenost z nich totiŽ udělala
lidi smutrější a moud ejší: poučili se, že v sytému, kde byla vym cena osobní

svoboda a individuální odpovědnost, nepomohou zácl'rané slušnosti dobré

rimysly ani organizační efektivita. To, co si Němci a Italové, kte í si odnesli
toto poučení, p ejí nejvíce, je ochrana p ed nestvrirn m státem _ Žádné vel-
kolepé plany na organizaci v kolosálním mě ítku, ale možnost vybudovat si
v míru a ve svobodě znovu své malé světy. Jestliže nás někte í občané ne-

p átelslc'ch zemí podpo í, neučiní tak v domnění, že nechat si rozkazovat



od Brit či Američanri je lepší než nechat si poroučet od Prušák , ale proto_
Že vě í, že ve světě, kde nitézily demokratické ideály, bude méně rozkazo-
várll a více prostoru, v němž si budou moci v klidu žít podle svého.

Chcerne_li zvitězit v ideologické válce a získat na svou stranu slušné lidi
z nep átelslc'chzemi,musíme nejd íve ze všeho znovu získat víru v tradiční
hodnoty, které jsme v minulosti zastávali, a morální odvahu pevně hájit ide_
ály,naněž naši nep átelé točí. Drivěru a podporu si nezískáme rozpačit'mi
omluvami a ujišťováním, že se brzy polepšíme, ani vysvětlovaním, že hle-
dáme nějalcj'kcrrrpromis mezi tradičními liberálními hodnotami a novmi
totalitrími myšlenkami. Rozhodující roli nebudou hrát nedávná zlepšení,
kter ch jsme snad dosáhli na našich institucích: ta hrají ve srovnání
s diametrálními rozpory mezi dvěma opačn mi zprisoby života jen nepatr-
nou roli. Rozhodující bude nďe neochvějná víra v tradice, které učinily
z Anglie a Ameriky země svobodn ch a poctiv'ch, toleranfuích a nezávis-
l ch lidí.
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MEzlNÁnooní ŘÁo
A JEHO MOZNOSTI

Ze všech pojistek demolcracie byla odjalěiva nej činnější a nejp iro-
zenější federace. ... Federální uspo dání suverénní moc omezuje
a drží na uzdě tím, že ji rozděluje a že vl dě svě uje jen určitá vyme-
zen práva. Je to jediná metoda, jak oslabit nejen většinu, ale moc
celého lidu.

LORD ACTON

v žádné oblasti svět ještě tak draze nezaplatil za odmítrutí liberalismu devate-

rrrícÉho st'oletí jako tam, kde toto ďmítíní zašalo:- v meziniírodníchvztazicb
A p ece jsme si z teto zkušenosti zdaleka neodnesli takové poučení, jaké by-
chom měli. Zde snadještě více než v jin ch oblastech hroá, že současné p ed-

stavy o tom, co je žadoucí a proveďtelné, povedou k tomr:" co si nikdo nep eje.

Pomalu a postupně se zaěiná doce ovat alespo to poučení znedávné
minulosti, že uskuteč ujeJi se ada druhri hospodďského planovrání nezá-
visle v národním mě ítku, zprisobí to svm souhrnn m efekÍem škodu
i z čistě ekonomického hlediska, a navíc to vede k vážn m mezinaroríním

enicím. Dnes už není t eba zduraz ova! že dokud každázemě smizavá-
dět všechna opa ení, která se jí novtn v bezpros edním zájmu hodí, ne-

m žeme si dělat naděje na meziniírodní ád ani ďouhodob mír. Řadu typri
ekonomického plánování lze skutečně realizovat jen tehdy' když má plano-
vací orgián možnost lidi tičinně izolovat od všech cizích vliv . V sledkem
takového plánovrání je pak nubrě hromadění restrikcí na pohyb osob a zboží.

Méně oěividné, ale jistě neméně nebezpečné hrozby pro mír vznikají
z uměle pěstované ekonomické solidarity se všemi obyvateli dané země
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a z novych nep átelslc ch zájmov chblokri, které jsou v'sledkem plrínová_
ní v národním mě ítku. Není ani nezbyfiré, ani žádouci, aby hranice mezi
národy vyznačovaly ostré rozdíly v životní rirovni tak, aby p íslušnost
k jedné národnostrí skupině oprav ovala člověka k podílu na riplně jiném
koláči než členství v jiné. Pokud se na zdroje ruzn ,ch státri díváme jako na
v hradní vlastnictví těchto stát jako celkťr, pokud mezinarodní ekonomic-
ké vztahy nejsou vztahy mezi jednotlivci, ale čím dál více mezi cel mi naro_
dy organizovan mi jako obchodní uskupení, začne nuÍtě mezi státy dochá_
zet k enicím a závistivosti. P edstava, žekdyž se soutěž o trhy či suroviny
nahradí jednaním mezi státy či organizovanymi skupinami, omezí se tím
mezinarodní t ení, je jednou z nejosudnějších iluzí lidstva. Znamenalo by to
pouze dosazení skutečného boje na místo toho, čemu se pouze obrazně íká
konkurenční ,,boj", a p enesení rivaliry která se mezi jednotlivci musí ešit
bez použití síly, na mocné a vyzbrojené státy, nepodléhající žádnému nad a_

zenému zákonu. Ekonomické transakce mezi narodnostními celky, které jsou
zároveí nejvyššími soudci vlasbrího chování a neskloní se p ed žádn m
vyšším právem a jejichžp edstavitelé nejsou vávániŽádnymi ohledy kromě
bezprost edních zájmri své země, musejí nutrrě vyristit v mocenské st ety''

Kdybychom nevyržili vítězswí ve válce k ničemu lepšímu než k podpo e
dosavadních trend v tomto směru, až p íliš patrn 'ch p ed rokem 1939,
mohli bychom nakonec zjistit, Že jsme porazili nacismus pouze proto, aby-
chom vytvo ili svět mnoha nacionálních socialismri, které by se sice v detai-
lech lišily, ale všechny by byly stejně totalitní, nacionalistické a v neustalém
vzájemném konfliktu. Němci by se pak jevili jako narušitelé míru (ak to
někte í lidé vnímají uŽ dnes)2 pouze proto, že se jako první vydali po cestě,
po níž je nakonec následovali i všichni ostatrrí.

Kdo si tato nebezpečí alespo zčasti uvědomuje, obvykle na základě toho
usuzuje' že ekonomické planovríní je t eba dělat ,,mezinárodně", tedy něja-
kou nadnarodní mocí. To by sice odwátilo některá očividná rizika, prováze-
jící plánovaní v rámci státu, ale jinak takové ambici zní plany nesvědčí
o tom' že jejich zastánci měli sebemenší ponětí o ještě větších potížích
a hrozbách, které zjejich návrhri vypl vají. Problémy související s vědo_
mym ízením ekonomiky v rámci státu nuÍrě nab vají ještě větších rozmě_
ru, když se o ně někdo pokouší v meziniárodním mě ítku. Čím méně se totiž
vzájenlé podobají subjektivní nonny a hodnoty u lidí pod ízen chjednot_
nému plifuru, tím se konflikt mezi plánovráním a svobodou prohlubuje. Ne_
bude jistě nijak obtížné plránovat ekonomick' život rodiny a poměrně jed-
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noduché to bude i v rámci malého společenství. Jak se ovšem mě ítko zvět_

šuje, společn 'ch názoru na žeb íček cílri ub vá a roste nutnost opírat se

o sílu a donucování. V malém společenství bude u ady věcí existovat na

relativní driležitost hlavních utotri a po adí hodnot společn 'pohled. Čím

dále však rozhodíte sítě, tím bude takov'ch věcí méně, a jak ub vá shody,

roste pot eba uchylovat se k násilí a nátlaku.

v každé zemi m žete lidi snadno p esvědčit, aby podstoupili oběť ve

prospěch,,svého" hutrího prumyslu nebo ,,svého" zemědělství, popÍ.v zájmu

toho, aby v jejich zemi neklesla životrrí urove u nikoho pod určitou hrani-

ci. Dokud jde o pomoc lidem, jejichž zvyklosti a zp sob myšlení jsou nám

bIizké,dokud se jedná o spravedlivější rozdělení p íjmri nebo zlepšení pra-

covních podmínek u lidí, které si umíme snadno p edstavit a kte í pohlížejí

na své p íslušné postavení ve společnosti v zásadě stejně jako my, jsme

obvykle ochoÍrí podstoupit určité oběti. Ale stačí sijen p edstavit problé-

my, jaké by provázely ekonomické plánovaní t eba jen v rámci západniEv'
ropy, abychom zjistili, že pro realizaci takového plánu neexistuje žádnjr

morální základ. Jak by se někdo mohl domnívat, že existují společné ideály

o spravedlivém rozdělení p íjmri, které by p iměly t eba norského rybá e,

aby se částečně vzdal ekonomického prospěchu na pomoc svému portugal-

skému kolegovi, nebo aby holandsk'dělník platil za své kolo vyšší cenu ve

prospěch mechanika z Coventry či aby francouzsk 'zemědělec platil vyšší

daně na podporu industializace v Italii?
Jestliže si většina lidí odmítá t]rto potíŽe p ipustit, je tomu tak p edevším

proto, že vědomě ěi nevědomě p edpokládaji, že to budou oni, kdo bude

tyto otázky za ostabrí ešit, a protožejsou p esvědčeni o své schopnosti ešit

je správně a spravedlivě. Angličané si nap íklad snad více než jiné národy

začnou dosah těchto planri plně uvědomovat až ve chvíli, kdy zjistí, že

v plánovacím orgrínu p edstavují jen menšinu a že hlavní rysy budoucího

hospoda ského vvoje Velké Británie mťrže určovat nebritská většina. Ko-
tik Angličanri by bylo ochotno podrobit se roáodování mezinarodní insti-

tuce, jakkoli demokratické, která by měla pravomoc na ídit, aby rozvoj špa-

nělského hutního prumyslu měl p ednost p ed rozvojem v jižním Walesu,

aby se opticlc prumysl soust edil v Německu, a nikoli ve Velké Britarrii,

nebo že se do Británie smí dová et pouze dokonale rafinovan benzin

a všechna odvěwí spojená s rafinací budou vyÍuazenapro těžební státy?

P edstavuje-li si někdo, že je možaé demokraticky ídit nebo plánovat

hospodá slc život rozsiíhlé oblasti zahrnující několik ruar 'ch národri, pro-

zranjenaprosté nepochopení problémri, které by takové planování p ináše-



lo. o planovrání v mezinárodním mě ítku platí ještě více než o státním plá-
nování, ženem: ;Že b t ničím jinymnež otev enou vládou Že|enÉ ruky, kdy
malá skupina lidí vnucuje ostatním takovou živoÍtí urove a takové zaměst-
nríní, které pro ně uzrtá za vhodné. Jediné' co je naprosto jisté, je fakt, že
hospodá swí ve velkém (Grossraumwirtschaft), o které usilují Němci, je
možné realizovat jen prost ednictvím nad azené Íasy, Herrenvolk, která své
cíle a myšlenky bezohledně vnucuje ostatním. Bylo by chybou vnímat bruta-
litrr a ignorování všech p ání a ideálri mal 'ch nrárodri, s nímž se nyní u Něm_
cri setkáváme' pouze jako znak zvláštní německé špaErosti. Tyto jevy jsou
nevyhnutelné z povahy kolu, kter si Němci p edsevzali. Chcete-li ídit
ekonomiclc život lidí zastávajicích velmi odlišné ideály a hodnoty, berete
tím na sebe kol, kter vyžaduje použití síly. Stavíte se do role, v níŽ sebe-
lepší ťtmysly nemohou zabránit tomu, abyste z nutnosti jednali zptisobem,
kterj/ některm z dotčen 'ch lidí musí p ipadat hluboce nemorální.3

To platí i tehdy' když p edpokládáme, že dominantrí mocností bude ta
nejidealističtější a nejnesobečtější země, jakou si lze p edstavit. A p itom
pravděpodobnost, že bude nesobecká, je tak malá, a pokušení tak silné!
Domnívám se, že v Anglii je urove slušnosti a férovosti stejně vysoká, ne-
li vyšší než v jin ch zemích. A p ece dnes od někter ch lidí v Anglii sl chá-
me, že vítězství ve válce je t eba vyrržít k vytvo ení takov ch podmínek,
v nichž britslc prumysl bude moci plně vyrržít konkrétní techniku, kterou
vyvinul během války, a že rekonstrukce Ewopy musí b t izena tak, aby
vyhovovala zvláštrím požadavk m anglické ekonomiky a aby kaŽd Ang-
ličan mohl získat zaměstnání, které pro sebe považuje za nejvhodnější. Na
všech těchto návrzich není tak zrepokojivé to, že v bec vmikaji, ale že
vznikají ve vší nevinnosti a že je i slušní lidé považují za samoz ejmost
a v bec si neuvědomují mravní obludnost, kterou p edstavuje použití síly
na t5rto ričely.a

Snad nejvíce se na vzniku p edstavy, že je možné centrálně ídit ekono_
mick život několika ruzn ch narodri demokraticlcmi prost edky, podílí
osudn 'omyl spočívajiciv tom, že kdyby bylo rozhodoviíní ponecháno na

,,lidu", společenství zájmri všech dělnick'ch t íd by ochotrě p ekonalo rozpo_

ry které dělí dnešní vládnoucí t ídy. Mrižeme drivodně p edpokládat, že
v p ípadě celosvětového plrínování by st et ekonomiclc'ch zájm , k němuž
dnes dochází p i rrywá ení hospodrí ské politiky v jednotliv ch státech, p e_

rostl v mnohem zu ivější sťet mezi cel mi narody, kter by bylo možné
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vy ešit pouze silou. Y otinkách,lrÍeré by mezinárodní plrínovací instituce

musela ešit, by nutrrě docházelo ke stejn m konflikt m mezizájmy anázo-

ry dělnick ch t íd jednotliv ch národri, ovšem chyběl by společně p ijíma-

ny základpro spravedlivé ešení sporu, kter' existuje u ruzrr ch t íd v rrámci

jednoho státu. Dělníkovi z chudé země musí žádost jeho šťastrějšího kole-

gy, aby ho zákonem naizenáminimální mzda (irdajně p ijata v zájmu chu-

d ch) chranila p ed konkurencí levnější pracovní síly, často p ipadat pouze

jako prost edek, kter'ho p ipravuje ojedinou šanci na zlepšení postavení

tím, že by p irozené nev hody vy'kompenzoval ochotou pracovat za nižši
mzdu než kolegové v bohatších zemích. A skutečnost, že za deset hodin

práce ziská stejnou odměnu jako lépe technicky vybaven ' zahraniční děl_

nik za pět hodin, pro něj p edstavuje stejné ,,vyko isťovríní" jako od které_

hokoli kapitalisty.
Je poměrně jisté, že v systému mezinarodního plánovaní by bohatší,

atudiž i mocnější národy byly p edmětem nenávisti a závisti chudších zemí
mnohem více než ve svobodné ekonomice. Chudé země by vě ily (ať už

oprávněně, či nikoliv), že by se jejich postavení zlepšilo mnohem rychleji,
kdyby mohly jednat podle vlastních p edstav. Jakmile se totiž začne pova-

žovat spravedlivé rozdělení p íjmri mezi národy za povinnost mezinárodní_

ho orgánu, dojde drisledn m a nevyhnuteln m uplatněním socialistického

učení k tomu, že t ídní boj p eroste v souboj mezi dělnichmi t ídami ruz-

n 'ch zemí.
V souěasnosti často sl cháme pomatené eči o ,,plánovaní stejné životrí

urovně pro všechny". Je poučné podívat se najeden z těchto náwh po-

drobněji a zjistit, co p esně se v něm skrvá' oblastí, pro kterou naši

planovači podobné plány obzvlášť rádi p iprawjí, je povoď Dunaje a jiho-

v chodní Ewopa. Nikdo jistě nepochybuje o naléhavé pot ebě zlepšení eko-

nomické situace v tomto regionu, jak z humanitárních a ekonomiclc ch d -
vodti, tak v zájmu budoucího rozvoje Evropy, ba ani o tom, že ho lze dosáh_

nout jen politiclc m uspo ádráním odlišn m od všech d ívějších. To ovšem

není totéž jako p át si, aby byl hospodďslc život v této oblasti ízen poďe
jediného generálního plánu a aby se rozvoj jednotliv ch odvěwí ídil podle

p edem daného projektu tak,žeby místní iniciativa bylazáwislánaschvalo-
vaní centrálního u adu a zaělenění do celkového planu. Nelze nap íklad

vywo it obdobu Rooseveltova,,Ú adu pro ridolí eky Tennessee" pro oblast

kolem Dunaje, aniž tím na mnoho let dop edu určíme relativní tempo hos_

podrá ského rustu ruzrr ch národri ob vajících tuto oblast a pod ídíme to_

muto rikolu všechny jejich jedrrotlivé aspirace a p ání.



Plánovrání tohoto typu musí ziíkonitě začittim, že se sestaví po adí priorit
pro ruzné požaďavky' Plánovat nastolení stejné živofirí rirovně pro všechny
ntamená, že je t eba se adit jednotlivé poŽadavky podle zásluh, takže ně_
které budou mít p ednost p ed ostaÍrími, a jiné zas budou muset poěkat, až
p ijde ada na ně. A p itom ti, jejichž zájmy jsou takto odstrčeny do pozadí,
mohou b t p esvědčeni nejen o tom, že maji větší práva, a|e i že by svého
cíle dosáhli ďíve, kdyby měli svobodu jednat vlastními pros edky. Nemá_
me na zdkladě čeho roáodovat, jestli požadavky chudého rumunského ze_
mědělce jsou více nebo méně naléhavé než nrároky ještě chudšího Albrínce
nebojestli pot eby slovenského horského past ejsou větší než pot ebyjeho
slovinského kolegy. Chcete-li však zv'šit jejich životrí urove podle jed-
notného plárru, pak někdo musí rimyslněvá itzásluhy stojící za všemi těmi_
to nároky a vybírat znich. A jakmile uvedete takov'plrín do prÍxe' musejí
mu sloužit všechny zdroje dostupné v plánované oblasti - nemriže existovat
žádná \njljimka pro ty, kte í by si raději poradili sami. Jakmile se jejich poža_
davku p isoudí nižší hodnota, budou muset nap ed pracovat na uspokojení
pot eb těch, kte í dostali p ednost.

V takové situaci bude mít každ 'oprávněn 'pocit, Že je na tom hri e, než
by mohl b t vjiném plánu, a žekpráci, kteráje podle něho horší, než si
zaslolži, ho odsoudilo rozhodnutí a moc vládnoucích sil' Pokoušet se
o něco takového v oblasti obyďené mal mi národy, zníchž každ 'stejně
pevně vě í, že je lepší neŽ ty ostatní, by nakonec vyžadovalo použití síly.
V praxi by to vypadalo tak, že velké nrírody by vahou své moci musely
rozhodovat o tom, zda se má rychleji zv šit životrrí urove makedonského,
nebo bulharského zemědělce, či jestli se má západní urovni rychleji p iblížit
česlc', anebo maďarsk horník. Nemusíme b t vellcmi znalci lidslc,ch po_

vah a víc než powchními analci st edoewopslc'ch narodri, abychom uhodli,
že ať bude rozhodnutí vypadatjakkoli, velká část lidí - z ejmě většina _
bude zvolen; postup považovat za největší nespravedlnost a její spojená
nenávist se brzy obrátí proti velmoci, která - t eba nezaujatě _ de facto
rozhodla o jejich osudu.

]vlnoho lidí jistě up ímně vě í tomu, žekdyby k tomu dostali p íležitost,
dokazali by všechny t5rto problémy ešit spravedlivě a nestranně, a byli by
up ímně p ekvapeni, kdyby se pak proti nim obrátila podeďívavost a nená_

vist' Jenže možná právě oni by jako první použili sílu, jakmile by se lidé,
jimž chtějí pomoci, projevili jako kverulanti, a naprosto bezcitně by je p i-
nutili k tomu, co je podle nich v jejich zájmu' Tito nebezpeční idealisté si
však neuvědomuji, že pokud nějaká teorie mravní odpovědnosti tvrdí, že
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něčí morální p edstavy mají p eválcovatnáaory pevladající v jin 'ch spole_

čenstvích, pak takové pojetí odpovědnosti staví člověka do pozice, kdejed_

nat morálně je v podstatě nemožné. Naložit takov nesplniteln 'mravní rikol

na bedra vitéznych narodri znamená jist ' zprisob, jak je mravně zkazit
a zdiskreditovat.

Podpo me tedy všemi prosťedky chudé národy v jejich vlasÍrím risilí

o vybudování nového života a zv šení životní ťrrovně. Nadnarodní orgán

mriže b t velmi spravedliv a p ispět obrovslcj'm dílem k ekonomické pro-

speritě, pokud se spokojí s udržováním po ádku a vytva ením podmínek pro

rozvoj narodri. Centrální orgán však nemriže b t nikdy spravedliv' a dovo-

lit lidem žít životpodle jejichp edstav, jestliže rozděluje suroviny ap idělu-
je trhy ajestliŽe spontánní snaha musí byt,,schvalovánď' abez jeho povole_

ní nelze dělat nic.

Po všem, co jsme si probrali v p edchozích kapitolách, snad už ani není

eba zduraz ovat,že t5rto potíže nelze vy ešit tim,že na ruzrré mezinárodní

organy p eneseme ,,poBze" specifické ekonomické pravomoci. P edstava,

žeby to bylo praktické ešení, spočívá na mylném p esvědčení, Že ekono-

mické planování je pouze odborn m kolem, ktery mohou p ísně objektiv-

ně plnit experti, a že skutečně klíěové věci by nadále zristaly v rukou politic-

k ch organri. Každy nadnarodní ekonomick orgán, kter' by nepodléhal

žádné politické moci - i kdyby se p ísně omezil na určitou oblast _ by snad-

no mohl uplat ovat tak tyranskou a nezodpovědnou moc, jakou si jen lze
p edstavit. Sotva lze svě it u adu větší moc, nežje v hradní kontrola nad

nějakou Životně driležitou komoditou nebo službou (ako je t eba letecká

doprava). A protože většinu vécilze obhájitjako ,,odbornou nutnost", kte-

rou Žádn laik nesmí zpochyb ovat, nebo jelzehájit dokonce lidumiln mi
a t eba i naprosto up ímn mi argumenty o pot ebách nějaké obzvliíšť ane-

v hodněné skupiny, které nelze žádn mjin m zprisobem pomoci, vymyka_

la by se taková moc prakticky veškeré kontrole. Kdyby světové zdrojeroz-
dělovaly víceméně nezávislé orgárry (iak to dnes tak často prosazují i lidé'

od nichž bychom to v bec nečekali), znamenalo by to systém všeobjímají-

cích monopolri, kter'by všechny nrírodní vlády uzrrávaly, ale žádnáby nad

ním neměla moc. Ten by se pak nevyhnutelně stal nejhorším mysliteln m
vyděračstvím, a to i kdyby lidé pově ení jeho správou byli věrn mi stražci

zájmi,které jim byly svě eny do péče.

Staěí se vátbté zamyslet nad pln m dosahem těchto zdánlivě neškodn ch

náwhri všeobecně považovan ch za základbudoucího ekonomického ádu,



jako je vědomá kontrola a rozdělovánizákJadnich surovin, a ihned uviďme,
jak strašné politické problémy a morální izikaznichvypl vají. Ten, kdo by
měl v moci dodrávky surovin, jako je benzin nebo d evo, kaučuk nebo plech,
by se stal pánem osudu cel 'ch odvětví a zemi' P i rozhodování o tom, zda
povolit zv šení dodávky a pokles ceny či p íjmu někter ch u robcri, by
zárove rozhodoval o tom, zdaněkterázemě smí založitnové odvětví, nebo
zda ji to má b t zakáuáno. A tak zatimco ,,chrání" životní urove těch, za
něž se citi obm|ášť zodpovědn ', zárovet p ipravuje mnohé lidi, kte í jsou
v mnohem horší pozici, o jejich nejlepší amožnájedinou šanci, jak si polep_
šit. Kdyby všechny základni suroviny byly takto ovládrány, nevznikala by
skutečně žádnánováodvětví, žádny novy projekt lidí nebo zemí bez povo_
lení vládnoucího orgánu ažádny plánna rozvoj či zlepšení by nemohl unik_
nout jeho p ípadnému vetu. Totéž platí pro mezinárodní ,,rozdělení,, trh ,
aještě více o kontrole investic a rozvoji p írodních zdrojri.

le zajimavé sledovat, jak ti, kdo se prezenfují jako nejwrdší realisté
a nenechají si ujít jedinou p íležitost k zesměš ování ,gtopistri 

,, kte í vě í
v možnost mezinárodního politického ádu, ziírove považují za proveditel_
né mnohem hlubší a nezodpovědnější zásahy do život jin ch nrírodri, jež
jsou nedílnou částí ekonomického planování. Domnívají se, že jakmile bude
moc' o jaké se dosud nikomu ani nesnilo, svě ena do rukou meziniírodní
vládě (která, jak jsme si ukrízali, není schopná vymahat ani obyčejnou vládu
práva), bude tato větší moc použita tak nesobeck m a očividně spravedli-
v m zprisobem, že si získá všeobecnou podporu. Je_li však něco očividné,
pak je to spíše fakt, Že národy se sice mohou podrobit dohodnutm fomrál-
ním praviďrim, ale nikdy se nepod ídí takové nadvládě, jakou vyžaduje me-
zinrárodní ekonomické planovaní. Mohou se shodnout na pravidlech hry, ale
nikdy se neshodnou na p ednostním po adí, v němž bude většina rozhodo_
vat o jejich vlasbrích pot ebách a o tempu, jak'm se smějí rozlijet.I kdyby
lidé pod dojmem jakési iluze o skutečném v'znamu takov ch návrhri zpnnr
s p enesením podobn ch pravomocí na nadnrírodní orgán souhlasili,brzy
by zjistili, že mu tím svě ili nikoli pouze odborn rikol, ale nesmímě širo-
kou moc nad vlasÍrími životy.

Zanávrhy těchto ne zcela nevinn 'ch ,,realistti" se skr vá jedna driležitá
věc: velmoci se totiž nebudou ochofiry pod ídit vyšší autoritě, a naopak do-
kažou $rto ,,mezinárodní" orgány vwžitk tomu, aby svou v li vnutily ma-
l 'm nrárodrim ve sfé e svého mocenského vlivu. ,,Realismus" takov ch myš-
lenek spočívá v tom, že p estrojením plrínovacích orgánri za,,mezinátodní..
bude snazší dosáhnout jeďné situace, kdy je mezinárodní plánoviíní moáré,
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a sice vykonává-|i jej v praxi jediná silná velmoc. Tato rouška však nic ne-

mění na tom, že všechny menší státy by se ocitly v mnohem větším tlaku

vnější mocí, než jak by zramenalo postoupení jasně definované části poli-

tické suverenity. Proti tomuto maskovanému ritlaku by však byl vešker'

odpor marn '.

J e zajimavé, že nejzapálenější obhájci centrálně ízeného ekonomického

,,nového ádu" pro Evropu dávají stejně jako jejich fabianské a německé

vzory najevo naprosté opowžení pro individualitu a jiná práva mal ch naro-

dri. Názory profesora Carra, kter: je v této sfé e ještě více než v oblasti

domácí politiky čelním p edstavitelem totalitních tendencí v Anglii, vedly
jednoho z jeho kolegu na univerzitě k velmi p ípadné otázce:,,Jestliže se

má nacistické zacházení s mal mi suverénními státy skutečně stát běžnou

praxí, jak má pak válka smysl?"s Kdo sledoval, jalc' rozruch a zrrepokoje'

ní zprisobila mezi našimi menšími spojenci některá nedávná vyjád ení na

tato témata, publikovaná v listech natolik rriznorodych, jako jsou lond nské

The Times a časopis New Statesmaní,nepochybtrje jistě o tom, jakou neli-

bost tento postoj ještě nyní u našich nejbližších p átel vyvolává ajak snadno

mičíme onu zásobu dobré v le, která se během války nashromáŽdila, po_

kud bude těmto rádc m dop áno sluchu.

Ti' kte í by s takovou samoz ejmostí pošlapali práva mal 'ch státťr, mají
jistě v jedné věci pravdu: pokud staty - velké i malé _ znovu získají ničím

neomezenou ekonomickou suverenitu, nemáme po válce žádnou naději na

po ádek ani trval mír. To však neznamená, že by nějak nov' superstát

musel získat pravomoci, které jsme se nenaučili moud e používat ani v ná_

rodním mě ítku, nebo že by nějak mezinarodní orgárr měl získat pravomoc

nďizovat jednotlivm národťrm, jak mají používat své zdroje. Znarnenáto
jedině to, že musí existovat moc, která by jednotlivm narodrim branila

vjednaní škodlivém projejich sousedy, dále pak soubor pravidel definující,

co suáty smějí dělat, a konečně orgán schopn taková pravidla vymáhat.

Pravomoci, které by takov organ po eboval, jsou p edevším negativního

charakteru. Musí b t zejménaschopen íci ,,ne" restriktivním opat ením ja-

kéhokoli druhu.
Zdaleka neplatí (ak se dnes lidé často domnívaji), že sice pot ebujeme

mezinarodní ekonomiclc' orgán, ale že staty si zárove mohou zachovat

neomezenou politickou suverenitu. Témě prav opak je pravdou. To, co

pot ebujeme a čeho máme naději dosáhnout, není větší moc v rukou nezod_

povědn ch mezinárodních ekonomick ch orgánri, ale naopak vyšší politic_
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ká moc, která by dokánalaudržet ekonomické zájmy pod,kontrolou a v p í_
padě jejich st etu b t spravedliv'm soudcem, protože sama by nebyla eko-
nomickym hráčem. Pot ebujeme mezinarodní politickou instituci, která _
aniž by měla moc na izovat lidem, co mají dělat - by byla schopna bránit
jim vjednání, které by poškozovalo ostatní.

Mezinárodní instituci je t eba svě it nikoli nové pravomoci, lcteré státy
v nedávné době získaly, ale minimum pravomocí, které je pot ebné k udrže_
ní pokojn ch vztahi, to jest v podstatě pravomoci, jaké má ultraliberální
stát založen na principu laissez faire'

Pravomoci mezinarodní instituce musejí b t ještě vice než pravomoci
státu p ísně vymezeny vládou práva. Pot eba takového nadnárodního orgá_
nu je o to větší, že jednotlivé státy se čím dál více stávají jednotkami hospo_
da ské správy a vystupují na ekonomické scéně spíšejako činitelé nežjako
dohlížitelé, a pravděpodobnost vzniku t enic je tedy větší mezi staty jako
takov mi než mezi jednotlivci.

Mezinárodní systém, v němž jsou určité striktně definované pravomoci
svě eny nadnárodnímu orgánu, zatimco ve všech ostabrích oblastech si jed_
notlivé země ídí své záležitosti samy, se ovšem nýváfederací' Nesmíme
dopustit, aby časté neuvážené a mnohdy krajně hloupé vyroky, které v ob-
dobí vrcholu propagandy tzv. ,"Federální unie" volaly po federálním uspo á-
dríní celého světa, zast ely skuteěnost, že princip federace je jedinou for_
mou sdruŽení národ , která m že p inést mezinarodní ád, bez toho, aby
nepaťičně omezovala jejich p irozenou touhu po nezávislosti.7 Federalis-
mus není ovšem nic jiného než aplikace demokracie na mezinárodn i záleŽi-
tosti a zároveijediná metoda nenásilné transformace, kterou lidé dosud
vymysleli. Je to však demokracie s p esně vymezen mi pravomocemi. Nepo_
čítrámeJi neuskutečniteln 'ideál spojení ruzn ch zemí do jednoho centalizo_
vaného síátu (na němž skutečně nemohu nalén Žádné v'hody), je federace
jedinou cestou, jak uvést myšlenku mezinrárodního práva v praxi. Nesmíme si
narnlouvat, že pokud se v minulosti íkalo praviďrim chování mezi stiíty,'rne_
zinrárodní právo", bylo to něco víc než zbohté p ríní. ChcemeJi zabránit li-
dem, aby se mezi sebou zabíjeli, nespokojíme se s vydaním prohlríšení, že
zabijetse nemá, ale musíme nějakou instituci vybavit dostatečn mi pravomo-
cemi, aby tomu zabránila. Stejně tak nemťrže mezinárodní právo existovat bez
instituce, která by ho vymríhala' P eléžkou pro vytvo ení takové mezinarodní
instituce byla v minulosti vždy p edstava, že musí mít v rukou všechny prak-
ticky neomezené pravomoci, ktermi ďsponuje moderní stat. To však není p i
rozdělení moci poďe federálního systému v žádnémp ípadě nuÍré.
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Rozdělení moci by zákonitě fungovalo jako omezení jednak moci jako

celku, jednak moci jednotliv 'ch státri. Řada druhťr ekonomického plánová-

ní, které jsou dnes v m dě, by v takové sitrraci byla zcela nemožná.E v žád-

ném p ípadě by to však nep edstavovalo p ekážku pro plánováníjako tako-

vé. Jednou z v hod federace je, že ji lze nastavit tak, aby branila témě

veškerému škodlivému planovríní, a p itom ponechávalaprostor pro užiteč-

né planování. Brání (resp. mriže bránit, pokud se tak nastaví) většině forem

restrikcionismu. Vykazuje navíc mezinarodní plárrovaní do oblastí, kde je

moáré dosáhnout skutečné shody, a to nejen mezi bezprost ednimi ,,zájmy",
ale mezi všemi lidmi, kter ch se to t ká. Užitečné plánování, které lze pro-

vádět na místní urovni a které nevyžaduje restriktivní opaťení, by zustalo

nedotčeno a v rukou lidí pro něj nejkvalifikovanějších. M žeme dokonce

doufat, že v rámci federace, kde už nebudou existovat drivody, které ďíve
vedly staty k risilí o co největší moc, dojde do jisté mirykmrácení centrali-

začního procesu minulosti a k jistému p evedení pravomocí ze státu na or-

gany místrí samosprávy.
stojí za to p ipomenout, Že myšlenka konečně nalezeného světového míru

pomocí vs ebaní jednotliv ch stat do vellc ch federálních uskupení, a na_

konec t eba dojedné velké federace není zdaleka nová: byla ideálem témě

všech liberálních myslitelri devatenáctého století. od Tennysona, jehož čas_

to citované vizi ,,biryy o vzduch" p edcházívize federace niírod , která p i-
jde po jejich posledním velkém boji, až po sam konec století p edstavova'

lo dosažení federální organizacep íslib posledního velkého kroku v rozvoji

civilizace. Liberálové devatenáctého století si možná ani plně neuvědomo-

vali, nakolik bylo federální uspo áďání statu nezbytn m dopl kem jejich

principťr'9 Většina z nich však vě ila, že takové ešení p edstavuje pro lid-
stvo koneěn cíl.'o Teprve s p íchodem našeho dvacátého století a blížícím
se triumfálním vzestupem Realpolitik se tyto naděje zaěa|y považovat za

nereálné a utopistické.

Civilizaci není možné p ebudovat ve velkém mě ítku. Není náhodou, že

celkově se vždy našlo více laasy a slušnosti v životě mal ch narod a že

u těch velk ch byla spokojenost a štěstí obyvatel vždy p ímo riměmá tomu,

nakolik se jim podďilo vyvarovat se zhoubného nebezpečí centralizace.

Nejméně nadějí na zachovánidemokracie a podpory jejího rustu máme teh-

dy, když bude všecbna moc a většina driležit ch rozhodnutí spočívat v rukou

organízace, kterou pro její velikost obyčejn člověk ani nedokaže obsríh-

nout ěi pochopit. Demokracie ještě nikdy dob e nefungovalabez silné míst_



ní samosprávy, která je skvělou politickou školou pro obyčejné lidi i pro
budoucí statníky. Jedině v místní samosprávě se lze naučit odpovědnosti
a procvičovat si ji na věcech, které jsou lidem dob e známy. Jednání v této
sfé e se totiž íď spíše znalostí vlastního souseda neŽ jak msi teoretick m
vědomím o pot ebách druh ch. Jedině v místrrí samosprávě se m že oby-
čejn 'člověk skutečně podílet na věcech ve ejn 'ch, protoŽe se tykají světa,
ktery zná. Pokud je rozsah politiclc ch opat ení tak velk ,, že pot ebn mi
infomtacemi vládne tak ka v lučně byrolaacie, tvo ivé impulzy soukrom 'ch
osob musejí nutně zanikat. Domnívám se, že v tomto bodě je velmi cenrriá
zkušenost mal 'ch zemí typu Holandska či Šv'carska a mají se z ní mnoho
co učit i ty nejvíce prosperující velké země, jako je Velká Britránie. PodďíJi
se nám vyrvo it svět, v němž bude místo pro malé státy' vyděláme na tom
všichni.

Malí si však v meziniírodním' stejně jako nrárodním mě ítku mohou za_
chovat nezávislost pouze za skutečné vlády práva,zaručujícíjak bezv'hradné
vymáhaní určit'ch pravidel, tak to, že Ěad disponující touto vymiíhací pra-
vomocí ji nevnržije k žádnému jinému ričelu. Nadnárodní orgiín sice musí
b t pro vymáhání zrrykového práva vybaven značnou m oci, ale záxove musí
b t ustaven tak, aby mezinarodní ani národní ri ady nemohly sklouanout
k tyranii. Zneuživéni moci nikdy nezabráníme, dokud nebudeme ochobri
omezit ji i za cenu,, že nám to znemohtipoužít ji pro některé dobré ričely. Po
skončení této války dostanou vítězné mocnosti velkou p íležitost: pod ídí-li
se nejprve samy souboru pravidel, k jejichž vymďraní budou mít moc, mo-
hou zárove získat morální právo, aby k jejich dodržování p iměly i ostatrrí.

Mezinarodní instituce ťrčinně omezující moc státu nad jednotlivcem bude
jednou z nejlepších ziíruk míru. Vláda práva na mezinárodním poli se musí
stat zárukou jak proti tyranii státu nad jednotlivcem, tak proti tyranii nového
superstátu nad národními společenstvími. Nďím cílem nesmí b t všemoc-
n 'superstát ani volné sdružení ,,svobodnych" národ , ale společenství stá-
t svobodn ch lidí. Již dlouho si stěŽujeme, že v dnešní době není možné
dosáhnout v mezinarodnich záležitostech žádoucího stavu, protože ostaErí
by se podle našich pravidel ne ídili. Brzy dostaneme p íležitost vkázat, že
jsme to mysleli vážr a že jsme p ipraveni p ijmout stejná omezení pro
svoji svobodu jednríní, jaká ve společném zájmu očekávríme od ostatních.

Bude-li federální princip orgaruzace vživán moud e, m že se skutečně
vkénatjako nejlepší ešení těch nejsložitějších světov ch problémri. Jeho
praktické uplatrrění však bude p edstavovat nesmírně těžlc'rikol, v němž
nemáme šanci uspět, pokud od něho budeme z p ílišné ctižádosti očekávat
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vice, než mriže dát. objeví se pravděpodobně silné snahy udělat z nové

mezinarodní organizace cosi všezahrnujícího a celosvětového. Jistě, bude

naléhavě nuÍré vytvo it nějakou všeobjímajíci organizaci, jakousi novou

,,Společnost národri". Velké nebezpeěí však spočívá v tom, že ve snaze uči-

nit tuto světovou organzaci odpovědnou za všechno, co by podle našich

p edstav mezinarodní organizace měla dělat, na ni naložíme tolik rikolri, že

nebude možné je adekvátně plnit. Vždycky jsem byl p esvědčen o tom, že

právě takové ambice byly drivodem slabosti Společnosti národri: že v (neir-

spěšné) snaze udělat z ní celosvětovou instituci muselo dojít k jejímu roz_

mělnění, a p itom menší a ziírove mnohem mocnější Společnost národri by

b vala lepším nrístrojem pro zachování míru. Vě ím, že $o závěry p|ati

i dnes a že kup . mezi britslc m impériem a niárody západni Ewopy a snad

i Spojen mi státy |ze dosáhnout takového stupně spolupráce, kter' je ve

světovém mě ítku nemysliteln . Poměrně těsn 'typ sdružení, jalc p edsta_

vuje federace, nebude zprvu možné realizovat v oblasti větší než ěást zá-

padní Ewopy, tÍebaže bude moáré jej postupně rozši ovat.

Je pravda, že aru po vytvo ení takov ch regionálních federací nezmizi
riziko války mezi ruzn mi bloky a že chceme-li toto riziko co nejvíce ome_

zit, musíme se spolehnout na širší a volnější sdružení. Jde mi o to, že nut-

nost takovéto další organizace by neměla stát v cestě těsnějšímu sdružení

těch zemí, které jsou si bližší svou civilizací, pohledem na svět a mě ítky.

Naším cílem jistě musí b t co nejvíce zabránitbudoucím válkiám. Nesmíme

se však domnívat, Že m žeme na n vytvoÍit trvalou organizaci, která na-

prosto zrremoárí všechny války na celém světě. Nejenže se nám něco tako_

vého nemuže poda it, ale navíc bychom takovou snahou z ejmě promarnili

šanci na rispěch v mnohem omezenější sfé e. Tak jako to platí o všech vel_

lc 'ch zlech, opat ení, která by válku do budoucna naprosto znemoárila, by

mohla b t nakonec horší než válka sa:rra. Poda í-li se nám snížit riziko vzni-

ku t enic, které obvykle vedou k válce, bude to patrně největší rispěch,

v jaky mrižeme realisticky doufat.
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zÁvĚn

Cílem této knihy nebylo nastínit podrobn 'program ideálního budoucího

uspo ádrání společnosti. Jestliže jsme u tématu mezinarodních vztahri poně-

kud p ekročili hranice v zásadě kritického pojednríní, je to proto, Že v této

oblasti bude možná brzy zapotŤebí vywo it rátnec pro další vvoj na ďou_

hou dobu dop edu. Mnohé bude záležet na tom, jak se této nové p íležitosti
chopíme. Ať se však zachováme jakkoli, vždy to bude pouh začáteknové-

ho, dlouhého a namáhavého procesu' v němž - jak všichni doufáme - po_

stupně vybudujeme svět velmi odlišn od toho, kter jsme poznali v uply_

nulém čtvrtstoletí.
Je p inejmenším nejisté, zda by mělo v této fáni smysl vytva et podrobn

plrán mezinarodního uspo ádárrí společnosti _ nebo zda je někdo dost kom-

petentrrí na to, aby jej sestavil. V tomto okamžiku je driležité, abychom se

shodli na určit ch principech a osvobodili se od omylri, které nas v nedávné

minulosti ovládaly. Ať je nám to sebevíce nep íjemné, musíme si p imat, že

jsme se p ed touto válkou opět dostali do fíue,lrterá nás nyní nutí odstrario-

vatpÍekážky nahromaděné lidskou pošetilostí a uvol ovat Wo ivou energii
jednotlivc spíše než vym šlet další mašinerii, která by je ,,vedlď' a ,, ídi-

|a" _ že tedy musíme vytvá et podmínky pro pokrok spíše než ,plifurovat
pokroť.. Jako první je zapot ebí vymanit se z nejhoršího současného trrá _

ství, které se nám snaží namluvit, že všechny naše laoky v nedávné minu_

losti byly buď moudré, nebo nevyhnutelné. Nikdy nezmoud íme, dokud si

neuvědomíme, že mnohé z našich činri byly velmi pošetilé.

Pokud chceme vybudovat lepší svět, musíme sebrat odvďtu k novému

zaěátku,i kdyby to zrramenalo urěité reculer pour mieux sauter - pro lepší
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rozběh ustoupit pár krolai zpět. Tuto odvahu rozhodně neprojevují ti, kdo
vě í v nevyhnutelné tendence, kdo kiížou ,pov' Íád",ktery není nic než
projekce tendencí uplynul 'ch čty iceti let, a které nenapadá nic lepšího než
napodobovat Hitlera. vždyť ti, kdo nejhlasitěji volají po ,,novém ádu", jsou
nejvíce ve vleku idejí, které rozpoutaly tuto válku a p ivodily většinu zel,
jež nás teď souží. Mladí mají pravdu, když nedrivě ují myšlenkám, jimiž se
ídí p edchozí generace. M lí se však, když se domnívají, že to jsou liberál-

ní myšlenky devatenáctého století (neboť ty mladší generace prakticky ne-
zná). TÍebaže nem žeme chtít a ani nejsme schopni wátit nazpátek svět
devatenáctého století, miíme možnost realizovat jeho ideály - a nejsou to
špatné ideály. Nemáme právo cítit se v tomto ohledu nad azeni našim praro_

dič m a neměli bychom nikdy zapomínat, že jsme to byli my, dvacáté stole-
tí, a nikoli oni, kdo všechno pokazil. oni si ještě plně neuvědomovali, co je
zapo ebi k nastolení světa, kterj,si p áli; nás však zkušenost několika dese_

tiletí pro tento rikol vybavila lépe. Ajestliženáš první pokus o vybudování
světa svobodn ch lidí selhal, musíme se pokusit znovu. Vridčí princip, kte-
ry nám Íiká, že politika svobody jednotlivce je jedinou pokrokovou politi-
kou, platí dnes stejně jako v devatenáctém století.
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Bl BtloGRAFlcKÁ PoZNÁMKA

Prezentacenázoru, kter byl po adu let rozhodně velmi nepopuliírní, v sobě skr,jvá
jednu velkou obtíž: v rozsahu několika kapitol je nemoáré probrat víc nežjen někte-

ré jeho aspekty' ho čtenií e, jehožnázory se utvrí ely v hradně na základě p evláda-
jících myšlenek uplynul ch pětadvaceti le| nem že tato kniha vytvo it pot ebn

společn aíklad pro plodnou diskusi. Názory autora této knihyjsou sice neoblíbené,

nikoli však ojedinělé, jak by se některm čtená ťrm mohlo zdiít. V ziíkladních vě-

cech se shoduje se stíle větším počtem autorrl v adě zemí, které studium dovedlo

nezávisle k podobn m závěr m. Pokud se tedy čtenrí chce více semámit s tímto pro

něj neznám m, avšak ne tak docela cizím návorov m klimatem, doporučujeme

k prostudoviíní nasledující seznam v aramnějších děl tohoto typu, z nichž některá

dopl ují v zásadě laiticlc charakter teto práce hlubším pojednríním o struktu e bu-

doucí ideální společnosti. Nejstarší a dosud nep ekonané dílo z tohoto v čtu pochá-
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s ohledem na jejich autory v současnosti nemrižeme jmenovat.

P idávám k tomuto \. čtu ještě t i další tifuly, které mi nejvíce ze všech pomohly
pochopit myšlenkov systém našich nep átel a rozdíly, které dělí jejich myšlení
od nďeho:
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A konečně ještě pozoruhodné novější dílo o moderních dějinách Německa, které si

v zahraniění získalo zaslouženou proslulost:

SCHNABEL, F.: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. 4 svazky. Freiburg i.B.

1929-37.

Snad nejlepší pruvodce někter mi z našich současn 'ch problémri p edstavují

dosud dila někter ch velk ch politiclc ch filozoÍir liberálního věku, de Tocquevilla

či lorda Actona, a _ prijdeme-li ještě dále do minulosti - Benjamina Constanta,

Edmunda Burkeho aFederalisticke listy Madisona, Hamiltona a Jaye. Jsou to p ed-

stavitelé generace, pro niž byla svoboda st"íle ještě problémem a hodnotou, kterou je

t eba hájit, zatimco naše generace ji bere na jedné straně jako samoďejmost, a na

druhé stranějí nedochází, odkud svobodě hrozí nebezpečí, aledokáže se oprostit

od nauk, kteréji ohrožují.



PozNÁMKY

Slovo t vodem k americkému vydání

' Nejtypičtějším p íkladem britské kitilcy této knihy z levicov ch pozic je zdvofilá

a otev ená studie Barbary Woottonové Freedom under Planning (Lond n' George

Allen & Unwin l94 ). Ve Spojen ch státech se tato kniha často uváď jako ričinné

vyvrácení m ch argumort 
' 
ačkoli se nemohu ubnínit dojmq kter jistě áskali i mno.

zíčter j a kter vysloviljeden americh kritik slovy, že kniha,,v podstatě potvrzuje

Hayekovu tezi" (Chester I. Bamar{ Southern Economic Journal,lďen 194 )'
2 Tehdy jsem ještě nevěděl to, co mezitím p iznal poradce jedné z těchto společností,

totižže p íčinou odmítnutí nebyly ani tak pochybnosti o uspěchu knihy, ale spíše

politické p edsudky, které šly v někter ch p ípadech tak daleko, že kniha byla

označoviína jako 
'Jrevhodná 

pro publikaci u slušného nakladatelství" (k tomu viz
prohlášení Williama Millera citované W. T. Couchem v čliínku ,,The Sainted Book
Burners" v časopise The Freeman, duben 1955, sh. 423, a knihu Williama Millera
The Book Industry: A Report of the Public Library Inquiry of the Social Science

Research Council [New York, Columbia University Press 1949], sfr. 12).
3 Do značné míry se na tom podílelo vydání zkrácené verze textu v časopise l?ec-

derš Digest. Chtěl bych tímto redaktorum tohoto časopisu vzdrít ve ejně hold za

to, jak mimo ádně zda ile se tohoto ťrkolu bez mé pomoci ujali' Zhuštění tak slo-

žité argumentace do zlomku privodní délky samoďejmě nutně vedlo k určitm
zjednodušením' Je však pozoruhodn m v konem, že se to podďilo bez p ekruco-

vání a v podstatě lépe, než bych to doldzal siírn.
a Pokud by někoho ze čtenrí zajímala ukázkaurážek a invektiv, jaké se v současné

akademické diskusi hned tak nenajdou, doporučuji p ečíst si pojednání profesora

Hermana Frnera Road n Reaction (Boston: Little Brown & Co. 1945).
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5 Nejprisobivější byl nepochybně román George Orwella 1984. Autor napsal na tuto

knihu již d íve pozitivni recetlzi'
6 Individualism and Economic Order (Chicago 1948).
7 The Counter Revolution of Science (Glencoe, nl. 1952).
s P edběáré nastínění mého pojednání na toto téma vydala Egyptská národní banka

ve formě čty p ednášek pod n áz,tem The Political Ideal of the Rule of Law (Kálti-

ra 1955).
e L. J. Barnes,Youth Service in an English County: A Report Preparedfor King

Georgeb Jubilee Trust (London 1945).
10 A. de Tocqueville, Democracy in America (Demokracie v Americe), II. část,

IV. kniha, kap. vi. Doporučuji p ečtení celé kapiŮoly, aby čtena viděl, s jakou

pronikavou jasnoďivostí dokágal de Tocqueville p edpovědět psychologické do-

pady moderního státu blahobytu. Právě de Tocquevillrlv ťyraz,,nové ofroctví'o se

stal shodou okolností inspirací pro název této knihy.
tL The Socialist Tragedy (London: Latimer House Ltd. 1949), str. 24L a242.

'2 V článku vydaném 19. června 1954, kter se zab váZprávou o pnizlrutnuvďejné-

ho mínění z naťtzení ministrazemědělství ovyužitípozemhtv Crichel Down(Cmd.
9176; London: H. M. Stationery ofÍice l954), což je dokument, kterj'by si měli
pečlivě prostudovat všichni, jež zajímá psychologie pliínovací byrolaacie.

13 G. W. Keeton, The Passing of Parliament (London 1952).

Úvod
1 hotože někte í lidé mohou toto tvrzení považovat za p ehnané, stojí za to ocitovat

svědecM lorda Morleyho, kter ve sv ch pamětech (RecollecÍlozs) hovoff o ,,vše-

obecně uznávané myšlence", že hlavní argument eseje o svobodě ,,nebyl ptivod-

ní,n brž pocházel z Německa".
z To' že existovala určitá p íbuzrrost mezi socialismem a organizací pruského státu,

vědomě ízeného shorajako Žánn jin stát, je nepopiratelné a otev eně to uzrrá-

vali již francouzští socialisté. Dávno p edtím, než se ideál ízení celého státu pod-

le stejn ch princip jako jediná továrna stal inspirací pro socialismus devatenác-

tého století, na íkal již prusk básník Novalis nad tím, že ,iádn jir stát nebyl

nikdy spravován tolik jako tovtírna, jako je tomu od smrti Beďicha Viléma

v Prusku" (viz Novalis [Friedrich von Hardenberg], Glauben und Liebe, oder der

K nig und die Kč)nigin [1798]).

opuštěná cesta
l Již v tomto roce mohla 4ráva premiéra Macmillana hovofit o ,,nedávné změně

v postoji vlády této země, jejím rostoucím zájmu _bez ohledu na shanickou p í-



slušnost _ na ízení života občanri" a dodat, že ,parlament se nyní stiíle více zab '-
vázikony, jejichž vědom m cílem je ízení každodew chzáležitostí společnosti,
a angažuje se i ve věcech, které byly v minulosti pokládrány zaležici mimo jeho
kompetenci." To se dalo o Anglii íci ještě p edtím, než později ve stejném roce
koneěně zanechala váhání a v knítkém období neslavn 'ch let l93 l-1939 změnila
sv j hospodrá slc systém k nepoznání.

'zDo témě ťrplného zapomnění upadla i mnohem pozdější varoviíní, která se ukáza-
la b t hrozivě pravdivá. Neuplynulo ještě ani t icet let od okamžiku, kdy Hilaire
Belloc v knize, která oďejmuje pozdější dění v Německu lépe než většina děl
napsan 'ch ex post, vysvětluje, že,, činek socialistického učení na kapitalistickou
společnost povede k vzniku čehosi t etího, co se liší od obou p edchozích doktrín

- Stavu poroby" (The Servile State I19l3,3. vydání, l927], st xiv).
3 Nejosudnější z těchto vliv , jehož drisledky p e vávají dodnes, bylo podmanění

a částečné vym cení německého měšťanstva rizemními vládci v pabnáctém a šest-
náctém století.

a Autor se pokusil vystopovat počátky tohoto vyvoje ve dvou sériích článkťr ,,Scien-
tismus a zkoumání společnosti" a,,Kontrarevoluce vědy", které vyšly v časopise
Economica, 194l-1944.

5 Man and Society in an Age of Reconstruction (L940), str 175.

Velká utopie
l ,,Discours prononcé á l'assemblée constituante le 12 septembre l848 sur la ques-

tion du droit au fravail," Guwes complětes de Alexis de Tocqueville (186 ),
rx,546.

2 Toto charakteristické zamě ování svobody a moci, na něž budeme v pruběhu to-

hoto pojednátrí znova aZnovanarážet, p edstavuje p íliš rozsríhlé téma, než aby-
chom se jím zde mohli dťrkladněji zab vat. Je staré jako socialismus sám a je
s ním tak zce spojené, žejeden francouzsk 'učenec p ed témě sedmdesáti lety
v pojednání o saint-simonovsh. ch počátcích této teorie svobody musel nakonec
prohlásit, že ,,est á elle seule out le socialisme" _ p edstavuje sama o sobě cel
socialismus @aul Janet, Saint-Simon et le Saint-Simonisme [878], str. 26 poan.).

Nejotev enějším obhájcem tohoto zrnatení pojmri je _ což je v znamné _ v'idčí
filozof americké levice, John Dewey, podle něhož,je svoboda ričinná moc vyko_

návaturčité věc|",takže,Božadavek svobodyjepožadavkem moci" (,,Liberty and

Social ConEol", Social Frontier,listopad,. 1935, str. 4l).
3 Stalin b Russia and the Crisis of Socia&sn ( 1 940), sE 82.
a A False UÍopia (1937), stt.202103.
5 Unto Caesar (1939), str 5.
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6 Atlantic Monthly,listopad 1936, sE 552.
7 The End of Econornic Man (1939)' str. 230.
8 Skvěle poučné pojednaní o vvoji myšlenek ady fašistick ch v dcri najdeme

u Roberta Michelse (kteď je srím b val m marxistou a fašistou) v ditle Sozialis-

mus und Faszrizls (Mnichov 1925), II,264-266,311-312'
g Social Research, Vol' V[I, No. 4 (listopad l94l). V této souvislosti je ziíhodno

pfipomenout, že Hitler, ať už pro to měl jakékoli drivody, považoval za vhodné

prohlásit v jednom ze svj'ch ve ejn ch projevu dokonce ještě v írnoru l94l, že

,'nacionální socialismus a man<ismus jsou v podstatě totéž" (viz Bulletin of Inter'

national News [publikovan Královslc m institutem pro mezinátodní záležitosti],

XVIII, No. 5,269).

Individualismus a kolektivismus
l Citováno podle knihy Dugalda stewarta Memoir of Adam Smith, z memoranda

napsaného Smithem vroce 1755.
2 Je pravda, že někte í akademičtí socialisté p išli nedávno pod tlakem kritiky

a strachu lidí ze mičení svobody systémem centrálního plárrování s novm dru-

hem ,,konkurenčního socialismu"' o kterém doufají, že zabrítni obtížím a rizikťrm

centrálního plánování a p inese kombinaci zrušení soukromého vlastnicwí s pl_

n m zachoviíním individuální svobody. V odborn ch časopisech se o tomto no-

vém socialismu sice debatovalo, v praktické politice se však s největší pravděpo_

dobností neprosadí. Kdyby se tak totiž stalo, nebylo by těžké dokiuat (jak se již

autor tohoto textu několikrát pokusil - viz ěasopis Economica,1940), že takové

plány spočívají na iluzi a trpí nenapraviteln m vnitním rozporem. Není možné

regulovat všechny vrobní zdroje, aniž se pfitom rozhoduje o tom, kdo je má

využívat a pro koho. A p estože by v tomto takzvaném ,,konkurenčním socialis-

mu,' plánování ust edního orgrfuru mělo poněkud méně syrovou podobq jeho ričinky

by se v ziikladu p íliš nelišily a konkurenění prvek by v něm existovaljen naoko.

,,Nevyhnutelnost" plánování
1 Dťrkladnější pojednání o tomto problému viz esej profesora Lionela Robbinse

,,The Inevitability of Monopoly" v ]l]t:ilze The Economic Basis of class conflict

(1939), str. 45-80.
2 Z věrečn zpr va a doporučení Dočasného státního ekonomického vyboru

(77. kongres, 1' zasedání, Senánrí dokument č. 35 /l941l)' str' 89'

3 C. Wilcox, Competition and Monopoly in American Industry (monografie Dočas-

ného státního ekonomického v boru č).2l ll940D, str' 314'
a Reinhold Ni eb, tr. Moral Man and Imtnoral Society (L932)'



5 Nyní pfi korektu e jsem se dozvěděl, Že udržovací práce na německ'ch dálnicích
bylyzastaveny!

Plánování a demokracie
t Sidney a Beatrice Webbovi, Industrial Democracy (1897), sfi. 800.
2 H. J. Laski, ,,Labour and the Constitutioď', New Statesman and Nation, ě. 81

(nová ada), 10. zái l932, sE' 277 'v knize (Democracy in Cnsls I1933], zejmé-
na na str' 87)' kde profesor Laski pozd ěji tyto myšlenky diíle rozpracoval,jejeho
pevné p esvědčení, že se parlamentní demokracii nesmí umožnit, aby p ekiížela
realizaci socialismu, vyjád eno ještě p ímočďeji: nejen že by socialistickávláda

,pÍevzala rozsáhlé pravomoci a na jejich záMadě plnila legislativní funkci pro-
st ednictvím dekret a na ízení" a ,,pozastavila by klasické mechanismy normální
opozice", ale ,,další trvrfurí parlamentrrí vlády by záviselo na tom, zda by měla
(rozuměj labowistickí vláda) od Konzervativní strany zárvky, že její nansfor_
mační risilí nebude v p ípadě porrížky ve volbách podkopáno rušením zákon "!
V souvislosti s odvolávriním se profesora Laskiho na autoritu Donoughmoreova
v boru stojí za to pfipomenout, že profesor Laski byl členem tohoto vj'boru
a ďejmě i jedním z autoru jeho Zprávy.

3 V této souvislostije poučné podívat se krátce na vládní dokumenty, které se těmito
problémy v posledních letech zab valy. Již p ed t inácti lety, tedy p edtím, než
Anglie deÍinitivně opustila ekonomick'liberalismus, došel proces p ediívání le.
gislativních pravomocí tak daleko, že bylo považováno za nutné ustavit vyše o-
vací v,bor, kter by našel ,,žádovcí' či nutné pojistky pro zachoviíní vlády právď'.
Donoughmoreriv v bor ve své zprávě (Zpráva u,boru florda kanclé ef o pravo-
mocích ministr , Cmd. 40 0 Í1932)) ukival, že jLž v té době se parlament uch lil
,'kpraxi paušálního ahromadného delegování pravomocí", ale (to bylo ještě p ed_

tim, nežjsme poprvé nahlédli do propasťi totalitarismu!) považoval to za nevy-
hnuteln a relativně neškodn proces. A je ďejmě pravda, že delegování jako
takové nemusí b t pro svobodu nebezpečné. Je však zajimavé, proč začalo b t
p eďávtíní pravomocí v tak velikém rozsahu nezbytné. Mezi p íčinami uveden 'mi
ve zpráxě tohoto v'boru se na prvním místě uvádí skutečnost, že 

',parlament
v současné době schvaluje každoročně takové množství zákonri" a,,mnoho detai_

lri je natolik odborn 'ch, že jsou pro parlamentní diskusi nevhodné." Pokud je to
však jedin drivod, proč by se odborná sfirínka věci neměla Íešitp ed, a nikoli až
po schválení ziíkona v parlamentu? Dťrvod, kteri' ďejmě v mnoha p ípadech hraje
mnohem v znamnější roli v tom, že ,,kdyby parlament nebyl ochoten delegovat
legislativní pravomoci, nedokríaal by schválit takové množství a takov charakter
zákon , jaké si ve ejné mínění žádá",bezděky prozrazuje nenápadná věta o tom,
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že ,,mnohé zákony tak bezprost edně ovliv ují životy lidí, že je u nich nezbyfrtá

elasticitď'! Co by to mohlo znamenat jiného než postoupení libovolné moci, ne-

vymezelé žádrl<rni pevn mi zásaďarri, kterou podle niízoru parlamentu nelze

omezit určit'mi a jednozrračn mi pravidly?
a ,,socialism and the Problems of Democratic Parliamentarism," International Af-

fairs,XIll,50l.
s Man and Society in an Age of Reconstruction (940), str. 340.

Plánování a vláda práva
1 Podle klasického vysvětlení A. V. Diceyho v knize The Law of the Constitution

(8' vydání), str. l98, vláda práva ,,znamená p edevším absolutrní swchovanost či

panování ádu oproti svévolné moci a vylučuje existenci zvrile, vj'sad, či dokonce

rozsáhlé svévolné moci na straně vlády". Tento termín však v Anglii nabyl, do

mačnémíry následkem Diceyho díla, užší odborn v aram, kter nás zdenezaji-

má. Širsí a starší v mam pojmu vlády práva, kter' se v Anglii p edtím zavedl

jako tradice braná jako samoďejmost, a nikoli jako p edmět diskuse, byl pak vel-

mi drikladně propracován poěátkem 19. století v Německu v nímci diskuse o poj-

mu RechtsstaaÍ, neboť souvisel s nově vznikl 'mi německmi problémy.

2 Teoretik nacionálního socialismu Carl Schmitt proto není tak daleko od pravdy,

když staví proti právnímu státu (rReclrtsstaat) nirodně-socialistick ideál ,,spra-

vedlivého státlÍ' (gerechte Staat) - s tím rozdílem, že spravedlnost, lÍerá je opa-

kem formální spravedlnosti, s sebou nuÍrě p ináší rozdílné zacházeni s ruzrr mi

lidmi.
3 Nejdetedy,jak se občas v devatenáctém století mylně vykládalo, o konflikt mezi

svobodou a zákonem. Jakjasně ekljiž John Locke, není svobody bezzákona.

Rozpor spočívá mezi ruzn mi druhy práva, které se natolik liší, že je sotva lze

označit stejn m jménem. V jednom p ípadě jde o vládu práva , jejiž obecné zása-

dy jsme v še vyložili: o ,,pravidla hry"' ktení jedincrim umož ují p edvídat, ja-

k m zpťrsobem strít použije sv j donucovaci apaÁt či co jejich spoluoběané za

dan ch okolností smějí, pop . musejí dělat. opačn druh práva umož uje vládě

dělat vše, na co si vzpomene. Z toho je jasné, že vláda pníva by v demokracii,

ktera by každ st et zájmri chtěla ešit nikoli podle p edem dan ch pravidel, ale

,podle meritu věci", nemohl a pÍežít.
a Dalším p íkladem legislativy porušující vládu práva je ziíkon o potrestiíní zEátou

občanslc ch práv (Bill of Attainder), nátm z dějin Anglie' V trestním právu se

princip vlády práva obyčejně vyjad uje latinsk m íslovímnulla poena sine lege _

nelze tresta! neníJi ziíkon, ktery by dan čin v slovně zakazoval. Podstatou to_

hoto pravidlaj e,že zákonmusel existovatjako obecné pravidlo p edtím, než.do-



šlo k jednotlivému p ípadu, na nějŽ se má uplatnit. O slavném p ípadu z dob vlá_
dy Jind icha VIII., kdy parlament rozhodl ve věci p ečinu kuchďe biskupa
z Rochesteru, že ,ječen Richard Rose bude uvďen k smrti bez ohledu na vfiim_
ku p íslušnou jeho stavu", by jistě nikdo netvrdil, že k tomu došlo v souladu
s vládou pníva. Avšak zatimco ve všech libenÁlních zemích se vláda práva stala
podstatnou součrístí trestněprávního ízeni, v totalitrrích režimech ji zachovat ne_
lze. Tam,jak to nefrrě vyjád il E. B. Ashton, nahrazuje liberální zásadu princip
nullum crimen sine poena _ žádnÝ ,,zloěirÍ'nesmí zťrstat nepotrestan, ať vž to
zákon v'slovně stanoví, nebo ne. ,fráva stiítu nekončí u trestiíní porušitel zako_
na' Společnost má pnáío udělat vše, co považuje za nutné, aby ochránila své zá-
jmy - a dodržování zákona, tak jak právě zní, je pouze jedním z je_
jích elementámějších požadavkťr" (E. B. Ashton , The Fascist, His State and Mind
U937), str l l9). o tom, co je p estupkem proti ,,zájm m společnosti,., samoďej_
mě roáoduje vláda.

Ekonomická regulace a totalitarismus

' Srov. knihu Lionela Robbinse The Economic Causes of war (1939), p íloha.
2 Skuteěnost, že ekonomická regulace má dopad témě na všechny oblasti život4

lze snad nejlépe ilustrovat na poli zahraničního obchodu' Na první pohled by se
mohlo zd^iít, že nic neovliv uje soukrom život méně než stítní regulace obchodu
s cizími měnami, a většině lidí bude její zavedení naprosto lhostejné. A p ece
zkušenost většiny ewopslcch zemí naučila p em šlivé lidi považovat toto opat-
ení za roáodující krok na cestě k totalitě a za potlačoviání osobní svobody. V praxi

to totiž zrramená, že jednotlivec je zcela vydiín napospas státrrí tyranii, veškeré
možnosti rinikujsou definitivnězamezrly,atonejenpro bohaté, n bĚ pro všechny.
Jakmile už člověk nemriže svobodně cestovat, kupovat si zahraniční knihy či ča-
sopisy' jahnile je možné všechny možnosti mezinárodní komunikace vyhradit jen
pro osoby mající oÍiciální povolení či liď, pro něž je vycestovríní považoviíno za
nezbybré, pak je praktická manipulace s ve ejn m míněním mnohem větší, než
jakou kdy vykonávaly absolutistické vlády v sedmniíctém a osmnáctém století.

3 Na podporu těchto siln ch slov si dovolím ocitovat nrísledující závěry, k nimž
došel Colin Clarlq jeden z nejznámějších p edstavitel mladší generace ekono_
miclc ch statistikri a nepochybně člověk pokrokov ch názor a snikmě vědecké_
ho p ístupu' ve své lnize Conditions of Economic Progress (1940): ,,Často opa_
kované fráze o chudobě uprosťed hojnosti a o tom, že problémy produkce užjsou
dávno vy eŮeny a stačí jen pochopit problém rozděloviíní, jsou nejklamnější ze
všech modemích klišé. . . Nedostatečné využití vrobní kapacity p edstawje sku_
teěn problém pouze ve Spojen ch státech, trebaže ve své době to byl relativně
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vrížn problém i v Britrfurii, Německu a Francii; pro většinu světa je to však pro-

blém zcela vedlejší ve srovnání s faktem, že i s pln m nasazením vjrobních pro_

st edkri je možré dosahovat jen nízké produkce. Doba hojnosti je sLíle hudbou

vzdálené budoucnosti... Kdyby se během hospodáL ského cyklu poda ilo elimino-

vat odsfianitelnou nezaměstnanost, znamenalo by to sice vjraané zlepšení živoÍtí

urovně obyvatel Spojen ch suítri, ale z hlediska světajako celku by to bylo jen

mal m p íspěvkem k ešení mnohem závažnějšího problému, tedy zv šení reálného

p íjmu světové populace jako celku na p ijatelně civilizovanou rirove " Gfr. 3-4).
a Není náhodou, že v totalitních zemích, ať vž je to Rusko nebo Německo či ltálie,

se z otÁzky,jak organizovat voln ' čas lidí, stal problém cennálního plrímování.

Němci si pro něj dokonce vymysleli strašliv protimluv Freizeitgestaltung (do-

slova: formování toho, jak lidé táví voln čas), jako kdyby bylo ještě možné

mluvit o,,volném" čase, když jej musíme trávit zprisobem nďízen'.i,m shora'

Kdo, komu?

' obvykle ďejmě p ece ujeme míru' do jaké je nerovnost p íjmri zap íčiněna p í-
jmem pochrízejícim z džby majetku, a potažmo i to, do jaké míry by po zrušení

soukromého vlasfirictví zmizely největší rozdíly. Mizivé informace, které miíme

o rozdělení p íjm v sovětském Rusku' rozhodně nenasvědčují tomu, že by tam

byly nerovnosti podstafirě menší než v kapitalistické společnosti. Max Eastman

(The End of Socialism in Russia Í1937), sfi. 30_34) poskytr'rje urěité informace

z ruslcj'ch zdroj , podle nichž je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším platem v Rus-

ku ádově zhruba stejn (asi 50 ku l) jako ve Spojen ch stiitech, a Lev Trockij

v člrínku citovaném Jamesem Burnhamem (The Managerial Revolution u94u'
str. 43) odhadoval, že ještě v roce 1939 ,,homích 1l nebo 12 procent sovětské

populace nyní dostívá zhruba 50 procent nrírodního d chodu. Tato diferenciace

je osfiejší než ve Spojen ch stiítech, kde horních l0 procent obyvatelstva dostiívá

p ibližně 35 procent nrírodního drichodu."
2 Max Eastrnan v ěasopise Readerb Digest, červenec l94l' str. 39.
3 Slova, která privodně pronesl mlad Disraeli.
a Srov. M. Muggeridge, Winter in Moscow (1934), Arthur Feiler, The Experiment of

Bolshevism (1930).
5 Principles oÍPolitical Economy' kniha I, kapitola ii., část 4.
6 G. Wieser, Ein Staat stirbt, Oesterreich 1934-1938 @aris, 1938), str. 41.
7 Politické ,,knižní kluby" v Anglii p edstavují nikoli nev znamnou paralelu.
8 Je tomu již dvanáct let, co jeden z čelních ewopsk ch socialisticlc ch intelektuáhi

Hendrick de Man (kter své p esvědčení od té doby soustavně rozvíjel a usmí il
se s nacisty) poznamenal, že ,poprvé od počátku socialismu se protikapitalistické



nálady obracejí proti socialistickému lnuti (Sozialismus und National-Faszismus
[Potsdam, l93l], sE ).

Ekonomická jistota a svoboda

' P ipome me sitaké záxažné problémy mezinárodních vztahri, které vznikají, když
pouhé občanství určité země oprav uje člověka k vyšší životní trrovni než vji_
n ch zemích. Tyto problémy by se neměly brát na lehkou váhu.

2 Velmi zajímavé moátosti, jak tyto nesnáze v líberální společnosti zmírnit, nawhu_
je profesor W. H' Hutt v knize, která si zaslovži pečlivé prostudovríní (Plan for
Reconstruction l9a2).

3 D. C. Coyle, ,,The Twilight ofNational Plawing," Harperb Magazine, ijenl935,
sft. 558.

a W. Roepke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart (Zurich, 1942), sn. 172.
5 H. J. Laski, Liberty in the Modern State (Pelicaned. 1937), str. 5l: ,,Ti, kdo znají

běžrr život chud ch, jejich děsiv pocit neustiíle hrozící katashofu, jejich tápríní
po kráse, která věčně uniká, sijistě dob e uvědomuji,žebez sociálníjistoty svo-
boda nestojí za to."

Proč se ti nejhorší dostávají nahoru
l Srov. nyní poučné pojednání v knize Franze Borkenaua Socialism, National or

International? (19 42).
2 Nietzsch v Zarathustra p esně v duchu kolektivismu íká:

,,Až dosud existovaly tisíce cíl , protože existovaly tisíce lidí. Dosud však chybí
chomout pro tisíc krk , stríle chybí jeden cíl' Lidstvo ještě nemá svťrj cíl."

,Ále ekněte mi, prosím, brat i: pokud lidstvu chybí cíl, není snad samo lidstvo
nedostatečné?"

3 Z ělfukr'r dr. Niebuhra cituje E. H. Can v knize The Twenty Years' Crisis (|942),
str. 203.

a Finďay Mackenzie (ed.), Planned Society, Yesterday, Tbday, Tomorrow: A Sympo-
slurz (1937), sE xx.

' Élie Halévy, L'Ere des tyrannies (Paris 1938), sb. 2l7, a History of the English
People, epilog, I, 105-106.

6 Srov. Karl Marx, Revoluce a kontrarevoluce, a Engels v dopis Man<ovi z 23.
kvěÍra l85l.

7 Betand Russell, The Scientific Outlook (1931), sft. 2ll.
8 B. E. Lippincott v rivodu ke knize Oscara Langea a F. M.Taylora On the Economic

Theory of Socialism (Minneapolis 1938), st 35.
9 Nesmíme se nechat oklamat tim,že slovo,,moc" se homě r''. znamu, ve kterém se
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použiváv souvislosti s lidslcmi bytostmi, pouŽívá i v neosobním (ěi spíše antro_

pomorÍickém) smyslu pro jakoukoli rozhodující sílu. Za vším, co se na světě děje,

samoďejmě vždy stojí nějaká roáodující síla, a v tomto smyslu objem moci ve

světě nutně ztstává stríle stejn . To ovšem neplatí o moci vědomě vykonávané

lidsk mibytostmi.
lo Profesor Frank H. Knight v ča soptse Journal of Political Economy,prosínec 1938,

str. 869.

Konec pravdy
l Jde o titul nedávno vydané knihy historika Carla L. Beckera'
2 Man and Society in an Age of Reconstruction, stt' 377 '
3 Peter Drucker (The End of Economic Man, str.377) správně pozrramenává, že

,'čím méně je svobody, tím více se mluví o ,nové svobodě'. Tato nová svoboda je

však pouhé slovo, které skrvá p esn protiklad všeho, co Ewopa odjakživa pod

slovem svoboda rozuměla. ... Nová svoboda, která se v Ewopě káŽe, znatnelá

právo většiny na kor jednotlivce."
a Sidney a Beatrice Webbovi, Soviet Communrim, str' 1038'

5 J. G. Crowther, The Social Relations of Science (1941)' str' 333'

Socialistické ko eny nacismu
l A pouze částečně. V roce 1892 mohl jeden z vťrdcri sociálně-demokratické strany

August Bebel íci Bismarckovi, že ,fišslc kanclé muže b t ujištěn, že německá

sociálně_demokratickí strana je jakousi p ípravkou pro militarismus"!
2 Dobré shrnutí Naumannov ch nríaor , které jsou pro německou kombinaci socia-

lismu s imperialismem stejně tnické jako kter koli jin text citovan ' v této kni-

ze, se nacháá v knize R. D. Butlera The Roots of National Socialisrn (l94l)'

s .203-209.
3 paul Lensch, Three Years of world Revolution, s p edmluvou J. E. M. (Lond n'

l9l8)'Angliclc p ekladpo ídilještěběhemválkyjisf velmip edvídav člověk.

a Totéžplatí o mnoh ch dalších duchovních vudcích generace' ze které vyrostl na-

cismus, jako byl othmar spann, Hans Freyer, carl schmitt a Ernst Jtfurger. K tomu

viz zajimavou studii Aurela Kolnaie, The War against the West (1938)' jejímž

nedostatkem je pouze to, že se omezuje jen na poválečné období, kdy tyto ideály

již pÍevza|inacionalisté, a p ehlíží tak jejich socialistické pťrvodce'

5 Tato spenglerovská formule rcchár:i odearu v často citovaném vjroku nacistické_

ho odborníka na ílstavní právo Schmitta, podle něhož v voj vlády postupuje ,, e_

mi dialektick mi fázemi: od absoluniho státu sedmnáctého a osmnáctého století

pÍes neutrální stát liberálního devatenáctého století ažpo totaliní stát, v němž
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stát a společnost spl vají v jedno". (Carl Schmitt, Der Hiiter der VerfassungfTi-
bingen, l93ll, sn 79).

6 Arthur Moeller van der Bruck, Socializmus und Aussenpolitik (1933), sfr. 87, 90
a l00. Čhnky zde p etištěné, zejména článek ,,Lenin a Keynes", kter o zrrríně-

ném twzení pojednává nejpodrobněji, vyšly poprvé v letech l9l9 až |923.
7 K. Pribram, ,,Deutscher Nationalismus und deutscher Sozialismus", Archiv fiir

Sozialwissenschaft und Sozialpolit*,XLlx (|922),29v299. Jako další p íklady
myslitel argumentujících ve stejné linii zmi uje autor Íilozofa Maxe Schelera,

kteryká e,,světové socialistické poslríní Německa", a mandstu K' Korsche, píší-
cího o duchu nového Yollrsgemeinschaft.

Totalitá i mezi námi

'Časopis Spectator, 12. dubna 1940, str.523.
2 Economic Joumal, 1915, str 450.
3 Zejména hodnotíme-li procento b val ch socialistri ktefi se zrrrěnili v nacisty, je

driležité mít na paměti, že skutečn vyznam tohoto poměru se ukríže teprve

v porovniíní nikoli s celkovjm počtem b val ch socialistri, ale s počtem těch,je-
jichž adaptaci by nebyl na p ekrížku jejich privod. Jedním z p ekvapiv ch rysri
politické emigrace z Německaje relativně mal počet uprchlíkri z ad levice' kte í
nejsou ,,ády" v německém smyslu. Často sl cháme chvály na německ'systém,
jimž p edchrízejí vroky podobné tomu, kterm byl na nedávné koďerenci uve-

den v čet ,,vlasbrostí totalihí metody mobilizace hospodá ství, o kt ďch nestojí

za to p em šleť': ,,Herr Hitler není m m ideálem _ zda|eka ne. Mám naléhavé

osobní drivody, proč by Hen Hitler neměl b t m rn ideálem, ale.. ."
a Viz Franz Schnabel, Deztsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert,Il (1933),

204.
5 Domnívám se, že to byl autor Leviathana, kdojako první p išel s myšlenkou, že by

se mělo zakázatvytčování klasikťr, protože lidem naočkovává nebezpeěného du-

cha svobody!

Servilita vědcťr vťrči vládní moci se v Německu objevila záhy a šla ruku v ruce

s prudk m rozvojem státem organizované vědy, na niž se teď pějí vzahraniěí
takové chvály. Jeden z nejslavnějších německ'ch vědcťr, psycholog Emil du Bois-
Reymond, se v eči pronesené roku 1870 zpozice rekÍora Berlínské univerzity
a p edsedy Pruské akademie věd nestyděl prohlásit' že ,,irkolem nrís, Berlínské
univeruity, sídlící naproti královskému pa|áci, je b t strrížcem rodu Hohenzoller_

nit' (A Speech on the German Var |Londyn l870], str. 3l. - stojí za povšimnutí,

že Du Bois-Reymond považoval za írčelné vydat i anglickou verzi svého projevu.)
7 Postaěí, když ocitujeme jednoho zabraničního svědka: R. A. Brady ve své shrdii
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nazvané The Spirit and Structure of German Fascismuzavírá podrobné pojedná-

ní o vvoji německého akademického světa prohlášením, že ,,vědcejako takové

je tedy ďejmě moáré nejsnadněji využita,koordinovat' ze všech vzdělan ch lidí

v moderní společnosti. Je pravda, že nacisté propustili velké množství profesoru

z univerzit a adu vědcťr z vzkumn ch laborato í. Tito profeso i však pochríaeli

p edevším z okruhu společenslc'ch věd, kde si učenci více uvědomovali a duraz-

něji kritizovali nacistické pro$amy' a nikoli z p írodních věd, kde většinou vlád-

ne p ísnější myšlení. Byl-li někdo propuštěn z těchto oborťr' byli to většinou židé

nebo lidé vybočující ze shora uvedeného pravidla tim, že stejně nekriticlcy p ijí-

mali nrízory které odporovaly nacistick m postojrim. - Nacisté tak mohli ,koordi-

novat. vědce a učence relativně snadno, a podpo it tak svou propracovanou pro-

pagandu zdrínlivou vahou mínění německého akademického světa."
8 Dalším prvkem, kter po této válce ďejmě posílí tendence v tomto směru, budou

někte í z těch, kdo během války okusili sílu donucovací moci a budejim zatěžko

smí it se se skromnější rolí, jiŽ pak budou muset hrát. P estože po minulé válce

nebylo lidí tohoto typu tolik, jako jich ďejmě bude nyní, již tehdy měli na hospo-

drí skou politiku této země nezanedbateln vliv. Právě ve společnosti někter ch

z těchto lidí jsem již p ed deseti nebo dvanácti lety poprvé v Anglii zakusil onen

na tu dobuještě neobvykl pocit, jako kdybych se niihle ocitl v atrnosfé e, kterou

jsem d íve považoval za vj'hradně ,Jrěmeckoď'.
9 K tomu viz poučn článek od W. Arthura Lewise ,,Monopoly and the Law"

v časopise Modern Law Review, dil. VI, č. 3 (duben 1943).
lo Ještě p ekvapivější je možrá pozoruhodná láska ady socialist k rentiérsk'm

držitelrim obligací, kterm monopolistická otganizace prumyslu mnoMy zaruču-

je jistíl p íjem. Jestliže zaslepená nenávist k zisku vede lidi k tomu, že vnímají

bezpracn ' pravideln p íjem jako sociálně či eticky p ijatelnější než obchodní

zisk z podnikání, a žejsou ochotni akceptovat dokonce i monopol, protože zajiš-

ťuje takov zaručen p íjem, jalc dostrívají nap íklad držitelé železrričních obli
gací, pakje tojeden z nejpodivuhodnějších p ízrak p ewácení hodnot, ke které-

mu došlo za života poslední generace.
11 Profesor H. J' Laski, v projevu na 41. vroční konferenci labouristické strany

26. května l942 v Lond né (Report, str' l l l). V této souvislosti stojí za zíTLft <u,

že podle profesora Laskiho ,,tento šílen systém konkurence má na svědomí chu-

dobu všech niírodri a válkaje plodem této chudoby" - podivné ětení dějin posled-

ních sto padesáti let.
tz The Old World and the New Society: An Interim Report of the National Executive

of the British Labour Party on the Problems of Reconstruction, sÚ'. L2 a 16'



Materiální podmínky a ideální cfle
L To,že se občasné ničení zásob pšenice, kávy atd. tak často používájako argument

proti konkurenci, je dobr'jm p íkladem intelektuální nepoctivosti, protože se stačí
bochu zamyslet, a zjistíme, že na trhu ízeném konkurencí nemriže žádn vlastník
takov ch zásob jejich ničením nic získat. P ípad ridajného potlačování užiteč-
n ch patentri je složitější a nelze jej probrat v rfunci pozrrámky. Ale podmínky, za
kter ch by bylo v nosné uložit k ledu patent, jehož vyržití by bylo v zájmu spo-
lečnosti, jsou tak vj{imeěné, že je vice než pochybné, zda to vribec kdy hrálo
v anamnější roli.

2 Na tomto místě je snad vhodné podotknout, že ať si sebevíce p ejeme co nejrych_

lejší obnovu svobodné ekonomiky, nesmíme se o ni pokusit jednorrízovjm mrše_
ním všech válečn ch restrikcí. Nic by systém svobodného podnikríní nepoškodilo
v očích lidí tolikjako citeln , byť laátkodob ' chaos a nestabilita' ktení by v takovém
p ípadě zavládla. Je otázkou, k jakému systému máme v procesu demobilizace
smě ovat; jisté však je to, že provizorní válečné uspo ádání lze transformovat
v něco trvalejšího jen pečlivě promyšlenou politikou postupného uvol ování re_

gulace, které mriže trvat i několik let.
3 Tento aspekt je tím ďetelnější, čím více se socialismus pfibližuje k totalitarismu.

V Anglii je nejexplicifrrěji formulován v programu nejnovější a nejtotalitnější
formy anglického socialismu, hnutí ,,obecné blaho" sira Richarda Aclanda. Nov
ád' kter slibuje, se bude vyznačovat p edevším tím, že společenswí bude ,jed-

notlivci Íikatl. ,Ty se nemusíš starat o to, jak si zajistitvlastní živobytí.' " V 'sled-
kem pochopitelně je, že ,,o tom, zda bude člověk zaměstrriín ze společnych zdrojrt
a kdy a jalc m zp sobem bude pracovat, bude rozhodovat společenství jako ce-
lek"; a společnost,,vybuduje pro povaleče tábory kde budou žít ve velmi snesitel-
n ch podmínkách". M že nás pak p ekvapit, když autor docháuikzávěru, že Hit_
ler ,parazil na nutnost vnržít jen malou část či jeden aspekt toho, co bude nako_
nec nuceno dělat celé lidstvo" (sir Richard Acland, Bt., The Forward March
ll941l, str. 127 , 126, 135 a 32)?

a P estože si téma této kapiloly vyžádalo odkaz na Miltona již několilq nemohu si od_

pustit ještě jedeq velmi auím citát ačkoli si ho dnes zejmě muže dovolit citovat
pouze cizinec: ,'K'éž Arrglie nezapomeÍre na svou schopnost učit nrárďy, jak nrajíilt'*
Je možná vaamné, že se v nďí generaci objevily hrcty americkch a angliclc ch
pomlouvďri Miltona a že první z nictr' Era Poun{ vysílal během této války z ltáie!

Mezinárodní ád a jeho možnosti
l K tomu a k následujícím bodrim, kter ch se zde m žeme dotknout jen lebno, viz

knihu Lionela Robbinse Economic Planning and International Order (1937).
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2 Yiz zejména q znamnou knihu Jamese Burnhama The Managertal Revolution

(1941).
3 Zkušenosti ze světa kolonií (nejen Británie, ale ijin ch zemí) dostatečně ukázaly,

že i mímé formy plánování, jimž Angličané íkají koloniální rozvoj, vyžadu1í _ ať

se to koloniátorum líbí, nebo ne - vnucování určit ch hodnot a ideálri těm, jimž

se snaží pomáhat. A právě tato zkušenost vedla i ty nejvíce meziniírodně oriento-

vané koloniální experty ke skeptickému postoji k možrrosti ,'rneziniírodní" správy

kolonií.
a Pokud někdo tyto potíže dosud nevidí' nebo se utěšuje domněnkou, že s Eochou

dobré vťrle je lze p ekonat, mohl by se pokusit p edstavit si d sledky centrálního

plrínování ekonomické činnosti v celosvětovém mě ítku. Muže někdo pochybo-

vat o tom, že by to znamenalo více či méně vědom pokus o zajištění nadvlády

běloch ažeby na to ostatní rasy takto pohlížely? Dokud nenajdu jediného soud-

ného člověka, kter' se váárě domnívá, že se ewopské nrírody dobrovolně smí í
s tím, že o jejich životní urovni a tempu pokroku bude rozhodovat světov. parla-

ment, pak nemohu než považovat takové plány za absurdní. To ovšem bohužel

některm lidem nebrání v tom, aby se vší vrížtostí prosazovali určitrí opat ení,

která lze o ivodnitjedině vírou v uskutečnitelnost ideálu světové vlády.
5 Profesor C. A. W. Manning v recenzi na knihu profesora Carra Conditions of Pea-

ce v časopise International Affairs Review Supplement, červen 1942.
6 Je hned v několika ohledech zajímavé, jak si všiml ělrínek v jednom z nďich s de-

ník , že ,,už jsme si zvykli očekávat canovsk ' t n v ěasopise New Statesman

stejně jako na sÍánkách listu The Times" (článek ,,Four Winds" v časopise Iime

and Tide,2O. írnora 1943).
7 Je velká škoda, že v záplavě federalistich ch publikací, která se na nás v posled_

ních letech snesla, zaniklo bez pa ičné pozornosti několik vznamn ch a dob e

promyšlen ch děl' Až dojde na vytvrí ení nové politické struktrrry Ewopy, zaslou-

ží si velkou pozornost zejména ritlá knížka doktora W. Ivora Jenningsel Federa'

tionfor Western Europe (1940).
8 K tomu viz autoniv článek ,,Economic Conditions of Inter-state Federation"

v časopise New Commonwealth Quarterly, dilY (záši 1939).
9 K tomu viz v še citovanou knihu profesora Robbinse, st'.240_25'l .

l0 Ještě v posledních letech devatenacleho století se Henry Sidgwick domníval, že

'"nep 
ekračujeme hranice st ízlivé p edpovědi, když p edpokládrírne, žev západni

Evropě dojde k určité budoucí integraci; a pokud k tomu dojde, zdá se pravděpo_

dobné, že bychom se mohli ídit p íkladem Ameriky aže nov politiclc celek by

byl založen na principu federálního státtÍ' (The Development of European Polity

[vydáno posmrtrrě r. 1903], str. 439).
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