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Úvod

Zdá se, že je jen jedno řešení problému: že si elita lidstva uvědomí meze lidské mysli, zároveň 
prosté i sdostatek hluboké, skrovné i sdostatek velkolepě, takže se západní civilizace sama smíří 
s jejími nevyhnutelnými nedostatky.

G. Ferrero*

Když Montesquieu s tvůrci americké ústavy formulovali koncepci omezující ústa
vy, která vznikla v Anglii, vytvořili vzor, který liberální konstitucionalismus od té 
doby už napořád sledoval. Jejich hlavním záměrem bylo poskytnout institucionální 
záruky individuální svobody; a nástrojem, do kterého vkládali svou víru, bylo 
rozdělení moci. Ve formě, ze které toto rozdělení moci mezi zákonodárný sbor, 
soudnictví a správu známe, nebylo dosaženo toho, čeho být dosaženo mělo. Všude 
dostaly vlády ústavními prostředky pravomoci, které jim oni mužové chtěli odepřít. 
První pokus zabezpečit individuální svobodu ústavami se zcela zřejmě nezdařil.

Konstitucionalismus znamená omezenou vládu.2 Avšak interpretace tradiční 
formule konstitucionalismu umožnila smířit ji s koncepcí demokracie, podle níž je to 
forma vlády, kde je vůle většiny, týkající se jakékoli jednotlivé záležitosti, 
ncomezená.3 V důsledku toho se už vážně poukazovalo na to, že ústavy jsou zasta
ralým přežitkem, který s moderním pojetím vlády nemá co dělat.4 A vskutku, jakou 
funkci vykonává ústava, která všemocnou vládu umožňuje? Má být její funkcí pouze 
to, aby vlády hladce a efektivně fungovaly, ať již jsou jejich záměry jakékoli?

Za těchto okolností se zdá důležité položit otázku, co by oni zakladatelé liberál
ního konstitucionalismu dělali dnes, kdyby ke svým záměrům mohli využít některých 
zkušeností, kterých jsme mezitím nabyli my. Je toho mnoho, co jsme se z historie 
posledních dvou set let museli naučit, co oni mužové se všemi svými znalostmi 
nemohli vědět. Jejich záměry se mně zdají stejně platné, jako tehdy. Protože se však 
jejich prostředky ukázaly být neadekvátní, je třeba nové institucionální invence.

V jiné knize jsem se pokoušel znovu vyložit tradiční doktrínu liberálního konsti
tucionalismu5 a doufám, že se mi do jisté míry podařilo ji objasnit. Avšak hned, jak 
jsem tuto práci dokončil, mi začalo být jasné, proč se oněm ideálům nedaří udržeti si 
podporu idealistů, jimž celé toto velké politické hnutí vděčí za svůj vznik, a začal jsem 
chápat, co je to za přesvědčení, které naši dobu vede a které se ukázalo být s těmito 
ideály nesmiřitelné. Zdá se mi nyní, že důvody pro tento vývoj byly hlavně tyto: ztráta 
víry ve spravedlnost nezávislou na osobním zájmu; následné používání zákonodárství 
pro vytváření donucovacích pravomocí určených nejen k tomu, aby se zabránilo ne
spravedlivému jednání, nýbrž i k prosazení konkrétně stanovených výsledků v zájmu 
určitých osob či skupin; a splynutí úkolu formulovat pravidla správného jednání a 
úkolu řídit vládu v témže jediném zastupitelském sboru.

K napsání další knihy na totéž obecné téma jako měla ta předchozí mě vedlo 
poznání, že zachování společnosti svobodných lidí závisí na třech fundamentálních 
poznatcích, které nebyly nikdy patřičně vyloženy a kterým jsou věnovány tři hlavní 
části této knihy. První z nich je, že sebeutvářející nebo spontánní řád a organizace 
jsou dvě odlišné věci a že se jejich odlišnost váže ke dvěma různým druhům pravidel
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nebo zákonů, které v nich převládají. Tím druhým je, že to, co se dnes všeobecně po
važuje za "sociální spravedlnost" nebo spravedlnost "v rozdělování", má význam pouze 
ve druhém z těchto druhů řádu, v organizaci; že však nemá žádný smysl v tom spon
tánním řádu, který Adam Smith nazval "velká společnost" a Sir Karl Popper "otevřená 
společnost", a že je s ním neslučitelná. Tím třetím je, že převládající model liberálních 
demokratických institucí, ve kterém jeden a týž zastupitelský sbor stanovuje pravidla 
správného chování a zároveň řídí vládnutí, nezbytně vede k postupné přeměně spon
tánního řádu svobodné společnosti v totalitní systém provozovaný ve službách nějaké 
koalice organizovaných zájmů.

Tento vývoj není nezbytným důsledkem demokracie, jak doufám, že se mi podaří  
ukázat, nýbrž výsledkem pouze té konkrétní formy neomezené vlády, se kterou začala  
být demokracie ztotožňována. Mám-li pravdu, vskutku to vypadá tak, že ta konkrétní  
forma zastupitelské vlády, která nyní převládá v západním světě a jejíž obranu mnozí 
pociťují jako nutnost, protože ji chybně považují za jedinou možnou formu demokra
cie, má vnitřní tendenci vzdalovat se od ideálů, jimž měla sloužit. Sotva lze popřít, že 
se od té doby, co začal být tento typ demokracie přijímán, vzdalujeme od ideálu osob
ní svobody, za jehož nejjistější záruku byl tento typ demokracie považován, a že jsme 
nyní taženi směrem k systému, který nikdo nechtěl.

Nicméně nechybí známky, že neomezená demokracie spěje k pádu a že to s ní 
půjde dolů bez hluku, ale se skřípáním. Začíná být už jasné, že mnohá z očekávání, 
která byla vyvolána, mohou být naplněna jedině tak, že se rozhodovací pravomoci 
odejmou z rukou demokratických shromáždění a svěří se zavedeným koalicím orga
nizovaných zájmů a jejich placeným expertům. Vskutku se nám už říká, že funkcí za
stupitelských sborů se stalo "mobilizovat souhlas",6 to jest, nikoli vyjadřovat, nýbrž 
manipulovat mínění těch, které zastupují. Dříve nebo později lidé objeví, že jsou 
nejenom vydáni na milost novým skrytým zájmům, nýbrž že politická mašinérie 
přebujelé vlády, která vyrostla jako nezbytný důsledek státu - zaopatřovatele, vytváří 
slepou uličku tím, že brání společnosti dělat ta přizpůsobení, která jsou v měnícím se 
světě nutná k udržení existující životní úrovně, nemluvě o jejím růstu. Bude to 
pravděpodobně nějakou dobu trvat, než si lidé připustí, že instituce, které vytvořili, je 
zavedly do takovéto slepé uličky. Pravděpodobně však není příliš brzo začít přemýšlet 
o tom, jak z toho ven. A přesvědčení, že to bude vyžadovat drastickou revizi nyní 
všeobecně zastávaných názorů, mně zde dodává odvahy k několika institucionálním 
invencím.

Kdybych býval věděl, když jsem publikoval The Constitution of Liberty (Ústava 
svobody), že budu muset přistoupit k úkolu, o který se nyní pokouším v této práci, 
býval bych si rezervoval onen název pro ni. Použil jsem tehdy výrazu "konstituce" 
v tom širokém smyslu, ve kterém se ho používá také k označení něčí tělesné kondice. 
Teprve v této knize si kladu otázku, jaké ústavní uspořádání v právním smyslu by nej
spíše vedlo k zachování individuální svobody. Kromě holého náznaku, kterého si 
povšimlo jen několik čtenářů,7 jsem se v dřívější knize omezil na výklad principů, 
které by existující typy vlád měly sledovat, přejí-li si zachovat svobodu. Stále silnější 
uvědomování si, že převládající instituce to neumožňují, mě vedlo k tomu, že jsem se 
stále více a více soustřeďoval na to, co se zpočátku zdálo jako pouhá přitažlivá, ale 
neuskutečnitelná idea, až tato utopie postupně svou neobvyklost ztrácela a začala se
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mi jevit jako jediné řešení toho problému, na kterém zakladatelé liberálního konsti
tucionalismu ztroskotali.

Tomuto problému ústavního uspořádání se však věnuji až ve 3. svazku této 
práce. Mčl-li se návrh na radikální rozchod s etablovanou tradicí stát vůbec 
přijatelným, bylo nutno nejprve kriticky přehodnotit nejenom běžně rozšířené názory,  
nýbrž i skutečný význam některých základních koncepcí, které slovně stále zastáváme. 
Skutečně jsem brzy zjistil, že dovést do zdárného konce to, do čeho jsem se pustil, 
nebude vyžadovat nic menšího, než udělat pro dvacáté století to, co Montesquieu 
udělal pro osmnácté. Čtenář mi uvěří, když řeknu, že během práce jsem nejednou 
ztrácel víru ve svou schopnost se jen přiblížit záměru, který jsem si vytknul. Nemlu
vím zde o faktu, že Montesquieu byl také velký literární génius, s nímž se žádný 
prostý učenec nemůže chtít srovnávat. Mám na mysli spíše čistě intelektuální obtíž, 
která je výsledkem okolnosti, že zatímco pro Montesquieua nebyla oblast, kterou 
takovýto podnik musí pokrýt, ještě rozštěpena do četných specializací, stalo se mezi
tím pro kohokoli nemožné zvládnout byť jen nejdůležitější relevantní práce. A přece, 
i když je dnes problém vhodného společenského řádu studován z různých hledisek 
ekonomie, právnictví, politické vědy, sociologie a etiky, je to problém, jenž může být 
úspěšně uchopen jen jako celek. To znamená, že kdokoli se dnes do takového úkolu 
pustí, nemůže si dělat nároky na profesionální kompetenci ve všech oblastech, se 
kterými bude mít co činit, nebo na znalost specializované literatury, která existuje ke 
všem vznikajícím otázkám.

Nikde jinde není zhoubný vliv rozdělení na specializace zřetelnější, než ve dvou 
nejstarších z těchto disciplin, v ekonomii a v právu. Ti myslitelé 18. století, kterým 
vděčíme za základní koncepce liberálního konstitucionalismu, David Hume, Adam 
Smith stejně jako Montesquieu, se stále ještě zabývali tím, co někteří z nich nazývali 
"věda o zákonodárství" nebo principy politiky v tom nejširším smyslu slova. Jedním 
z hlavních témat této knihy bude, že pravidla správného chování, která studuje 
právník, slouží tomu druhu řádu, jehož charakter právník do značné míry nezná; a že 
tento řád studuje hlavně ekonom, který zase na oplátku nezná charakter pravidel 
chování, na nichž řád, který studuje, spočívá.

Nejvážnějším důsledkem rozštěpení toho, co bylo druhdy společnou oblastí 
zkoumání, na úzké specializace však je, že to zanechalo zemi nikoho, nejasný 
předmět někdy nazývaný "sociální filosofie". Některé z hlavních sporů uvnitř těchto 
speciálních disciplin mají ve skutečnosti příčinu v rozdílných názorech na problémy, 
které nejsou vlastní žádné z nich a nejsou tudíž žádnou z nich systematicky studovány, 
a které jsou proto považovány za "filosofické". Slouží to často za omluvu mlčenlivého 
zaujetí postoje, o kterém se předpokládá, že buď nevyžaduje racionální odůvodnění 
nebo ho ani není schopen. A přece jsou tyto zásadní problémy, na kterých zcela 
závisejí nejenom interpretace faktů, nýbrž také politické postoje, otázkami, které mo
hou a musejí být zodpovězeny na základě faktů a logiky. Jsou "filosofické" jenom 
v tom smyslu, že jistá široce, avšak mylně zastávaná přesvědčení, jsou dána vlivem 
filosofické tradice, která předkládá falešné odpovědi na otázky schopné přesného 
vědeckého pojednání.

V první kapitole této knihy se pokouším ukázat-) že jisté široce zastávané vědecké 
i politické názory závisejí na určité koncepci vytváření společenských institucí, kterou
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nazvu "konstruktivistický racionalismus" - koncepci, která má za to, že všechny 
společenské instituce jsou, a mají být, výsledkem vědomého vytváření. Lze ukázat, že 
tato intelektuální tradice je mylná jak ve svých faktických, tak ve svých normativních 
závěrech, protože existující instituce nejsou všechny produktem vědomého vytváření a  
protože by nebylo možné učinit společenský řád na vědomém vytváření zcela závis
lým, aniž by se tím zároveň značně neomezilo využití disponibilních znalostí. Tento 
chybný názor je těsně spjat se stejně mylným pojetím lidské mysli jako jsoucna sto
jícího mimo kosmos přírody a společnosti, zatímco ona je spíše produktem téhož 
procesu vývoje, jemuž vděčí za svůj vznik i společenské instituce.

Vskutku jsem dospíval k přesvědčení, že nejenom některé vědecké, nýbrž i 
většina důležitých politických (nebo "ideologických") rozdílů naší doby spočívá 
nakonec na jistých základních filosofických rozdílech mezi školami myšlení, z nichž 
jednu lze ukázat jako chybnou. O obou se obvykle hovoří jako o racionalismu, budu 
je však muset rozlišit jako evoluční (nebo, jak to nazývá Karl Popper, "kritický") 
racionalismus na jedné straně a jako chybný konstruktivistický (Popperův "naivní") 
racionalismus na straně druhé. Je-li možné ukázat, že konstruktivistický racionalis
mus je založen na chybných faktických předpokladech, pak se také prokáže, že celá 
řada škol vědeckého i politického myšlení je rovněž chybná.

V teoretické oblasti je to zejména právní pozitivismus a s ním spojené 
přesvědčení o nezbytnosti neomezené "suverénní" moci, co stojí nebo padá s tímto 
omylem. Totéž platí o utilitarismu, alespoň v jeho partikularistické nebo "prováděcí"  
odrůdě; také se obávám, že ne bezvýznamná část toho, co se nazývá "sociologie”, je 
přímým potomkem konstruktivismu, pokud prezentuje své cíle jako "vytváření bu
doucnosti lidstva"^ nebo, jak to napsal jeden pisatel, když si osobuje tvrdit, že 
"socialismus je logickým a nevyhnutelným vyústěním sociologie".? Všechny totali- 
tářské doktríny, mezi nimiž je socialismus pouze nejvznešenější a nejvlivnější, vskutku 
patří sem. Jsou chybné ne pro hodnoty, na kterých spočívají, nýbrž pro chybné pojetí  
sil, které velkou společnost a civilizaci umožnily. Důkaz, že rozdíly mezi socialisty a 
nesocialisty spočívají nakonec v čistě intelektuálních problémech schopných vědecké
ho řešení a nikoli na různých hodnotových soudech, se mi zdá jedním z nej
důležitějších výsledků myšlenkové linie sledované v této knize.

Zdá se mi rovněž, že tentýž omyl ve faktech dlouho činil zdánlivě neřešitelným 
nejzásadnější problém politické organizace, totiž jak omezit "vůli lidu", aniž by se jí 
nadřadila jiná "vůle". Jakmile si uvědomíme, že základní řád velké společnosti 
nemůže beze zbytku spočívat na vědomém vytváření a nemůže si tudíž také klást za 
cíl konkrétní předvídatelné výsledky, uvidíme, že požadavkem, aby podmínkou le
gitimity jakékoliv mocenské autority bylo její podřízení obecným principům 
schváleným všeobecným míněním, lze docela snadno postavit účinné meze konkrét
ním záměrům kteréhokoliv mocenského centra, včetně záměrů momentální většiny.

Zdá se, že myšlení o těchto problémech, které budou mým hlavním zájmem, 
pokročilo od Davida Huma a Immanuela Kanta málo a v mnoha ohledech zůstalo 
tam, kde je oni zanechali a kde je naše analýza musí převzít. Byli to oni, kdo se více 
než kdokoli jiný po nich přiblížil k jasnému rozpoznání statutu hodnot jako nezávis
lých a vůdčích podmínek každé racionální konstrukce. To, o co mně zde vposledu 
nejvíce jde, ačkoli z toho mohu postihnout jen malý aspekt, je ona destrukce hodnot
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způsobená vědeckým omylem, která se mi stále více jeví jako velká tragedie naší doby  
- tragedie, protože hodnoty, které má vědecký omyl tendenci sesazovat z trůnu, jsou 
nepostradatelným základem veškeré naší civilizace včetně samotného vědeckého úsilí, 
které se proti nim obrátilo. Tendence konstruktivismu představovat ty hodnoty, které 
nemůže vysvětlit, spíše jako determinované libovolnými lidskými rozhodnutími nebo 
volními akty nebo pouhými emocemi, než jako nezbytné podmínky faktů, které jsou 
jeho zastánci považovány za samozřejmé, v mnohém otřásla základy civilizace a 
základy vědy samotné, která rovněž spočívá na systému hodnot, jenž nemůže být 
vědecky dokázán.

Poznámky

•GUGLIEMO FERRERO, The Principles of Power, (New York, 1942), str. 318. Odstavec, z něhož je 
citace, začíná: "Řád je vyčerpávající sysifovská práce lidstva, vůči níž je lidstvo vždycky v potenciálním 
stavu konfliktu...*.

1 Starobylý výraz používaný v 18. a 19. století je "omezená ústava", avšak výraz "omezující ústava* se ve 
staré literatuře také příležitostně vyskytuje.

2 Viz K.C. WHEARE, Modem Constitutions, revidované vydání (Oxford, 1960) str. 202: "původní ideou 
za ústavami je idea omezování vlády a vyžadování od těch, kdo vládnou, aby se podřizovali zákonům a 
pravidlům"; viz též C.H. McILWAlN, Constitutionalism: Ancient and Modem, revidované vydání, 
(Ithaca, N.Y. 1958), str. 21: "Každá ústavní vláda je z definice omezenou vládou ... Konstitucionalismus 
má jednu podstatnou kvalitu: je to zákonné omezení vlády; je to antiteze svévolné vlády; jeho opakem 
je despotická vláda, vláda vůle"; CJ. FRIEDRICH, Constitutional Government and Democracy, 
(Boston, 1941), zejména str. 131, kde je ústava definována jako "proces, jímž je jednání vlády účinně 
omezováno*.

3 Viz RICHARD WOLLHEIM, "Paradox v teorii demokracie", v PETER LASLETT a W.G. RUNCI- 
MAN (red.), Philosophy, Politics and Society, druhá řada, (Oxford, 1962), str. 72: "moderní pojetí 
demokracie je formou vlády, kde vládnoucímu tělesu není uloženo žádné omezení".

4 Viz GEORGE BURDEAU, "Přežitek: pojem ústavy", v L’Evolution du droit public, études offertes a 
Achille Mestre, (Paris, 1956).

5 Viz FA. HAYEK, The Constitution of Liberty, (London and Chicago, 1960).
6 Viz SAMUEL H. BEER, "Britská legiclatura a problém mobilizace souhlasu", v ELKE FRANK (red.), 

Lawmakers in a Changing World, (Englewood Cliffs, NJ. 1966), a přetištěno v B. CRICK (red.). Essays 
on Reform, (Oxford, 1967).

7 Viz FA. Hayek, cit. dtto, str. 207 a pozn. 12.
8 TORGNY T. SEGERSTEDT, "Proměna společnosti", BUd der Wissenschaft, sv. VI, květen 1969, str. 

141.
9 ENRICO FBRRI, Annales de I'Institut International de Sociologie, sv. I., 1895, str. 166: "Socialismus je 

logickým a nevyhnutelným vyústěním sociologie*.
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Svazek 1

PRAVIDLA A ŘÁD

Inteligentní bytosti mohou mít zákony, 
které si samy vytvořily; mají ale také 

takové, které si nikdy nevytvořily.

Montesquieu, De 1’Esprit des lois 
(O duchu zákonů), I, str. 1





KAPITOLA I 

Rozum a vývoj

Vylíčit, kdo, a v jaké souvislosti rozpoznal pravý zákon utváření svobodných států a 
jak tento objev, těsně spjatý s těmi, kdo dali pod názvem rozvoj, vývoj a kontinuita 
novou a hlubší metodu ostatním védám, vyřešil prastarý problém vztahu mezi 
stabilitou a změnou a ustanovil autoritu tradice nad pokrokem myšlení.

Lord Acton*

Konstrukce a vývoj
Existují dva způsoby, jak se dívat na celek lidských činností, jež vedou k velmi 

různým závěrům, týkajícím se jak vysvětlování tohoto celku, tak možnosti jej uvě
doměle měnit. První z nich se zakládá na pojetích, která jsou prokazatelně chybná a 
přece lichotí lidské marnivosti natolik, že získala velký vliv a neustále je používají i 
lidé, kteří vědí, že spočívají ve fikci, věří ale, že ta fikce je neškodná. Ten druhý, i když 
jen málokdo bude zpochybňovat jeho základní tvrzení, budou-li vyložena abstraktně, 
vede v některých oblastech k závěrům tak nevítaným, že jen málokdo bude ochoten 
držet se jej až do konce.

Ten první nám dává pocit neomezenosti sil uskutečňovat svá přání, zatímco ten 
druhý vede k pochopení, že existují meze toho, co můžeme uvědoměle přivodit, a 
k rozpoznání, že některé z našich současných nadějí jsou přeludy. Přesto však důsled
kem toho, že jsme se nechávali klamat tím prvním názorem, vždycky bylo, že si 
člověk skutečně omezoval rozsah toho, co může dokázat. Neboť vždy to bylo 
rozpoznání mezí možného, co člověku umožňovalo plně využít svých sil.i

Ten první názor má za to, že lidské instituce budou sloužit lidským účelům jen 
tehdy, jsou-li pro tyto účely uvědoměle vytvořeny, dále má také za to, že fakt, že ně
jaká instituce existuje, znamená, že byla pro nějaký účel vytvořena, a vždycky má za 
to, že bychom měli společnost a její instituce přetvořit tak, aby veškeré naše jednání 
bylo zcela vedeno známými účely. Většině lidí se tyto věty zdají téměř samozřejmé a 
představující jediný postoj důstojný myslící bytosti. Přece však přesvědčení, na kterém 
spočívají, totiž že za všechny prospěšné instituce vděčíme jejich vědomému vytvoření 
a že jen takovéto vědomé vytvoření je učinilo nebo může učinit užitečnými pro naše 
účely, je z velké části chybné.

Tento názor kořenil původně v hluboce založeném sklonu primitivního myšlení 
interpretovat veškerou pravidelnost shledávanou v jevech antropomorficky, jako 
výsledek vědomého výtvoru myslícího ducha. Avšak právě když byl člověk už už na 
cestě se od tohoto naivního pojetí emancipovat, bylo znovu oživeno podporou mocné 
filosofie, se kterou začal být úzce spojován záměr osvobodit lidskou mysl od falešných 
předsudků a která se stala dominantním pojetím věku rozumu.

Ten druhý názor, který se od antiky pomalu a postupně prosazoval, avšak na čas  
byl téměř zcela zavalen přitažlivějším konstruktivistickým názorem, spočíval v náhle
du, že ta uspořádanost společnosti, která značně zvýšila efektivnost individuálního
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jednání, nebyla dána pouze institucemi a postupy, které byly pro tento účel vymyšleny 
nebo védomě vytvořeny, nýbrž byla z velké části dána procesem označovaným 
zpočátku jako "růst" a později jako "evoluce", procesem, ve kterém postupy, které byly 
zprvu přijaty pro jiné účely nebo byly přijaty čirou náhodou, byly zachovány, protože 
umožňovaly skupině, ve které vznikly, dosáhnout vrchu nad jinými. Od svého prvního 
systematického rozvinutí v 18. století musel tento názor bojovat nejenom proti 
antropomorfismu primitivního myšlení, nýbrž dokonce ještě více proti posile, které se  
oněm naivním názorům dostalo od nové racionalistické filozofie. Vskutku, byl to 
právě tlak ze strany této filosofie, jenž vedl k explicitní formulaci evolucionistického 
názoru.2

Osidla karteziánského racionalismu
Tůn velkým myslitelem, který nejúplnčji vyjádřil základní ideje toho, co budeme  

nazývat konstruktivistickým racionalismem, byl René Descartes. Avšak zatímco on se 
zdržel toho, aby z nich odvozoval závěry pro společenské a morální argumenty,3 tyto 
argumenty byly vypracovány hlavně jeho o něco starším (avšak mnohem déle žijícím)  
současníkem Thomasem Hobbesem. Ačkoli Descartovým bezprostředním zájmem 
bylo stanovit kritéria pravdivosti vět, byla tato kritéria jeho následovníky nevyhnu
telně aplikována také na posuzování vhodnosti a odůvodněnosti jednání. "Radikální 
pochybnost", která ho přiměla k odmítnutí přijmout jako pravdivé cokoli, co nemohlo 
být logicky odvozeno z explicitních premis, které by nebyly "jasné a zřetelné” a tudíž  
mimo možnou pochybnost, zbavila platnosti všechna ta pravidla chování, která 
nemohla být odůvodněna tímto způsobem. Ačkoli Descartes sám z těchto důsledků 
mohl uniknout tím, že takováto pravidla chování připsal vědomému výtvoru 
vševědoucího božství, pro ty z jeho následovníků, kterým se to už nezdálo patřičným 
vysvětlením, se přijímání čekoholi, co spočívalo pouze na tradici a nemohlo být plně 
odůvodněno racionálnům základy, jevilo jako nějaká iracionální pověra. Zamítání 
jako "pouhého mínění" všeho toho, co nemohlo být prokázáno jako pravdivé pomocí 
jeho kritérií, se stalo dominantní charakteristikou hnutí, které on započal.

Jelikož pro Descarta byl rozum definován jako logické vyvozování z explicitních 
premis, začalo být také za racionální jednání považováno jen takové jednání, které je 
plně determinováno známou a prokazatelnou pravdou. Od toho je téměř nevyhnu
telný krok k závěru, že jedině to, co je pravdivé v tomto smyslu, může vést k 
úspěšnému jednání a že tudíž všechno, čemu člověk vděčí za své úspěchy, je 
produktem jeho takto pojatého uvažování. Instituce a postupy, které nebylý takto 
vědomě vytvořeny, mohou být prospěšné jen náhodou. To se stalo charakteristickým 
postojem karteziánského konstruktivismu s jeho pohrdáním tradicí, zvykem a 
dějinami vůbec. Jedině lidský rozum by měl člověku umožnit zkonstruovat společnost 
nanovo.4

Tento "racionalistický" přístup však ve skutečnosti znamenal opětné upadnutí do 
dřívějších antropomorfních způsobů myšlení. Způsobil obnovení sklonu připisovat 
původ všech institucí kultury ideji nebo vědomému výtvoru. O morálce, náboženství a
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právu, jazyku a písmu, penězích a trhu se přemýšlelo tak, jakoby byly někým uvě
doměle vytvořeny nebo alespoň jakoby za jakýkoli stupeň své dokonalosti vděčily 
takovému vědomému výtvoru. Toto intencionalistické nebo pragmatické* vysvětlování  
lidské historie nalezlo svůj nejplnější výraz v pojetí vzniku společnosti společenskou 
smlouvou, nejprve v Hobbesovi a poté v Rousseauovi, který byl v mnoha ohledech 
přímým následovníkem Descartovým.6 I když jejich teorie nebyla vždy míněna jako 
historické vysvětlení toho, co se skutečně stalo, vždy byla míněna tak, aby poskytla 
vodítko pro rozhodnutí, zda mají být existující instituce schváleny jako racionální 
nebo ne.

Právě tomuto filosofickému pojetí vděčíme za to, že se až do dneška dává 
přednost všemu, co je uděláno "vědomě", "uvědoměle", a od něj pochází nynější han
livý význam termínu "iracionální" nebo "neradonální". Kvůli němu se dřívější pre
sumpce ve prospěch tradičních nebo zavedených institucí a zvyklostí stala presumpcí 
proti nim a o "mínění" se začalo uvažovat jako o "pouhém" mínění - jako o něčem, co 
nejde rozumem dokázat nebo rozhodnout a co tudíž nemůže být přijato za platný 
základ rozhodnutí.

Přece však je základní předpoklad, na kterém spočívá přesvědčení, že člověk se 
dopracoval k ovládnutí svého okolí hlavně svou schopností logické dedukce z explicit
ních premis, fakticky chybný, a jakýkoli pokus omezit jednání člověka na to, co může 
být takto zdůvodněno, by ho zbavovalo mnoha z nejefektivnějších prostředků 
k dosažení úspěchu, které má. Jednoduše není pravda, že naše jednání vděčí za svou 
účinnost pouze nebo hlavně znalosti, kterou můžeme vyjádřit slovy a která tudíž 
může tvořit explicitní premisy nějakého sylogismu. Mnohé instituce společnosti, které 
jsou nepostradatelnou podmínkou úspěšného sledování našich vědomých záměrů, 
jsou ve skutečnosti výsledkem zvyků, obyčejů nebo postupů, které nebyly ani 
vymyšleny, ani se jich nikdo nedrží záměrně. Žijeme ve společnosti, ve které se 
můžeme úspěšně orientovat a ve které má naše jednání dobrou naději, že dosáhne 
svého, nejenom proto, že jsou naši bližní vedeni známými záměry nebo známými 
vztahy mezi prostředky a cíli, nýbrž proto, že jsou také omezeni pravidly, jejichž účel  
nebo původ často neznáme a jejichž samotné existence si často nejsme vědomi.

Člověk je stejně tak živočichem sledujícím pravidla, jako živočichem sledujícím 
účel.7 A je úspěšný ne proto, že ví proč se má podřizovat pravidlům, kterým se 
opravdu podřizuje, nebo že je dokonce schopen vyjádřit všechna tato pravidla slovy, 
nýbrž proto, že jeho myšlení a jednání je vedeno pravidly, která se ve společnosti, ve 
které žije, vyvinula procesem selekce, a která jsou tak produktem generací.

Trvalé meze našich znalostí faktů
Konstruktivistický přístup vede k chybným závěrům, protože jednání člověka 

jsou velkou měrou úspěšná - nejen v primitivním stadiu, nýbrž snad ještě více v civi
lizaci - tůn, že jsou přizpůsobována jak jednotlivým faktům, která zná, tak velkému 
množství jiných faktů, která nezná a nemůže znát. A toto přizpůsobování se obecným 
podmínkám, které ho obklopují, se děje podřizováním se pravidlům, která on
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nevytvořil a často dokonce ani explicitně nezná, ačkoli je s to je při jednání ctít. Nebo, 
abychom to řekli jinak, naše přizpůsobování se svému okolí nezáleží pouze, a 
dokonce snad ani ne hlavně, v pochopení vztahů mezi příčinou a následkem, nýbrž 
také v tom, že naše jednání jsou vedena pravidly přizpůsobenými druhu světa, ve 
kterém žijeme, to jest okolnostem, kterých si nejsme vědomi a které přesto formu 
našich úspěšných jednání determinují.

Úplná racionalita jednání v karteziánském smyslu vyžaduje úplnou znalost všech  
relevantních faktů. Tvůrce nebo inženýr potřebuje všechna data a plnou moc k jejich 
ovládání a manipulaci s nimi, má-li organizovat materiální předměty k produkci 
zamýšlených výsledků. Avšak úspěch jednání ve  společnosti závisí na mnohem větším 
počtu jednotlivých faktů, než jaký může kdokoli dobře znát. A celá naše civilizace 
v důsledku toho spočívá a musí spočívat na našem věřeni mnohému, jehož pravdivost 
nemůžeme v karteziánském smyslu znát.

Po čtenářovi této knihy tak musíme chtít, aby měl po celou dobu na paměti fakt 
nezbytné a nenapravitelné neznalosti každého jedince týkající se většiny jednotlivých 
faktů, která jednání všech četných členů lidské společnosti determinují. Může se to 
zdát na první pohled skutečností tak zřejmou a nepopiratelnou, že to stojí sotva za 
zmínku, natož pak za důkaz. Kdybychom ji však neustále nezdůrazňovali, bude v 
důsledku toho až příliš ochotně zapomenuta. Je tomu tak hlavně proto, že je to 
skutečnost velmi nepohodlná, která činí jak naše pokusy vysvětlit, tak naše pokusy 
uvědoměle ovlivňovat společenské procesy mnohem obtížnějšími a která klade tomu, 
co o nich můžeme říci, nebo s nimi udělat, přísné meze. Je zde tudíž velké pokušení 
začít v prvním přiblížení s předpokladem, že všechno potřebné pro úplné vysvětlení 
nebo řízení známe. S tímto provizorním předpokladem se často zachází jako s něčím,  
co má jen drobné důsledky a co lze později odhodit bez velkého vlivu na závěry. 
Přece však z této nezbytné neznalosti většiny jednotlivostí, které vstupují do řádu 
velké společnosti, pramení ústřední problém celého společenského řádu, a chybný 
předpoklad, kterým je tato nezbytná neznalost provizorně odložena stranou, není 
většinou nikdy explicitně opuštěn, nýbrž pouze vhodně pozapomenut. Argumentace 
pak postupuje, jakoby na neznalosti nezáleželo.

Skutečnost naší nenapravitelné neznalosti většiny jednotlivých faktů, která de
terminují společenské procesy, je však důvodem, proč většina společenských institucí 
nabyla formy, kterou má. Hovořit o společnosti, o níž buď pozorovatel nebo některý 
z jiných členů zná všechna jednotlivá fakta, znamená hovořit o něčem zcela odlišném 
od čehokoliv, co kdy existovalo - o společnosti, ve které by většina z toho, co 
nalézáme v naší společnosti, neexistovalo nebo nemohlo existovat, a která by měla 
vlastnosti, kdyby se vůbec vytvořila, jaké si neumíme ani představit.

O významu naší nezbytné neznalosti konkrétních faktů jsem pojednal poněkud 
obšírněji v jedné své dřívější knize8 a zde zdůrazním ústřední význam této neznalosti 
hlavně tím, že jej uvedu na počátku celého výkladu. Je zde však mnoho bodů, které 
potřebují znovu vyložit nebo vypracovat. Především nenapravitelná neznalost 
každého jedince, o které mluvím, je neznalostí jednotlivých faktů, která někomu 
známa jsou nebo budou, a tím ovlivní celou strukturu společnosti. Tato struktura lid
ských činností neustále sama sebe přizpůsobuje - a funguje tím, že se přizpůsobuje - 
miliónům faktů, která ve svém celku nejsou známa nikomu. Význam tohoto procesu
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je nejviditelnější a byl nejdříve zdůrazněn v ekonomické oblasti. Jak bylo řečeno, 
"ekonomický život nesodalistické společnosti sestává z miliónů vztahů nebo toků 
mezi individuálními firmami a domácnostmi. Můžeme o nich formulovat jisté 
teorémy, ale nikdy je nemůžeme všechny pozorovat".9 Proniknutí k významu naší ele
mentární neznalosti v ekonomické oblasti a k metodám, kterými jsme se naučili tuto 
překážku překonávat, bylo ve skutečnosti východiskemio těch idejí, které jsou v této 
knize systematicky aplikovány v mnohem širší oblasti. Jedním z našich hlavních 
tvrzení bude, že většina pravidel chování, která řídí naše jednání, a většina institucí, 
které z této pravidelnosti vznikají, jsou adaptacemi na nemožnost kohokoli, aby vě
domé bral v úvahu všechna jednotlivá fakta, která vstupují do řádu společnosti. 
Uvidíme zejména, že na tomto nutném omezení naší znalosti faktů spočívá možnost 
spravedlnosti a že proniknutí k povaze spravedlnosti je tudíž odepřeno všem těm 
konstruktivistům, kteří obvykle argumentují s předpokladem vševědoucností.

Dalším důsledkem tohoto základního faktu, který zde musí být zdůrazněn, je, že 
jen v malých skupinách primitivní společností může spolupráce mezi členy z velké 
částí spočívat na tom, že budou znát v každém okamžiku více méně tytéž jednotlivé 
okolnosti. Někteří moudří lidé mohou bezprostředně viděné okolností lépe interpre
tovat nebo si lépe pamatovat věd z odlehlých míst, jež nejsou jiným známé. Avšak 
konkrétní události, se kterými se jednotlivci střetávají při svém každodenním 
usilování, budou do značné míry pro všechny stejné, a lidé budou jednat společně, 
protože událostí, které znají, a cíle, ke kterým směřují, budou víceméně stejné.

Ve velkéU nebo otevřené společnosti, kde jsou v interakd milióny lidí a kde se 
vyvinula civilizace, jak ji známe, je situace zcela odlišná. Ekonomie dlouho zdůrazňo
vala "dělbu práce", kterou takováto situace znamená. Kladla však mnohem méně 
důrazu na zlomkovitost znalostí, na fakt, že každý člen společností může mít pouze 
malý zlomek znalostí, které mají všichni, a že každý je tudíž neznalý většiny faktů, na 
nichž fungování společností spočívá. Charakteristickým rysem pokročilých dvilizad je 
však právě toto využívání mnohem většího objemu znalostí, než kdokoli sám má, a 
tudíž fakt, že se každý pohybuje uvnitř soudržné struktury, jejíž většinu determinant 
nezná.

V civilizované společností to vskutku nejsou ani tak větší znalosti, které může 
jednotlivec získat, jako spíše větší prospěch, který získává ze znalostí ostatních lidí, co  
je příčinou jeho schopností sledovat nekonečně větší rozsah cflů, než jen pouhé uspo
kojování svých nejnaléhavějších fyzických potřeb. "Civilizovaný" jednotlivec může být 
vskutku velmi neznalý, neznalejší než mnohý divoch, a přece může ohromně těžit z 
civilizace, v níi žije.

Charakteristickým omylem konstruktivistických radonalistů v tomto ohledu je, 
že mají tendend zakládat svou argumentad na tom, co bylo nazváno synoptickým 
klamem, to jest na fikci, že všechna relevantní fakta jsou známa nějaké jediné mysli, a 
že je z této znalostí jednotlivostí možné konstruovat žádoud společenský řád. Někdy 
vyjadřují tento klam s dojemnou naivitou nadšená uvědomělého plánování 
společnosti, z nichž například jeden sní o rozvoji "umění simultánního myšlení: 
schopností zvládat současně množství vzájemně propojených jevů a skládat do je
diného obrazu jak kvalitativní, tak kvantitativní vlastnosti těchto jevů"J2 zdá se, že si  
vůbec neuvědomují, že tento sen jednoduše předpokládá neexistend ústředního
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problému, který vzniká v důsledku jakéhokoli úsilí, které směřuje k pochopení nebo 
k utváření řádu společnosti, totiž neexistenci naší neschopnosti shromáždit do 
přehlédnutelného celku všechna data vstupující do společenského řádu. Přece však 
všichni ti, co jsou fascinování krásnými plány pocházejícími z takovéhohoto přístupu, 
protože jsou "tak logické, tak průhledné, tak snadno pochopitelné",13 jsou občťmi 
synoptického klamu a zapomínají, že tyto plány vdéčí za svou zdánlivou jasnost 
plánovačovu přehlížení všech těch faktů, které nezná.

Znalosti faktů a věda
Hlavním důvodem, proč se moderní člověk stal tak neochotným si připustit, že 

od přírody dané meze jeho znalostí tvoří trvalou zábranu možnosti racionálně kon
struovat celou společnost, je jeho bezvýhradná důvěra v moc vědy. Tolik toho slyšíme  
o rychlém pokroku vědeckých znalostí, že jsme dospěli až k pocitu, že všechny ty 
hloupé meze znalostí brzy určitě pominou. Tato důvěra však spočívá na chybném 
pojetí úkolů a moci vědy, to jest, na mylném přesvědčení, že věda je metodou 
zjišťování jednotlivých faktů a že pokrok jejích technik nám umožní zjišťovat a ma
nipulovat všechna jednotlivá fakta, která bychom mohli potřebovat.

Říci, že naše civilizace spočívá na přemáhání neznalosti, je v jednom smyslu 
otřepanou pravdou. Přece má však naše samozřejmá znalost této pravdy tendenci za
krýt nám to, co je na ní nejdůležitější: totiž že civilizace spočívá na faktu, že my 
všichni máme prospěch ze znalostí, které nevlastníme. A jedním ze způsobů, jimiž 
nám civilizace pomáhá překonávat tyto meze rozsahu individuálních znalostí, je 
přemáhání neznalosti nikoli získáváním více znalostí, nýbrž využíváním znalostí, které  
jsou a zůstanou široce rozptýlené mezi jednotlivci. Meze znalostí, o které nám jde, 
nejsou tudíž mezemi, které může překonat věda. Oproti široce zastávanému 
přesvědčení nespočívá věda ve znalosti jednotlivých faktů; a v případě velmi složitého 
jevu je moc vědy také omezena praktickou nemožností zjistit jednotlivá fakta, která 
bychom měli znát, mají-li nám teorie tohoto jevu dáti moc předpovídat specifické 
události. Studium relativně jednoduchých jevů fyzikálního světa, kde se ukázalo 
možné formulovat determinující závislosti jako funkce několika málo proměnných, 
které mohou být v jednotlivých případech snadno zjištěny, a kde byl v důsledku toho 
umožněn ohromující pokrok disciplin, které se jimi zabývají, vytvořilo iluzi, že totéž 
bude brzo také platit o mnohem složitějších jevech. Avšak ani věda, ani žádná známá 
technika^ nám nedává schopnost překonat fakt, že žádná mysl, a tudíž také žádné 
uvědoměle směrované jednání, nemůže vzít v úvahu veškerá jednotlivá fakta, která 
vždy někomu známá jsou, avšak v souhrnu žádné jednotlivé osobě známa nejsou.

Vskutku, ve své snaze vysvětlit a předpovědět jednotlivě události, což se vědě tak  
úspěšně daří v případě relativně jednoduchých jevů (nebo tam, kde může alespoň 
přibližně izolovat "uzavřené systémy", které jsou relativně jednoduché), čelí věda 
těmže překážkám z neznalosti faktů, jakmile má své teorie aplikovat na velmi složité 
jevy. V některých oblastech vyvinula věda důležité teorie, které nám poskytují značný 
vhled do obecného charakteru některých jevů, avšak předpovědi některých událostí
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nebo úplné vysvětlení nepodá nikdy - jednoduše proto, že nemůžeme nikdy znát 
všechna jednotlivá fakta, která bychom podle těchto teorií znát museli, abychom 
dospěli k takovýmto konkrétním závěrům. Nejlepším pŇkladem toho je darwinistická  
(nebo neodarwinistická) teorie vývoje biologických organismů. Kdyby bylo možné 
zjistit jednotlivá fakta minulosti, která působila na výběr jednotlivých forem, jež se 
objevily, poskytla by úplné vysvětlení struktury existujících organismů; a podobně, 
kdyby bylo možné zjistit veškerá jednotlivá fakta, která na ně budou působit během 
nějakého příštího období, mělo by nám to umožnit budoucí vývoj předpovědět. My 
však samozřejmě nikdy nebudeme s to udělat ani to, ani ono, protože věda nemá 
žádné prostředky zjišťování všech jednotlivých faktů, které by musela mít, aby 
takovýto velký ěin dokázala.

Existuje ještě další příbuzné chybné pojetí cílů a moci vědy, o kterém bude 
užitečné se v tomto bodě rovněž zmínit. Je to přesvědčení, že věda se zabývá výlučně 
tím, co existuje, a nikoli t ím, co by mohlo být. Avšak hodnota vědy spočívá ve značné 
míře v tom, že nám říká, co by se stalo, kdyby byla některá fakta jiná, než jsou. 
Všechny výroky teoretické vědy mají formu "jestliže ... pak" a jsou zajímavé hlavně 
potud, pokud jsou podmínky, které vkládáme do klauzule "jestliže", odlišné od těch, 
které skutečně existují.

Nikde jinde snad nemělo toto chybné pojetí takový význam, jako v politických 
vědách, kde se patrně stalo zábranou vážného uvažování o skutečně důležitých pro
blémech. Chybná idea, že věda je jednoduše sbírkou pozorovatelných faktů, v nich 
vedla k omezení výzkumu na zjišťování toho, co jest, zatímco vůdčí hodnota všech věd 
je v tom, že nám říkají, jaké by byly důsledky, kdyby byly podmínky v některých 
ohledech změněny vzhledem k těm, které jsou.

Skutečnost, že se stále více společenských vědců samo omezuje na studium toho, 
co v nějaké části společenského systému existuje, nedělá jejich výsledky realis
tičtějšími, nýbrž pro většinu rozhodnutí o budoucnosti značně irelevantními. Plodná 
společenská věda musí být ve velmi široké míře studiem toho, co není; konstrukcí hy
potetických modelů možných světů, které by mohly existovat, kdyby byly některé 
změnitelné podmínky odlišné. Vědeckou teorii potřebujeme hlavně proto, aby nám 
řekla, jaké by byly důsledky, kdyby některé podmínky byly takové, jaké nikdy předtím 
nebyly. Všechny vědecké znalosti jsou znalostmi nikoli jednotlivých faktů, nýbrž 
znalostmi hypotéz, které až doposud odolaly systematickým pokusům je vyvrátit.

Souběžný vývoj mysli a společnosti: úloha pravidel
Omyly konstruktivistického racionalismu úzce souvisejí s karteziánským dualis

mem, to jest s pojetím nezávisle existující substance mysli, která stojí mimo kosmos 
přírody a která dala člověku, od začátku takovou myslí vybavenému, schopnost uvě
doměle vytvářet instituce společnosti a kultury, v nichž žije. Ve skutečnosti je tomu 
samozřejmě tak, že tato mysl je adaptací na přírodní a společenské okolí, ve kterém 
člověk žije, a že se vyvíjela v neustálé interakci s institucemi, které společenskou 
strukturu determinují. Mysl je právě tolik produktem společenského okolí, ve kterém
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vyrostla a které nevytvořila, jako něčím, co zase zpětně na tyto instituce působilo a 
měnilo je. Je plodem formování člověka, který se vyvinul ve společnosti a který si 
osvojil ty obyčeje a postupy, jež zvyšovaly naději na přežití skupiny, ve které žil. Pojetí  
mysli již plně vyvinuté a uvědoměle vytvářející instituce, které umožnily život ve 
společnosti, se příčí všemu, co o vývoji člověka víme.

Kulturní dědictví, do kterého se člověk rodí, sestává z komplexu postupů nebo 
pravidel chováni; které převládly, protože přivedly skupinu lidí k úspěchu, které však  
nebyly přijaty proto, že by bylo známo, že by mohly žádoucí výsledky přinést. Člověk  
jednal dříve než myslel a nechápal dříve než jednal. To, co nazýváme chápáním, je 
konec konců jednoduše jeho schopnost reagovat na své okolí strukturou jednání, 
která mu umožňuje přežít. To je ta troška pravdy v behavionalismu a pragmatismu, 
v doktrínách, které však zjednodušily určující vztahy tak hrubě, že se z nich staly spíše 
překážky hodnocení těchto vztahů než pomoc.

"Učení se ze zkušenosti", mezi lidmi neméně než mezi zvířaty, není prvotně pro
cesem uvažování, nýbrž procesem dodržování, rozšiřování, přenášení a rozvíjení 
postupů, které převážily, protože byly úspěšné - často ne proto, že by jednajícímu 
jednotlivci přinášely nějaký zřetelný prospěch, nýbrž proto, že zvyšovaly naděje na 
přežití skupiny, ke které on patřil.^ Výsledkem tohoto vývoje nebude na prvním 
místě artikulovaná znalost, nýbrž znalost, kterou jednotlivec, ačkoli může být popsána 
prostřednictvím pravidel, nemůže vyložit slovy, nýbrž je pouze schopen dát jí průchod 
v praxi. Mysl ani tak pravidla nevytváří, jako spíše z pravidel jednání sestává, totiž 
z komplexu pravidel, která nebyla myslí vytvořena, která však začala jednání jed
notlivců vést, protože jednání podle nich se ukázalo být prospěšnější, než jednání 
konkurujících jednotlivců nebo skupin. 16

Zpočátku se nerozlišuje mezi postupy, které člověk musí dodržovat v zájmu 
dosažení určitého výsledku, a postupy, které č lověk dodržovat má. Existuje právě je
den ustavený způsob počínání, a znalosti vhodné nebo přípustné formy jednání nejsou 
odlišeny. Znalost světa je znalostí toho, co se musí dělat nebo nedělat za jistých 
druhů okolností. A k vystříhání se nebezpečí je stejně důležité vědět, co se nikdy 
udělat nesmí, jako vědět, co se udělat k dosažení určitých výsledků musí.

Tato pravidla chování se tudíž nevyvinula jako poznané podmínky dosažení 
známých účelů, nýbrž vyvinula se díky tomu, že skupiny, které podle nich 
postupovaly, byly úspěšnější a dostávaly se na místo jiných. Byla to pravidla, která 
v daném druhu okolí, v němž člověk žU, zajišťovala, že ze skupin nebo jednotlivců, 
kteří se jimi řídili, jich přežilo víc. Problém úspěšného chování se ve světě, který je 
člověku jen částečně znám, byl tak řešen podřízením se pravidlům, která mu dobře 
sloužila, o kterých však nevěděl a nemohl vědět, zda jsou pravdivá v karteziánském 
smyslu.

Existují tudíž dvě vlastnosti těchto pravidel, jež vedou lidské chování a způsobují, 
že vypadá jako inteligentní - vlastnosti, které budeme muset napořád zdůrazňovat, 
protože konstruktivistický přístup implicitně popírá, že by dodržování těchto pravidel 
mohlo být racionální. Je samozřejmé, že v rozvinuté společnosti jen některá pravidla 
budou tohoto druhu; chceme zdůraznit pouze to, že dokonce i takovéto rozvinuté 
společnosti vděčí částečně za svůj řád některým takovýmto pravidlům.
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První z těchto vlastností, kterou většina pravidel chování původně měla, je, že je 
lidé při jednání dodržují, aniž jsou jednající osobě známa v artikulované 
("verbalizované" nebo explicitní) formě. Sama se projevují v pravidelnosti jednání, 
které může být explicitně popsáno, avšak tato pravidelnost jednání není výsledkem 
schopnosti jednajíd osoby je takto vyložit. Druhou jejich vlastností je, že k jejich do
držování dochází proto, že ve skutečnosti dávají skupině, která je používá, 
nadřazenou sílu, a nikoli proto, že je tento účinek znám těm, kteří jsou jimi vedeni. 
Ačkoli všeobecné přijetí těchto pravidel je důsledek toho, že jejich zachovávání 
přináší určité výsledky, není přesto příčinou jejich dodržování úmysl dosáhnout oněch 
výsledků - výsledků, jichž si jednající osoba nemusí být vědoma.

Nemůžeme zde rozebírat obtížnou otázku, jak se mohou lidé jeden od druhého 
učit takováto často vysoce abstraktní pravidla chování příkladem a napodobováním 
(nebo "analogií"), ačkoli ani ti, kdož se od nich učí, si nemusí být vědomi existence 
pravidel, která nicméně přesně dodržují. To je problém, který nejlépe známe z toho, 
jak se učí jazyku děti, které jsou s to správně používat nejsložitější výrazy, jež nikdy 
předtím neslyšely;!7 tak tomu však bývá také v takových oblastech, jako jsou zvyky, 
mravy a právo a ve většině dovedností, kde jsme vedeni pravidly, a kdy víme, jak se 
jimi řídit, ale nejsme s to je vyložit.

Důležitým bodem je, že každý člověk vyrostlý v dané kultuře v sobě nalezne 
pravidla nebo může objevit, že jedná podle pravidel - a podobně rozpozná, zda jed
nání druhých je nebo není v souladu s různými pravidly. To samozřejmě není důkaz, 
že jsou trvalou nebo nezměnitelnou součástí "lidské přirozenosti" nebo že jsou 
vrozená, nýbrž jen důkaz, že jsou součástí kulturního dědictví, které bude asi značně 
stálé, zvláště dotud, dokud nejsou artikulována slovy a nejsou tudíž také diskutována 
nebo vědomě zkoumána.

Chybná dichotomie mezi "přirozeným" a "umělým"
Diskusi o problémech, kterými se zabýváme, dlouho překáželo všeobecné 

přijímání zavádějícího rozlišení, které poprvé použili staří Řekové a z jehož ma
toucího vlivu jsme se sami ještě plně nevymanili. Je to rozdělení jevů na ty, které jsou  
v moderním vyjádření "přirozené^ a na ty, které jsou "umělé". Původní řecký termín, 
který patrně zavedli sofisté v 5. stol. př. Kr., byl physei, který znamená "od přírody", a  
v protikladu k němu buď nomó, nejlépe přeložený jako "úmluvou", nebo thesei, který  
zhruba znamená "vědomým rozhodnutím"!8- Používání dvou termínů s poněkud 
odlišnými významy k vyjádření druhé části rozdělení ukazuje na zmatení, které od té 
doby zahánělo diskusi do úzkých. Zamýšlené rozlišení může být buď mezi objekty, 
které existovaly nezávisle na lidském jednání, a objekty, které byly jeho výsledkem, 
nebo mezi objekty, které povstaly nezávisle na lidském vědomém vytváření a objekty, 
které povstaly jako jeho výsledek. Nezdar rozlišovat mezi těmito dvěma významy vedl 
k situaci, kde jeden autor mohl vzhledem k danému jevu argumentovat, že je umělý, 
protože je výsledkem lidského jednání, zatímco jiný mohl označovat tentýž jev jako 
přirozený, protože zjevně nebyl výsledkem vědomého lidského vytváření. Teprve kon
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cem 18. stol. myslitelé jako Bernard Mandeville a David Humc objasnili, že existuje 
kategorie jevů, která v závislosti na tom, ke které ze dvou definic se přikloníme, 
spadají buď do jedné nebo do druhé ze dvou kategorií a mély by tudíž být zařazeny 
do odlišné třetí třídy jevů, označených požději Adamem Fergusonem za "výsledek lid
ského jednání, nikoli však vědomého lidského vytváření" .19 Byly to jevy, které ke 
svému vysvětlení vyžadovaly zvláštní oddíl teorie a které se staly předmětem teore
tických společenských věd.

Toto rozlišení zavedené starými Řeky však ovládalo myšlení po více než dva 
tisíce let téměř bez zpochybnění a tak hluboce zakořenilo do pojmů a do jazyka. Ve 
druhém století po Kr. přeložil latinský gramatik Aulus Gellius řecké termíny physei a 
thesei termíny naturalis a positivus, z nichž většina evropských jazyků odvodila slova 
pro označení dvou druhů práva.20

Později proběhl slibný vývoj v diskusi těchto otázek mezi středověkými 
scholastiky, který vyústil do rozpoznání mezikategorie jevů, které byly "výsledkem lid
ského jednání, nikoli však vědomého lidského vytváření". Ve dvanáctém století začali 
někteří z těchto autorů zahrnovat pod naturalis všechno, co nebylo výsledkem lid
ského vymýšlení nebo vědomého vytvářeními a v průběhu času se stále více zjišťovalo, 
že mnoho společenských jevů spadá do této kategorie. Vskutku v diskusi o společen
ských problémech, kterou vedli poslední scholastici, španělští jezuité šestnáctého 
století, naturalis se stalo technickým termínem pro takové společenské jevy, které 
nebyly vědomě utvářeny lidskou vůlí. V práci jednoho z nich, Luise Moliny, se 
například vysvětluje, že přirozená cena "nazývá se přirozená ze samé povahy věci, 
oddělena od každého lidského zákona, z jehož nařízení by povstávala, přece však 
závislá na mnoha okolnostech, jimiž je obměňována, ano i na lidské náladě, na 
odhadu, na srovnání různých užitků, někdy pro pouhý lidský rozmar a libovůli".22 
Vskutku tito naši předchůdci mysleli a "jednali pod silným dojmem toho, že lidstvo je 
nevědomé a hříšné",23 a například tvrdili, že přesná "matematická cena", za kterou se 
může nějaký statek spravedlivě prodávat, je známa jedině Bohu, protože závisí na 
větším počtu okolností, než kolik jich může kdokoli znát, a že tudíž určení 
"spravedlivé ceny" musí být ponecháno trhu.24

Tyto počátky evolučního přístupu však byly podkopány v šestnáctém a sedmná
ctém století nástupem konstruktivistického racionalismu s tím výsledkem, že jak ter
mín "rozum", tak termín "přirozené právo" zcela změnily svůj význam. "Rozum", který 
zahrnoval schopnost mysli rozlišovat mezi dobrem a zlem, to jest mezi tún, co je a co 
není v souladu se zavedenými pravidly,25 začal znamenat schopnost takováto pravidla  
konstruovat dedukcí z explicitních premis. Pojetí přirozeného práva se tůn přeměnilo 
v pojetí "práva rozumu" a tím téměř v opak toho, co znamenalo předtím. Toto nové 
radonalistické přirozené právo Grotiuse a jeho následovníků^ vskutku sdílelo se 
svými pozitivistickými protivníky představu, že veškeré právo je vytvořeno rozumem, 
nebo by jím alespoň mohlo být plně odůvodněno, a lišilo se od pozitivismu pouze 
předpokladem, že právo může být logicky odvozeno z apriorních premis, zatímco 
pozitivismus ho považoval za uvědomělou konstrukci založenou na empirické znalosti 
účinků, které bude mít na dosahování žádoucích lidských účelů.
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Nástup evolučního přístupu
Po karteziánském znovuupadnutí do antropomorfního pojímání těchto otázek 

začali Bernard Mandeville a David Humé znovu. Pravděpodobně byli inspirováni více 
tradicí anglického zvykového práva, zejména tím, jak ho vyložil Matthew Hale, než 
přirozeným právem.27 Stále více se stávalo zřejmým, že utváření pravidelných struk
tur v lidských vztazích, které nebyly vědomým záměrem lidského jednání, klade 
problém, který vyžaduje rozvinutí systematické teorie společnosti. Této potřebě vyšli 
vstříc ve druhé polovině 18. století na poli ekonomie skotští morální filosofové, vedeni 
Adamem Smithem a Adamem Fergusonem, zatímco důsledkům, které bylo třeba 
odvodit pro politickou teorii, se dostalo velkolepých formulací od velkého a 
pronikavého Edmunda Burkeho, v jehož díle však budeme marně hledat systema
tickou teorii. Avšak zatímco v Anglii byl vývoj znovu vržen zpět proniknutím kon
struktivismu ve formě benthamistického utilitarismu,28 novou vitalitu získal na konti
nentě z "historické školy" lingvistiky a práva.29 Po začátcích založených skotskými 
filosofý se systematický rozvoj evolučního přístupu ke společenským jevům odehrával  
hlavně v Německu zásluhou Wilhelma von Humoldta a F. C. von Savignyho. 
Nemůžeme si zde všímat toho, že jak rozvoj lingvistiky, ačkoli to bylo po dlouhou 
dobu jediné pole mimo ekonomii, kde se dospělo k ucelené teorii, tak rozsah, 
v jakém byla teorie práva od římských dob oplodňována pojetími vypůjčenými od gra
matiků, si zaslouží lepšího pochopení, než jakého se  jim dnes dostává^0 Ve společen
ských vědách se evoluční přístup do anglické tradice navrátil prostřednictvím Sa
vignyho následovníka Sira Henryho Maina.3i A ve velkém přehledu metod společen
ských věd z r. 1883, který předložil zakladatel rakouské ekonomické školy Carl 
Menger, bylo na kontinentě nejplněji znovu ukázáno ústřední místo, které pro 
všechny společenské vědy má problém spontánního utváření institucí a jeho genetický 
charakter. V poslední době byla tato tradice nejplodněji rozvinuta kulturní 
antropologií - alespoň některé z jejích vůdčích postav si byly plně vědomy existence 
těchto předchůdců.32

Jelikož evoluční pojetí bude hrát v celé naší diskusi ústřední roli, je důležité vy
jasnit některá nedorozumění, která v poslední době způsobila odpor vůči němu ze 
strany těch, kteří se zabývají studiem společnosti. Tůn prvním je mylné přesvědčení, 
že je to pojetí, které si společenské vědy vypůjčily z biologie. Ve skutečnosti tomu 
bylo naopak, a jestliže byl Charles Darwin s to úspěšně aplikovat na biologii pojem, 
který z velké části získal od společenských věd, pak to význam tohoto pojmu v disci
plíně, ze které pochází, nesnižuje. Bylo to právě v 18. století při zkoumání takových 
společenských útvarů, jako jsou jazyk a morálka, právo a peníze, kdy konečně došlo k 
jasnému formulování pojmové dvojice evoluce a spontánního utváření řádu, čímž byly 
vytvořeny intelektuální nástroje, které Darwin a jeho současníci byli s to aplikovat na 
biologický vývoj. Tito morální filosofové 18. století a historická škola práva a jazyka 
mohou být velmi dobře označováni - jak se někteří z teoretiků jazyka v 19. století 
vskutku sami označovali - za darwinisty před Darwinem.33

Společenský teoretik z 19. století, který se musel ideji vývoje učit od Darwina, 
nebyl hoden své mzdy. Naneštěstí se jí někteří naučili vskutku u něj a vyprodukovali 
názory, které pod názvem "sociální darwinismus” nesou od té doby odpovědnost za
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nedůvěru, se kterou společenští vědci na pojem vývoje pohlížejí. Jsou zde 
samozřejmě důležité rozdíly mezi způsobem, kterým proces selekce působí v kulturní 
transmisi vedoucí k utváření společenských institucí, a způsobem, kterým působí 
v selekci vrozených biologických charakteristik a v jejich transmisi fyziologickou 
dědičností. Omylem "sociálního Darwinismu" bylo, že se soustřeďoval spíše na selekci 
jednotlivců než na selekci institucí a postupů, a spíše na selekci vrozených než na 
selekci kulturou předávaných schopností jednotlivců. Ačkoli však má schéma 
darwinistické teorie na selekci kulturou předávaných schopností jednotlivců pouze 
omezené použití a jeho doslovná aplikace vede k těžkým deformacím, základní pojetí 
evoluce je v obou oblastech stále totéž.

Dalším velkým nedorozuměním, které vedlo k diskreditaci teorie společenského 
vývoje, je přesvědčení, že vývojová teorie sestává ze "zákonů vývoje". Pravda je to 
nanejvýše v jednom zvláštním smyslu slova "zákon" a určitě to pravda není, jak se 
často myslí, ve smyslu výroku o nutné posloupnosti jednotlivých stadií nebo fází, jimiž 
proces evoluce musí projít a který extrapolací vede k předpovědi budoucího průběhu 
vývoje. Vlastní vývojová teorie neposkytuje nic více než pouhý popis procesu, jehož 
výsledek bude záviset na velmi rozsáhlém počtu jednotlivých faktů, jichž je příliš 
mnoho na to, abychom je  mohli  znát v jejich celku, a nevede tudíž k předpovědi bu
doucnosti. V důsledku toho jsme omezeni na "vysvětlování principu" či na pouhou 
předpověď toho, jakou abstraktní strukturu bude daný proces vykazovat.3*

Domnělé zákony všeobecného vývoje, údajně odvozené z pozorování, nemají ve 
skutečnosti nic společného s legitimní vývojovou teorií, která vypovídá o procesu. 
Jsou odvozeny ze zcela odlišných pojetí historidsmu Comta, Hegela a Marxe a jejich 
holistického přístupu, a vyjadřují čistě mystickou nutnost, že vývoj musí projít jistou 
predeterminovanou cestou. Ačkoli se musí připustit, že původní význam termínu 
"evoluce” k takovémuto "klubku* potencialit, jež jsou obsaženy v zárodku, poukazuje, 
proces, jímž biologická a společenská teorie vysvětluje objevení se různých složitých 
struktur, však takovouto posloupnost jednotlivých kroků neimplikuje. Ti, kterým 
pojem evoluce implikuje nutně posloupnost predeterminovaných "stádií" nebo "fází", 
jimiž vývoj nějakého organismu nebo společenské instituce musí projít, tudíž odůvod
něně zamítají takovéto pojetí vývcje, pro které neexistuje vědecký podklad.

V tomto bodě se stručně zmíníme o tom, že časté pokusy o použití pojmu 
evoluce nejen jako vysvětlení vzniku pravidel chování, nýbrž jako základní preskrip- 
tivní vědy o etice, rovněž nemají žádný základ v legitimní vývojové teorii, nýbrž patří 
k těmže extrapolacím pozorovaných tendencí do podoby "zákonů vývoje", pro něž 
není žádného odůvodnění. Toto je třeba zde konstatovat, neboť někteří význační 
biologové, kteří vlastní vývojové teorii dozajista rozumějí, jsou k takovýmto tvrzením 
pokoušeni.35 Naším zájmem zde je však jen ukázat, že takovéto nadužití pojmu 
evoluce v předmětech, jako je antropologie, etika a také právo, které jej na čas 
zdiskreditovalo, bylo založeno na chybném pojetí povahy vývojové teorie, a že pokud 
se pojem evoluce chápe ve svém správném významu, pak stále platí, že složitým, 
spontánně utvářeným strukturám, se kterými má co dělat společenská teorie, lze 
porozumět jen jako výsledku vývojového procesu a že je zde tudíž "genetický prvek od  
teoretických věd neoddělitelný".36
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Přetrvávání konstruktivismu v béžném myšlení
Je obtížné plné docenit rozsah, ve kterém konstruktivistický klam určoval během  

posledních tříset let postoje mnoha z těch nejnezávislejších a nejodváženějších my
slitelů. Zavržení vážnosti, kterou náboženství přikládalo zdroji a základům platnosti 
tradičních pravidel morálky a práva, vedlo k zamítnutí těchto pravidel samotných, 
pokud nemohla být racionálně odůvodněna. Právě za svůj výkon "osvobození" lidské 
mysli vděčí mnozí oslavovaní myslitelé tohoto období za svou pověst. Můžeme to zde 
ilustrovat jen tím, že uvedeme téměř náhodný výběr několika málo charakteristických 
případů.37

Jedním z nejznámějších je samozřejmě Voltaire, jehož názory na problém, 
kterým se budeme hlavně zabývat, nalezly svůj výraz v nabádání "chcete-li dobré 
zákony, spalte ty, které máte, a udělejte si nové".38 Ještě větší vliv vykonával 
Rousseau; o něm bylo trefně řečeno, že:39

Neexistoval dokonce žádný zákon kromě zákona vyjadřujícího vůli žijících 
lidí - toto byla jeho největší hereze z mnoha hledisek, včetně křesťanského; bylo 
to rovněž jeho největší tvrzení v politické teorii... Udělal to, co bylo revoluční až 
dost: podkopal důvěru mnoha lidí ve spravedlnost společnosti, ve které žili.

A udělal to požadavkem, aby "společnost" byla spravedlivá tak, jako kdyby to byla 
myslící bytost.

Odmítnutí uznat za závazné jakékoli pravidlo chování, jehož odůvodnění nebylo 
racionálně předvedeno nebo "objasněno a ozřejměno každému jednotlivci’,40 se v 19. 
století stává stále se nevracejícím tématem. Dva příklady tento postoj ukáží. Brzy na 
počátku onoho století nalézáme argumentaci Alexandra Herzena: "Vy chcete knihu 
pravidel, zatímco já si myslím, že když se dosáhne jistého stadia, mělo by být hanbou 
muset ji používat, protože opravdu svobodný člověk si vytváří svou vlastní morálku".*! 
A téměř stejným způsobem význačný současný pozitivistický filozof tvrdí, že "moc 
rozumu nesmí být spatřována v pravidlech, která rozum diktuje naší imaginaci, nýbrž  
ve schopnosti osvobodit nás od jakéhokoli druhu pravidel, k nimž nás poutají 
zkušenosti a tradice."*2

Nejlepší popis tohoto stavu mysli, podaný duchovním představitelem naší doby, 
lze nalézt v úvaze Lorda Keynese v řeči nazvané "Moje rané víry" *3 Když hovořil 
v roce 1938 o době před třiceti pěti lety, kdy mu bylo dvacet, řekl o sobě a svých 
přátelích:

Zcela jsme odmítali osobní povinnost podřizovat se obecným pravidlům.
Nárokovali jsme si právo soudit každý jednotlivý případ podle jeho okolností a 
moudrost, zkušenost a sebeovládání dělat to úspěšně. Byla to velmi důležitá část 
naší víry, prudce a agresivně zastávané, a pro ostatní svět to byla naše nejviditel
nější a nejnebezpenější charakteristika. Zcela jsme odmítali obvyklou morálku, 
konvence a tradiční moudrost. Byli jsme, třeba říci, v přísném slova smyslu 
amorální ... neuznávali jsme žádné morální závazky, žádný vnější příkaz k 
podřízení se nebo poslušnosti. Tváří v tvář nebesům jsme se dožadovali být 
soudci ve své vlastní věd.

K čemuž dodal: "Pokud se mě týče, je už pozdě co měnit. Zůstávám a vždycky 
zůstanu amorální."
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Každému, kdo sám vyrostl před první světovou válkou, je zřejmé, že to tehdy 
nebyl postoj vyhražený skupině z Bloomsbury, nýbrž postoj velmi rozšířený, sdílený 
mnohými z nejaktivnějších a nejnezávislejších duchů té doby.

Náš antropomorfní jazyk
To, jak hluboce prostupuje mylná konstruktivistická nebo intendonalistická in

terpretace naším přemýšlením o společenských jevech, nahlédneme, vezmeme-li vý
znam mnoha termínů, které musíme použít, chceme-li o oněch jevech pojednat. 
Většina omylů, proti nimž budeme v této knize argumentovat, je vskutku tak hluboce 
zabudovaná do našeho jazyka, že použití zavedených termínů přivede někoho neopa
trného téměř nutně k chybným závěrům. Jazyk, který musíme používat, se vyvíjel po 
tisíciletí, během nichž si člověk dokázal představovat jakýkoliv řád pouze jakožto 
produkt vědomého vytváření a kdy každý projev řádu, jež v nějakém jevu objevil, po
važoval za důkaz činnosti osobního tvůrce. V důsledku toho prakticky veškeré ter
míny, které máme k označení takovýchto uspořádaných struktur nebo jejich fun
gování, obsahují náznak, že je vytvořil nějaký zosobněný činitel. A právě kvůli tomu 
zpravidla vedou k chybným závěrům.

Do jisté mhy to platí pro veškerý vědecký slovník. Fýzikální vědy neméně než 
biologické nebo společenské teorie si musely posloužit termíny antropomorfhího 
původu. Avšak fyzik, který hovoří o "síle" nebo "inerci" nebo o tělese "působícím" na 
jiné, používá tyto výrazy ve všeobecně srozuměném technickém smyslu, u něhož 
nehrozí, že by zaváděl. Hovořit však o společnosti, která "jedná", vyčarovává najednou 
asociace, které jsou velmi zavádějící. *

Tento sklon budeme obecně nazývat "antropomorfismem", i když tento výraz 
není zcela přesný. K větší přesnosti bychom měli rozlišovat mezi dokonce ještě pri
mitivnějším postojem, který personifikuje takové entity jako společnost tůn, že jim 
připisuje vlastnictví mysli a který je správně označován jako antropomorfismus nebo 
attimismus, a poněkud složitější interpretací, která připisuje jejich řád a fungování 
vědomému vytváření nějakým určitým činitelem a kterou je lépe označovat jako iriten- 
cionalismus, artificialismus,* nebo, jak to děláme zde, jako konstruktivismus. Tyto 
dva sklony se však navzájem prolínají více méně nepostřehnutelně a tak budeme pro 
naše účely obecně používat "antropomorfismus" bez onoho jemnějšího rozlišování.

Jelikož prakticky celý slovník, který je k dispozici pro diskusi o spontánních 
řádech, jimiž se budeme zabývat, má takovéto zavádějící vedlejší významy, musíme 
mít do jisté mhy volnost v rozhodování, která slova použijeme v přísném neantropo- 
morfním smyslu a která použijeme jen tehdy, chceme-li implikovat úmysl nebo vě
domé vytváření. Pro zachování jasnosti je však podstatné, abychom určitá slova

•pozn. přeld.: anglické "inertia* znamená lhostejnost i setrvačnost, takže čeština v tomto případě 
antropomorfní není. Antropomorfní "jednání* společnosti, se kterým často setkáváme v češtině, nemá 
fyzikální jazykové asociace jako v angličtině, kde mfiže "jednat* těleso i společnost (to act). Těleso v 
češtině "piisobí", což je výraz vhodně neosobní.
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používali buď jen pro výsledky uvědomělého konstruování, nebo jen pro výsledky 
spontánního utváření, nikoli však pro obojí. Někdy však, jako v případě výrazu "řád", 
bude nezbytné použít jej v neutrálním významu, který zahrnuje jak spontánní řád, tak  
"organizaci" či "uspořádání. Poslední dva výrazy, které budeme používat pouze pro 
výsledky vědomého vytváření, ilustrují fakt, že je často stejně obtížné nalézt výrazy, 
které vždy implikují vědomé vytváření, jako nalézt takové, které to nedělají. Biolog 
bude obecně bez váhání hovořit o "organizaci" bez implikace vědomého vytváření, 
avšak znělo by divně, kdyby řekl, že nějaký organismus nejenže má organizaci, nýbrž 
že je organizací nebo že byl zorganizován. Úloha, kterou termín "organizace" sehrál 
v rozvoji moderního politického myšlení, a význam, který mu moderní  "teorie organi
zace" přikládá, se v daném kontextu zdají ospravedlňovat omezení jeho významu 
pouze na výsledky vědomého vytváření.

Jelikož rozlišení mezi vytvořeným řádem a řádem, který se utváří sám jako 
výsledek pravidelností v jednání jeho prvků, bude hlavním tematem další kapitoly, 
není třeba se jím zde dále zabývat. A ve 2. svazku se důkladněji podíváme na skoro 
vždy matoucí vlastnost slůvka "sociální", které díky svému obzvlášť nepolapitelnému 
charakteru vnáší zmatek do téměř každého výroku, v němž je použito.

Uvidíme rovněž, že takové běžné představy, jako že společnost "jedná" nebo že 
"zachází" s osobami nebo je "odměňuje", "odplácí" jim nebo že "hodnotí" nebo 
"vlastní" nebo "řídí" předměty nebo služby nebo že je za něco "odpovědná" nebo 
něčím "vinná" nebo že může být "spravedlivá" nebo "nespravedlivá" nebo že 
ekonomika "rozděluje" nebo "alokuje” zdroje, ty všechny napovídají o falešné inten- 
donalistické nebo konstruktivistické interpretaci slov, která by bez takovýchto 
vedlejších významů použita být mohla, která však uživatele téměř nevyhntutelně ve
dou k nelegitimním závěrům. Uvidíme, že takováto zmatení jsou u kořenů základních  
koncepcí vysoce vlivných škol myšlení, které zcela podlehly víře, že všechna pravidla 
nebo zákony musí být někým vymyšlené nebo explicitně schválené. Jen když se 
chybně předpokládá, že veškerá pravidla správného chování byla někým uvědoměle 
udělána, jsou přijatelné takové zdánlivě správné argumenty, jako že veškerá moc 
dělat zákony musí být svémocná nebo že musí vždy existovat nějaký nejvyšší 
"svrchovaný" zdroj moci, z něhož se veškeré právo odvozuje. Mnohé z odvěkých 
hlavolamů politické teorie a mnohé z koncepcí, které hluboce ovlivnily vývoj politic
kých institucí, jsou produktem tohoto zmatení. Zejména to platí o té tradici právní 
teorie, která se více než které jiné pyšní tím, že zcela unikla antropomorfním kon
cepcím, totiž o právním pozitivismu; neboť její analýza dokazuje, že zcela spočívá na 
tom, co jsme nazvali konstruktivistickým klamem. Ve skutečnosti je jedna z hlavních 
odnoží toho racionalistického konstruktivismu, který svým doslovným chápáním 
výroku, že člověk veškerou svou kulturu a instituce "udělal", byl doveden k fikci, že 
veškeré právo je produktem něčí vůle.

Dalším termínem, jehož nejednoznačnost měla podobný matoucí vliv na 
společenskou teorii a zejména na některé pozitivistické teorie práva a který by zde 
měl být tudíž stručně zmíněn, je termín "funkce". Je to téměř nepostradatelný termín 
pro diskuse o těch sebezáchovných strukturách, které nalezneme stejně tak v biolo
gických organismech jako ve spontánních společenských řádech. Takováto funkce 
může být vykonávána, aniž působící část ví, jakému účelu její působení slouží. Avšak
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charakteristický antropomorfismus pozitivistické tradice vedl ke zvláštnímu zko
molení: ze zjištění, že nějaká instituce má nějakou funkci, byl vyvozen závěr, že osoby  
vykonávající tuto funkci musejí být při tom řízeny nějakou další lidskou vůlí. A tak 
pravdivý poznatek, že instituce soukromého vlastnictví má funkci nezbytnou pro 
udržování spontánního řádu společnosti, vedl k přesvědčení, že je k tomuto účelu 
třeba řídícího působení nějaká autority - tento názor je dokonce výslovně zakotven v 
ústavách některých zemí, které byly formulovány pod vlivem pozitivistické inspirace.

Rozum a abstrakce
Ty aspekty karteziánské tradice, které jsme označili jako konstruktivismus, jsou 

také často nazývány jednoduše jako racionalismus, což dává možnost vzniku ne
dorozumění. Stalo se například obvyklým hovořit o jeho raných kriticích, zejména o 
Bernardu Mandevillovi a Davidu Humovi, jako o "antiracionalistech",45 a to vzbudilo 
dojem, že těmto "antiracionalistům" záleželo na dosažení nejefektivnějšího využití 
rozumu méně než těm, kteří si činili zvláštní nárok na jméno racionalisté. Skutečností 
však je, že takzvaní antiracionalisté trvají na tom, že učinit rozum co možná nejefek
tivnějším vyžaduje pochopení mezí moci vědomého rozumu a pochopení moci, 
kterou získáváme od procesů, jež si neuvědomujeme, což je to, co konstruktivistickým  
racionalistům chybí. Míní-li se tudíž slovem racionalismus přání udělat rozum co 
možná nejefektivnějším, pak jsem i já sám racionalistou. Jestliže však tento výraz 
znamená, že vědomý rozum by měl určovat každé jednotlivé jednání, pak racionalis
tou nejsem a takovýto racionalismus se mi zdá velmi nerozumný. Jistě jedním z úkolů  
rozumu je rozhodovat, jak daleko má sahat jeho kontrola nebo jak dalece by se měl 
spoléhat na jiné síly, které plně kontrolovat nemůže. Je tudíž lepší v této souvislosti 
nerozlišovat mezi "racionalismem" a "antiracionalismem", nýbrž rozlišovat mezi kon- 
struktivitistickým a evolučním, nebo v termínech Karla Poppera mezi naivním a kri
tickým racionalismem.

S neurčitým významem výrazu "racionalismus" souvisejí všeobecně zastávané ná
zory o sklonu k "abstrakci" charakteristickém pro "racionalismus". Jméno raciona
lismu se používá často dokonce k označení přehnaného nadšení pro abstrakci. 
Charakteristickou vlastností konstruktivistického racionalismu je však spíše jeho ne
spokojenost s abstrakcí - to, že neuznává, že abstraktní pojmy jsou prostředky, jak se  
zmocnit složitosti konkrétního, kterou naše mysl není s to plně zvládnout. Vývojový 
racionalismus na druhé straně uznává abstrakci jako nepostradatelný prostředek 
mysli, jenž jí dává schopnost zacházet s realitou, kterou nemůže plně obsáhnout. To 
souvisí se skutečností, že v konstruktivistickém názoru je "abstraktnost" pojata jako 
vlastnost omezená na vědomé myšlení nebo pojmy, zatímco ve skutečnosti je to 
charakteristika, kterou mají veškeré procesy, které určují jednání dlouho před tím, 
než se objeví ve vědomém myšlení nebo než jsou vyjádřeny jazykem. Kdykoli nějaký 
typ situace vyvolá v jednotlivci dispozici k určitému vzorci odpovědi, onen základní 
vztah označovaný jako "abstraktní" je přítomen. Nemůže být nejmenší pochyby o tom,  
že zvláštní schopnosti centrálního nervového systému spočívají přesně ve faktu, že
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jednotlivé stimuly nevyvolávají přímo jednotlivé odpovědi, nýbrž umožňují určitým 
třídám nebo uskupením stimulů připravit určité dispozice ke třídám jednání a že až 
navrstvení mnoha takovýchto dispozic specifikuje konkrétní jednání, které z toho vy
plyne. Tuto "prvotnost abstraktního", jak jsem ji nazval jinde, budeme v celé této 
knize předpokládat.

Abstraktnost zde tudíž nebude považována jen za vlastnost, kterou mají ve větší 
nebo menší míře všechny (vědomé či nevědomé) duševní procesy, nýbrž za základ 
schopnosti člověka úspěšně se pohybovat ve světě, jenž je mu velmi nedokonale znám 
- za adaptaci na svou neznalost většiny jednotlivých faktů svého okolí. Hlavním 
účelem našeho důrazu na pravidla, která řídí naše jednání, je vyzdvihnout ústřední 
význam abstraktního charakteru všech duševních procesů.

Takto nahlížena není abstrakce něčím, co by mysl produkovala logickým proce
sem ze svého vnímání reality, nýbrž spíše vlastností kategorií, kterými operuje - nikoli 
produktem mysli, nýbrž spíše tím, z čeho mysl sestává. Nikdy nejednáme a ani by
chom nemohli jednat tak, že vezmeme plně v úvahu veškerá fakta určité situace, 
nýbrž vždycky tak, že vydělíme jako relevantní jen některé její aspekty; a to nikoli vě
domým výběrem nebo uvědomělou selekcí, nýbrž mechanismem, nad nímž nemáme 
vědomou kontrolu.

Nyní bude snad jasné, že náš neustálý důraz na neracionální charakter mnoha 
našich jednání nemá za cíl tento způsob jednání umenšovat nebo kritizovat, nýbrž má  
naopak uvést jeden z důvodů, proč je úspěšný; a dále nemá za cíl naznačovat, že by
chom se měli snažit pochopit, proč děláme to, co děláme, nýbrž má zdůraznit, že to 
není možné; a konečně chce říci, že můžeme využít tolika zkušeností ne proto, že tyto 
zkušenosti máme, nýbrž proto, že aniž je známe, byly vtěleny do schémat myšlení, 
která nás vedou.

Existují dvě možná chybná pochopení našeho stanoviska, kterým se musíme 
snažit předejít. Jedno je odvozeno ze skutečnosti, že jednání, které je vedeno 
pravidly, jichž si nejsme vědomi, je často označováno jako "instinktivní" nebo 
"intuitivní". V těchto slovech není mnoho rušivého až na to, že obě, a zejména slovo 
"intuitivnf, se vztahují ke vnímání jednotlivého a relativně konkrétního, zatímco my 
se zde zajímáme o duševní schopnosti určující velmi obecné nebo abstraktní vlast
nosti podniknutých jednání. Tak, jak je obvykle používán, výraz "intuitivnf naznačuje 
vlastnost, jíž abstraktní pravidla, která při svém jednání sledujeme, nemají, a z tohoto 
důvodu by bylo lépe se mu vyhnout.

Druhým možným nedorozuměním co do našeho stanoviska je dojem, že důraz, 
který klademe na ne-vědomý charakter mnoha pravidel, která řídí naše jednání, je 
spojen s pojetím nevědomí nebo podvědomí, na němž spočíyají teorie psychoanalýzy 
nebo "hlubinné psychologie". I když do určité míry mohou tyto dva názory směřovat 
k vysvětlení téhož jevu, ve skutečnosti jsou zcela odlišné. Nebudeme používat to celé 
pojetí nevědomé mysli, která se liší od vědomé mysli jen tůn, že je nevědomá, avšak 
v ostatních ohledech pracuje stejným, racionálním, cílově orientovaným způsobem 
jako mysl vědomá - ve skutečnosti budeme toto pojetí považovat za neoprávněné a 
chybné. Nic se nezíská tím, že se postuluje takováto mystická entita, nebo tím, že se 
různým sklonům nebo pravidlům, která dohromady utvářejí složitý řád, který 
nazýváme mysl, připíše některá z vlastností, kterou vykazuje výsledný řád. Zdá se, že
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psychoanalytikové v tomto ohledu pouze vytvořili dalšího démona, který údajné zase 
řídí "démona ve stroji"47 známého z karteziánského dualismu.

Proč extrémní formy konstruktivistického racionalismu pravidelně 
vedou k revoltě proti rozumu

V závěru této úvodní kapitoly je na místě několik poznámek o jevu, který záběr 
této knihy přesahuje, ale má přitom značný význam pro pochopení jejího 
bezprostředního tématu. Máme na mysli skutečnost, že konstruktivistický racionalis
mus, který neuznává žádné meze používání vědomého rozumu, plodil v dějinách vždy 
znovu a znovu revoltu proti rozumu. Vskutku, tento vývoj, ve kterém přecenění mod 
rozumu vede přes deziluzi k násilné reakci proti řízení se abstraktním rozumem a k 
vynášení moci konkrétní vůle, není ani v nejmenším paradoxní, nýbrž téměř nevy
hnutelný.

Iluze, která vede konstruktivistické radonalisty pravidelně k dosazování vůle na 
trůn, spočívá ve víře, že rozum může přesáhnout doménu abstrakce a že je sám ze 
sebe schopen určit žádoucnost jednotlivých jednání. Rozum však může řídit jednání 
vždy pouze s jednotlivými, ne-radonálními impulsy a jeho funkce v podstatě spočívá v 
omezování emocí nebo usměrňování jednání pobízeného jinými faktory. Iluze, že 
rozum sám nám může říci, co bychom měli dělat, a že tudíž všichni rozumní lidé by 
měli být s to zapojit se do úsilí při sledování společenských cílů jakožto členové ně
jaké organizace, se rychle rozplyne, když se ji pokusíme převést do praxe. Avšak 
přání použít náš rozum k převedení celé společnosti na jeden radonálně řízený stroj 
stále přetrvává a k jeho realizaci jsou všem ukládány společné dle, které nemohou 
být rozumem odůvodněny a nemohou být ničím jiným, než rozhodnutím jednotlivých 
vůlí.

Radonalistická revolta proti rozumu, můžeme-li ji tak nazvat, směřuje zpravidla 
proti abstraktnost i myšlení. Nechce uznávat, že veškeré myšlení musí zůstat v různých 
stupních abstraktní a že tudíž nemůže nikdy plně určovat jednotlivá jednání ze sebe. 
Rozum je pouhou kázní, proniknutím k mezím možností úspěšného jednání, které 
nám často řekne jen to, co nedělat. Tato kázeň je nezbytná přesně proto, že náš in
telekt není s to uchopit realitu v celé její složitosti. Ačkoli abstrakce rozšiřuje rozsah 
jevů, které můžeme intelektuálně zvládat, dělá to tím, že omezuje stupeň, do jakého 
můžeme důsledky našich jednání předvídat a tudíž to dělá také omezením stupně, do 
jakého můžeme tvarovat svět podle své libosti, na jisté obecné rysy. Liberalismus z 
tohoto důvodu omezuje vědomé řízení celkového řádu společnosti na prosazování 
takových obecných pravidel, jež jsou nezbytná pro utváření spontánního řádu, jehož 
detaily nemůžeme předvídat.

Snad nikdo neviděl toto spojení mezi liberalismem a proniknutím k mezím moci 
abstraktního myšlení jasněji, než onen ultraracionalista, který se stal hlavou a studnicí  
nejmodernějšího iracionalismu a totalitarísmu, G.W.F. Hegel.  Když napsal, že "názor, 
který lpí na abstrakci, je liberalismus, nad nímž to konkrétní vždycky převládne a 
který vždycky v boji proti němu ztroskotá",48 popsal pravdivě fakt, že ještě nejsme
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dost zralí, abychom se na jakkoli dlouho podřídili přísné disciplině rozumu a nedo
volovali svým emocím neustále prorážet jeho omezeními.

Spolehnutí se na to abstraktní tak není důsledkem přeceňování našeho rozumu, 
nýbrž spíše důsledkem proniknutí k mezím jeho moci. Právě přeceňování moci 
rozumu vede k revoltě proti podřízení se abstraktním pravidlům. Konstruktivistický 
racionalismus zamítá požadavek této discipliny rozumu, protože si namlouvá, že 
rozum může přímo zvládat všechny jednotlivosti; a je tím veden k preferování 
konkrétního před abstraktním, jednotlivého před obecným, protože si jeho stoupenci 
neuvědomují, jak velmi tím omezují rozsah skutečné kontroly rozumem. Arogance 
tozxuBQ se  projevuje u těch, kteří v&fí, íe  se mohou obejít bez abstrakce a dosáhnout  
plného ovládnutí konkrétního a tak pozitivně ovládat společenské procesy. Přání 
přemodelovat společnost podle obrazu jednotlivce, které od Hobbese řídilo 
radonalistickou politickou teorii, a které velké společnosti připisuje vlastnosti, jež 
mohou mít pouze jednotlivci nebo uvědoměle vytvořené organizace, vede ke snaze 
nejen o to být racionální, ale též všechno takovým učinit. Ačkoli se musíme snažit 
udělat společnost dobrou v tom smyslu, že v ní budeme rádi žít, nemůžeme ji udělat 
dobrou v tom smyslu, že se bude chovat morálně. Nemá smysl aplikovat měřítka vě
domého chování na ty nezamýšlené důsledky individuálního jednání, které všechno to 
skutečně společenské tvoří, ledaže by se to nezamýšlené eliminovalo - což by zname
nalo eliminovat všechno, co nazýváme kulturou.

Velká společnost a civilizace, kterou umožnila, jsou výsledkem rostoucí schop
nosti člověka komunikovat abstraktní myšlenky, a když řekneme, že to, co mají 
všichni lidé společného, je jejich rozum, mhlíme tím jejich společnou schopnost ab
straktního myšlení. To, ie člověk používá tuto svou schopnost v široké míře bez ex
plicitní znalosti abstraktních principů, jež ho vedou, a že nerozumí všem důvodům, 
proč sám sobě dovoluje být takto veden, vytvořilo situaci, ve které ho právě přecenění  
té mod rozumu, si Člověk je vědom, dovedlo až k opovržení vůči tomu, co udělalo 
rozum tak mocným jak je: vůči jeho abstraktnímu charakteru. Právě nezdar uznat, že 
abstrakce pomáhá našemu rozumu dospět dál, než by mohl, kdyby se pokusil ovlád
nout všechny jednotlivosti, vedl ke vzniku spousty filosofických škol nevražídch na 
abstraktní rozum - filosofie konkrétního, filosofie "života", filosofie "existence”, filo
sofií, které vynášejí emoce, to jednotlivé a to instinktivní, a které jsou až příliš 
ochotny podpořit takové emoce, jako ty, jež se opírají o rasu, národ a třídu.

A tak konstruktivistický radonalismus se svou snahou udělat všechno 
předmětem radonálního řízení, se svou preferend konkrétního a se svým odmítáním 
podřídit se disdplině abstraktních pravidel dospívá k tomu, že si podává ruku s ira- 
donalismem. Konstrukce je možná jen ve službě jednotlivým cílům, které musejí být 
vposledu neradonální, a žádný radonální argument nedokáže souhlas s nimi vytvořit, 
není-li přítomen již od počátku.

Poznámky
• LORD ACTON, The History of Freedom and Other Essays, (London, 1907), str. 58, Většina problémfi, 

kterými se budeme zabývat v této úvodní kapitole, byla poněkud obšírněji prozkoumána v řadě
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předchozích studií, z nichž většina byla přetištěna v FA. HAYEK, Studies in Philosophy, Politics and 
Economics (London a Chicago, 1967) (dále se na ně budeme odvolávat jako na SPPEf. viz zejména 
kapitoly 2 - 6 v této knize a mou přednášku (1966) o Dr. Bernardu Mandevillovi v Proceedings of the 
British Academy, (London, 1967) a The Confltsion of Language in Political Theory, (London, 1968).

1 Dnes je módou vysmívat se jakémukoli tvrzení, že něco není možné, a poukazovat na éetné příklady, 
kdy se to, co i vědci pokládali za nemožné, později ukázalo jako možné. Nicméně je pravda, že veškerý 
pokrok vědeckého poznání spořívá nakonec v poznání nemožnosti jistých událostí. Sir Edmund Whit
taker, matematický fyzik, to označil jako "princip impotence* a Karl Popper soustavně rozvíjel 
myšlenku, že veškeré zákony sestávají v podstatě z prohibicí, to jest z tvrzení, že se něco nemůže stát; 
viz zejména Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, (London, 1954).

2 O roli, kterou v této souvislosti hrál Bernard Mandeville, viz mou přednášku o něm citovanou v 
poznámce s hvězdičkou na začátku této kapitoly.

3 Implikace alespoň těch nejrozšířenějších interpretací karteziánského přístupu pro veškeré morální a 
politické problémy jsou jasně vyloženy v ALFRED ESPINAE, Descartes et ta morale, 2 svazky, (Paris, 
1925), zejména na začátku 2. svazku. O ovládnutí celého francouzského osvícenectví karteziánským 
typem racionalismu viz G. DE RUGIERO, History of European Liberalism, přeložil R.G. Collingwood, 
(London, 1927), str. 21 a dále:

Ke karteziánské škole patří téměř všichni exponenti vyšší a střední kultury 18. století: vědci, ... 
sociální reformátoři sepisují svou obžalobu dějin jako muzea iracionálních obyčejů a zlořádů a snažící 
se rekonstruovat celý společenský systém; právníci, v jejichž očích právo je a musí být odvoditelné z 
několika málo univerzálních a samozřejmých principů.

Viz též H J. LASKI, Studies in Law and Politics, (London a New Haven, 1922), str. 20:
Co znamená racionalismus (pokud jde o Voltaira, Montesquieua atd.)? Je to v podstatě pokus o 

aplikaci principů kartezianismu na lidské záležitosti. Vezmi za postuláty nevyhnutelná fakta ob^ejného 
zdravého rozumu a uvažuj od nich logicky až k závěrům, které implikují. Tento zdravý rozum, jak věřili 
všichni filosofové, přinese všude stejné výsledky: mudrcovi ve Ferney stejně jako v Pekingu nebo v 
lesích Ameriky.

4 Descartes sám vyjádřil tento postoj, když ve svých Discours de la méthode (na začátku 2. části) napsal, 
že "velikost Sparty byla dána nikoli slcvěl06tí každého z jejich zákonů zvláště, ... nýbrž okolností, že 
všechny směřovaly k jedinému cíli, protože pocházely od jediného individua." K charakteristické ap
likaci této ideje vládcem 18. století viz výrok Bedřicha II. Pruského citovaný v G. Kiintzel, Die politi- 
schen Testamente der Hohenzollem, (Leipzig, 1920), sv. 2., str. 64, kde se tvrdí, že nepravděpodobnost 
toho, že by se Newtonovi podařilo vytvořit jeho systém přitažlivosti planet, kdyby býval musel 
spolupracovat s Leibnitzem a Descartesem, je stejná jako nepravděpodobnost toho, že by mohl vznik
nout a udržovat se politický systém, který by nebyl produktem jediné mysli.

5 "Pragmatický" je starší výraz, který používal v této souvislosti CARL MENGER Vntersuchungen Uber 
die Methoden der Sozialwissenschafien, (Leipzig, 1882), přeložil FJ. Nock, jako Problems of Economics 
and Sociology s úvodem Louise Schneira, (Urbana III., 1963), které obsahují stále ještě nejlepší ranější 
pojednání o těchto problémech.

6 O rozhodujícím vlivu Descarta na Rousseaua viz H. MICHEL, L'idie de I’itat (Paris, 1896), str. 66 (s 
odvolávkami na ranější autory); A. SCHATZ, LTndMdualisme iconomique et social, Paris, 1907), str. 
40 a dále; R. DERATHÉ, Le Rationalisme de JeanJacques Rousseau, (Paris, 1984); a pronikavý 
postřeh RA. PALMERA, The Age of Democratic Revolution, (Princeton, 1959 a 1964), sv. I, str. 114, že 
pro Rousseaua "neexistoval dokonce žádný zákon kromě zákona chtěného živým člověkem - toto bylo 
jeho největší kacířství z mnoha hledisek včetně křesťanského: bylo to také jeho největší tvrzení v 
politické teorii*.

7 Viz R.S. PETERS, The Concept of Motivation (London, 1959), str. 5:
Člověk je živočich sledující pravidla. Jeho jednání nesměřují jednoduše k cílům; podřizují se také 

společenským měřítkům a konvencím a na rozdíl od počítače člověk jedná proto, že zná pravidla a cíle. 
Lidem například připisuje charakterové rysy jako je čestnost, přesnost, ohleduplnost a ničemnost. Tyto 
termíny neoznačují, jako třeba ctižádost, hlad nebo touha po společenském úspěchu, druh cilů, které 
má člověk tendenci sledovat; spíše označují typ regulace, který člověk ukládá svému chování, ať už jsou 
jeho cSe jakékoli.

8 Viz FA. HAYEK,The Constitution of Liberty, (London a Chicago, 1960). zejména kap. 2.
9 JA. SCHUMPETER History of Economic Analysis, (New York, 1954), str. 241.
10 Viz mé přednášky "Ekonomie a znalosti* (1936) a "Využití znalostí ve společnosti* (1945), obě 

přetištěné v FA. HAYEK, Individualism and Economic Order, (London a Chicago, 1948).
11 Výraz "velká společnost", který často použijeme v témže smyslu, v němž použijeme termín Sira Karla 

Poppera 'otevřená společnost*, byl samozřejmě dobře známý již v 18. století (viz např. RICHARD 
CUMBERLAND, A Treatise on the Law of Nature, (London, 1727), kap. 8., oddíl 9., stejně jako viz
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Adam Smith a Rousseau) a v moderních dobách byl znovu oživen GRAHAMEM WALLASEM, když 
jej použil jako titul jedni ze svých knih (The Great Society, (London a New York, 1920)). Tím, že ho 
nedávná americká administrativa užívala jako politického sloganu, neztratil pravděpodobné nic na své 
vhodnosti.

12 LEWIS MUMFORD ve svém úvodu k F. MACKENZIE (red.), Planned Society, (New York, 1937), 
str. VE: "Musíme stále rozvíjet to, co Patrik Geddes někdy nazýval uměním simultánního myšlení: 
schopnost nakládat s velkým množstvím vzájemně závislých jevů zároveň a skládat do jednoho obrazu 
jak kvalitativní, tak kvantitativní vlastnosti těchto jevů*.

13 JANE JACOBS, The Death and Life of Great American Cities, (New York, 1961).
14 Snad kvůli současnému nekritickému nadšení pro počítače stojí za to zmínit se o tom, že jakkoli velká 

je jejich moc zpracovávat fakta, kterými jsou krmeny, nepomáhají nám tato fakta zjišťovat.
15 Viz A.M. CARR-SAUNDERS, The Popualadon Problem: A Study in Human Evolution, (Oxford, 

1922), str. 223:
Lidé a skupiny lidí jsou předmětem přirozeného výběru na základě zvyklostí, které praktikují, 

stejně jako na základě jejich mentálního a fyzického charakteru. Ty skupiny, které praktikují 
nejvýhodnější zvyklosti, budou v neustálém boji mezi sousedními skupinami ve výhodě oproti těm, 
které praktikují méně výhodné zvyklosti. Jen málo zvyklostí může být výhodnějších než ty, které 
omezují počet členů skupiny na žádoucí počet, a není obtížné pochopit, jak - jakmile jednou kterákoli 
z těchto tří zvyklostí (potrat, zabíjení dětí, pohlavní zdrženlivost) vznikne - začne být procesem 
přirozeného výběru praktikována tak, že povede přibližně k žádoucímu počtu členů skupiny.

Velmi pozoruhodný výklad této základní myšlenky lze najít ve dvou esejích W.K. Qifforfa, "O 
vědeckých základech morálky* (1873) a "Dobro a zlo: vědecký podklad pro jejich rozlišování* (1875), 
přetištěných v W.K. CLIFFORD, Lectures and Essays, (London, 1879), sv. 2, zejména str. 112-121 a 
169-172, ze kterých zde můžeme citovat jen některé z nejrelevantnějších pasáží:

Přizpůsobení prostředků nějakému cíli může vznikat dvěma způsoby, které v současnosti známe: 
procesem přirozeného výběru a jednáním nějaké myslící bytosti, v níž obraz nebo idea cíle předchází 
použití prostředků. V obou případech je třeba existenci adaptace připsat nutnosti nebo užitečnosti 
cíle. Zdá se mi vhodné použít slovo úiel v obecném významu cíle, jemuž se jisté prostředky 
přizpůsobují v obou těchto případech, i v jakýchkoli jiných, které by mohly být někdy známé, za 
předpokladu jen , že adaptaci je možno připsat nutnost cíle. A zdá se, že není námitek proti použití 
výrazu "poslední příčina* v tomto širším významu, má-li se vůbec podržet. Výraz "vědomé vytváření* se 
pak může podržet pro speciální případ adaptace, kterou provádí myslící bytost. A my pak můžeme říci, 
že jelikož byl proces přirozeného výběru pochopen, úiel přestal zasvěceným lidem naznačovat vědomé 
vytvářeni kromě případů, kdy je jednání člověka z nezávislých důvodů pravděpodobné (str. 117). 
Vcelku přežily ty kmeny, v nichž vědomí schvalovalo taková jednání, jaká směřovala ke zdokonalení 
charakteru člověka co by občana a tudíž k přežití kmene. Odtud plyne, že morální svědomí jednotlivce, 
ačkoli je založeno na zkušenosti kmene, je čistě intuitivní: svědomí neudává žádné důvody (str. 119). 
Ndi smysl pro dobro a do je odvozen z takového řádu, jaký můleme pozorovat (str. 121, podtrženo 
mnou).

16 Viz A.M. CARR-SAUNDERS, dt dtto str. 302: "Mentální charaktery jsou přizpůsobeny celku 
prostředí tradic (na rozdíl od fyzického prostředí). Lidé jsou předmětem výběru podle potřeb 
společenské organizace a s tím, jak množství tradicí narůstá, také podle schopnosti tradici absorbovat*. 
Viz též PETER FARB, Man’s Rise to Civilization, (New York, 1968), str. 13:

Když společnosti dospívají ke svým různým způsobům života, nevolí vědomě. SpSe se nevědomě 
přizpůsobují. Všechny společnosti nejsou postaveny před tentýž soubor podmínek okolí a ani nejsou v 
témže stádiu, když mají učinit volbu. Z různých důvodů se některé společnosti přizpůsobují 
podmínkám jistým způsobem, některé odlišným způsobem a jiné vůbec ne. Přizpůsobování není 
vědomou volbou a lidé, kteří dohromady společnost tvoří, ne úplně chápou, co dělají, vědí jen, že 
konkrétní volba funguje, i když se mimostojícím může zdát podivná.

Dále viz ALEXANDER ALLAND, jr., Evolution and Human Behavior, (New York, 1967).
17 O rozhodujícím poznatku pozorování, které v moderní době poprvé zdůraznil OTTO JESPERSEN v 

Language, Its Nature, Development and Origin, (London, 1922), str. 130, se zmínil již ADAM FER
GUSON v Principles of Moral and Political Science, (Edinburgh, 1792), sv. I., str. 7: ’Překrásné ana
logické vyjadřování, na němž jsou založena všechna pravidla gramatiky, ladí s lidským géniem. Děti jím 
často chybují, dělají analogii tam, kde se od ni praxe ve skutečnosti odchyluje. A tak chlapeček, když se 
ho zeptají, co dělá, odpovídá: pracovám."

18 Viz F. HEINIMANN, Nomos and Physis, (Basel, 1945); JOHN BURNET, "Zákon a přirozenost v 
řecké etice", International Journal of Ethics, VII, 1893, a Early Greek Philosophy, 4. vydání, (London, 
1930), str. 9; a zejména KARL R. POPPER, The Open society and Its Enemies, (London a Princeton, 
1945 a dále) zejména kap. 5.
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19 ADAM FERGUSON, An Essay on the History of Civil Society, (London, 1767), str. 187: "Národy 
náhodní narážejí na instituce, kteří jsou vskutku výsledkem lidského jednání, nikoli však provedením 
vědomého lidského záměru*. V úvodu k poslednímu vydání tohoto díla (Edinburgh, 1966), str. XXIV, 
Duncan Forbes zdůrazňuje, že:

Ferguson, podobně jako Smith, Millar a dalží (nikoli však Hume/?/, rozptýlil prací "Zákonodárci 
a zakladatelé států" pověru, kterou Durkehim považoval za větší překážku rozvoje společenské védy, 
než cokoli jiného, a kterou lze najít i u Montesquieua ... Mýtus o zákonodárci v 18. století vzkvétal z 
mnoha důvodů a jeho rozbití bylo snad nejoriginálnějším a nejsmělejším činem společenské vědy 
skotského osvícenství.

20 Viz STEN GAGNER, Studien tur Ideengeschichte der Gesetzgebung, (Uppsala, 1960), str. 208 a 242. 
Zdá se patrně, že celé zmatení, které je ve sporu mezi právním pozitivismem a teoriemi přirozeného 
práva, ukazuje nazpět přímo k falešné dichogomii, o které je zde řeč.

21 Viz tamtéi, str. 231 o Guillaumovi de Conches a zejména jeho výrok: *A jest pozitivním, co jest 
člověkem vynalezeno, jako třeba to, co souvisí s lovem. Přirozeným zajisté, co není člověkem vy
nalezeno*.

22 LUIS MOLINA, De iustida et iure (Cologne, 1596-1600), dfl n, disputace 347, č. 3: "nazývá se 
přirozená ze samé povahy věci, oddělena od každého lidského zákona, z jehož nařízení by povstávala, 
přece však závislá na mnoha okolnostech, jimiž je obměňována, ano i na lidské náladě, na odhadu, 
srovnání různých užitků, někdy pro pouhý lidský rozmar a libovůli”. O Molinovi viz WILHELM WE
BER, Wbtschaflethik am Vorabend des Liberalismus, (Munster, 1959); a W.S. JOYCE "Ekonomie 
Luise Moliny* (1948), nepublikovaná doktorská disertace na Harvardské univerzitě.

23 EDMUND BURKE, Reflections on the Revolution in France, v Works, (London, 1808), sv. 5, str. 437.
24 JOHANES DE LUGO, Disputationum de iustitia et iure tomus sécundus, (London, 1642), disputace 

26, oddíl 4., č. 40: 'nejistota tudíž kolem naší spravedlivé ceny matematické ... pochází od Boha, že ji 
neumíme vymeziti"; vit též JOSEPH HÓFFNER, Wirtschaftsethik und Monopole im fbnjtehnten und 
sechzehnten Jahrhundertjciut, 1941), str. 114-115.

25 Jak to chápal JOHN LOCKE. Viz jeho Essays on the Law of Nature (1676), red. W. von Leyden 
(Oxford, 19S4),

Nemyslím si, že rozumem ... se zde míní ona schopnost chápat, která vytváří řetězce myšlenek a 
odvozuje důkazy, nýbrž jisté určité vymezené principy jednání, z nichž pramení veškeré ctnosti a 
všechno to, co je nutné pro vlastní formování morálky ... rozum ani tak nestanovuje a nevystavuje 
tento přirozený zákon, jako ho spíže vyhledává a objevuje... ani není rozum tolik tím, kdo tento zákon 
dělá, jako tím, kdo ho interpretuje.

26 Viz JOSEPH KOHLER, "Španělské učení o přirozeném právu 16. a 17. století*, Aroftřv fib Rechts - 
und Wirtschaftsphilosophie, X, 1916-1917, zejména str. 235; a zvláště A.P. D’ENTREVES, Natural 
Law, (London, 1951), str. 51 a dále, a postřeh na str. 51 o tom, "jak všichni rázem stojíme před doktrí
nou, která se cílevědomě zasazuje za konstrukci občanské společnosti jako výsledek uvědomělého vol
ního jednání jejích součástí". Viz též JOHN C.H. WU, "Přirozené právo a naše zvykové právo", Ford
ham Law Review, XXIII, 1954, str. 21-22: "Moderní spekulativní, racionalistické filosofie přirozeného 
práva jsou vybočeními z hlavní silnice scholastické tradice... Ubírají se cestou more geometrico*.

27 O Matthewovi Hálovi viz zejména J.GA. POLOCK, The Ancient Constitution and the Feudal Law, 
(Cambridge, 1957), leap. 7.

28 Viz významné pozorování J.M. GUYANA, La Morale anglaise contemporaine, (Paris, 1879), str. 5:
Benthamovi žáci přirovnávají svého učitele k Descartesovi. "Dejte mi hmotu a pohyb", říkal 

Descartes, "a já udělám svět"; avšak Descartes mluvil pouze o fyzikálním světě, díle to netečném a 
necitlivém ... "Dejte mi", může říci zase Bentham, "dejte mi lidské city, radost a utrpení, bolest a 
rozkoš, a já vytvořím morální svět. Udělám nejenom spravedlnost, ale také štědrost, vlastenectví, 
lidumilnost a všechny milé ctnosti, kde sublimují ve své čistotě a vzepjatO6ti".

29 O nepřímém vlivu Edmunda Burkeho na německou historickou školu přes hannoverského učence 
Ernsta Brandese a A.W. Rehberga viz H. AHRENS, Die Rechtsphilosophie oder das Natumcht, 4. 
vyd., (Wien, 1852), str. 64, první francouzské vydání, (Paris, 1938), str. 54; a nověji GUNNAR 
REXIUS, "Studie k učení o státu historické školy", Historische Zeitschrift, CVII, 1911; FRIEDA 
BRAUN, Edmund Burke in Deutschland, (Heidelberg, 1917); a KLAUS EPSTEIN, The Genesis of 
German Conservatism, (Princeton, 1966).

30 Viz PEi eR STEIN, Regular luris, (Edinburg, 1966), kap. 3.
31 Viz PAUL VINOGRADOFF, The Teaching of Sir Henry Maine, (London, 1904), str. 8: "Přistupoval 

(Maine) ke studiu práva veden hlavně německou historickou školou právnictví, která se formovala 
kolem Savignyho a Eichhoma. Speciální rozklad v jeho Ancient Law o závěti, smlouvě, vlastnění atd. 
nenechává na pochybých o jeho úzké závislosti na spisech Savignyho a Puchty."
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32 O odvozenosti sociální antropologie od sociálních a právních filosofů 18. a 19. století viz E.E. EVANS- 
PRITCHARD, Social Anthropology, (London, 1915), str. 23; a MAX GLUCKMAN, Politics, Law and 
Ritual in Tribal Society, (New York, 1965), str. 17.

33 Kromě takovýchto nedávných studií, jako J.W. BURROW, Evolution and Society: A Study in Victorian 
Social Theory, (Cambridge, 1966); BENTLEY GLASS (red.), Forerunners of Darwin, (Baltimore,
1959) ; M. BANTON (red.), Darwinism and the Study of Society, (London, 1961); BETTY J. MEG
GERS, (redaktorka Washingtonské antropologické společnosti), Evolution and Anthropology: A Cen
tennial Appraisal, (Washington, 1959); a C.G GILLISPIE Genesis and Geology, (Cambridge, Mass., 
1951), viz zejména o vlivu Davida Huma na dědečka Charlese Darwina, Erasma Darwina, KF. OS
BORN, From the Greeks to Darwin, 2. vydání, (New York, 1928), str. 217; F.C. HABER v BENTLEY 
GLASS (red.), cit. dílo str. 251; o skutečnosti, že všichni tři nezávislí objevitelé vývojové teorie, 
Charles Darwin, Alfred Russel Wallace a Herbert Spencer, vděčili za podnět společenské teorii viz J. 
ARTHUR THOMPSON, "Darwinovi předchůdci" v A C. SEWARD (red.), Darwin and Modem 
Science, (Cambridge, 1909), str. 19; a o Darwinovi zvláště viz E. RÁDL, Geschichte der biologischen 
Theorien, IL, (Leipzig, 1909), str. 121.

Viz též C.S. PEIRCE, "Vývojová láska* (1893), přetištěno v jeho Collected Papers, vydal C. 
Hartshorn a P. Weiss, (Cambridge, Mass., 1935), sv. 6, str. 293: "Darwinův Původ druhů pouze 
rozšiřuje politicko-ekonomickě vidění pokroku na celé království živočišného a rostlinného světa". 
Celkový stav dobře shrnul SIMON N. PATTEN, The Development of English Thought, (New York, 
1899), str. XXIII: Tak jako byl Adam Smith posledním z moralistů a prvním ekonomem, byl Darwin 
posledním z ekonomů a prvním biologem". Dvě dobře známé pasáže ze Sira Fredericka Pollocka 
rovněž snesou opakování, první z nich je z Oxford Lectures and Other Discourses, (London, 1890), 
str. 41:

Vývojová doktrína není ničím jiným než historickou metodou aplikovanou na přírodní fakta, 
historická metoda není ničím jiným, než vývojovou doktrínou aplikovanou na lidské společnosti a 
instituce. Když Charles Darwin vytvořil filosofii přírodních dějin (žádný skromnější název není hoden 
této ideje, jež přeměnila znalost organické přírody z množství jednotlivostí na souvislý celek), pracoval 
ve stejném duchu a k těmže cílům, jako velcí pisatelé, kteří si všímali jeho pole stejně tak málo jako on 
jejich a kteří položili trpělivým studiem historických faktů základ solidní a racionální filozofie politiky 
a práva. Savigny, kterého ještě dost neznáme a nectíme, nebo náš vlastní Burke, kterého známe a 
ctíme, ale nemůžeme nikdy ctít dost, byli darwinisty před Darwinem. Do určité míry je možné totéž 
říci o velkém Francouzovi Montesquieuovi, jehož nevyrovnaný, avšak zářivý génius zapadl v generaci 
formalistů.

Druhá pasáž je z Essay in the Law, (London, 1922), str. 11: "Starověké právo a Původ druhů byly 
skutečné výsledky jednoho a téhož intelektuálního pohybu ve dvou různých oborech - pohybu, který 
spojujeme se slovem vývoj".

Nárok být nazýváni darwinisty před Darwinem vznesli těmito slovy jazykovědci AUGUST 
SCHLEICHER, Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft, (Weimar, 1867) a MAX 
MÚLLER, "Darwinova filozofie jazyka", Fraser's Magazine, VII, 1873, str. 662.

34 Vskutku je třeba se obávat, aby někteří z nejnadšenějších stoupenců evolucionismu v sociální 
antropologii, jako jsou žáci Leslie A. Whita, kteří tím, že kombinují legitimní "specifický* vývoj s tím, 
co narývají "obecným" vývojem výše popsaného druhu, opět nezdisktreditovali znovuoživený vývojový 
přístup: viz zejména M.D. SAHÚNS a E.R. SERVICE, Evolution and Culture, (Ann. Arbor, Mich.,
1960) .

35 Viz GH. WADDINGTON, Thew Ethical Animal, (London, 1960); T.H. HUXLEY a JULIAN 
HUXLEY, Evolution and Ethics 1893-1943, (London, 1947); J. NEEDHAM, Time: The Refleshing

. River, (London, 1943); a A.G.N. FLEW, Evolutionary Ethics, (London, 1967).
36 CARL MENGER, Problems of Economics and Sociology, vydal Louis Schneider, (Urbana, III., 1963), 

str. 94.
37 V čele této tradice by asi měl být uveden B. DE SPINOZA a jeho často citovaný výrok v Ethics 

(vydání Everyman, str. 187), že "svobodný člověk, který žije jedině podle diktátu rozumu*.
38 VOLTAIRE, Dictionnaire PhUosophique, sv. V, "Zákon", v Oeuvres completes de Voltaire, vydal Ha- 

chette, díl XVIII, str. 432: "Chcete mít dobré zákony? Spalte ty své a udělejte si nové*.
39 RA. PALMER, The Age of Democratic Revolution, díl I, (Princeton, 1959), str. 114.
40 EDMUND BURKE, "Obhajoba přirozené společnosti", předmluva ve Works, (London, 1808), str. 7.
41 ALEXANDER HERZEN, From the Other Shore, vydal I. Berlin, (London, 1956), str. 28 a 141.
42 HANS REICHENBACH, The Rise of Scientific Philosophy, (Berkeley, Calif., 1951), str. 141.
43 Citováno v JOHN MAYNARD KEYNES, Two Memoirs, (London, 1949), str. 97.
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44 J. PIAGET,* The Child’s Conception of the World, (London, 1929) str. 359: "Dítč začíná tím, že vžude 
hledá účel ■ teprve druhotně se zabývá rozlisováním mezi účely věcí samotných (animismus) a účely 
těch, kdo věci udělali (artificialismus)*.

45 Jak jsem to podle ranějších autorů dělal dříve já sám. Důvody, proč se mi nyní tento výraz zdá za
vádějící, viz v mé přednážce ’Druhy racionalismu* v SPPE

46 Viz mou studii "Prvotnost abstraktního* v A. KOESTLER a J.R. SMITHIES (red.), Beyond Reduc- 
tionism, (London, 1969).

47 Viz GILBERT RYLE, The Concept of Mind, (London, 1949).
48 Viz G.W.F. HEGEL, Philosophic der Widtgeschichte, vydal G. Lasson, 3. vyd., (Leipzig, 1930), a 

přetiítěno v Geselischaft, Stoat, Geschichle, vydal F. Bulow, (Leipzig, bez data), str. 317: *Směr, který 
trvá na abstrakci, je liberalismus, nad nímž vždy vítězí to konkrétní, kvůli kterému liberalismus vžude 
bankrotuje.* Tato pasáž není obsažena na odpovídajícím místě ve Vortesungen Uber Philosphie der 
Geschichle v Wertce, (Bertin, 1837), sv. 9 nebovJubilůutnausgabc, (Stuttgart, 1928), sv. 11, str. 556-557.
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KAPITOLA II 

Kosmos a taxis

Systematický člověk... si zřejmě představuje, že může pohybovat různými členy 
velké společnosti stejně snadno, jako jeho ruka pohybuje různými figurkami na 
šachovnici. Nebere v úvahu, že figurky na šachovnici nemají žádný jiný princip 
pohybu kromě toho, který jim vnucuje jeho ruka, a že na velké šachovnici lidské 
společnosti má každá jednotlivá figura vlastní princip pohybu, jenž je zcela odlišný od 
toho, který by jí mohl chtít vnutit zákonodárný sbor. Jestliže tyto dva principy spadají 
vjedno a působí stejným směrem, pak hra lidské společnosti bude probíhat snadno a 
harmonicky a velmi pravděpodobně bude šťastná a úspěšná. Jsou-li opačné nebo 
rozdílné, hra bude probíhat bídně a lidská společnost se bude nutně stále nacházet 
v nejvyšším stupni nepořádku. Adam Smith„

Pojem řádu
Ústředním pojmem, kolem něhož se bude diskuse v této knize točit, je pojem 

řádu, a zejména rozlišení mezi dvěma druhy řádu, které prozatím nazveme 
"vytvořený" řád a "vyrostlý" řád. Řád je nepostradatelným pojmem pro diskusi o všech 
složitých jevech, v níž musí hrát velkou měrou tu roli, kterou hraje pojem zákona 
v analýze jevů jednodušších.1 Neexistuje žádný jiný adekvátní výraz než "řád", jímž ho 
můžeme označit, i když příležitostně namísto něj může posloužit "systém", "struktura" 
nebo "vzorec". Výraz "řád" má samozřejmě ve společenských vědách dlouhou 
historii,^ avšak v poslední době se mu obecně všichni vyhýbali velkou měrou pro ne
jednoznačnost jeho významu a časté asociace s autoritářskými názory. My se však bez 
něho nemůžeme obejít a před jeho chybnou interpretací budeme muset být na po
zoru tím, že  budeme ostře definovat obecný smysl , v němž ho budeme používat, a tak 
jasně rozlišovat mezi dvěma různými způsoby, jimiž takový řád může vzniknout.

Řádem budeme nadále označovat ten stav věcí, v nimž se velký počet prvků 
různých druhů má k sobi navzájem tak, že znalost nijaké prostorové nebo časové části 
celku nám umožňuje vytvářet správná očekávání týkající se zbytku, nebo alespoň 
očekávání, která mají dobrou pravděpodobnost, že se ukáží jako správná.^ Je jasné, že 
každá společnost musí v tomto smyslu řád mít a že takovýto řád bude často existovat 
bez toho, že by byl uvědoměle vytvořen. Jak řekl jeden význačný sociální antropolog: 
"to, že ve společenském životě existuje nějaký řád, soulad nebo stálost, je zřejmé. 
Kdyby toho nebylo, nikdo z nás by nebyl s to si obstarat své věci či uspokojit své nej
základnější potřeby”.*

Tůn, že žijeme jako členové společnosti a v uspokojování většiny svých potřeb 
závisíme na různých formách kooperace s jinými, závisíme v efektivnosti sledování 
svých záměrů jasně na tom, jak odpovídají naše očekávání ohledně jednání druhých, 
na nichž jsou naše plány založeny, tomu, co ti druzí skutečně udělají. Toto obsáhnutí 
úmyslů a očekávání, která určují jednání různých jednotlivců, je formou, v níž se řád 
ve společenském životě projevuje; a otázka, odkud se takovýto řád bere, bude naším

43



bezprostředním tématem. První odpovědí, ke které naše antropomorfní návyky 
myšlení téměř nevyhnutelně vedou, je, že řád musí za svůj vznik vděčit vědomému 
vytvoření nějakou myslící bytostí.5 A jelikož se řád obecně interpretoval jako takovéto  
uvědomělé uspořádání někým, pojem se stal mezi většinou přátel svobody nepo
pulární a oblíbili si ho hlavně autoritáři. Podle této interpretace musí řád ve 
společnosti spočívat ve vztahu přikazování a poslušnosti nebo v hierarchické struktuře 
celé společnosti, ve které vůle nadřízených, a vposledu nějaké jediné nejvyšší autority,  
určuje, co každý jednotlivec musí dělat.

Tento autoritářský vedlejší význam pojmu řád je však zcela odvozen 
z přesvědčení, že řád může být vytvořen pouze silami mimo systém (neboli 
"exogenně"). Nevztahuje se na rovnováhu ustavenou zevnitř6 (neboli "endogenně"), 
takovou, jakou se snaží vysvětlit obecná teorie trhu. Spontánní řád tohoto druhu má 
v mnoha ohledech vlastnosti, jež jsou od vlastnosti vytvořeného řádu odlišné.

Dva zdroje řádu
Studium spontánních řádů bylo po dlouhou dobu osobitým úkolem ekonomické 

teorie, ačkoli samozřejmě biologie se od svých počátků zabývala zvláštními druhy 
spontánního řádu, jež nazýváme organismy. Teprve nedávno vznikla uvnitř 
fyzikálních věd pod názvem kybernetika speciální disciplína, která se rovněž zabývá 
tím, co se nazývá sebeorganizujíd nebo sebeutvářejíd systém?

Odlišení tohoto druhu řádu od toho, který byl vytvořen tím, že někdo určil 
prvkům nějakého souboru jejich místo nebo jejich pohyby, je nepostradatelné jak pro 
každé pochopení společenských procesů, tak pro veškerou politiku. Pro označení 
obou druhů řádu existuje mnoho výrazů. Vytvořený řád, který jsme už nazvali exo- 
genním řádem nebo uspořádáním, může být dále označen jako konstrukce, jako 
umělý řád nebo - zejména tam, kde máme co dělat s řízeným společenským řádem 
- jako organizace. Na druhé straně je vyrostlý řád, který jsme nazvali sebeutvářejídm 
nebo endogenním řádem, v angličtině nejpříhodněji označován jako řád spontánní. 
Lépe na tom byla klasická řečtina, jež pro oba druhy řádu měla odlišná slova, totiž 
taxis pro vytvořený řád, jakým je například řád boje,6 a kosmos pro řád vyrostlý, při
čemž toto slovo znamenalo původně "správný řád ve státě nebo společnosti”.9 
Příležitostně tato řecká slova použijeme jako technické termíny k označení oněch 
dvou druhů řádu.

Nebylo by žádným přeháněním říci, že společenská teorie počíná objevem - a 
má svůj předmět jen díky tomuto objevu - že existují uspořádáné struktury, které 
jsou produktem jednání mnoha lidí, avšak nejsou výsledkem vědomého lidského 
vytváření. V některých disciplínách se to nyní všeobecně přijímá. I když byly doby, 
kdy si l idé mysleli, že i jazyk a morálka byly nějakým géniem minulosti "vymyšleny”, 
každý nyní uznává, že jsou produktem vývojového procesu, jehož výsledky nikdo 
nepředvídal nebo vědomě nevytvářel. Avšak v jiných oblastech mnoho lidí stále ještě 
podezíravě pohlíží na tvrzení, že síť interakcí mnoha lidí může vykazovat řád, jenž 
není nikým uvědoměle vytvořen; zejména v ekonomické oblasti kritikové stále ještě
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zahrnují nechápavým výsměchem výrok Adama Smithe o "neviditelné ruce", který 
takto jazykem své doby popisoval, jak je člověk veden "k dosahování dle, který nebyl  
součástí jeho úmyslů".10 Jestliže si rozhořčení reformátoři stále stěžují na chaos 
v ekonomických věcech a nepřímo naznačují naprostý nedostatek řádu, pak je to 
částečně proto, že si neumějí představit řád, který není uvědoměle vytvořen, a 
částečně proto, že pod slovem řád rozumějí něco, co směřuje ke konkrétním účelům, 
což, jak uvidíme, spontánní řád činit nemůže.

Později prozkoumáme (viz sv. 2, kap. X), jak vzniká to, že očekávání a plány 
spadají vjedno, což charakterizuje tržní řád a prospěch, který z něj máme. Prozatím 
se zabýváme jen faktem, že řád nevytvořený člověkem existuje, a důvody, proč se to 
uznává tak neochotně. Hlavním důvodem je, že takové řády, jako je řád trhu, se 
našim smyslům samy nenabízejí, nýbrž musejí být vysledovány naším intelektem. 
Tento řád smysluplných jednání nemůžeme spatřit nebo jinak intuitivně vnímat, jsme 
pouze schopni jej duchovně rekonstruovat tím, že vysledujeme vztahy, které existují 
mezi prvky. Tento Tys označíme tak, že řekneme, že je to abstraktní a nikoli 
konkrétní řád.

Odlišující vlastnosti spontánních řádů
Jedním důsledkem našeho obvyklého ztotožňování řádu s vytvořeným řádem 

neboli s taxis je vskutku naše tendence připisovat všem řádům jisté vlastnosti, které 
vědomě vytvořená uspořádání pravidelně vykazují, přičemž některé z nich vykazují 
nutně. Takovéto řády jsou relativně jednoduché nebo alespoň nutně omezené na 
takové nízké stupně složitosti, o kterých tvůrce ještě může mít přehled; jsou zpravidla 
konkrétní v právě zmíněném smyslu, totiž že jejich existence může být intuitivně 
vnímána ohledáním; a konečně tím, že byly vytvořeny uvědoměle, slouží pravidelně 
(nebo svého času sloužily) účelu jejich tvůrce. Žádná z těchto charakteristik nepatří 
nutně spontánnímu řádu neboli kosmu. Jeho stupeň složitosti není omezen tůn, co 
může lidská mysl zvládnout. Jeho existence se nemusí našim smyslům sama projevo
vat, nýbrž může spočívat v čistě abstraktních vztazích, které můžeme pouze rekon
struovat. A protože nebyl vytvořen, nelze rozumně říci, že má určitý účel, ačkoli naše 
vědomí jeho existence může být mimořádně důležité pro úspěšné sledování velké 
rozmanitosti rozličných účelů.

Spontánní řády nejsou nutně složité, avšak na rozdíl od uvědomělých lidských 
uspořádání mohou dosáhnout jakéhokoli stupně složitosti. Jedním z našich hlavních 
tvrzení bude, že velmi složité řády, obsahující více jednotlivých faktů,  než by jakýkoli  
mozek mohl zjistit nebo zpracovat, mohou vzniknout jen skrze síly vyvolávající 
utváření spontánních řádů.

Spontánní řády nemusejí být abstraktní, jak jsme to nazvali, avšak často budou 
sestávat ze systému abstraktních vztahů mezi prvky, které jsou také definovány pouze  
abstraktními vlastnostmi, a z tohoto důvodu budou intuitivně vnímatelné a rozpoz
natelné jen na základě teorie vysvětlující jejich charakter. Zvláštní význam abstrakt
ního charakteru takovýchto řádů spočívá ve faktu, že mohou přetrvávat, i když se
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všechny jednotlivé prvky, které obsahují, a dokonce i počet takovýchto prvků, méní. 
Vše, co je k zachování takového abstraktního řádu zapotřebí, je, aby byla zachována 
jistá struktura vztahů nebo aby se prvky jistého druhu (avšak co do počtu proměnné)  
měly k sobě navzájem stále stejným způsobem.

Nejdůležitější však je vztah spontánního řádu k pojetí účelu. Jelikož takovýto řád 
nebyl vytvořen nějakým vnějším činitelem, nemůže mít řád jako takový rovněž žádný 
účel, ačkoli jeho existence může být velmi užitečná jednotlivcům, kteří se uvnitř 
takovéhoto řádu pohybují. Avšak v odlišném smyslu by bylo možné plným právem 
říci, že řád spočívá v účelně zaměřeném jednání jeho prvků, kde "účel" by 
samozřejmě neznamenal nic více, než že jejich jednání mají tendenci zabezpečovat 
zachovávání nebo obnovování tohoto řádu. Proti použití výrazu "účelově zaměřený" 
ve smyslu nějakého "teleologického těsnopisu", jak byl nazván biology, nelze namítat 
potud, pokud neimplikujeme nějaké vědomí účelu na straně prvků, nýbrž máme 
pouze na mysli, že prvky si osvojily pravidelnosti chování vedoucí k zachování řádu - 
nejspíše proto, že ti, kteří jednali určitými způsoby, měli v rámci řádu, který tak 
vznikal, větší naději na přežití než ti, kteří tak nejednali. Obecně je však lépe se v této 
souvislosti výrazu "účel" vyhnout a hovořit přímo místo toho raději o "funkci".

Spontánní řády v přírodě
Bude poučné podívat se krátce na charakter některých spontánních řádů, které 

nalézáme v přírodě, neboť zde některé charakteristické vlastnosti vyvstávají nejjas
něji. Ve fyzikálním světě existuje mnoho případů složitých řádů, které bychom mohli 
přivodit jen využitím známých sil, jež mají tendenci je utvářet, a nikdy ne uvě
domělým umístěním každého prvku na příslušné místo. Nikdy nemůžeme vytvořit 
krystal nebo složitou organickou sloučeninu tím, že umístíme individuální atomy do 
takového postavení, Že budou tvořit nějakou mřížku krystalu nebo nějaký systém ben
zenových jader, z nichž je složena organická sloučenina. Můžeme však vytvářet pod
mínky, za kterých se samy takto uspořádají. Co v těchto případech určuje nejen 
obecný charakter krystalu nebo sloučeniny, která se utvoří, avšak také určité 
postavení každého prvku v nich? Důležitým bodem je, že pravidelnost chování prvků 
bude určovat obecný charakter výsledného řádu, avšak nikoli veškeré detaily jeho 
jednotlivého projevu. Určitý způsob, kterým se bude výsledný abstraktní řád projevo
vat, bude záviset, kromě pravidel, která působení prvků řídí, na počátečním postavení  
prvků a na všech jednotlivých okolnostech nejbližšího prostředí, na něž bude každý z 
nich během utváření tohoto řádu reagovat. Řád bude jinými slovy adaptad na značný 
počet jednotlivých faktů, která ve svém celku nejsou nikomu známa.

Mohli bychom poznamenat, že pravidelný typ se bude sám utvářet nejen tehdy, 
sledují-li prvky tatáž pravidla a jejich různá jednání jsou určena jen různým 
postavením příslušných jednotlivců navzájem, nýbrž také, jako v případě chemických 
sloučenin, jsou-li zde různé druhy prvků, které působí zčásti podle různých pravidel. 
V každém případě budeme s to předpovídat jen obecný charakter řádu, který se bude
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sám utvářet, a nikoli konkrétní postavení, které každý jednotlivý prvek bude zaujímat 
vzhledem ke každému jinému prvku.

Jiný příklad z fyziky je v určitém směru ještě poučnější Ve známém školním 
experimentu, při němž jsou železné piliny na čtvrtce nuceny uspořádat se podle 
některé ze siločar magnetu umístěného vespod, můžeme předpovědět obecný tvar 
řetězců, které se utvoří shluknutím pilin; avšak nemůžeme předpovědět, podle které z  
čeledi nekonečného počtu takovýchto křivek, které definují magnetické pole, se tyto 
řetězce rozmístí To bude záviset na postavení směru, váze, hrubosti nebo jemnosti 
každé piliny a na všech nepravidelnostech povrchu papíru. Síly vycházející z magnetu 
a z každé piliny budou tak v interakci s okolím, aby produkovaly jedinečný případ 
obecného typu, jehož obecný charakter bude určen známými zákony, jeho konkrétní 
projev však bude záviset na jednotlivých okolnostech, které nemůžeme úplně zjistit.

Spolehnutí se na spontánní řád ve společnosti zároveň rozšiřuje i 
omezuje naši moc řídit

Jelikož spontánní řád vzniká z individuálních prvků adaptujících se na okolností, 
které mají přímý vliv jen na některé z nich a které ve svém celku nemusejí být 
nikomu známy, může zahrnovat okolností tak složité, že je žádná mysl nemůže 
všechny obsáhnout. V důsledku toho se tento pojem stává zvláště důležitým, 
přecházůne-li od mechanických k takovým "výše organizovaným” nebo bytostně 
složitým jevům, se kterými se setkáváme v doméně života, myšlení a společností. Zde 
máme co dělat s "vyrostlými" strukturami o takovém stupni složitostí, jaký získaly a 
mohly získat jen proto, že byly produkovány spontánními uspořádávacími silami. 
V důsledku toho nás tyto struktury staví před svébytné obtíže jak při našem úsilí 
vysvětlit je, tak při jakémkoli pokusu ovlivnit jejich charakter. Jelikož můžeme znát 
nanejvýše pravidla, jimž se podřizují prvky různých druhů, z nichž jsou struktury 
utvořeny, nikoli však všechny jednotlivé prvky a nikdy všechny jednotlivé okolnosti, do 
kterých je každý z nich zasazen, naše znalost bude omezena na obecný charakter 
řádu, který se bude sám utvářet. A i tam, kde můžeme být s to, jak je tomu ve 
společností lidských bytostí, měnit alespoň některá z pravidel chování jimž se prvky 
podřizují budeme tím schopni ovlivňovat jen obecný charakter a nikoli podrobností 
výsledného řádu.

To znamená, že i když použití spontánních uspořádávadch sil nám umožňuje 
vyvolat utváření nějakého řádu o takovém stupni složitosti (totiž obsahujícího prvky o  
takovém počtu, rozličností a různosti postavení), jaký bychom nemohli nikdy in
telektuálně zvládnout nebo uvědoměle uspořádat, budeme mít nad detaily takového 
řádu méně mod, než bychom měli nad detaily řádu, který produkujeme uvědomělým 
uspořádáním. V případě spontánních řádů můžeme určovat jejich abstraktní rysy tůn, 
že budeme určovat některé z faktorů, jež je utvářejí avšak jednotlivostí budeme 
muset přenechat okolnostem, které neznáme. A tak tím, že se spolehneme na spon
tánní uspořádávad síly, můžeme rozšířit rozsah nebo prostor řádu, jehož utváření 
můžeme vyvolat, právě proto, že jeho jednotlivý projev bude záviset na mnohem
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větším počtu okolností, než nám může být známo - a v případě společenského řádu 
proto, že takovýto řád bude používat oddělených znalostí všech jeho různých členů, 
aniž by byly tyto znalosti kdy soustředěny v jediné mysli nebo byly předmětem těch 
procesů uvědomělé koordinace a adaptace, které mysl vykonává.

V důsledku toho stupeň mod řídit rozsáhlý a složitější řád bude mnohem menší, 
než jaký bychom mohli mít nad vytvořeným řádem neboli nad taxis. V mnoha 
oblastech nebudeme mod řídit vůbec nic nebo alespoň nebudeme s to něco změnit 
bez určitého omezování - a v té míře ohrožování - sil produkujídch spontánní řád. 
Žádné naše přání, které bychom projevili vůči určitému postavení jednotlivých prvků 
nebo vůči vztahu mezi určitým jednotlivcem nebo skupinou, by nemohlo být splněno, 
aniž by byl rozrušen celý řád. Ten druh moci, který bychom v tomto ohledu měli nad  
konkrétním uspořádáním neboli nad taxis, nebudeme mít nad spontánním řádem, 
kde budeme znát a budeme s to ovlivnit jen abstraktní aspekty.

Zde je důležité poznamenat, že existují dva odlišné ohledy, ve kterých řád může 
být věcí stupně. To, nakolik je nějaký soubor předmětů nebo událostí uspořádán, 
závisí na tom, kolik vlastností prvků (nebo vztahů mezi nimi) můžeme dokázat 
předpovídat. Různé řády se mohou v tomto ohledu navzájem lišit ve dvojím: 
uspořádanost se může týkat buď jen velmi malého, nebo převážného počtu vztahů 
mezi prvky, a za druhé pravidelnost takto definovaná může být buď velká v tom 
smyslu, že bude potvrzována všemi nebo téměř všemi případy, nebo se může shledat, 
že převažuje jen ve většině případů, což nám dává možnost předpovídat její 
přítomnost jen s jistým stupněm pravděpodobnosti. V prvním případě můžeme 
předpovídat jen několik málo rysů výsledné struktury, avšak s velkou důvěrou; 
takovýto řád by byl omezený, avšak mohl by být stále ještě dokonalý. Ve druhém 
případě budeme s to předpovídat mnohem více, avšak jen s uspokojivým stupněm 
jistoty. Znalost existence řádu však bude stále užitečná, i když bude tento řád omezen 
buď v jednom z těchto ohledů nebo v obou; a spolehnutí se na spontánní 
uspořádávad síly může být lepší nebo dokonce nepostradatelné, ačkoli řád, k němuž 
směřuje, bude ve skutečnosti jen více nebo méně nedokonale realizován. Zejména 
tržní řád bude pravidelně zabezpečovat pouze jistou pravděpodobnost, že očekávané 
vztahy budou převažovat; je to však ten jediný způsob, jímž tak velký počet činností 
závisejídch na rozptýlených znalostech může být efektivně integrován do jediného 
řádu.

Spontánní řády vyplývají z toho, že se jejich prvky podřizují jistým 
pravidlům chování

Již jsme ukázali, že utváření spontánních řádů je výsledkem toho, že jejich prvky 
sledují ve svých reakdch na své bezprostřední okolí jistá pravidla. Povaha těchto 
pravidel ještě vyžaduje hlubšího prozkoumání zčásti proto, že slovo "pravidlo" je s to  
vyvolávat některé mylné představy, a zčásti proto, že se pravidla, která určují spon
tánní řád, liší v důležitých ohledech od jiného druhu pravidel, jichž je zapotřebí při 
regulaci organizace neboli taxis.
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K tomu prvnímu - případy spontánních řádů, které jsme uvedli z fyziky, jsou 
poučné, protože jasné ukazují, že pravidla, která řídí působení prvků takovýchto řádů,  
nemusejí být pravidly, která jsou těmto prvkům "známa", postačuje, že se tyto prvky 
skutečně chovají způsobem, který může být popsán takovými pravidly. Pojem 
pravidel, jak ho používáme v tomto kontextu, tudíž neimpiikuje, že  takováto pravidla 
existují v artikulované ("verbalizované") formě, nýbrž jen to, že je možné objevit 
pravidla, která jednání jednotlivců ve skutečnosti sledují. Abychom to zdůraznili, 
příležitostně jsme hovořili spíše o "pravidelnosti" než o pravidlech, avšak pravidelnost 
samozřejmě jednoduše znamená, že se prvky chovají podle pravidel.

To, že pravidla v tomto smyslu existují a působí, aniž by byla explicitně známa 
tomu, kdo se jimi řídí, platí také o mnohých pravidlech, která řídí jednání lidí a tím 
určují spontánní společenský řád. Člověk dozajista nezná veškerá pravidla řídící jeho 
jednání v tom smyslu, že by byl schopen je vyjádřit slovy. Přinejmenším alespoň v 
primitivní lidské společnosti, která se v tomto ohledu sotva liší od společenství 
živočichů, je struktura společenského života určena pravidly chování, jež se projevují 
jen tím, že se skutečně dodržují. Teprve když se individuální intelekty začínají do vý
znamné míry odlišovat, začne být nezbytné vyjadřovat tato pravidla ve formě, v níž 
mohou být sdělována a explicitně vyučována a která umožňuje, aby bylo podle nich 
korigováno odchylné chování a rozhodovány názorové spory co do vhodnosti chování. 
Ačkoli člověk nikdy neexistoval bez zákonů, jimž by se podřizoval, existoval 
samozřejmě po statisíciletí bez zákonů, které by "znal" v tom smyslu, že by byl s to je 
artikulovat.

V této souvislosti však má ještě větší význam to, že ne každá pravidelnost 
v chování prvků zabezpečuje celkový řád. Některá pravidla řídící individuální chování 
mohou utváření celkového řádu zcela jasně znemožnit. Naším problémem je, jaký 
druh řádu budou jednotlivá pravidla produkovat.

Klasický případ pravidel chování prvků, která nebudou produkovat řád, je 
z fyzikálních věd: je to druhý zákon termodynamiky neboli zákon entropie, podle 
něhož tendence molekul plynu pohybovat se konstantní rychlostí po přímkách vytváří 
stav, pro nějž byl vymyšlen výraz "dokonalý chaos". Podobně je zřejmé, že některé 
dokonale pravidelné chování jednotlivců by mohlo ve společnosti produkovat pouze 
chaos: kdyby bylo pravidlo takové, že by se měl každý pokoušet zabít každého na 
potkání, nebo se dát při spatření druhého na útěk, výsledkem by jasně byla holá 
nemožnost jakéhokoli řádu, v němž by byla jednání jednotlivců založena na 
spolupráci s ostatními.

Společnost tak může existovat jen tehdy, jestliže se procesem selekce vyvinula 
pravidla, která vedou jednotlivce k tomu, aby se choval způsobem umožňujícím 
společenský život. Je třeba si připomenout, že selekce, která k tomuto účelu bude pů
sobit, je selekcí mezi společnostmi různých typů, to jest, bude vedena vlastnostmi je
jich příslušných řádů, že však vlastnosti podporující tento řád budou vlastnostmi jed
notlivců, zejména to bude jejich sklon podřizovat se jistým pravidlům chování, na 
nichž řád jednání skupiny jako celku spočívá.

Abychom to řekli jinak: ve společenském řádu konkrétní okolnosti, na které 
bude každý jednotlivec reagovat, budou ty, které jsou známy. Avšak jednotlivé 
odpovědi na konkrétní okolnosti povedou ke vzniku celkového řádu jen tehdy, jestliže
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se jednotlivci podřizují takovým pravidlům, která budou řád produkovat. Dokonce 
může postačovat jen velmi omezená podobnost v jejich chování, jsou-li pravidla, 
kterým se podřizují, taková, že produkují řád. Takovýto řád bude vždycky 
představovat adaptaci na množství okolností, které jsou známy všem členům takovéto 
společnosti dohromady, které však jako celek žádné osobě známé nejsou. To nemusí 
znamenat, že různé osoby budou v podobných situacích dělat přesně totéž; znamená 
to pouze, že pro utváření takovéhoto celkového řádu je nezbytné, aby všichni jed
notlivci sledovali stanovená pravidla v některých ohledech nebo aby jejich jednání 
nevybočovala z určitého rámce. Jinými slovy, k tomu, aby bylo zajištěno, že 
výsledkem bude určitý celkový řád, stačí, aby reakce jednotlivců na události v jejich 
okolích byly podobné pouze v jistých abstraktních ohledech.

Otázka ústředního významu pro teorii společnosti i pro politiku tudíž zní, jaké 
vlastnosti musí pravidla mít, aby oddělená jednání jednotlivců produkovala celkový 
řád. Některým takovýmto pravidlům se budou všichni jednotlivci ve společnosti 
podřizovat pro podobnost způsobu, jímž se jejich okolí představuje jejich myslím. 
Jiná budou sledovat spontánně, protože budou součástí jejich společné kulturní 
tradice. Budou však existovat ještě další, k jejichž respektování budou muset být 
donuceni, neboť i když by bylo v zájmu každého na ně nedbat, celkový řád, na němž 
úspěch jejich jednání závisí, vznikne jen tehdy, budou-li tato pravidla obecně do
držována.

V moderní společnosti založené na směně bude jedna z hlavních pravidelností v 
individuálním chování vyplývat z podobností situací, ve kterých se bude většina jed
notlivců ocitat při výdělečné práci; což znamená, že budou normálně dávat přednost 
vyššímu výnosu ze svého úsilí před menším, a často též, že budou zvyšovat své úsilí 
v určitém směru, jestliže se tím vyhlídky na výnos zlepší. Toto je pravidlo, které bude 
sledováno s frekvencí dostatečnou alespoň na to, aby vtisklo takovéto společnosti řád 
jistého druhu. Avšak skutečnost, že většina lidí bude podle tohoto pravidla jednat, 
stále ponechává charakter výsledného řádu velmi nevymezený, a samo o sobě by 
určitě nestačilo dát mu prospěšný charakter. Neboť k tomu, aby byl výsledný řád 
prospěšný, musí se lidé rovněž podřizovat některým dohodnutým pravidlům, to jest 
pravidlům, která nijak jednoduše neplynou z jejich přání a jejich pochopení vztahů 
mezi příčinou a následkem, nýbrž která jsou normativní a říkají jim, co by měli a co 
by neměli dělat.

Později budeme muset hlouběji prozkoumat přesný vztah' mezi různými druhy 
pravidel, kterým se lidé skutečně podřizují, s výsledným řádem jednání. Naším 
hlavním zájmem budou pak ona pravidla, která se proto, že je můžeme uvědoměle 
měnit, stávají hlavním nástrojem, jímž můžeme ovlivňovat výsledný řád, totiž právní 
pravidla. Nyní musí být naším hlavním zájmem objasnit to, že pravidla, na nichž 
spontánní řád spočívá, sice mohou být také spontánního původu, avšak nemusí tomu 
tak být vždycky. Ačkoli původně se řád nepochybně utvářel spontánně sám, protože 
jednotlivci sledovali pravidla, která nebyla uvědoměle vytvořena, nýbrž vznikla spon
tánně, lidé se postupně naučili takováto pravidla zdokonalovat; a je alespoň 
představitelné, že by zformování nějakého spontánního řádu záleželo zcela v pravi
dlech, která musí být tudíž odlišována od spontánního původu pravidel, na kterých 
spočívá, a je možné, aby řád, který by bylo nutno stále ještě označovat jako spontánní,
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spočíval na pravidlech, která jsou zcela výsledkem uvědomělého vytváření. V tom 
druhu společnosti, jak ji známe, samozřejmě jen některá pravidla, která lidé skutečně 
dodržují, zejména některá právní pravidla (ale i ta nikdy ne všechna), budou 
produktem uvědomělého vytváření, zatímco většina pravidel morálky a zvyklostí bude  
spontánně vyrostlých.

To, že i řád spočívající na vytvořených pravidlech může být spontánního charak
teru, se ukazuje na faktu, že jeho jednotlivé projevy budou vždycky záviset na mnoha 
okolnostech, které tvůrce takovýchto pravidel neznal a nemohl znát. Jednotlivý obsah 
řádu bude záviset na konkrétních okolnostech známých jen jednotlivcům, kteří se 
pravidlům podřizují a používají je na fakta známá jenom jim. Výsledný řád bude de
terminován právě prostřednictvím znalostí, jimiž jednotlivci disponují, a které se 
týkají jak pravidel, tak konkrétních faktů.

Spontánní řád společnosti je utvořen z jednotlivců a organizací
V jakékoli skupině lidí, která je jen trochu větší, bude spolupráce vždycky spočí

vat jak na spontánním řádu, tak na uvědomělé organizaci. Není pochyb o tom, že pro  
mnoho vymezených úkolů je organizace tou nejmocnější metodou účinné koordinace, 
protože nám umožňuje přizpůsobit výsledný řád našim přáním mnohem úplněji, za
tímco tam, kde se musíme kvůli složitosti okolností, jež je třeba brát v úvahu, 
spoléhat na síly utvářející spontánní řád, je naše moc nad jednotlivými obsahy tohoto 
řádu nutně omezená.

To, že tyto dva druhy řádu budou pravidelně existovat vedle sebe v každé 
společnosti o jakémkoli stupni složitosti, však neznamená, že je můžeme podle libosti 
kombinovat. Ve všech svobodných společnostech skutečně shledáme, že ačkoli se bu
dou skupiny lidí spojovat k dosažení některých konkrétních dlů do organizací, koor
dinaci činnosti jak těchto oddělených organizací, tak oddělených jednotlivců, budou 
uskutečňovat síly utvářející spontánní řád. Rodina, farma, továrna, firma, korporace a 
různé asociace a veškeré veřejné instituce včetně vlády jsou organizace, které všechny 
jsou integrovány do obsažnějšího spontánního řádu. Výraz "společnost” je radno 
vyhradit pro tento spontánní celkový řád, abychom jej mohli odlišit jak od všech or
ganizovaných menších skupin, které v ní budou existovat, tak od takových menších a 
více či méně izolovaných skupin, jako je tlupa, kmen nebo klan, jejichž členové budou  
alespoň v některých ohledech jednat pod centrálním řízením pro společné účely. 
V některých případech to bude jedna a táž skupina, která někdy, jako při většině své 
denní rutiny, bude fungovat jako spontánní řád nesený dodržováním obvyklých 
pravidel bez nutnosti příkazů, zatímco jindy, jako při lovu, stěhování nebo boji, bude 
jednat jako organizace pod řídící vůlí nějakého náčelníka.

Spontánní řád, který nazýváme společnost, nemusí také mít takové ostré hranice,  
jaké má zpravidla organizace. Často zde bude existovat nějaké jádro nebo více jader 
z těsněji svázaných jednotlivců, která zaujímají ústřední postavení ve volněji propo
jeném, ale širším řádu. Takovéto jednotlivé společnosti v rámci velké společnosti mo
hou vznikat v důsledku prostorové blízkosti nebo nějakých jiných zvláštních okolností
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vytvářejících těsnější vazby mezi jejich členy. A různé dílčí společnosti tohoto druhu 
se budou často překrývat a každý jednotlivec může být nádavkem k tomu, že je 
členem velké společnosti, ještě členem jak četných dalších spontánních podřádů nebo 
dílčích společností tohoto druhu, tak různých organizací existujících uvnitř obsažné 
velké společnosti.

Jednou z organizací, která existuje uvnitř velké společnosti a která zaujímá velmi  
zvláštní postavení, je organizace nazývaná vláda. Ačkoli je předvídatelné, že by spon
tánní řád nazývaný společnost mohl existovat bez vlády, jestliže by se ono minimum 
pravidel nezbytné k utváření takového řádu dodržovalo bez organizovaného aparátu 
určeného k jejich prosazování, ve většině případů je organizace nazývaná vláda pro 
zajištění respektu vůči pravidlům nezbytná.

Tato konkrétní funkce vlády je něco jako funkce údržbářské čety v továrně, je
jímž úkolem není poskytovat nějaké určité služby nebo výrobky ke spotřebě 
občanům, nýbrž spíše dohlížet, aby byl mechanismus, který reguluje produkci těchto 
statků a služeb, udržován v pořádku. Účely, k nimž se bude toto soustrojí běžně 
používat, budou určovat ti, kdo obsluhují jeho části a vposledu ti, kdo kupují jeho 
produkty.

Od téže organizace, jež má za úkol udržovat řád ve funkční struktuře, kterou 
budou jednotlivci využívat pro své vlastní účely, se však bude kromě úkolu prosazovat 
pravidla, na nichž tento řád spočívá, obvykle očekávat, že bude poskytovat ještě další 
služby, jež spontánní řád nemůže náležitě produkovat. Tyto dvě odlišné funkce vlády 
se zpravidla jasně neoddělují, a přece, jak uvidíme, má rozlišení mezi donucovadmi 
funkcemi, jimiž vláda prosazuje pravidla chování, a funkcemi poskytování služeb, 
v nichž je třeba pouze spravovat zdroje, které jsou jí dány k dispozici, fundamentální 
význam. Ve druhé funkci je vláda jednou organizací mezi mnoha dalšími a podobně 
jako ostatní je součástí spontánního celkového řádu, zatímco v první funkci poskytuje 
základní podmínku zachování tohoto celkového řádu.

V angličtině je možné, a dlouho to tak bylo obvyklé, diskutovat o těchto dvou 
typech řádu v jazyce rozlišujícím mezi "společností" a "vládou". Pojednáváme-li jen o 
jedné zemi, není třeba do diskuse o těchto problémech zavlékat metafyzicky zatížený 
termín "stát". Právě vlivem kontinentálního a zejména hegeliánského myšlení se stalo, 
že v průběhu posledních sta let byla široce přijata praxe hovořit o "státu" (nejraději 
s velkým S) tam, kde se slovo "vláda" hodí víc a je přesnější. Co však jedná nebo 
sleduje nějakou politiku, je vždy vládní organizace; a neslouží jasnosti zatahovat 
termín "stát" tam, kde termín "vláda" zcela postačuje. Zvláště zavádějící je, když se do 
protikladu ke společnosti staví "stát" namísto "vláda" k vyjádření toho, že to první je 
spontánním řádem a to druhé organizací.

Pravidla spontánních řádů a pravidla organizace
Jedním z našich vůdčích tvrzení bude, že i když spontánní řád a organizace bu

dou vždycky koexistovat, není proto ještě možné tyto dva principy řádu libovolným 
způsobem kombinovat. Jestliže se to obecněji nechápe, pak je to dáno faktem, že na
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pravidla se musíme spoléhat při určování obou druhů řádu a že se vesměs nerozezná
vají důležité rozdíly mezi druhy pravidel, která tyto dva různé druhy řádu vyžadují.

Do určité míry se musí každá organizace spoléhat také na pravidla a nikoli 
pouze na specifické příkazy. Důvod je zde tentýž jako ten, kvůli kterému je nezbytné,  
aby se spontánní řád spoléhal výlučně na pravidla: že totiž tím, že jednání jednotlivců 
je vedeno spíše pravidly než specifickými příkazy, je umožněno využít znalosti, které 
nikdo v jejich celku nemá. Každá organizace, ve které její členové nejsou pouhými 
nástroji organizátora, bude pomocí příkazů určovat pouze funkci, kterou má každý 
člen vykonávat, účel, jehož má být dosaženo, a jisté obecné aspekty metod, které mají  
být použity, přičemž detaily ponechá na rozhodování jednotlivců založeném na jejich 
příslušných znalostech a dovednostech.

Organizace zde řeší problém, se kterým se setkává jakýkoliv pokus zavést řád do 
složitých lidských činností: organizátor si musí přát, aby jednotlivá, kteří mají 
spolupracovat, využívali znalosti, které on sám nemá. Jen v tom nejjednodušším 
druhu organizace je představitelné, aby byly veškeré detaily všech činností řízeny 
jedinou myslí. Určitě nikdo zatím neuspěl při uvědomělém uspořádání všech činností, 
které ve složité společnosti probíhají. Kdyby se někdy někomu podařilo takovouto 
společnost plně zorganizovat, nemolďa by už nadále využívat mnoha myslí, nýbrž byla 
by veskrze závislá na mysli jediné;  určitě by nebyla moc složitá, nýbrž krajně primi
tivní - a takovou by se brzo stala i mysl, jejíž znalosti a vůle by všechno určovaly. 
Fakta, která by mohla být do konstrukce takovéhoto řádu zahrnuta, by mohla být 
pouze ta, která by byla této mysli známá a jí strávená; a protože pouze ona by mohla 
o jednání rozhodovat a tím získávat zkušenost, neexistovalo by nic z toho střetávání 
mnoha myslí, v němž jedině se může mysl rozvíjet.

Pravidla, která budou řídit jednání uvnitř organizace, se vyznačují tím, že to musí  
být pravidla vykonávání zadaných úkolů. Předpokládají, že je místo každého jed
notlivce v pevné struktuře určeno příkazem a že pravidla, kterým se musí každý jed
notlivec podřizovat, závisejí na místě, na které byl určen a na jednotlivých cílech, 
které mu byly stanoveny velící autoritou. Pravidla tak budou regulovat pouze podrob
nosti jednání ustanovených funkcionářů nebo vládních agentur.

Pravidla organizace jsou tak nezbytně vůči příkazům v podřízeném postavení, 
vyplňují mezery zanechávané příkazy. Takováto pravidla budou pro různé členy orga
nizace různá podle různých rolí, které jim byly stanoveny, a budou muset být inter
pretována ve světle účelů určených příkazy. Bez zadání funkce a určení cílů, jež  mají  
být jednotlivými příkazy sledovány, by pouhá abstraktní pravidla nestačila každému 
jednotlivá říci, co musí dělat.

Naproti tomu pravidla řídící spontánní řád musí být na účelu nezávislá a být 
stejná ne-li nutně pro všechny členy, pak alespoň pro celé třídy členů, kteří nejsou 
jmenovitě označeni. Musí to být pravidla, jak uvidíme, aplikovatelná na neznámý a 
neurčitý počet osob a případů. Budou je muset aplikovat jednotlivá ve světle svých 
příslušných znalostí a účelů; a jejich aplikace bude nezávislá na jakémkoli společném  
účelu, o němž jednotlivec dokonce ani nemusí vědět.

V jazyce, který jsme přijali, to znamená, že obecná právní pravidla, na nichž 
spontánní řád spočívá, směřují k abstraktnímu řádu, jehož jednotlivý nebo konkrétní 
obsah není nikomu znám nebo nikým předvídán; zatímco jak příkazy, tak pravidla,
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jež řídí organizaci, slouží konkrétním výsledkům, k nimž směřují ti, kteří organizaci 
velí. Čím složitější je řád, k němuž se směřuje, tím větší bude část oddělených jed
nání, která budou muset být určována okolnostmi, jež jsou tomu, kdo celek řídí, 
neznámé, a tím více bude ovládání záviset spíše na pravidlech, než na specifických 
příkazech. V nejsložitějších typech organizací bude příkaz nejvyšší autority vskutku 
určovat sotva něco víc, než jednotlivé funkce a obecný záměr, zatímco výkon těchto 
funkcí bude regulován pouze pravidly - pravidly však, která budou alespoň do jistého 
stupně vůči funkcím uloženým jednotlivým osobám specifická. Teprve když přejdeme  
od největšího druhu organizace, vlády, která se musí jako organizace stále věnovat 
vymezenému souboru specifických účelů, k celkovému řádu celé společnosti, 
nalezneme opravdu řád, jenž spočívá výlučně na pravidlech a je svým charakterem 
zčela spontánní.

Právě díky tomu, že nebyla závislá na organizování a že vyrostla jakožto spon
tánní řád, dosáhla struktura moderní společnosti toho stupně složitosti, který má a 
který daleko přesahuje ten, jehož by bylo možné dosáhnout uvědomělým organi
zováním. Ve skutečnosti samozřejmě pravidla, která růst tohoto složitého řádu 
umožnila, nebyla zpočátku vědomě vytvořena v očekávání tohoto výsledku; avšak ti 
lidé, kterým se poštěstilo vhodná pravidla přijmout, vyvinuli složitou civilizaci, která 
se pak často šířila mezi ostatními. Tvrdit, že musíme uvědoměle plánovat moderní 
společnost, protože začala být tak složitá, je tudíž paradoxní a je to výsledek 
naprostého nepochopení těchto okolností. Skutečností spíše je, že řád o takové složi
tosti můžeme zachovat nikoli metodou řízení jeho členů, nýbrž jen nepřímo 
prosazováním a zdokonalováním pravidel vedoucích k utváření spontánního řádu.

Uvidíme, že nejenže je nemožné nahradit spontánní řád organizací a zároveň co 
možná nejvíce využívat rozptýlených znalostí všech jeho členů, nýbrž že je také 
nemožné tento řád zdokonalovat nebo opravovat zasahováním do něj přímými 
příkazy. Zavést takovouto kombinaci spontánního řádu a organizace nemůže být 
nikdy racionální. Zatímco doplňovat příkazy, které organizaci určují, podpůrnými 
pravidly a využívat organizaci jako prvků spontánního řádu, je smysluplné, nikdy ne
bude výhodné doplňovat pravidla ovládající spontánní řád izolovanými 
a podpůrnými příkazy zaměřenými na ty činnosti, kde jsou jednání vedena obecnými 
pravidly chování. Toto je jádro argumentace proti "narušováni" tržního řádu nebo 
"zasahování" do něj. Důvodem, proč takovéto izolované příkazy, vyžadující od členů 
spontánního řádu specifická jednání, nemohou takovýto řád nikdy zdokonalit, nýbrž 
naopak jen rozrušit, je, že se budou týkat části systému vzájemně závislých jednání 
určovaných informacemi a vedených účely známými pouze těmto různým jednajícím 
osobám, nikoli však řídící autoritě. Spontánní řád povstává z toho, že každý prvek 
zvažuje všechny různé faktory na něj působící a přizpůsobuje všechna svá rozmanitá 

jednání všem ostatním, což je vyváženost, která by se porušila, kdyby některá jednání 
byla určována nějakým dalším subjektem na základě jiných znalostí a ve službě jiným 
dlům.

Obecná námitka proti "zasahování" tedy zní tak, že se sice můžeme snažit spon
tánní řád zdokonalovat revizí obecných pravidel, na nichž spočívá, a že můžeme jeho 
výsledky doplňovat úsilím různých organizací, avšak tyto výsledky nemůžeme zdoko-
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nalovat specifickými příkazy, které jeho členy zbavují možnosti využívat své znalosti 
pro své účely.

V celé knize se budeme muset zabývat tím, jak tyto dva druhy pravidel poskytly 
model pro dvě zcela odlišná pojetí zákonů a jak tento fakt způsobil, že autoři použí
vající téhož slova "zákon" ve skutečnosti hovořili o různých věcech. Nejjasněji se to 
objevuje na kontrastu, který v dějinách shledáváme mezi těmi, pro které jsou zákon a 
svoboda neoddělitelné,11 a těmi, pro které jsou navzájem nesmiřitelné. Nalézáme 
jednu velkou tradici táhnoucí se od starých Řeků a Cicera1^ přes středověk^ ke kla
sickým liberálům, jako je John Locke, David Hume, Immanuel Kant14 a skotským 
morálním filosofům, dále k různým americkým státníkům^ 19. a 20. století, pro něž 
zákon a svoboda by jedno bez druhého nemohlo být; zatímco pro Thomase Hobbese, 
Jeremy BenthamaM a mnohé francouzské myslitele17 a moderní právní pozitivisty 
zákon nutně znamená okleštění svobody. Tento zjevný konflikt mezi dlouhými řadami 
velkých myslitelů neznamená, že dospěli k opačným závěrům, nýbrž jen to, že 
používali slovo "zákon" v různém smyslu.

Termíny "organismus" a "organizace"
Je třeba připojit několik poznámek o jazyce, kterým se v minulosti nejčastěji 

diskutovalo o rozlišení zkoumaném v této kapitole. Od počátku 19. století se termíny 
"organismus" a "organizace" často používaly pro označení kontrastu mezi dvěma typy 
řádu. Jelikož jsme shledali, že je radno se termínu organismus vyhnout a přijmout ve  
specifickém smyslu termín organizace, mohlo by být vhodné uvést několik poznámek 
o jejich historii.

Bylo jen přirozené, že analogie s organismem byla od pradávna používána 
k označení spontánního řádu společnosti, neboť organismy byly jediným druhem 
spontánního řádu, který byl každému důvěrně známý. Organismy vskutku druhem 
spontánního řádu jsou, a jako takové vykazují mnoho charakteristik jiných spontán
ních řádů. Bylo tudíž svůdné vypůjčit si od nich takové výrazy jako "růst", "adaptace" a 
"funkce". Jsou to však spontánní řády velmi zvláštního druhu, jež mají též vlastnosti, 
které v žádném případě nepřísluší nutně všem spontánním řádům; analogie v 
důsledku toho brzo spíše mate než aby pomáhala.1^ Hlavní zvláštností organismů, 
která je odlišuje od spontánních řádů společnosti, je, že v organismu zaujímá většina 
individuálních prvků pevné místo, které si alespoň od té doby, kdy je organismus 
dospělý, podržují jednou pro vždy. Jsou to také zpravidla více nebo méně konstantní 
systémy sestávající z pevného počtu prvků, z  nichž některé sice mohou být  nahraženy 
ekvivalentními novými, avšak jinak si podržují v prostoru řád smyslově snadno vní- 
matelný. V důsledku toho jsou to - v jazyce, který jsme použili - řády konkrét
nějšího druhu než spontánní řády společnosti, které se mohou zachovat, 
i když se celý počet prvků změní a individuální prvky změní své místo. Tento relativně 
konkrétní charakter řádu organismů se sám ukazuje ve faktu, že jejich existence jako  
zvláštních celků může být intuitivně vnímána smysly, zatímco abstraktní řád společen
ských struktur může být obvykle rekonstruován jen v mysli.
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Interpretace společnosti jako organismu se téměř pravidelné používala na pod
poru hierarchických a autoritářských názorů, jimž obecnější pojetí spontánního řádu 
žádnou podporu nedává. Vskutku, od doby, kdy Menenius Agrippa u příležitosti 
první secese římských plebejců použil organismické metafory k odůvodnění privilegií 
určité skupiny, musela být tato metofora použita k podobným účelům bezpočtukrát. 
implikování existence pevného místa určeného jednotlivým prvkům podle jejich 
odlišných "funkcí" a mnohem konkrétnější určení biologických struktur ve srovnání s 
abstraktním charakterem spontánních struktur společnosti činí hodnotu 
organismické ho pojetí pro společenskou teorii něčím vskutku velmi sporným. Toto 
pojetí bylo zneužíváno dokonce ještě více než sám výraz "řád“ interpretovaný jako řád 
vytvořený neboli taxis a často bylo používané na obranu hierarchického řádu, nutnosti 
"stupňů", vztahů příkazu a poslušnosti, popř zachování ustanoveného postavení 
určitých jednotlivců, a z tohoto důvodu se stalo oprávněně podezřelým.

Na druhé straně výraz "organizace", který byl v 19. století často používán jako 
kontrast k "organismu" pro vyjádření odlišnosti, kterou jsme již probírali,!9 a který si 
podržíme k označení vytvořeného řádu nebo taxis, je relativně nedávného původu. 
Zdá se, že do obeného používání vešel v době francouzské revoluce, a na jeho adresu 
Kant jednou poznamenal, že "v nedávno podniknuté rekonstrukci velkého národa ve 
velký stát bylo slovo organizace Často a správně použito pro instituci magistrátů 
a dokonce celého síátu".2O Slovo se stalo charakteristickým pro ducha napoleonské 
dobytí a stal se z něho ústřední pojem v plánech hlavních zakladatelů moderního so
cialismu, Saint-Simona a Augusta Comta,22 na "rekonstrukci společnosti". Dokud do 
obecného používání nevešel ’socialismus", byl výraz "organizace společnosti jako 
celku vskutku přijímán jako způsob vyjádření toho, co nyní označujeme jako soda- 
lismus.23 Jeho ústřední roli, zejména pro francouzské myšlení v samém počátku 19. 
století, jasně viděl mladý Ernest Renan, který roku 1849 mohl mluvit o ideálu 
"vědecké organizace listva jako posledním slovu moderní vědy s jejími smělými, ale 
oprávněnými ambicemi."2*

V angličtině, zdá se, vešlo slovo do obecného používání okolo roku 1790 jako 
technický termín pro "systematické pořádání k určitému účelu".25 Byli to však Němci, 
kteří ho přijali se zvláštním nadšením a jimž se brzy začalo zdát, že vyjadřuje 
obzvláštní schopnost, o níž si sami mysleli že v ní vynikají nad ostatními. Vedlo to 
dokonce k podivné rivalitě mezi francouzskými a německými učenci, kteří během 
první světové války vedli přes bitevní linie poněkud komický literární spor, totiž který 
z obou národů má větší právo tvrdit, že zná tajemství organizace.26

Tím, že jsme zde tento termín přiřadili vytvořenému řádu neboli taxis, řídíme se 
tím, co se zdá být jeho obecně zavedeným smyslem v sociologii a zejména v tom, co 
je známé jako "organizační teorie".2? Idea organizace v tomto smyslu je přirozeným 
důsledkem objevu moci lidského intelektu a zejména důsledkem obecně 
převládajícího postoje konstruktivistického racionalismu. Po dlouho dobu se zdálo 
být jediným postupem, jímž je možné dospět k nějakému řádu, který by sloužil lid
ským účelům, a pro dosahování určitých a předvídatelných výsledků je to vskutku 
důmyslná a mocná metoda. Je-li však její vyvinutí jedním z velkých výkonů konstruk
tivismu, je přehlížení jejích mezí zase jedním z jeho nejvážnějších defektů. Přehlíží 
právě to, že růst té mysli, která může řídit organizace, a růst obsažnějšího řádu, v je
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hož rámci organizace fungují, spočívají na adaptacích vůči nepředvídatelnému, a že 
jediným možným přesažením kapacity individuální mysli je spolehnutí se na ty nad
osobní "samoorganizujíď* síly, jejichž působením vznikají spontánní řády.

Poznámky
•ADAM SMITH, The Theory of Moral Sentiments, (London, 1759), část 6., kap. 2., předposlední

odstavec. Stoji za to poznamenat, že tato pasáž obsahuje veškeré základní pojmy a terminy, které 
budeme muset v této knize používat: pojem spontánního řádu velké společnosti na rádii od 
uvědomělého uspořádáni prvků; rozlišeni mezi souhlasným působením a opačným působením pravidel 
(principů pohybu) vlastních prvkům na jedné straní, a pravidly, které jim ukládá zákonodárství na 
straní druhé; a interpretace společenského procesu jako hry, která bude probíhat hladce, budou-li ty 
dva druhy pravidel v souladu, která ale bude vyvolávat nepořádek, jsou-li v konfliktu.

1 Viz můj esej "Teorie složitých jevů* v FA. HAYEK, SPPE. Ve skutečnosti bylo mé rozhodnuti znovu 
použit nepopulární pojem "řád* původní zcela výsledkem metodologických úvah: viz též FA. HAYEK, 
The Counter-Revolution of Science, (Chicago, 1952), str. 39: "Kdyby společenské jevy vykazovaly řád jen 
do té míry, do jaké by byly uvédomíle vytvářeny, vskutku by nebylo místa pro teoretickou vidu o 
společnosti a existovaly by, jak se často tvrdí, pouze problémy psychologie*. V poslední době se v 
diskusi často používá termín "systém* do značné míry v témže smyslu, v jakém zde používám "řád", 
který se mi stále jeví jako lepší.

2 Zdá se patrní, že používání pojmu řád v politické teorii sahá až ke sv. Augustinovi. Viz zejména jeho 
dialog Ordo v J.P.MIGNE (red.), Patrologiae cursus completus sec. lat. 32/47, (Paris, 1861-2) a v 
německé verzi Die Ordnung, přeložil CJ. Peel, 4. vyd., (Paderborn, 1966).

3 Viz L.S. STUBBING, A Modem Introduction to Logic, (London, 1933), str. 228: "Když víme, jak je 
soubor prvků uspořádán, máme základ pro zasahování*. Viz též IMMANUEL KANT, Werke, 
(Akademie Ausgabe), Nachlass, sv. 6, str. 669: “Řád jest spojením podle pravidel*.

4 Viz RE. EVANS PRTTCHARD, Social Anthropology (London, 1951), str. 49, viz též tamtéž str. 19:
Je zřejmé, že ve společenském životě musí existovat uniformity a pravidelnosti, že společnost musí 

mít nijaký druh řádu, nebo by její členové nemohli žít pohtomadí. Jenom diky tomu, že lidé znají druh 
chování, jaký se od nich očekává a jaký mohou očekávat od ostatních v různých životních situacích, a 
koordinují své činnosti podřízeni pravidlům a vedeni hodnotami, je jeden každý s to obstarat si své věci. 
Mohou předvídat, předjímat události a vést své životy v harmonii se svými bližními, protože každá 
společnost má formu nebo charakter, který nám dovoluje mluvit o ni jako o systému nebo struktuře, v 
níž a v souladu s niž její členové žijí své životy.

5 Viz L.S. STEBBING, cit. dílo str. 229: "Řád je nejzjevníjší tam, kde se činil člověk".
6 Viz ORTEGA Y GASSET, Mirabeau o el politico Q.9ZT), v Obras Completas, (Madrid, 1947), sv. 3, str. 

603: "Řád není nátlakem, který se dílá zvenku na společnost, nýbrž je rovnováhou, která je podněco
vána v jejím nitru*.

7 Viz H. VON FOERSTER and G.W. ZOPF, jr. (red.), Principles of Selforganization, Qicw York, 1962) 
a o anticipaci hlavních koncepcí kybernetiky Adamem Smithem viz G. HARDIN, Nature and Man’s 
Fate, (New York, 1961), str. 54; a DOROTHY EMMET, Function, Purpose and Powers, (London, 
1958), str. 90.

8 Viz H. KUHN, *Řád v procesu bytí a rozpadu*, v H. KUHN a F. WIEDMANN (ted.), Das Problem der 
Ordnung (Šestý německý filosofický kongres, Múnchen, 1960, publ. Meisenheim am Glan, 1962), zej
ména str. 17.

9 Viz WERNER JAEGER, Paideia: The Ideals of Greek Culture, přeložil G. Higher, sv. I, 2. vyd., (New 
York, 1945), str. 110 o "Anaximanderovi z Miletu, který přenesl pojem diké ze společenského života 
městského státu do království přírody ... Toto je původ filosofické ideje kosmu: neboť slovo původní 
znamenalo jjpnfwrý řád ve státě nebo ve společenství*; a tamtéž str. 179: "Tak se fyzikův kosmos stal v 
důsledku zvláštního zpětného pohybu v myšlení modelem zákona blaženosti v lidské společnosti*. Viz 
též od téhož autora "Chvála práva* v P. SAYRE (red.), Interpretations of Modem Legal Philosophies: 
Essays in Honor of Roscoe Pound, (New York, 1947), zejména str. 358:

Svít takto "ospravedlněný* by mohl být právem nazván jiným termínem převzatým ze 
společenského řádu, totiž kosmem. Toto slovo se poprvé objevuje v jazyce iónských filosofů; tím, že 
tento krok udělali a rozšířili panství diké na realitu jako celek, jasní odhalili povahu řeckého právního 
myšlení a ukázali, že je založeno na vztahu spravedlnosti k bytí.
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1

A tamtéž str. 361: "Zákon, na nímž byla 7»Zú" založena, nebyl pouhým nařízením, nýbrž to byl 
nomos, který původně znamenal souhrn všeho toho, co bylo všemi živými zvyklostmi respektováno při 
rozlišování správného a Spatného; a tamtéž str. 36S o faktu, že i během období úpadku staré řecké víry 
v právo "nebyl striktní vztah nomos k podstatě kosmu univerzální zpochybňován".

Pro Aristotela, který spojuje nomos spSe s taxis než s kosmos (viz Politics, 1287a, 18 a zejména 
1326a, 30: obyčej totiž je jakýmsi zákonem), je příznačné nemyslitelné, že by řád vyplývající z nomos 
mil přesahovat to, co může jeden velící obhlédnout, "neboť kdo bude ovládat vzkypělé spousty lidí ve 
válce? Nebo kdo bude sloužit jako hlasatel, pokud by neměl plíce jako Stentor?" Vytvoření řádu v 
takovéto spoustě lidí je pro nžj úkolem, který mohou zvládnout pouze bohové. Jinde (Ethic, IX, X,} 3) 
dokonce .tvrdí, že stát, to jest uspořádaná společnost sto tisíce lidí, není možný.

10 ADAM SMITH, Wealth of Nations, vydal E. Cannan, sv. I, str. 421.
11 Viz G. SARTO RI, Democratic Theory (Detroit, 1962), str. 306:

Západní člověk spatřoval svobodu po dobu dvou a pil tisíce let v právu ... A přece není rozšířená 
skepse ohledné hodnoty právní ochrany svobody neodůvodněná. Důvodem pro to je, že se naše pojití 
práva zmínilo; a že v důsledku toho nám právo už nedává tu ochranu, kterou nám dávalo v minulosti.

12 Viz PHILO OF ALEXANDRIA Quod omnis probus liber sit, 452,45, Loebovo vydání, sv. IX, str. 36: 
"ti, co žijí podle zákona, jsou svobodní".

O svobodí ve starém Řecku viz zejména MAX POHLENZ, The Idea of Freedom in Greek Life 
and Thought, (Dordrecht, 1962). O Cicetovi a římském pojetí svobody obecní viz U. VON LÚBTOW, 
Bate und VerfaU der rbmischen Freiheit, (Berlin, 1953); THEO MAYER-MALY, "Právní dijiny ideje 
svobody v antice a středověku", "Ósterreichische Zeitschrift fúr fiffentliches Recht, NE. VO., 1956; a 
G. GRIFO, "Su akuni aspetti della liberta in Roma", ArchMo Giuridico "Filippo Serafíni", sesta serie, 
XXIII, 1958.

13 Viz RW. SOUTHERN, The Making of the Middle Ages, (New Haven, 1953), str. 107 á dále:
Nenávist toho, komu se vládlo ne pravidlem, nýbrž vůlí, íla ve středcwěku velmi hluboko ... Čím 

výše se stoupalo ke svobodí, tím více byla oblast jednání kryta zákonem, tím míní byla předmětem 
víle ... Zákon nebyl nepřítelem svobody; naopak, kontura svobody byla rýsována ohromující pestrostí 
práva, které se během tohoto období pomalu vyvíjelo ... Stavem vysocí i nízcí shodní vyhledávali 
svobodu tím, že trvali na rozšíření počtu pravidel, pod nimiž žili ... Až když byla hodnota svobody 
artikulována tím, že byla svázána statutem rytíře, měšťana nebo barona, mohla být pozorována, 
analyzována a mířena ... Svoboda je výtvorem zákona a zákon je jednající rozum; je to rozum, co z lidí 
dělá, jak se říká, cíl o sobí. Tyranie, ať už krále Honzy nebo ďábla, je projevem nepřítomnosti zákona.

14 Nejd&raznéji snad ADAM FERGUSON, Principles of Moral and Political Science, (Edinburgh, 1792), 
sv. 2^ str. 258 a dále:

Svoboda není, jak by původ slova mohl snad napovídat, vynětím ze všech omezení, nýbrž spíše 
nejúčinnější aplikací každého spravedlivého omezení na všechny členy svobodného státu, ať to jsou 
soudci nebo poddaní.

Jen v podmínkách spravedlivých omezení je každá osoba bezpečná a nemůže utrpět újmu ať už na 
osobní svobodí, na svém majetku nebo být omezována v nevinném jednání... Ustavení spravedlivé a 
účinné vlády je z hlediska svobody ze víech okolností v občanské společnosti tou nejpodstatnější: že se 
každému spravedlivé řekne, že je svobodný v míře, ve které je vláda, jíž podléhá, dostateční mocná, 
aby ho ochraňovala, a zároveň dostateční omezená a vymezená, aby se zabránilo zneužití této moci.

15 Danielu Websterovi se připisuje výrok, že "svoboda je výtvorem zákona, zásadní odlišným od do
volené bezuzdnosti, která právo porušuje", a Charlesů Evansu Hughcsovi výrok, že "svoboda a zákon 
jsou jedno a totéž a jsou neoddělitelné*. Existuje mnoho podobných výroků, např. Charlese Beudanta, 
Le Droit et 1’état, (Paris, 1891), str. 5: "Právo je v nejširším smyslu slova védou o svobodí; a Karla 
Bindings, který někde řekl, že "právo je řádem lidské svobody*.

16 Viz J. BENTHAM, "Principy občanského zákoníka", v Theory of Legislation, vydal C.K. Ogden, 
(London, 1931), str. 98: "Zákony nemohou než být na úkor svobody". Rwněž v Deontology, (London 
a Edinburgh, 1834), sv. 2., str. 59:

Existuje jen málo slov, která by spolu se svými odvozeninami dělala větší neplechu než tohle slovo 
svoboda. Znamená-Ii něco víc než pouhý rozmar a doktrinářství, znamená dobrou vládu; a kdyby se 
bývalo idei dobré vlády poštěstilo zaujmout v mysli veřejnosti totéž místo, které zaujímala svoboda, 
pak by zločiny a šílenosti, které zneuctily a pozdržely pokrok politického zdokonalování, byly sotva 
spáchány. Obvyklá definice svobody - že je to právo dělat cokoli, co zákon nezakazuje - ukazuje, s 
jakou ledabyiostí se slova užívají v obyčejné mluví nebo psaní; neboť jsou-li zákony špatně, co se stane 
se svobodou? A jsou-li zákony dobré, v čem tkví její hodnota? Dobré zákony mají jasni vymezený, 
srozumitelný význam; sledují evidentní užitečný cíl pomocí viditelní vhodných prostředků.
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17 Viz např. JEAN SALV AIRE, Autoritě et liberté, (Montpellier, 1932), str. 65 a dále, jenž tvrdí, že "úplní 
uskutečnění svobody není ve skutečnosti ničím jiným, než úplným zruiením zákona ... Zákon a svo
boda se navzájem vylučují".

18 EDMUND BURKE, "Dopis W. Elliotovi" (1795) v Works, (London, 1808), sv. 7., str. 366:
Tyto analogie mezi přírodními a politickými tilesy, i když nikomu mohou argumentaci ilustrovat, 

argumenty samotní neposkytují. Jen až přílič často se používají pod praporem nijakí pochybní 
filosofie, aby se načla omluva pro beznadžj lenivosti a malomyslnosti a pro nedostatek mužného úsilí v 
situaci, kdy po nim potřeby načí zemi nejnalíhaviji volají.

19 K charakteristickému použití kontrastu mezi "organismem" a "organizací" viz ADOLF WAGNER, 
Grundlegung der potidschen ókonomie, I, Grundlagen der Votkswirtschaft, (Leipzig, 1876), 5§ 149 a 
299.

20 Viz IMMANUEL KANT, Kritik der Urteilskraft, (Berlin, 1970), část 2., oddíl I, 5 65: "Tak se při novi 
podniknutí celkoví přestavbě velkého národa na stát velmi rádo sáhlo po slovu organizace, často při 
zřizování magistrátů atd. a dokonce celého státního tělesa".

21 Viz H. BALZAC, Autre étude de femme, V La Comédie Humaine, vydání Pleiade, sv. 3., str. 226: 
"Organizovat, například, je imperiální slovo, v nimž je obsažen celý Napoleon*.

22 Příklad viz v časopise vydáváním H. de Saint Simonem a Augustem Comtem nazvaném O r g a n i z á 
tor, přetičtiném v Oeuvres de Saint Simon et d’Enfantin, (Paris, 1865-78), sv. 20, zejména str. 220, 
kde je zámir popsán jako "vtisknout 19. století charakter organizátora*.

23 Viz zejména LOUIS BLANC, Organisation du travail, (Paris, 1839), a H. AHRENS, Rechtsphilosophie, 
4. vydání, (Wien, 1852) o "organizaci" jako magickém slovu komunistů a socialistů; viz tíž FRANCIS 
LIEBER, "Anglická a gallská svoboda* (1848), v Miscellaneous Writings, (Philadelphia, 1881), sv. 2., 
str. 385:

Skutečnost, že gallská svoboda si slibuje včechno od organizace, zatímco anglická svoboda se kloní 
k vývoji, vysvitluje, proč ve Francii vidíme tak málo zdokonalení a rozvoje institucí; když se však pokus 
zdokonalit začne, znamená to totální zružit dosavadní stav vící - započít ab ovo (od zárodku) - noví 
prodiskutovat nejelementámijčí principy.

24 Viz ERNEST RENAN, L ’Avenir de la Science (W90), v Oeuvres completes, (Paris, 1949), sv. 3., str. 
757: "VĚDECKY ORGANIZOVAT LIDSTVO, takové je tedy poslední slovo moderní vidy, taková 
je její smilá, ale oprávněná aspirace."

25 Viz Shorter Orford Dictionary, heslo "organization", které včak ukazuje, že tento termín už použil John 
Locke.

26 JEAN LABADIE (red.), L'AUemagne, a-t-elle le secret de 1’organization?, (Paris, 1916).
27 Viz DWIGHT WALDO, "Organizační teorie: obrovitý problém", Public Administration Review, XXX, 

1961, a přetištěno v General Systems, Yearbook of the Society for General System Research, VII, 1962, je
hož předchozí svazek obsahuje užitečný soubor článků o teorii organizace.
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KAPITOLA III 

Principy a účelnost

Častý návrat k fundamentálním principům je absolutně nezbytný pro zachováni 
požehnaných darů svobody

Ústava Severní Karoliny*

Individuální záměry a kolektivní prospěch
Tézí této knihy je, že stav svobody, ve kterém všichni smějí využívat svých 

znalostí pro své účely a jsou omezeni pouze všeobecně platnými pravidly správného 
chování, bude pro ně pravděpodobně vytvářet ty nejlepší podmínky dosahování jejich 
záměrů, a že takovýto systém bude pravděpodobně dosažen a udržován jedině tak, 
bude-li každá autorita, včetně většiny lidu, ve výkonu donucovací moci omezena 
obecnými principy, k jejichž dodržování se komunita sama zavázala. Individuální 
svoboda, kdekoli existovala, byla v široké míře produktem převládajícího respektu 
k takovýmto principům, které však nikdy nebyly v ústavních dokumentech plně 
artikulovány. Svoboda byla po dlouhá období zachovávána proto, že takovéto 
principy, vágně a neurčitě chápané, ovládaly veřejné mínění. Instituce, jimiž se země 
západního světa pokoušely ochraňovat individuální svobodu proti jejímu rostoucímu 
narušování ze strany vlády, se vždycky ukázaly jako neadekvátní, když byly přeneseny 
do zemí, kde takovéto tradice nepřevládaly. Neposkytovaly též dostatečnou ochranu 
proti účinkům nových ambicí, které se i mezi lidmi Západu nyní často vynořují a 
ohrožují starší koncepce - koncepce, které umožňovaly období svobody, během 
nichž tyto národy získaly své nynější postavení.

Nebudu zde předkládat úplnější definici termínu "svoboda" nebo podrobně 
pojednávat o tom, proč považujeme individuální svobodu za tak důležitou. O to jsem 
se pokusil v jiné knize. Je třeba však říci několik slov o tom, proč dávám přednost 
krátké formuli, kterou jsem opakovaně popisoval stav svobody, totiž jako stav, ve 
kterém každý může používat své znalosti pro své účely, před klasickou větou Adama 
Smithe - "každý, pokud nenarušuje zákony spravedlnosti, [je] ponechán zcela 
svobodný, aby sledoval své vlastní zájmy svým vlastním způsobem".2 Důvodem mé 
preference je, že Smithova formulace zbytečně a nešťastně naznačuje, aniž to má 
v úmyslu, spojení argumentu pro individuální svobodu se soběstředností a sobectvím. 
Svoboda sledovat své vlastní záměry je však přinejmenším stejně důležitá pro úplného  
altruistu jako pro největšího sobce. Altruismus, má-li být ctností, jistě nepředpokládá, 
že se musí poslouchat vůle někoho jiného. Je ale pravda, že značná Část 
předstíraného altruismu se projevila touhou přimět ostatní ke službě cílům, které 
"altruista" považuje za důležité.

Není třeba, abychom se zde vraceli k nepopiratelnému faktu, že prospěšné 
účinky něčího úsilí pro ostatní se mu často zviditelní jen tehdy, jedná-li ten někdo 
jako součást úsilí mnoha lidí sladěného podle skloubeného plánu a že může být pro 
izolovaného jednotlivce často obtížné udělat něco proti zlům, která ho hluboce
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znepokojují. Je to však samozřejmé součást jeho svobody, že se pro takovéto účely 
může připojit k organizacím (nebo je vytvořit), které mu účast ve sladěném jednání 
umožní. A ačkoli některých altruistických dlů lze dosáhnout pouze kolektivním 
jednání*", čistě sobecké dle budou rovněž stejně často dosahovány jeho pomocí. 
Neexistuje nutné spojení mezi altruismem a kolektivním jednáním nebo mezi 
sobectvím a individuálním jednáním.

Svoboda může být zachována jen sledováním principů a je ničena 
sledováním účelnosti

Z poznatku, že prospěch z civilizace spočívá ve využívání většího množství 
znalostí, než lze využít v jakémkoli uvědoměle slaďovaném úsilí, vyplývá, že není v 
naší mod budovat žádoucí společnosti jednoduchým poskládáním jednotlivých prvků, 
které se samy o sobě zdají žádoucí. Ačkoli pravděpodobně každé prospěšné 
zdokonalení musí být postupné, nejsou-li jednotlivé kroky vedeny souborem spojitých  
prindpů, výsledkem bude nejspíše potlačení individuální svobody.

Důvod pro to je velmi jednoduchý, i když se mu obecně nerozumí. Jelikož 
hodnota svobody spočívá v příležitostech, které poskytuje pro nepředvídaná a 
nepředpověditelná jednání, budeme zřídkakdy vědět, co kvůli jednotlivému omezení 
svobody ztrácíme. Každé takové omezení, každé jiné donucení než je prosazení 
obecných pravidel, bude směřovat k dosažení nějakého předvídatelného jednotlivého 
výsledku, avšak to, čemu se tím zamezilo, nebude obvykle známé. Přímé důsledky 
jakéhokoli zásahu do tržního řádu budou ve většině případů nasnadě a jasně 
viditelné, zatímco méně přímé a odlehlejší důsledky budou většinou neznámé a 
budou se tudíž přehlížet.3 Nikdy si nebudeme vědomi veškerých nákladů na 
jednotlivé výsledky dosažené takovýmto zásahem.

A tak, když o každém problému rozhodujeme jedině podle toho, co se jeví jako 
jeho individuální okolnosti, vždycky výhody centrálního řízení přeceňujeme. Naše 
volba se bude zpravidla jevit jako volba mezi jistým známým a uchopitelným ziskem a 
pouhou pravděpodobností, že se zamezí nějakému neznámému prospěšnému jednání 
neznámých osob. Jestliže se volba mezi svobodou a donucením bere jako věc 
účelnosti,4 musí být svoboda nutně obětována téměř v každém případě. Jelikož 
v jednotlivém případě budeme sotvakdy vědět, jaké by byly důsledky, kdyby se lidem 
dovolila vlastní volba, rozhodování o každém případě pouze podle předvídatelných 
jednotlivých výsledků musí vést k postupnému ničení svobody. Existuje 
pravděpodobně jen málo omezení svobody, která by nebylo možné odůvodnit tůn, že 
neznáme konkrétní ztrátu, kterou způsobí.

To, že svoboda může být zachována jedině tak, že se s ní bude nakládat jako s 
nejvyšším principem, který nesmí být obětován jednotlivým výhodám, plně pochopili 
vůdčí liberální myslitelé 19. století, z nichž jeden dokonce liberalismus označil jako 
"systém principů".^ Takový je hlavní motiv jejich varování ohledně toho, "Co je a co 
není vidět v politické ekonomii",6 a před "pragmatismem, jenž navzdory úmyslům 
jeho představitelů vede nezbytně k socialismu" J
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Všechna tato varování však byla mluvením do větru a postupné opouštění 
principů a narůstající odhodlání v průběhu posledního sta let postupovat pragmaticky 
je jednou z nejdůležitějších inovací v sociální a ekonomické politice. To, že bychom 
se měli zřeknout všech principů nebo "ismů", abychom se naučili lépe ovládat své 
vlastní osudy, se dokonce i nyní vyhlašuje za nové moudro našeho včku.8 Aplikovat na 
každý úkol ty "sociální techniky", které jsou nejvhodnější k jeho řešení a které nejsou 
vázané žádnou dogmatickou vírou, se některým zdá být jediným postupem důstojným 
věku racionality a vědy.9 "Ideologie", to jest soubory principů, se staly obecně stejně 
nepopulární, jakými vždycky byly u aspirujících diktátorů, jako byli Napoleon I. nebo 
Karel Marx, dvou mužů, kteří dali tomuto slovu jeho moderní hanlivý význam.

Jestliže se nemýlím, toto módní opovržení "ideologií” nebo veškerými obecnými 
principy nebo "ismy" je charakteristickým postojem zklamaných socialistů, kteří 
proto, že byli vnitřními rozpory své vlastní ideologie nuceni ji zavrhnout, dospěli k 
závěru, že musejí být mylné všechny ideologie a že k tomu, abychom byli racionální, 
musíme postupovat bez ideologie. Avšak být veden pouze - jak si představují, že je 
možné - jednotlivými explicitními účely, které uvědoměle přijímáme, a zamítat 
všechny obecné hodnoty, jejichž schopnost být vodítkem k jednotlivým žádoucím 
výsledkům se nedá předvést (neboli být veden jen tím, co Max Weber nazývá "účelová 
racionalita"), je nemožnost. Ačkoli, připusťme, je ideologie něčím, co nelze "dokázat" 
(nebo předvést, že je pravdivé), může být dobře něčím, čehož rozsáhlé přijímání je 
nepostradatelnou podmínkou pro většinu jednotlivých věcí, o které usilujeme.

Tito rádoby moderní "realisté" mají pouze opovržení pro staromódní 
připomínku, že když se začne nesystémově zasahovat do spontánního řádu, neexistuje 
žádný prakticky uchopitelný bod, kde se lze zastavit a že je tudíž nezbytné volit mezi 
alternativnímu systémy. Rádi si myslí, že se jim experimentálním a tudíž "vědeckým"  
postupem podaří z kousků posešívat žádoucí řád tak, že se pro každý jednotlivý 
výsledek zvolí to, co jim věda ukáže jako nejvhodnější prostředek k jeho dosažení.

Jelikož se varováním před takovýmto postupem často špatně rozumělo, jak tomu  
bylo v případě mé jedné dřívější knihy, mohlo by být vhodné uvést  několik málo slov 
o jejich záměrech. To, co jsem chtěl říci v Cestě do otroctví,iO nebylo určitě to, že 
kdykoli v sebemenším rozsahu opustíme to, co já považuji za principy svobodné 
společnosti, budeme neodvratně hnáni až k samotnému totalitnímu systému. Spíše 
šlo o to, co vyjadřuje lidovější jazyk, když říká: "Jestli nezměníš své zásady, bude 
s tebou amen". Fakt, že to bylo často chápáno jako označení nutného procesu, nad 
nímž nemáme žádnou moc, jakmile jsme se na něj jednou dali, je pouze známkou 
toho, jak málo se rozumí významu principů pro určování politiky a zejména toho, jak 
úplně se přehlíží fundamentální fakt, že svým politickým jednáním nezamýšlené 
produkujeme přijímání principů, ze kterých vyplyne nutnost dalšího jednání.

Tito nerealističtí moderní "realisté", kteří se pyšní moderností svých názorů, 
přehlížejí, že obhajují něco, co většina západního světa po dvě tři generace skutečně 
dělala a co nese odpovědnost za stav současné politiky. Za konec liberální éry 
principů je možné docela dobře považovat okamžik, kdy před více než osmdesáti lety 
W.S. Jevons prohlásil, že v ekonomické a sociální politice "nemůžeme stanovovat 
žádná žádná pevná a stálá pravidla, nýbrž musíme s každým případem nakládat 
detailně podle jeho okolnostf.it O deset let později mohl již Herbert Spencer hovořit
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o "vládnoucí politické škole", jež "má jen opovržení pro každou doktrínu, která 
implikuje omezení kladená na jednání, jež sledují bezprostřední účelnost” nebo která 
spočívá na "abstraktních zásadách".i2

Tento "realistický" názor, který již tak dlouho ovládá politiku, produkoval 
výsledky, jež sotva odpovídaly tčm, které si jeho obhájci přáli. Místo většího ovládnutí 
svých osudů ve skutečnosti častěji zjišťujeme, že jsme se dali cestou, kterou jsme si 
uvědoměle nezvolili, a že stojíme před "nevyhnutelnými nutnostmi" dalšího jednání, 
které nebyly sice nikdy zamýšleny, ale které jsou výsledkem toho, co jsme udělali.

"Nezbytnosti" politiky jsou obecně důsledky dřívějších opatření
Časté tvrzení, že jistá politická opatření byla nevyhnutelná, má zvláštní 

dvojznačnost. Pokud jde o vývoj, s nímž ti, co tento argument používají, souhlasí, je 
ochotně přijímán a k odůvodnění jednání používán. Když se však vývoj obrátí 
nežádoucím směrem, je připomínka, že to nebyl vliv okolností mimo naši kontrolu, 
nýbrž důsledek našich dřívějších rozhodnutí, s despektem zamítnuta. Myšlenka, že 
nemáme úplnou volnost vybírat si a volit libovolnou kombinaci rysů, jaké bychom si v  
naší společnosti přáli mít, popř. je sesazovat do životaschopného celku, to jest, že 
nemůžeme budovat žádoucí společenský řád jako mozaiku selekcí jakýchkoli částí, jež 
se nám líbí, a že mnohá dobře myšlená opatření mohou vyvolat dlouhý řetězec 
nepředvídatelných a nežádoucích důsledků, se modernímu člověku zdá nesnesitelná. 
Učili ho, že to, co vytvořil, může také podle libosti změnit a naopak, že to, co může 
změnit, musel také nejprve vytvořit. Dosud však nepochopil, že tato naivní víra 
pochází z nejednoznačnosti slova "vytvořený", o které jsme již pojednali.

Ve skutečnosti, samozřejmě, Mávni okolnost, která způsobí, že se jistá opatření 
zdají nevyhnutelná, je obvykle výsledkem našich minulých jednání a názorů 
zastávaných nyní. Většina "nezbytností" politiky je naším vlastním výtvorem. Jsem 
nyní už dost starý, abych více než jedenkrát zažil, jak mi lidé starší než já říkali, že 
jisté důsledky jejich politiky, které jsem předvídal, se nikdy neobjeví, a když se potom  
objevily, ti mladší mi řekli, že jsou nevyhnutelné a zcela nezávislé na tom, co se 
skutečně udělalo.

Důvodem, proč nemůžeme dosáhnout soudržného celku správným sesazením 
libovolných prvků, je, že přiměřenost jakéhokoli jednotlivého dílčího uspořádání 
uvnitř spontánního řádu bude záviset na celé jeho zbývající části a že jakákoli 
jednotlivá změna, kterou v něm uděláme, nám řekne jen málo o tom, jak by 
fungovala v odlišném prostředí. Experiment nám může říci jenom to, zda nějaká 
inovace zapadá nebo nezapadá do daného rámce. Doufat však, že můžeme vytvořit 
soudržný celek náhodným experimentováním s jednotlivými řešeními individuálních 
problémů a bez sledování vůdčích principů, je iluze. O efektivnosti různých 
společenských a ekonomických systémů jako celků nám hodně říká zkušenost. Avšak 
řád se složitostí moderní společnosti nemůže být uvědoměle vytvořen ani jako celek, 
ani uzpůsobováním každé části odděleně bez zřetele ke zbytku, nýbrž jedině 
důsledným příklonem k jistým principům po celý proces vývoje.
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Tím se nechce říci, že tyto "principy" musí nutně dostat formu artikulovaných 
pravidel. Principy vedou často jednání účinněji, vypadají-li jako pouhý 
bezmyšlenkovitý předsudek, jako obecný pocit, že některé věci se prostě nedělají; 
zatímco jsou-li explicitně vyloženy, začínají spekulace o jejich platnosti. Je asi pravda, 
že Angličané v 18. století nebyli příliš nakloněni spekulacím o obecných principech a 
byli proto mnohem pevněji vedeni  vyhraněným míněním o tom, jaký druh pol itického 
jednání je přípustný, než Francouzi, kteří se tak úporně pokoušeli takovéto zásady 
objevit a přijmout. Jakmile se jednou tato instinktivní jistota ztratí, snad jako výsledek 
neúspěšných pokusů převést do slov principy, které se dodržovaly "intuitivně", není 
jiné cesty, jak znovu takovéto vodítko získat, než se snažit o správné vyjádření toho, 
co bylo dříve známé jen implicitně.

Dojem, že se Angličanům v 17. a 18. století díky jejich nadání "protlouct se" a 
jejich "géniu pro kompromis" podařilo vybudovat životný systém bez velkého mluvení 
o principech, zatímco Francouzům s jejich starostí o explicitní předpoklady a jasné 
formulace se to nikdy nepodařilo, tak může být zavádějící. Pravdou zdá se je, že 
zatímco Angličané o principech málo mluvili, byli principy mnohem jistěji Vedeni, 
zatímco ve Francii právě spekulace o základních principech zabránily jakémukoli 
souboru principů, aby pevně zakotvil.

Nebezpečí, že se bude přikládat větší význam spíše předvídatelným 
než pouze možným důsledkům našeho jednání

Zachování svobodného systému je tolik obtížné přesně proto, že to vyžaduje 
neustále zamítat opatření, která se z hlediska dosažení nějakých konkrétních výsledků 
jeví jako nutná, a to s žádným lepším odůvodněním, než že jsou v konfliktu 
s obecným pravidlem, přičemž často nevíme, jaké náklady by mělo nepodřízení se 
pravidlům v jednotlivém případě. Úspěšná obrana svobody musí být tudíž dogmatická 
a nesmí dělat žádné ústupky účelnosti, i když není možné ukázat, že vedle 
prospěšných efektů, které jsou známé, budou z jejího narušení plynout též některé 
jednotlivé škodlivé výsledky. Svoboda bude převládat jen tehdy, je-li přijímána jako 
obecný princip, jehož aplikace na jednotlivé případy nevyžaduje žádného odůvodnění. 
Je proto nedorozuměním vytýkat klasickému liberalismu, že byl příliš doktrinářský. 
Jeho vadou nebylo, že se stavěl příliš tvrdošíjně za principy, "nýbrž spíše to, že mu 
chyběly principy dostatečně určité na to, aby poskytovaly jasné vedení a že často 
vypadal, že tradiční funkce vlády jednoduše přijímá a že je proti všem novým. 
Zásadovost je možná jen tehdy, jsou-li přijímány zcela určité vymezené principy. 
Avšak pojem svobody, s nímž liberálové 19. století pracovali, byl v mnoha ohledech 
tak vágní, že jasné vedení neposkytoval.

Jestliže nepřevládá silná víra v určité principy, lidé nebudou váhat uvalit na 
individuální svobodu taková omezení, která se jim zazdají jako nejjednodušší a 
nejpřímější lék na rozpoznané zlo. Ztráta takovéto víry a preference účelnosti je 
zčásti výsledkem faktu, že už nemáme žádné principy, které lze rozumně bránit. Ryze  
praktické principy, které byly svého času přijaty, nejsou vhodné pro rozhodování, co
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je a co není ve svobodném systému přípustné. Už ani nemáme jméno, jemuž by se 
obecně rozumělo, pro to, co termín "svobodný systém" označuje jen matně. Určitě ani 
"kapitalismus", ani laissez-faire to správně neoznačují; a oba dva termíny jsou 
pochopitelně populárnější u nepřátel než u obránců svobodného systému. 
"Kapitalismus" je vhodné jméno nanejvýše pro dílčí uskutečnění takovéhoto systému  
v jisté historické fázi, avšak zavádějící, protože naznačuje systém, který je ku 
prospěchu hlavně kapitalistům, zatímco ve skutečnosti je to systém, který ukládá 
podniku disciplinu, pod níž se manažeři trápí a jíž se každý snaží uniknout. Laissez- 
faire nebylo nikdy ničím víc než jen ryze praktickou zásadou. Vyjadřovalo vskutku 
protest proti zneužívání vládní mod, avšak nikdy neposkytovalo kritérium, jehož 
pomocí by bylo možné rozhodnout, které jsou ty pravé funkce vlády. Přibližně totéž 
platí o termínech "svobodné podnikání" nebo "tržní hospodářství", které bez 
definování svobodné oblasti jednotlivce říkají málo. Výraz "svoboda podřízená 
zákonu", který snad jednu dobu vystihoval to podstatné lépe, než kterýkoli jiný, se  stal 
téměř bezesmyslný, protože jak "svoboda", tak "zákon" už jasný význam nemají. A 
jediný termín, jemuž se v minulosti široce a správně rozumělo, totiž "liberalismus", si 
"přivlastnili oponenti tohoto ideálu, což bylo aktem nejvyšší, avšak nezamýšlené 
poklony”.l3

Laický čtenář si možná plně neuvědomuje, jak mnoho jsme se již posunuli 
směrem od ideálu vyjádřeného těmito termíny. Zatímco právníd nebo politologové 
pochopí hned, že to, k čemu se hlásím, je ideál, který se značně vytratil a nikdy plně 
realizován nebyl, pravdou asi je, že většina lidí věří, že veřejné záležitosti jsou stále 
vedeny něčím takovým. Právě proto, že jsme se vzdálili od ideálu o tolik více, než 
kolik si většina lidí uvědomuje, a proto, že tento vývoj by svým vlastním pohybem 
přeměnil společnost ze svobodné na totalitní, nebude-U brzo zastaven, musíme 
obecné principy vedoucí naše politické jednání přezkoumat. Ještě jsme tak svobodní, 
jak jsme, jenom proto, že jisté tradiční, avšak rychle mizející pocity bránily procesu, 
jehož prostřednictvím vnitřní logika změn, které jsme již provedli, má tendenci 
prosazovat se do neustále širší oblasti. Za současného stavu mínění by úplné vítězství 
totalitarismu nebylo vskutku ničím více, než jen konečným vítězstvím myšlenek, které 
v intelektuální sféře již dominují, nad pouhým tradicionalistickým odporem.

Falešný realismus a žádoucí odvaha uvažovat utopicky
Metodologický poznatek, že v případě složitých spontánních řádů nebudeme 

nikdy s to určovat více, než jen obecné principy, podle nichž fungují, nebo že 
nebudeme nikdy s to předvídat jednotlivé změny, které s sebou přinese každá událost  
v okolí, má pro náš postup dalekosáhlé důsledky. Znamená to, že tam, kde se 
spoléháme na spontánní uspořádávad síly, nebudeme často schopni předvídat 
jednotlivé změny, prostřednictvím nichž proběhne nutná adaptace na změněné vnější 
okolnosti, a někdy nebudeme dokonce ani schopni si představit, jakým způsobem by 
se mohlo obnovení porušené "rovnováhy” nebo "vyváženosti" dosáhnout. Tato 
neznalost způsobu, jímž bude mechanismus spontánního řádu řešit takovýto
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"problém**, o němž víme, že nějak být řešen musí, nemá-li se celkový řád rozpadnout, 
produkuje často skoro panický poplach a požadavek, aby vláda zjednala obnovu 
porušené vyváženosti.

Často je to dokonce právě získání jen částečného vhledu do charakteru 
spontánního celkového řádu, jež je příčinou požadavků na uvědomělé řízení. Dokud 
se obchodní bilance nebo poměr- nabídky a poptávky u nějakého jednotlivého zboží 
po jakékoliv poruše spontánně přizpůsobovaly, lidé se jen zřídka ptali, jak se to stalo. 
Jakmile si však začali být vědomi nutnosti takovýchto neustále nových a nových 
přizpůsobení, měli pocit, že musí někoho pověřit, aby je vědomě uskutečňoval. 
Ekonom by ze samotné povahy svého schematického obrazu spontánního řádu mohl 
takové obavě čelit jen důvěřivým tvrzením, že požadovaná nová vyváženost se nějak 
ustaví sama, jestliže nebudeme do spontánních sil zasahovat; jelikož však obvykle 
není s to předpovědět přesně, jak se to stane, jeho tvrzení nebude příliš přesvědčivé.

A přece, je-li možné předvídat, jak asi spontánní síly porušenou vyváženost 
obnoví, je situace ještě horší. Nezbytnost adaptace na nepředvídané události bude 
vždycky znamenat, že  někdo bude poškozen, že něčí očekávání budou zklamána nebo 
jeho úsilí zmařeno. To vede k požadavku, aby potřebná přizpůsobení byla provedena 
uvědomělým vedením, což musí v praxi znamenat, že je na autoritě, aby rozhodla, 
kdo má být poškozen. Výsledkem toho často je, že se nezbytným přizpůsobením 
zabrání, kdykoli bude možné je předvídat.

Veškerá pomoc, kterou může věda poskytnout pro účely politického 
rozhodování, spočívá v pochopení obecné povahy spontánního řádu a nikoli ve 
znalosti jednotlivostí konkrétní situace, kterou věda nemá a mít nemůže. Správné 
ocenění toho, čím má věda přispívat k řešení našich politických úkolů, jež bylo v 19. 
století zcela obecně rozšířené, bylo zatemněno novou tendencí odvozenou z nyní 
módního falešného pojetí povahy vědecké metody: přesvědčením, že věda spočívá ve 
shromažďování jednotlivých pozorovaných faktů - přesvědčením, jež je mylné, 
pokud jde o vědu obecně, avšak dvojnásob zavádějící tam, kde máme co dělat s 
částmi složitého spontánního řádu. Jelikož jsou všechny události v kterékoli části 
takového řádu vzájemně závislé a abstraktní řád tohoto druhu nemá žádné opakující 
se konkrétní části, které by byly identifikovatelné individuálními vlastnostmi, je 
nezbytně marné pokoušet se objevit pozorováním pravidelnosti v kterékoli z jeho 
částí. Jedinou teorií, která si v této oblasti může nárokovat vědecký statut, je teorie 
řádu jako celku, a k takovéto teorii (ačkoli musí být samozřejmě testována na 
faktech) nelze nikdy dospět induktivně pozorováním, nýbrž pouze konstrukcí 
duchovních modelů sestavených z pozorovatelných prvků.

Krátkozraký vědecký názor, jenž se soustřeďuje na studium jednotlivých faktů, 
protože ona jediná jsou empiricky pozorovatelná, a jehož stoupenci se dokonce pyšní 
tím, že nejsou vedeni takovým pojetím celkového řádu, jež lze získat pouze tím, co 
nazývají "abstraktní spekulacf, v žádném případě naši moc utvářet žádoucí řád 
nezvyšuje, nýbrž ve skutečnosti nás zbavuje veškerého účinného vodítka úspěšného 
jednání. Falešný "realismus", který si nalítává, že se může bez jakéhokoli vůdčího 
pojetí povahy celkového řádu obejít, a sám se omezuje na zkoumání jednotlivých 
"technik" dosahování jednotlivých výsledků, je ve skutečnosti vysoce nerealistický. 
Tento postoj má často tendenci zahánět nás pouze dál do slepé uličky a to zejména
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tehdy, když působí, jak se to často stává, že se k úsudku o vhodnosti jednotlivých 
opatření dospívá zvažováním jejich "proveditelnosti" v daném politickém názorovém 
klimatu. Takové musejí být konečné plody po sobě jdoucích opatření, které všechny 
mají tendenci rozkládat celkový řád, jehož existenci stoupenci tčchto opatření 
zároveň mlčky předpokládají.

Nechceme popírat, že vůdčí model celkového řádu bude do určité míry vždycky 
utopií, něčím, vzhledem k čemuž bude existující situace jen vzdáleným přiblížením a 
co bude mnoho lidí považovat za zcela nepraktické. A přece právé jen cesta 
neustálého sledování vůdčího pojetí vnitřně konsistentního modelu, jenž by mohl být 
uskutečněn důslednou aplikací téchže principů, nás dovede k něčemu takovému, jako 
je účinný rámec fungování spontánního řádu. Adam Smith si myslel, že "opravdu 
očekávat, že bude ve Velké Británii zcela obnoven svobodný obchod, je stejně 
absurdní, jako očekávat, že zde někdy vznikne Oceánie nebo Utopie". M A přece o 
sedmdesát let později ho bylo dosaženo, do značné míry jako výsledek jeho práce.

Utopie, podobně jako ideologie, je slovo, mající dnes špatný zvuk; a je pravda, že  
většina utopií směřuje k radikálnímu přetvoření společnosti a trpí vnitřními rozpory, 
které jejich uskutečnění znemožňují. Avšak ideální obraz společnosti, který nemusí 
být úplně dosažitelný, nebo vůdčí pojetí celkového řádu, k němuž by se mělo 
směřovat, je nicméně nejen nepostradatelnou předběžnou podmínkou jakékoli 
racionální politiky, nýbrž také Mavním příspěvkem, který může věda k řešení 
problémů politiky prakticky poskytnout.

Úloha právníka v politickém vývoji
Hlavním nástrojem uvědomělé změny v moderní společnosti je zákonodárství. 

Jakkoli pečlivě však můžeme předem vymýšlet jeden každý zákonodárný akt, nikdy 
nemáme volnost právní systém jako celek zcela přetvořit nebo ho ušít z nového sukna  
podle celistvého nákresu. Zákonodárství je nutně kontinuálním procesem, v němž 
každý krok vytváří doposud nepředvídané důsledky pro to, co uděláme nebo musíme 
udělat příště. Části právního systému nejsou ani tak vzájemně sladěné podle nějakého  
obsažného všeobecného hlediska, jako spíše postupně přizpůsobované jedna druhé 
prostřednictvím následných aplikací obecných principů na jednotlivé problémy - 
principů ovšem, které často ani nejsou explicitně známé, nýbrž jen implicitně 
přítomné v jednotlivých opatřeních. Pro ty, kteří si představují, že je možné 
uvědoměle uspořádat všechny jednotlivé činnosti velké společnosti podle nějakého 
soudržného plánu, by mělo být vskutku rozčarováním, že se to prokázalo jako 
nemožné i v takové části celku, jako je právní systém. Jen málokterá skutečnost 
ukazuje jasněji než proces změn práva, jak budou převládající představy způsobovat 
soustavné změny a vést k opatřením, která si na počátku nikdo nepřál nebo je 
nepředvídal, která se však po čase ukážou jako nevyhnutelná. Každý jednotlivý krok v 
tomto procesu je určován problémy, které vznikají, jsou-li principy stanovené 
dřívějšími rozhodnutími (nebo v nich implicitně přítomné) aplikovány na okolnosti,
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které se tehdy nepředvídaly. Není nic zvláště tajemného v této "vnitřní dynamice 
práva", která produkuje změny nikým jako celek nechtěné.

Individuální právník je v tomto procesu nutně spíše bezděčným nástrojem, 
článkem v řetězu událostí, které v jejich celku nevidí, než vědomým iniciátorem. Ať 
už pfisobí jako soudce nebo jako navrhovatel nějakého nařízení, rámec obecných 
pojetí, do něhož musí své rozhodnutí zasadit, je mu dán, a jeho úkolem je tyto obecné  
právní principy aplikovat a ne je zpochybňovat. Jakkoli mnoho mu mohou ležet na 
srdci budoucí implikace jeho rozhodnutí, může je posuzovat jen v kontextu všech 
ostatních uznaných právních principů, které jsou mu dány. Tak to samozřejmě být 
má; vyplývá z podstaty právního myšlení a spravedlivého rozhodování, že právník 
usiluje o to, aby byl celý systém důsledný.

Často se říká, že právník je profesionálně poznamenán konzervativismem.15 Za 
jistých podmínek, totiž jsou-li některé základní právní principy přijaty na dlouhou 
dobu, budou tyto principy skutečně řídit celý právní systém, a to jak jeho obecného 
ducha, tak každé jednotlivé pravidlo, a jeho použití v něm. V takovýchto dobách bude 
mít právní systém velkou zabudovanou stabilitu. Každý právník, bude-li mět 
interpretovat nebo použít nějaké pravidlo, jež není v souladu se zbytkem systému, se 
bude snažit ho ohnout tak, aby bylo slučitelné s ostatními. Právnická obec jako celek 
tak může příležitostně ve skutečnosti dokonce negovat záměr zákonodárce nikoli pro 
nedostatek respektu k právu, nýbrž naopak proto, že jejich metoda je vede dávat 
přednost tomu, co je stále ještě převládající částí práva a uzpůsobovat podle ní cizí 
prvek tím, že ho přetvoří tak, aby byl v souladu s celkem.

Něco jiného se však děje v situaci, kdy právě získává vrch obecná filosofie práva,  
která s větší částí existujícího práva není v souladu. Titíž právníci s týmiž zvyklostmi a 
metodami - a obecně stejně bezděčně - se stanou revoluční silou do detailu 
transformující právo stejně účinně, jako jej předtím zachovávali. Tytéž síly, které 
v předchozí situaci působí nedostatek pohybu, budou mít za této nové situace 
tendenci změny urychlovat, dokud se celá soustava práva nepřemění daleko za bod, 
jenž nikdo ani nepředvídal, ani si něpřál. Zdali tento proces povede k nové rovnováze 
nebo rozpadu celé soustavy práva v tom smyslu, v jakém tomu slovu stále ještě hlavně 
rozumíme, to bude záviset na charakteru nové filosofie.

V takovémto období přeměny práva jeho vnitřními silami žijeme a dovoluji si 
tvrdit, že bude-li principům, které v současnosti tento proces vedou, dovoleno 
dopracovat se ke svým logickým důsledkům, pak právo, které známe jako hlavního 
ochránce svobody jednotlivce, nevyhnutelně vymizí. V mnoha oblastech se již právníci 
jako prostředníci obecného pojetí, které nevytvořili, stali nástrojem nikoli principů 
spravedlnosti, nýbrž aparátu, v němž je jednotlivec přinucen sloužit cílům svých 
vládců. ZdÁ se, že právní myšlení je již vedeno novými pojetími funkcí práva do 
takové míry, že když budou tato pojetí důsledně aplikována, celý systém pravidel 
individuálního chování se přemění v systém pravidel organizace.

Tento vývoj vskutku zaznamenali s obavami mnozí právníci z povolání, jejichž 
hlavní starostí je stále ještě to, co se někdy označuje jako "právo právníků", to jest ta  
pravidla správného chování, která byla svého času považována za právo jako takové. 
Avšak vůdčí úloha v právnictví se během procesu, který jsme popsali, přesunula od 
praktiků soukromého práva k právníkům veřejného práva s tím výsledkem, že
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filosofická východiska, která vládnou vývoji veškerého práva, včetně práva 
soukromého, jsou dnes téměř zcela utvářena lidmi, jejichž hlavním zájmem je veřejné 
právo neboli pravidla organizace vládnutí.

Moderní vývoj práva byl v široké míře veden falešnou ekonomií
Bylo by však nespravedlivé vytýkat tento stav věcí více právníkům než 

ekonomům. Praktický právník bude svůj úkol vykonávat vskutku nejlépe tehdy, bude-  
li správně aplikovat obecné právní principy, které se naučil a které má za povinnost 
důsledně aplikovat. Základní problém vztahu principů k životaschopnému řádu 
jednání vzniká právě pouze v právní teorii, při formulaci a vypracování těchto 
obecných principů. K takovéto formulaci a vypracování je pochopení tohoto řádu 
absolutně nezbytné, neboť jen ono nám umožní inteligentně volit mezi alternativními 
principy. Po dvě nebo tři poslední generace však právní filosofii vedlo spíše 
nepochopení než chápání charakteru tohoto řádu.

Ekonomové zase naoplátku, alespoň po Davidu Humovi a Adamu Smithovi, 
kteří byli též filosofy práva, dozajista nepřikládali žádný větší význam systému 
právních pravidel, jejichž existence se v jejich argumentaci mlčky předpokládala. 
Zřídkakdy se zabývali vymezováním spontánního řádu ve formě, která by právnímu 
teoretikovi k něčemu byla. Pravděpodobně však nevědomky přispěli k transformaci 
celého společenského řádu stejnou měrou jako právníci.

Začne to být zřejmé, budeme-li zkoumat důvod velkých změn, které charakter 
práva prodělal během posledního sta let, důvod, který právníci pravidelně uvádějí. 
Všude, ať už v anglické nebo americké, francouzské nebo německé právnické 
literatuře, nalézáme údajně ekonomické nutnosti předkládané jako důvod těchto 
změn. Pro ekonoma je čtení rozkladu, jímž právník zdůvodňuje provedenou změnu 
práva, poněkud melancholickým zážitkem: padají na něj všechny hříchy jeho 
předchůdců. Výpovědi o moderním vývoji práva jsou plné odkazů na "nezvratně 
působící sfly" a "nevyhnutelné tendence", jež měly imperativně volat po jednotlivých 
změnách. Skutečnost, že "všechny moderní demokracie" to nebo ono dělaly, se uvádí 
jako důkaz prozíravosti nebo nutnosti takovéto změny dělat.

Tyto výpovědi neměnné hovoří o zašlých časech laissez-faire, jako by někdy 
existovala doba, kdy se nevynakládalo žádné úsilí na zdokonalení právního rámce tak, 
aby trh fungoval prospěšněji nebo aby se jeho výsledky doplnily. Téměř bez výjimky 
svoji argumentaci zakládají na fable convenue (dohodnuté bácharce), že svobodné 
podnikání znevýhodňovalo manuální dělníky, a udávají, že "raný kapitalismus* nebo 
"liberalismus" přivodil pokles materiální úrovně pracující třídy. Tato legenda, ačkoli 
je zcela nepravdivá,i6 se stala součástí folklóru naší doby. Skutečností samozřejmě je, 
že v důsledku rozvoje svobodných trhů zaznamenalo odměňování manuální práce 
během posledních stopadesáti let vzrůst neznámý v jakémkoli dřívějším historickém 
období. Většina současných prací z právní filosofie je rovněž plná zastaralých klišé o 
údajné sebezničující tendenci konkurence nebo o potřebě "plánování" vytvořené 
vzrůstem složitosti moderního světa, klišé odvozeného z přílivu nadšení pro plánování
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před třiceti nebo čtyřiceti lety, kdy se široce přijímalo a kdy se jeho totalitním 
implikacím ještě jasně nerozumělo.

Je vskutku pochybné, zda jinými prostředky bylo šířeno tolik falešné ekonomie 
během posledního sta let, jako vyučováním mladých právníků jejich staršími kolegy 
v tom smyslu, že "bylo nutné" udělat to nebo ono nebo že ty a ty okolnosti "způsobily 
nevyhnutelnost" přijetí jistých opatření. Zdá se, že právník má téměř myšlenkový 
návyk považovat fakt, že legislatura o něčem rozhodla, za průkaz moudrosti tohoto 
rozhodnutí. To však znamená, že jeho úsilí bude prospěšné nebo škodlivé v závislosti 
na moudrosti nebo pošetilosti precedentů, jimiž je veden, a že je stejně 
pravděpodobné, že se stane opakovatelem minulých omylů jako minulé moudrosti. 
Jestli pro sebe přijme závadný pozorovatelný trend vývoje, stane se stejně 
pravděpodobně prostě nástrojem, jímž se změny, kterým nerozumí, samy prosazují, 
jako vědomým tvůrcem nového řádu. Za této podmínky bude nezbytné hledat kriteria  
žádoucnosti vývoje jinde než v právní vědě.

Tůn nemá být řečeno, že ekonomie sama poskytuje principy, které by měly 
zákonodárství vést - vezmeme-li však v úvahu vliv, který ekonomická pojetí 
nevyhnutelně vykonávají, je třeba si jen přát, aby takový vliv přicházel od dobré 
ekonomie a nikoli od té sbírky mýtů a bajek o ekonomickém vývoji, která dnes 
právnímu myšlení, zdá se, vládne. Chceme říci spíše to, že principy a východiska, 
které vedou vývoj práva, nevyhnutelně přicházejí částečně z mimoprávní oblasti a 
mohou být prospěšná jen tehdy, když se zakládají na správném pojetí toho, jak 
mohou být činnosti ve velké společnosti účinně uspořádány.

Úloha právníka ve vývoji společnosti a způsob, jímž je určováno jeho jednání, 
jsou vskutku tou nejlepší ilustrací fundamentálně důležité pravdy: totiž, že ať už 
chceme nebo ne, rozhodující faktory, které budou určovat tento vývoj, budou vždycky 
vysoce abstraktní a často to budou nevědomky zastávané názory na to, co je správné a 
vhodné, a nikoli jednotlivé účely nebo konkrétní přání. Není to ani tak to, co lidé 
vědomě zamýšlejí, jako spíše jejich mínění o přípustných metodách, co určuje nejen 
to, co se dělá, nýbrž také to, zda bude mít někdo moc to udělat. Toto je poselství 
znovu a znovu nalézané největšími badateli o společenských záležitostech a vždycky 
přehlížené, totiž "třebaže to vypadá tak, že jsou lidé především vedeni svým zájmem, 
ba dokonce jen zájmem samotným, a stejně tak i veškeré lidské záležitosti, jsou zcela 
vedeni míněním".V7

Jen máloco se setkává u většiny praktiků s takovou nedůvěrou a je vládnoucí 
školou politického myšlení tolik přehlíženo jako tvrzení, že to, co je opovržlivě 
pasováno na ideologii, má nad těmi, kteří si o sobě myslí, že jí vázáni nejsou, moc 
dokonce ještě větší, než nad těmi, kteří ji vědomě a rádi přijímají. A přece je jen málo 
věd, které musí na badatele v oblasti vývoje společenských institud udělat mohutnější 
dojem, než je skutečnost, že to, co tyto instituce rozhodujícím způsobem určuje, 
nejsou dobré nebo špatné úmysly týkající se jejich bezprostředních důsledků, nýbrž 
obecná východiska, v jejichž jazyce se jednotlivé problémy rozhodují.

Moc abstraktních idejí spočívá ve velké míře právě na faktu, že nejsou zastávány 
vědomě jakožto teorie, nýbrž většina lidí s nimi nakládá jako se samozřejmými 
pravdami, které působí jako mlčky přijímané výchozí předpoklady. To, že se tato 
dominantní moc idejí tak zřídka připouští, je velkou měrou dáno tím, že se tato moc
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často vykládá příliš zjednodušeným způsobem, který vyvolává představu, že nějaká 
veliká mysl měla moc vnutit následujícím generacím jejich jednotlivé představy. 
Avšak to, které myšlenky budou dominovat, většinou aniž by si je lidé uvědomovali, je 
samozřejmě určováno pomalým a nesmírně spletitým procesem, který sotva můžeme 
v obrysech rekonstruovat dokonce i zpětně. Je jistě pokořující připustit si, že naše 
současná rozhodnutí jsou určována tím, co se stalo dlouho před tím, v nějakém 
odhlehlém oboru, bez toho, že by o tom obecné publikum vůbec vědělo a aniž by si ti, 
kteří ono nové pojetí poprvé formulovali, byli vědomi jeho budoucích důsledků, 
zejména když to nebyl objev nových faktů, nýbrž obecné filosofické pojetí, které 
později zasáhlo jednotlivá rozhodnutí. Tato mínění přijímají bez rozmyslu nejen "lidé 
z ulice", ale také experti v jednotlivých oblastech a vesměs jednoduše proto, že jsou 
právě "moderní".

Je nutné si uvědomit, že zdrojem mnoha nejškodlivějších vlivů na tomto světě 
nejsou často zlí lidé, nýbrž šlechetní idealisté, a že zejména základy totalitního 
barbarísmu byly položeny ctihodnými učenci blahovolného smýšlení, kteří si nikdy 
neuvědomili, jaké potomstvo to zplodili.18 Faktem je, že zejména v právní oblasti jisté 
vůdčí filosofické předsudky přivodily situaci, kdy blahovolní teoretici, až do dneška 
vysoce obdivovaní i ve svobodných zemích, již vypracovali všechna základní pojetí 
totalitního řádu. Komunistům neméně než fašistům nebo nacionálním socialistům 
vskutku stačilo použít pojetí poskytnutá generacemi právních teoretiků, aby dospěli 
ke svým doktrínám.

Nás zde však nezajímá ani tak minulost, jako přítomnost. Přes rozpad totalitních  
režimů v západním světě jejich základní ideje nadále získávaly půdu v teoretické 
oblasti v takovém rozsahu, že k úplné přeměně právního systému na totalitní je nyní 
třeba jen dovolit myšlenkám již vládnoucím v abstraktní oblasti, aby byly převedeny 
do praxe.

Nikde jinde nelze tuto situaci vidět jasněji, než v Německu, které nejenom že 
zbytek světa bohatě zásobilo filosofickými koncepcemi, z nichž se zrodily totalitní 
režimy, ale bylo také jedním z prvních, kdo tomuto plodu koncepcí, živených 
v abstraktní oblasti, podlehl. Ačkoli průměrného Němce jeho zkušenost 
pravděpodobně veskrze zbavila jakékoli vědomé náklonosti k rozpoznatelným 
projevům totalitarismu, základní filosofická pojetí se pouze stáhla do abstraktní 
oblasti a nyní číhají v srdcích vážných a vysoce respektovaných učenců, připravena 
znovu převzít kontrolu nad vývojem, nepřestane-li se jim včas věřit.

Vskutku neexistuje lepší ilustrace nebo explicitní výklad způsobu, jímž filosofické  
představy o povaze společenského řádů zasahují vývoj práva, než teorie Carla Smitta,  
jenž dlouho před tím, než přišel Hitler k moci, zaměřil veškerou svou impozantní 
intelektuální energii na boj proti liberalismu ve všech jeho formách;!? jenž se potom 
stal jedním z hlavních Hitlerových právních apologetů astále se ještě těší velkému 
vlivu mezi německými právními filosofy a právníky z oblasti veřejného práva; a jehož 
charakteristickou terminologii ochotně používají němečtí socialisté stejně jako 
konzervativní filosofové. Jeho ústředním přesvědčením, jak jej nakonec formuloval, 
je, že právo postupně spělo od "normativního" myšlení liberální tradice přes "deciznf  
fázi, v níž vůle zákonodárných autorit rozhoduje o jednotlivých záležitostech, ke 
koncepci "tvorby konkrétního řádu", což je vývoj, který znamená "novou interpretaci
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ideálu nomos jakožto totálního pojetí práva, které je příčinou konkrétního řádu a 
společenstvf.20 Jinými slovy, právo nemá sestávat z abstraktních pravidel, která 
utváření spontánního řádu svobodným jednáním jednotlivců umožňují tím, že 
vymezují prostor jejich jednání, nýbrž má být nástrojem uspořádání nebo organizace, 
jímž je jednotlivec přinucen sloužit konkrétním účelům. To je nevyhnutelný výsledek 
intelektuálního vývoje, v nčmž se už sebeorganizujícím silám společnosti a úloze 
práva v mechanismu řádu nerozumí.
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bychom nyní mohli připojit podobný výrok G. Mazziniho, který jsem našel citovaný bez udání
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pramene: ’Ideje vlídnou svitem a jeho událostem. Revoluce je přechodem ideje z teorie do praxe. Ať 
říkají lidé cokoli, materiální zájmy nikdy nebyly a nikdy nebudou příčinou revoluce*.

18 Nebyla tu tudíž, jak JA Schumpeter laskavé naznačil v recenzi k The Road to Serfdom (Cesta do 
otroctví) v Journal of Political Economy, XIV, 1946, ’přemrštěná slušnost", nýbrž hluboké přesvědčení 
ohledně rozhodujících faktorii, které způsobilo, že tato kniha ’přisuzuje oponentOm sotvakdy něco 
jiného, než intelektuální omyl".

19 Jak napsal jeden z následovníků Carla Schmitta GEORGE DAHM, když recenzoval Schmittovy Drti 
Anen des reehtswissenschaftlichen Denkens, (Hamburg, 1934) v Zeitschrift fůr die gesamte 
Staatswissenschaft XCV, 1953, str. 181, všechny Schmittovy práce "jsou od počátku zaměřeny na určitý 
cíl: na demaskování a zničení liberálního právního státu a na odhodlání se k zákonodárnému státu". 
Nejvýstižněji komentoval Schmitta JOHANNES HUIZINGA, Homo Ludens (1944), anglický překlad, 
(London, 1947),str. 209:

Neznám smutnější a hlubší pád lidského rozumu, než je Schmittův barbarský a patetický blud v 
podobě principu ’přítel - nebo nepřítel*. V jeho nelidských mozkových pochodech není ani kapka 
formální logiky. Neboť opravdová není válka, nýbrž mír ... Pouze překonáním tohoto žalostného 
rozlišování na přátele a nepřátele vejde lidstvo do důstojnosti člověčenství. Schmittův druh 
"opravdovosti" nás pouze vrací na úroveň divochů.

20 Viz CARL SCHMITT, cit. dílo, str. 11 a dále.

73



KAPITOLA IV 

Měnící se pojem práva*

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
Julius Paulus*

Nikoli z nařízení pocházíprávo, nýbrž z práva to, co jest nařízením, ať se stane.

Právo je starší než zákonodárství
O zákonodárství, umělém vytváření zákonů, bylo správně řečeno, že je ze všech 

lidských vynálezů nejnabitější těžkými důsledky, svými účinky je dokonce ještě 
dalekosáhlejší než oheň a střelný prach.l Na rozdíl od práva samotného, které nikdy 
v tomtéž smyslu "vynalezeno“ nebylo, vynález zákonodárství přišel  v dějinách lidstva  
relativně pozdě. Dal do rukou lidí velmi mocný nástroj, který k dosažení určitého 
dobra potřebovali, který se však ještě nenaučili ovládat tak, aby z něj  nemohlo vzejít  
velké zlo. Otevřel člověku zcela nové možnosti a dal mu nový pocit moci nad svým 
osudem. Diskuse o tom, kdo by tuto moc měl mít, však nepatřičně zastínila mnohem 
fundamentálnější otázku, totiž jak daleko má tato moc sahat. Tato moc zůstane určitě 
mimořádně nebezpečná dotud, dokud si budeme myslet, že bude škodit jen tehdy, 
když jí bude třímat zlý člověk.2

Právo ve smyslu vynucených pravidel chování je nepochybně stejně staré jako 
společnost; pouze dodržování společných pravidel umožňuje mírovou existenci 
jednotlivců ve společnosti.3 Dlouho před tím, než člověk vyvinul jazyk natolik, aby mu  
to umožňovalo vydávat obecné příkazy, byl jednotlivec přijímán jako člen skupiny jen 
potud, pokud se podřizoval jejím pravidlům. Takováto pravidla mohla být v jistém 
smyslu neznámá a čekat teprve na objevení, protože od toho "vědět jak" jednat,4 nebo 
od schopnosti rozpoznat, že jednání druhého vyhovuje nebo nevyhovuje přijatým 
postupům, je jěště dlouhá cesta k tomu být schopen vyložit takováto pravidla slovy. 
Zatímco se však mohlo obecně uznávat, že objevování a vykládání přijatých pravidel 
(nebo artikulace pravidel, která bude schválena tím, že se podle ní bude jednat) je 
úkolem vyžadujícím zvláštní moudrost, přece nikdo nepojímal zákon jako něco, co by  
lidé mohli tvořit podle libosti.

Není náhodou, že stále používáme totéž slovo "zákon" pro neměnná pravidla, 
která vládnou přírodě, a pro pravidla, která vládnou lidskému chování. Obojí bylo 
zpočátku pojímáno jako něco, co existuje nezávisle na lidské vůli. Ačkoli 
antropomorfní tendence každého primitivního myšlení způsobily, že lidé připisovali 
oba druhy zákona tvorbě nějaké nadpřirozené bytosti, pohlíželo se na ně jako na 
věčné pravdy, které se člověk mohl pokusit objevit, nikoli však měnit.

* Anglické "law”, které je jak v názvu této kapitoly, tak v názvu celé knihy, překládáme někdy jako 
•právo" a někdy jako "zákon". Také jiné evropské jazyky "zákon" a "piávo" odlišují. K tomu viz 
poznámku 1) ke kap. V. (pozn. překl.)
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Pro moderního člověka na druhé straně je přesvědčení, že právo vládnoucí 
lidskému jednání je produktem zákonodárství, zdánlivě tak nasnadě, že tvrzení, že 
právo je starší než zákonodárství, má téměř charakter paradoxu. A přece nemůže být 
žádných pochyb o tom, že právo existovalo dávno a dávno před tím, než se člověku 
naskytla možnost ho dělat nebo měnit. Přesvědčení, že by ho dělat nebo měnit mohl, 
se objevilo sotva dříve, než v klasickém Řecku a i tehdy jen, aby opět zapadlo a znovu 
se objevilo a bylo postupně Siřeji přijímáno až v pozdnějším středověku.5 Ve formě, 
ve které se toto přesvědčení nyní široce zastává, totiž že veškeré právo je, může být a 
má být produktem neomezené invence zákonodárce, je však fakticky chybným, 
mylným produktem toho konstruktivistického racionalismu, který jsme popisovali 
výše.

Později uvidíme, že celé pojetí právního pozitivismu, které všechny zákony 
odvozuje od vůle zákonodárce, je produktem intencionalistického omylu 
charakteristického pro konstruktivismus, je znovuupadnutím do těch teorií lidských 
institucí, podle nichž jsou tyto instituce vědomě vytvořené a jež jsou v nesmiřitelném 
konfliktu se vším, co víme o vývoji práva a většiny dalších lidských institucí.

To, co víme o vývoji předlidských a primitivních lidských společností, naznačuje 
odlišný původ a určování zákonů od toho, jak je předpokládají teorie, které je 
přisuzují vůli zákonodárce. A ačkoli je pozitivistická doktrína rovněž ve zjevném 
konfliktu s tím, co víme o dějinách našeho práva, vlastní dějiny práva začínají až na 
příliš pozdním stupni vývoje na to, aby vynesly na světlo své počátky. Chceme-li se 
zbavit vším prostupujícího vlivu troufalé intelektuální domněnky, že člověk ve své 
moudrosti vědomě vytvářel, nebo si někdy vytvořit mohl, celý systém právních nebo 
morálních pravidel, měli bychom začít pohledem na primitivní a dokonce předlidské 
počátky společenského života.

Teorie o společnosti se zde má mnoho co učit od dvou mladých věd, od etologie 
a kulturní antropologie, které v mnoha ohledech stavěly na základech teorie 
o společnosti původně položených v 18. století skotskými morálními filosofy. V 
oblasti práva tyto mladé discipliny vskutku dalekosáhle potvrzují evoluční učení 
mužů, jako byli Edward Coke, Matthew Hale, David Hume a Edmund Burke, F.C. 
von Savigny, H.S. Maine a J.C. Carter, a jsou zcela v opozici proti racionalistickému 
konstruktivismu takových, jako byli Francis Bacon nebo Thomas Hobbes, Jeremy 
Bentham nebo John Austin nebo jako byli němečtí pozitivisté počínaje Paulem 
Labandem a konče Kelsenem.

Poučení z etologie a kulturní antropologie
Hlavními body, ve kterých komparativní studium chování vrhlo tak důležité 

světlo na vývoj práva, jsou, za prvé, že bylo objasněno, že jednotlivci se naučili 
dodržovat pravidla chování (a prosazovat je) dlouho před tím, než takováto pravidla 
mohla být vyjádřena slovy, a za druhé, že tato pravidla se vyvinula proto, že vedla k 
utváření řádu v činnostech skupiny jako celku, který musí být jasně odlišován od 
pravidelností v jednání jednotlivců, ačkoli jsou pravidla výsledkem těchto
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pravidelností, neboť je to právě účinnost výsledného řádu v jednáních, která bude 
určovat, zda skupiny, jejíž členové dodržují jistá pravidla chování, převládnou.0

S vědomím faktu, že člověk se stal člověkem a vyvíjel rozum a jazyk po dobu 
nějakého miliónu let, co žil ve skupinách držených pohromadě společnými pravidly 
chování, a že jedním z prvních použití rozumu a jazyka muselo být vyučování a 
prosazování těchto ustavených pravidel, bude užitečné podívat se nejprve na vývoj 
pravidel, která byla sledována pouze v praxi, a teprve potom se obrátit k problému 
jejich postupné slovní artikulace. Společenské řády sestávající z nejsložitějších 
systémů takovýchto pravidel chování nalézáme i mezi živočichy na velmi nízkém 
stupni vývoje. Pro naše nynější účely nezáleží na tom, že na těchto vývojových 
úrovních jsou pravidla většinou vrozená (nebo geneticky předaná) a jen málokterá 
naučená (nebo předaná "kulturně"). Nyní je už spolehlivě dokázáno, že učení hraje 
mezi vyššími obratlovci při předávání takovýchto pravidel důležitou roli, takže nová 
pravidla se mohou ve velkých skupinách rychle rozšiřovat a v případě izolovaných 
skupin produkovat specifické "kulturní" tradice.7 Na druhé straně není sporu o tom, 
že člověk je také ještě veden nejen naučenými, nýbrž též některými vrozenými 
pravidly. My se zde zajímáme hlavně o naučená pravidla a o způsob jejich předávání;  
avšak při zkoumání problému vzájemného vztahu pravidel chování a výsledného 
celkového řádu v jednáních nezáleží na tom, se kterým druhem pravidel máme co 
dělat, nebo zda oba druhy pravidel působí spolu, jak tomu obvykle bude.

Studium komparativního chování ukázalo, že v mnoha živočišných společnostech 
produkoval proces selektivní evoluce vysoce ritualizované formy a pravidla chování, 
jež mají za následek omezení násilí a dalších ničivých metod adaptace a jež tak 
zabezpečují mírový řád. Tento řád často spočívá ve vymezování území nebo 
"pozemků", což poslouží nejenom k eliminaci zbytečných bojů, nýbrž dokonce 
nahrazuje "represivní” kontrolu růstu populace "preventivní", například tak, že samec, 
který není schopen se pářit a vychovat mláďata, neobsazuje žádné území. Často 
nalézáme složité stavovské řády, které zabezpečují, že jen ten nejsilnější samec se 
bude rozplozovat. Nikdo, kdo studoval literaturu o živočišných společnostech, nebude 
považovat jen za metaforu, když jeden autor hovoří například o "propracovaném 
systému držby území” u raků potočních, o obřadné okázalosti, s níž je udržován,# 
nebo když jiný autor uzavírá popis soupeření mezi Čermáky a říká, že "vítězství 
nepřipadá silnému, nýbrž tomu, kdo je v právu - v právu jsou samozřejmě majitelé 
územf.9

Nemůžeme zde uvést více než jen těch několik málo příkladů z fascinujícího 
světa, který se nám těmito studiemi postupně odhaduje,10 ale musíme se věnovat 
problémům, které vznikají s tím, jak člověk, žijící v takovýchto skupinách ovládaných  
množstvím pravidel, postupně rozvijí rozum a jazyk a využívá je k výuce a prosazování 
pravidel. V tomto stádiu stačí vědět, že pravidla existovala, vykonávala funkci 
podstatnou pro zachování skupiny a byla účinně předávána a prosazována, ačkoli 
nebyla nikdy "vymyšlena", vyjádřena slovy nebo aniž měla nějaký "účel”, který by byl 
někomu znám.

Pravidlo znamená v tomto kontextu jednoduše sklon nebo dispozici jednat nebo 
nejednat jistým způsobem, což se projevuje v tom, co nazýváme postupů nebo obyčej. 
Jako takové bude jednou z deteminant jednání, která se však nemusí projevovat

76



v každém jednotlivém jednání, nýbrž může pouze převládat ve většině případů. Každé 
takovéto pravidlo bude vždy působit v kombinaci a často i v konkurenci s jinými 
pravidly nebo dispozicemi a jednotlivými impulsy; a to, jestli nějaké pravidlo 
v nějakém jednotl ivém případě převládne, bude záviset na síle sklonu, který vystihuje, 
a na dalších dispozicích nebo impulzech působících v téže době. Konflikt, který často  
vzniká mezi bezprostředními přáními a zabudovanými pravidly nebo zákazy, se jasně 
potvrzuje pozorováním zvířat.12

Je třeba zejména zdůraznit, že ty sklony nebo dispozice, které mají vyšší 
živočichové, budou mít často vysoce obecný a abstraktní charakter, to jest, budou 
zaměřeny na velice široké třídy jednání, které se mohou mezi sebou v detailech 
značně lišit. Budou v tomto smyslu jistě mnohem abstraktnější, než cokoliv, co může 
jazyk ve své zárodečné formě vyjádřit. Pro pochopení procesu postupné artikulace 
pravidel, která byla po dlouhou dobu zachovávána, je důležité si připomenout, že 
abstrakce, které ani zdaleka nejsou produktem jazyka, si mysl osvojila dlouho před 
tím, než vyvinula jazyk.13 Problém původu a funkce těchto pravidel, která ovládají 
jednání i myšlení, je tudíž problémem zcela odděleným od problému, jak začala být 
pravidla artikulována ve verbální formě. Není nejmenších pochyb o tom, že i dnes 
pravidla, která byla takto artikulována a mohou být komunikována jazykem, jsou jen 
částí celého komplexu pravidel, která vedou jednání člověka jako společenské bytosti. 
Pochybuji, zda se zatím komukoli podařilo artikulovat veškerá pravidla, která tvoří 
například "fair play".

Proces artikulace postupů
I na ty nejranější snahy náčelníků nebo hlav kmenů udržet řád se tak musí 

pohlížet jako na něco, co se odehrává uvnitř daného rámce pravidel, ačkoli to byla 
pravidla, která existovala jen jako "znalost jak" jednat a nikoli jako' "znalost, že" by 
pravidla mohla být vyjádřena takovými a takovými slovy. Jazyka se jistě k výuce 
pravidel brzy používalo, avšak jen jako prostředku označení jednotlivých jednání, 
kterých bylo zapotřebí nebo která byla v jednotlivých situacích zakázána. Stejně jako  
při osvojování si jazyka samotného se jednotlivec měl naučit jednat v souladu 
s pravidly nepodobováním jednotlivých jednání, jež jim odpovídala. Pokud není jazyk 
dostatečně rozvinut, aby obecná pravidla vyjádřil, neexistuje jiný způsob, jak 
pravidlům naučit. Ačkoli v tomto stádiu pravidla neexistují v artikulované formě, 
existují nicméně v tom smyslu, že ovládají jednání. A ti, kteří se první pokoušeli je 
vyjádřit slovy, nová pravidla nevymýšleli, nýbrž usilovali o vyjádření toho, co už 
znali.1*

Přestože je to dosud jen málo známo, bylo v mnoha oblastech jasně prokázáno, 
že jazyk často nedostatečně vyjadřuje to, co je mysl schopna vzít při determinaci 
jednání v úvahu, nebo že často nejsme schopni sdělit slovy to, co umíme dobře 
prakticky provádět.^ Souvisí to těsně se skutečností, že pravidla, která ovládají 
jednání, budou často mnohem obecnější a abstraktnější než cokoli, co může ještě 
jazyk vyjádřit. Takováto abstraktní pravidla jsou osvojována napodobováním
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jednotlivých jednání, z čehož jednotlivec získává "analogií" schopnost jednat i v jiných 
případech podle tčchže principů, které by však jako principy nikdy nemohl vyložit.

Pro naše účely to znamená, že nejenom v primitivním kmenu, nýbrž také 
v rozvinutějších společenstvích bude náčelník nebo vládce svou autoritu používat ke 
dvěma zcela odlišným účelům: bude ji používat k výuce nebo k prosazování pravidel 
chování, která má za ustavená, ačkoli nemusí mít nejmenší představu o tom, proč 
jsou důležitá nebo co na jejich dodržování závisí; bude také dávat příkazy k jednáním, 
která se mu zdají nutná k dosažení jednotlivých účelů. Vždy budou existovat prostory 
činnosti, do nichž nebude zasahovat, pokud budou jednotlivci uznaná pravidla 
dodržovat, avšak při jistých pří ležitostech, jako jsou lovecké výpravy,  stěhování nebo 
válčení, budou jeho příkazy muset jednotlivce vést ke konkrétním jednáním.

Odlišný charakter těchto dvou způsobů, jimiž se může autorita vykonávat, se 
ukáže i v relativně primitivních podmínkách na faktu, že v tom prvním případě může  
být její oprávněnost zpochybněna, zatímco v tom druhém nikoli: právo náčelníka 
vyžadovat určité chování bude záviset na obecném uznávání odpovídajícího pravidla, 
zatímco jeho příkazy účastníkům společného podniku budou určeny jeho plánem 
jednání a jednotlivými okolnostmi známými pouze jemu a nikoli nutně i ostatním. 
Bude to právě nutnost ospravedlnit příkazy prvního druhu, co vede k pokusům 
artikulovat pravidla, jež měla být pomocí příkazů prosazena. Takováto nutnost 
vyjádřit pravidla slovy vznikne též v případě sporů, k jejichž rozhodnutí byl náčelník 
povolán. Explicitní vyjádření ustaveného postupu nebo obyčeje verbálním pravidlem 
bude směřovat k dosažení souhlasu s jeho existencí a nikoli k vytvoření nějakého 
nového pravidla; jen zřídkakdy se dosáhne víc, než jen neodpovídajícího a částečného  
vyjádření toho, co je v praxi dobře známé.

Proces postupné slovní artikulace toho, co už dlouho bylo ustaveným postupem, 
musel být pomalý a složitý.^ Tápavým pokusům vyjádřit slovy to, co většina v praxi 
dodržovala, se obvykle nepodařilo vyjádřit pouze to, co jednotlivci při determinaci 
svého jednání skutečně brali v úvahu, nebo to naopak vyčerpat všechno. 
Neartikulovaná pravidla toho budou tudíž obsahovat jak více, tak méně, než co se 
verbální formuli podařilo vyjádřit. Na druhé straně bude artikulace často nutná proto, 
že "intuitivní" znalost nemusí dávat na určitou otázku jasnou odpověď. Proces 
artikulace bude tak někdy ve skutečnosti produkovat nová pravidla, i když nikoli 
záměrně. Avšak artikulovaná pravidla tím nenahradí úplně ta neartikulovaná, nýbrž 
budou působit a budou srozumitelná jen v rámci pravidel ještě neartikulovaných.

Zatímco tak proces artikulace již dříve existujících pravidel povede často 
k obměnám v souboru takovýchto pravidel, bude to mít malý vliv na přesvědčení, že 
takováto formulace pravidel nedělá nic více - ani není v její moci, aby dělala - než že 
nalézá a vyjadřuje pravidla již existující, což je úkol, v němž omylní Udé budou často 
chybovat, při jehož plnění však nemají možnost volného rozhodování. Na tento úkol 
se bude pohlížet jako na úkol objevování něčeho, co existuje, nikoli jako na úkol 
vytváření něčeho nového, i když výsledkem takovéhoto úsilí může být vytvoření 
něčeho, co předtím neexistovalo.

Zůstává to pravdou i tehdy, jak tomu bez pochyby často je, když ti, kteří jsou 
povoláni rozhodovat, jsou nuceni formulovat pravidla, podle nichž ještě nikdo 
nejednal. Mají na paměti nejen soubor pravidel, ale též řád v jednáních vyplývající
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z dodržování těchto pravidel, který lidé shledávají v probíhajícím procesu a jehož 
zachování může vyžadovat určitá pravidla. Může se ukázat, že zachovám' existujícího 
řádu v jednáních, k němuž všechna uznaná pravidla směřují, vyžaduje nějaké další 
pravidlo pro rozhodování sporů, na něž existující pravidla nedávají žádnou odpověď. 
V tomto smyslu se může nějaké pravidlo, které v žádném smyslu ještě neexistuje, 
přesto jevit v souboru existujících pravidel jako "implicitní", nikoli v tom smyslu, že by 
z nich bylo logicky odvoditelné, nýbrž v tom smyslu, že je zapotřebí dodatečného 
pravidla, mají-li ostatní pravidla dosáhnout svého záměru.

Pravidla ve faktech a normativní pravidla
Je dost důležité rozpoznat, že tam, kde máme co dělat s neartikulovanými 

pravidly, se rozlišení, které se zdá velmi jasné a nasnadě, pokud jde o artikulovaná 
pravidla, stává méně jasné a někdy je snad i nemožné. Je to rozlišení mezi 
deskriptivními pravidly, která zjišťují pravidelné opakování se jistých posloupností 
událostí (včetně lidského jednání), a normativními pravidly, která stanovují, že se 
takovéto posloupnosti "mají" konat. Je obtížně říci, ve kterém určitém stadiu 
postupného přechodu od zcela nevědomého podřizování se takovýmto pravidlům 
k jejich vyjádření v artikulované formě začne mít toto rozlišení smysl. Je vrozená 
zábrana, která člověku nebo živočichovi nedovoluje podniknout určité jednání, jíž si 
však vůbec nejsou vědomi, "normou"? Jde o "normu", když nějaký pozorovatel vidí,  
jak jsou přání a zábrana v konfliktu, jako v případě vlka u Konráda Lorenze, o jehož 
postoji říká, Že "jste mohli přímo vidět, jak by rád prokousnul protivníkovo nastavené 
hrdlo, ale  prostě nemůže"?!7 Nebo když dochází k vědomému konfliktu mezi určitým 
impulsem a pocitem, že "by se to nemělo dělat"? Nebo když je tento pocit vyjádřen 
slovy ("neměl bych"), ale je ještě aplikován pouze na sebe? Nebo když tento pocit 
sdílejí všichni členové skupiny, ačkoli ještě není artikulován jako verbální pravidlo, a  
jsou jím vedeni k vyjadřování nesouhlasu nebo dokonce k pokusům zbraňovat a 
trestat, je-li přestoupen? Nebo jen tehdy, je-li norma prosazována uznávanou 
autoritou nebo ustanovena v artikulované formě?

Zdá se, že specifický charakter obvykle připisovaný "normám", který způsobuje, 
že normy patří do jiné oblasti diskuse než výroky o faktech, náleží pouze 
artikulovaným pravidlům a i jim dokonce jen tehdy, je-li položena otázka, máme-li se 
jim podřizovat nebo ne. Dokud se takováto pravidla sledují pouze fakticky (buď vždy  
nebo alespoň ve většině případů) a jejich dodržování je zjistitelné jen ze skutečného 
chování, neliší se od deskriptivních pravidel; jsou významná jako jedna z determinant 
jednání, jako dispozice nebo zábrana, na jejichž působení usuzujeme z toho, co 
pozorujeme. Je-li takováto dispozice nebo zábrana produktem vyučování 
artikulovanému pravidlu, jeho vliv na skutečné chování zůstává stále faktem. Pro 
pozorovatele jsou normy vedoucí jednání jednotlivců ve skupině součástí determinant 
událostí, které vnímá a které mu umožňují vysvětlit celkový řád v jednáních, jak jej 
shledává.
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To samozřejmě nic nemění na tom, že náš jazyk je utvořen tak, že z výroku 
obsahujícího pouze deskripci faktů nelze vyvodit žádný platný závěr pro výrok o tom, 
jaká by ta fakta být měla. Avšak nikoli všechny závěry, které z toho bývají ěasto 
vyvozované, jsou nevyhnutelné. Neříká to nic víc, než že ze samotného výroku o faktu  
nelze vyvodit žádný výrok o vhodnosti, žádoucnosti nebo nutnosti jednání, ani žádné 
rozhodnutí, zda vůbec jednat. Výrok o jednání z něho může vyplývat, jen když je 
zároveň přijat jako žádoucí nějaký cíl, a argumentace nabude formy "jestliže chceš 
toto, musíš udělat ono". Jakmile je však předpoklad o žádoucím dli zahrnut 
v premisách, mohou z nich být odvozeny všechny druhy normativních pravidel

Pro primitivní mysl neexistuje žádné jasné rozlišení mezi jediným způsobem, 
jímž lze nějakého výsledku dosáhnout, a způsobem, jímž by měl být dosažen. Znalost 
příčiny a důsledku a znalost pravidel chování nejsou ještě rozlišitelné: existuje pouze 
znalost toho způsobu, jímž se musí jednat, aby se nějaký výsledek dosáhl. Pro dítě, 
které se učí sčítat nebo násobit, je způsob, jímž se to má dělat, zároveň jediným 
způsobem, jak dosáhnout zamýšleného výsledku. Až když objeví, že existují i jiné 
způsoby, než kterým ho naučili, a které ho rovněž povedou k tomu, co si přeje, může 
vzniknout konflikt mezi znalostí faktu a pravidly chování ustálenými ve skupině.

Rozdíl mezi veškerým účelovým jednáním a jednáním vedeným normou existuje 
pouze v tom smyslu, že v případě toho, co obvykle považujeme za účelové jednání, 
předpokládáme, že účel je jednající osobě znám, zatímco v případě jednání vedeného 
normou jí důvody, proč považuje jeden způsob jednání za možný k dosažení 
žádoucího výsledku a jiný za nemožný, často nebudou známé. Avšak považovat  jeden 
druh za vhodný a jiný za nevhodný je obojí výsledkem procesu selekce toho, co je 
efektivní, ať už je to důsledek jednotlivého jednání produkujícího výsledky žádané 
jednotlivcem, nebo důsledek jednání tohoto druhu, které vede nebo nevede 
k fungování skupiny jako celku. Důvodem, proč všichni jednotliví členové skupiny 
dělají určité věci určitým způsobem, často nebude to, že pouze tímto způsobem 
dosáhnou toho, co zamýšlejí, nýbrž že jen když jednají tímto způsobem, bude 
zachován ten řád skupiny, v němž budou jejich individuální jednání pravděpodobně 
úspěšná. Skupina mohla přetrvat jen proto, že její členové vyvinuli a předávali takové 
způsoby jednání, které způsobily, že skupina jako celek byla efektivnější než jiné; 
avšak důvod, proč se jisté věci dělají jistým způsobem, nemusí žádný člen skupiny 
znát.

Nikdo samozřejmě nikdy nepopíral, že existence norem v nějaké dané skupině 
lidí je faktem. Zpochybňováno však bylo, že z okolnosti, že normy jsou skutečně 
zachovávány, je možné vyvodit závěr, že by zachovávány být měly. Tento závěr je 
samozřejmě možné udělat, jen když se mlčky předpokládá, že pokračující existence 
skupiny je žádoucí. Je-li však takováto pokračující existence považována za žádoucí 
nebo se další existence skupiny jako entity s jistým řádem dokonce předpokládá jako 
fakt, pak z toho vyplývá, že její členové budou j istá pravidla chování muset zachovávat 
(ne ale nutně všechna ta, která jsou respektována nyní).i8
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Raný zákon
Nyní by už mělo být snadněji pochopitelné, proč ve všech raných civilizacích 

nalézáme zákon jako zákon "Médie a Persie, jenž neměnný jest" a proč všechna raná  
"zákonodárství" spočívala v úsilí zaznamenat a dát na vědomí zákon, který byl 
pojímán jako nezměnitelně daný. "Zákonodárce" se mohl snažit o očištění  zákona od 
předpokládaných kazů nebo o obnovu jeho někdejší čistoty, ale nepředpokládalo se, 
že by mohl udělat zákon nový. Historikové práva se shodují, že v tomto ohledu 
všichni slavní raní "zákonodárci" od Ur-Nammual9 a Chammurabiho po Šalamouna,  
Lykurga a autory dvanácti římských tabulí neměli v úmyslu vytvořit nový zákon, nýbrž 
pouze vyhlásit to, co zákonem je a vždycky bylo.20

Jestliže nikdo neměl moc nebo úmysl zákon měnit a pouze na starý zákon se 
pohlíželo jako na dobrý zákon, pak to neznamená, že zákon se přestal vyvíjet. 
Znamená to pouze to, že změny, které se udály, nebyly výsledkem záměru 
zákonodárce nebo jeho vědomého výtvoru. Vládci, jehož moc spočívala v široké míře 
na očekávání, že bude prosazovat zákon, o němž se mělo za to, že je dán nezávisle na 
něm, se tento zákon musel často zdát spíše překážkou v jeho úsilí o uvědomělou 
organizaci vládnutí, než prostředkem pro jeho vědomé účely. Právě v činnostech 
jejich poddaných, které vládci nemohli přímo řídit, často hlavně ve vztazích těchto 
poddaných a lidmi odjinud, se vyvíjela nová pravidla mimo zákon vládci prosazovaný, 
zatímco tento zákon měl tendenci ustrnout přesně do té míry, do jaké byl artikulován.

Růst na účelu nezávislých pravidel chování, která mohou vytvořit spontánní řád, 
se tak často odehrával v konfliktu se záměry vládců, kteří měli tendenci pokoušet se 
přeměnit svá panství na opravdovou organizaci. Právě v ius gentium (v obecném 
právu), v právu obchodníků a v praktikách přístavů a tržišť musíme hlavně hledat 
stupně ve vývoji práva, jenž vposledu umožnil otevřenou společnost. Snad by bylo 
možné dokonce říci, že rozvoj univerzálních pravidel chování nezačal uvnitř 
organizovaného společenství kmene, nýbrž spíše s prvním případem tiché naturální 
směny, kdy divoch položil na hranice svého kmene nějakou občtinu v očekávání, že 
někdo dá podobným způsobem dar na oplátku, a započal tak nový obyčej. Ať už tak  
nebo onak, nebylo to z příkazu vládců, že se začala přijímat obecná pravidla chování,  
nýbrž rozvojem obyčejů, na nichž se mohla zakládat očekávání jednotlivců.

Klasická a středověká tradice
Ačkoli myšlenka, že právo je produktem uvědomělé lidské vůle, byla poprvé plně  

rozvinuta v antickém Řecku, její vliv na skutečnou politickou praxi zůstával omezený. 
O klasických Athénách na vrcholu jejich demokracie se nám říká, že "v žádné době 
nebylo legální měnit zákon jednoduše nařízením shromáždění. Proti navrhovateli 
takového nařízení byla vznesena slavná "žaloba pro nezákonný postup", která, byla-li 
potvrzena soudy, nařízení zrušila a vystavila také navrhovatele těžkým pokutám, byla- 
li vznesena do roka".2l Změny v základních pravidlech správného chování, nomoi, 
mohlo být dosaženo jen složitou procedurou, jíž byl pověřen zvláště zvolený sbor, 
nomothetae. Nicméně v aténské demokracii již nalézáme první střety mezi
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neomezenou vůlí "suverénního" lidu a tradicí vlády zákona;22 a byla to hlavné 
skutečnost, že shromáždění často odmítalo být vázané zákonem, která způsobila, že 
se Aristoteles obrátil proti této formě demokracie, jíž dokonce odpíral právo nazývat 
se ústavou.22 Právě v diskusích z tohoto období nalézáme ono první vytrvalé úsilí 
jasně rozlišit zákon a konkrétní vůli vládce.

Římské právo, které tak hluboce ovlivnilo veškeré západní právo, bylo 
produktem uvědomělého vytváření zákonů dokonce ještě méně. Jako každé jiné rané 
právo bylo formováno v dobách, kdy "o zákonu a institucích společenského života se 
mělo za to, že existovaly vždycky a nikdo se neptal po jejich původu. Idea, že by 
zákon mohl být vytvořen člověkem, je myšlení raného národa cizí".24 Byla to pouze 
"naivní víra pozdějších pokročilejších dob, že veškerý zákon musí spočívat na 
zákonodárství".22- Klasické římské občanské právo, na němž bylo založeno konečné 
Justiniánovo sepsání, je skutečně téměř zcela produktem právníků, kteří zákon 
nalézali, a jen ve velmi malém rozsahu produktem zákonodárství.26 Soubor zákonů 
vyrůstal způsobem velmi podobným tomu, jímž se později vyvíjelo anglické zvykové 
právo, od nějž se lišil tím, že rozhodující roli měly spíše názory učených právníků (the 
jurisconsults) než rozhodnutí soudců - jednalo se spíše o postupnou artikulaci 
převládajících představ spravedlnosti než o zákonodárství.22 Až na konci tohoto 
vývoje, v Byzanci a nikoliv v Římě, a pod vlivem helénského myšlení, byly výsledky 
tohoto procesu kodifikovány za císaře Justiniána, jehož dílo bylo později chybně 
považováno za model práva vytvořeného vládcem a vyjadřujícího jeho "vůli”.

Západní Evropa však až do znovuobjevení Aristotelovy Politiky ve 13. století a 
do přijetí Justiniánova zákoníka v 15. století procházela jinou, skoro tisíciletou 
epochou, kdy právo bylo opět považováno za něco daného nezávisle na lidské vůli, 
něco, co má být objevováno, ne uděláno, a kdy se představa, že by zákon mohl být 
uvědoměle vytvářen nebo měněn, zdála téměř svatokrádežná. Tento postoj 
zaznamenaný mnoha ranějšími učenci22 klasicky popsal Fritz Kern a my nemůžeme 
udělat nic lepšího, než citovat jeho závěry:2?

Když se objeví případ, pro nějž nemůže být uveden žádný platný zákon, pak 
mužové zákona nebo soudcové udělají nový zákon ve víře, že to, co dělají, je 
starý dobrý zákon, ne sice výslovně zděděný, ale mlčky existující. Nový zákon 
tudíž nevytvářeli: "objevovali" ho. Jakýkoli jednotlivý soudní rozsudek, který my 
považujeme za jednotlivý závěr z obecně ustaveného právního pravidla, nebyl 
pro středověké myšlení nijak odlišitelný od zákonodárné činnosti společenství; 
v obou případech je skrytý, ale již existující zákon objevován, nikoli vytvářen. Ve 
středověku neexistuje nic takového jako "první aplikace právního pravidla". 
Zákon je starý; nový zákon je rozpor ve slovech; neboť nový zákon je buď 
explicitně nebo implicitně odvozen ze starého, nebo je s ním v rozporu a pak 
není právoplatný. Fundamentální idea zůstává táž; starý zákon je pravý zákon a  
pravý zákon je starý zákon. Podle středověkých idejí není tudíž nařízení nového 
zákona vůbec možné; a jakékoli zákonodárství a reforma právaje pojímána jako 
obnovení starého dobrého zákona, který byl porušen.
Dějiny intelektuálního rozvoje, v němž se od 13. století a hlavně na evropském 

kontinentě začalo na tvorbu zákonů pomalu a postupně stále více pohlížet jako na akt 
uvědomělé a neomezené vůle vládce, jsou příliš dlouhé a složité na to, abychom je
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zde vylíčili. Z podrobných studií tohoto procesu se zdá, že úzce souvisejí se 
vzestupem absolutní monarchie, kdy se formovaly představy, které později ovládly 
aspirace demokrade.30 Tento vývoj byl doprovázen tím, že tato nová moc stanovovat 
nová pravidla správného chování stále více vplývala do mnohem starší moci, kterou 
vládci vždycky vykonávali, totiž jejich moci organizovat a řídit aparát vládnutí, až se 
obě moci k nerozpletení promíchaly a vzniklo to, co se začalo považovat za jedinou 
moc "zákonodárství".

Hlavní odpor proti tomuto vývoji pocházel od tradice "přirozeného práva". Jak 
jsme viděli, pozdní španělští scholastici užívali výrazu "přirozený" jako technického 
termínu k označení toho, co nebylo nikdy "vymyšleno" nebo uvědoměle vytvořeno, 
nýbrž vyvinulo se v odpovědi na nutnost situace. Avšak i tato tradice ztratila svou 
moc, když se v 17. století "přirozenému právu" začalo rozumět jako vědomému 
výtvoru "přirozeného rozumu".

Jedinou zemí, které se podařilo zachovat tradici středověku a vystavět na 
středověkých "svobodách" moderní pojetí svobody podřízené zákonu, byla Anglie. 
Zčásti to bylo dáno faktem, že Anglie unikla přijímání pozdního římského práva ve 
velkém a s tím i pojetí zákona jako výtvoru nějakého vládce; pravděpodobně to ale 
bylo více dáno okolností, že právníci zvykového práva vyvinuli koncepce poněkud 
podobné tradici přirozeného práva, avšak nevyjádřili je zavádějící terminologií této 
školy. Nicméně "v 16. a raném 17. století nebyla ještě politická struktura Anglie 
fundamentálně odlišná od struktury kontinentálních zemí a nemuselo se stále ještě 
zdát jisté, že se nevyvine ve vysoce centralizovanou absolutní monarchii jako země na  
kontinentě".3i To, co tomuto vývoji zabránilo, byla hluboce zapuštěná tradice 
zvykového práva, které nebylo pojímáno jako produkt něčí vůle, nýbrž spíše jako 
zábrana proti každé moci, včetně mod krále - tradice, kterou Edward Coke bránil 
proti králi Jamesu I. a Francisku Baconovi a kterou Matthew Hale na kond 17. 
století mistrovsky znovu vyložil ve sporu s Thomasem Hobbesem.32

Svoboda Britů, kterou v 18. století zbytek Evropy začal tolik obdivovat, tak 
nebyla původně produktem oddělení zákonodárné a výkonné moci, jak Britové sami 
mezi prvními začali věřit a jak Montesquieu později učil svět, nýbrž spíše výsledkem 
faktu, že právem, které ovládalo rozhodování soudů, bylo zvykové právo, to jest právo 
existujíd nezávisle na vůli kohokoli a zároveň závazné pro nezávislé soudy a těmito 
soudy rozvíjené; právo, do kterého parlament jen zřídkakdy zasahoval, a když ano, 
pak hlavně proto, aby vyjasnil nejasné body v dané soustavě práva. Bylo by možné 
dokonce říci, že jakési oddělení mod vyrostlo v Anglii nikoli proto, že jenom 
"zákonodárný sbor" samotný vytvářel zákon, nýbrž proto, že ho nevytvářel: neboť 
zákon byl určován soudy nezávisle na mod, která organizovala a řídila vládnutí, 
jmenovitě na té mod, která byla zavádějícím způsobem nazývána "zákonodárný sbor".

Příznačné vlastnosti zákona vznikajícího ze zvyklosti a precedentu
Důležitým poznatkem, k němuž vede pochopení procesu vývoje zákona, je, že 

pravidla, která z něho povstávají, budou nutně mít jisté vlastnosti, jež zákony
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vymyšlené nebo vytvořené nějakým vládcem mohou, ale nemusejí mít, a 
pravděpodobně je budou mít jen tehdy, jsou-li modelována podle toho druhu 
pravidel, která pramení z artikulace již dříve existujících postupů. Až v příští kapitole 
budeme s to plně vylíčit všechny charakteristické vlastnosti zákona, který je takto 
utvářen, a ukázat, že poskytl měřítko pro to, co političtí filosofové dlouho považovali 
za zákon v pravém smyslu slova, jak byl obsažen v takových výrazech, jako "panství 
zákona" nebo "vláda zákona", "vláda v podmínkách zákona" nebo "oddělení moci". 
V tomto bodě chceme zdůraznit pouze jednu ze zvláštních vlastností tohoto "nomos" 
a jen stručně se zmíníme o ostatních s tím, že o nich budeme diskutovat později. 
Zákon bude spočívat v pravidlech nezávislých na účelu, v pravidlech, která ovládají 
vzájemné chování jednotlivců, jsou určena pro použití na neznámý počet dalších 
případů, a tím, že definují chráněnou oblast každého, umožňují, aby se utvářel řád v 
jednáních, v němž si jednotlivci mohou dělat proveditelné plány. Budeme se zpravidla 
odvolávat na tato pravidla jako na abstraktní pravidla chování, a i když je toto ozna
čení neadekvátní, pro bezprostřední účel ho provizorně budeme používat. Tůn 
určitým bodem, který bychom zde chtěli osvětlit, je, že takovéto právo, které, ob
dobně jako zvykové právo, povstává ze soudního procesu, je nutně abstraktní v tom 
smyslu, v jakém právo vytvořené příkazy vládce být nemusí.

Tvrzení, že právo spočívající na precedentu je spíše více než méně abstraktní než 
právo vyjádřené ve verbálních pravidlech, stojí v takovém protikladu proti široce 
zastávanému názoru - zřejmě větší měrou právníky na kontinentě než v anglo-saské 
oblasti - že potřebuje širší odůvodnění. Ústřední bod nelze pravděpodobně vyjádřit 
lépe, než slavným výrokem velkého soudce z 18. století Lorda Mansfielda, který 
zdůraznil, že zvykové právo "se neskládá z jednotlivých případů, nýbrž z obecných 
zásad, které jsou těmito případy ilustrovány a vysvětleny" .33 Znamená to, že součástí 
postupu soudce soudícího podle zvykového práva je, že z precedentů, které ho vedou, 
musí být s to odvodit pravidla univerzálního významu, která mohou být aplikována na 
nové případy.

Hlavním zájmem soudce soudícího podle zvykového práva musejí být očekávání, 
která si strany nějaké transakce mohly rozumně vytvořit na základě obecných 
postupů, na nichž stávající řád v jednáních spočívá. Při rozhodování o tom, která 
očekávání jsou v tomto smyslu rozumná, může brát v úvahu pouze takové postupy 
(zvyklosti nebo pravidla), které skutečně mohly determinovat očekávání stran, a 
taková fakta, o kterých se může mít za to, že jim byla známa. A tyto strany mohly být 
s to vytvářet společná očekávání za situace, která mohla být v některých ohledech 
jedinečná, jenom proto, že interpretovaly situaci pomocí představ o správném 
chování, které jim nemuselo být známé ve formě artikulovaného pravidla.

Takováto pravidla, o nichž se má za to, že vedla očekávání v mnoha podobných 
situacích v minulosti, musejí být abstraktní v tom smyslu, že se vztahují k omezenému  
počtu relevantních okolností a že jsou aplikovatelná bez ohledu na jednotlivé 
důsledky, které se nyní objeví jako důsledek jejich aplikace. Předtím, než je soudce 
povolán rozhodnout daný případ, obě sporné strany k dosažení svých vlastních dlů již 
jednaly, a většinou za určitých okolností, jež nejsou žádné instanci známé; a 
očekávání, jež  vedla jejich jednání a jež se jedné z nich zhatila, byla založena na tom,
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co strany považovaly za zavedený postup. Úkolem soudce bude říci jim, co jejich 
očekávání vést mělo, ne proto, že jim někdo měl říci, že je to tak pravidlem, nýbrž 
proto, že je to zavedená zvyklost, kterou měli znát. Otázkou pro soudce zde nikdy 
nemůže být to, zda bylo skutečně podniknuté jednání nutné z nějakého vyššího 
hlediska, nebo zda sloužilo určitému výsledku, který si přála nějaká autorita, nýbrž 
jen to, zda chování, o kterém se vede spor, bylo v souladu s uznávanými pravidly. 
Jediným veřejným statkem, o který mu může jít,  je dodržování těch pravidel, na která 
se jednotlivci mohou rozumně spoléhat. Nezajímá ho žádný další účel, k jehož 
dosažení mohl někdo zamýšlet pravidel využít a o němž nutně většinou nic neví; 
a pravidla bude muset aplikovat, i když se mu v jednotlivém případě budou známé 
důsledky zdát zcela nežádoud.34 pfi tomto úkolu nesmí věnovat žádnou pozornost 
jakýmkoli přáním nějakého vládce nebo jakémukoli "státnímu zájmu”, jak často 
soudci soudící podle zvykového práva zdůrazňovali. To, co jeho rozhodování musí 
vést, není vůbec znalost toho, co v určité chvíli vyžaduje celá společnost, nýbrž 
výlučně to, co vyžadují obecné zásady, na nichž je choď společenského řádu založen.

Zdá se, že neustálá nutnost artikulovat pravidla tak, aby bylo možné 
v precedentech, jež ho vedou, rozlišovat mezi relevantním a náhodným, vytváří 
u soudce soudícího podle zvykového práva schopnost objevovat obecné zásady, 
schopnost, kterou zřídkakdy získává soudce, který pracuje s domněle úplným 
katalogem aplikovatelných pravidel. Nejsou-li generalizace dodávány již hotové, 
schopnost formulace abstrakcí se udržuje zjevně stále živá, přičemž mechanické 
užívání verbálních formulí má tendenci ji umrtvit. Soudce soudící podle zvykového 
práva si musí být velmi dobře vědom, že slova jsou vždy jen nedokonalým vyjádřením 
toho, co se jeho předchůdci usilovně snažili artikulovat.

Mají-h dnes příkazy zákonodárce často formu oněch abstraktních pravidel, která 
povstala z procesu soudních rozhodování, je tomu tak proto, že byly vytvářeny podle 
tohoto modelu. Je však vysoce nepravděpodobné, že jakýkoli vláďce, který by měl 
záměr organizovat činnosti svých poddaných k dosažení určitých předvíďatelných 
výsledků, by tohoto účelu kdy dosáhl stanovením univerzálních pravidel zaměřených 
na ovládání činností každého stejně. Sám sebe omezovat, jak to dělá soudce, na 
prosazování jen takovýchto pravidel, bude vyžadovat dávku sebezapření, kterou nelze  
očekávat od toho, kdo je zvyklý vydávat specifické příkazy a být ve svém rozhodování 
veden momentálními potřebami. Není pravděpodobné, že abstraktní pravidla vymyslí 
někdo, komu jde o určité výsledky. Právě potřeba zachovat řád v jednání, který nikdo 
nevytvořil, který je však narušován jistými druhy chování, si vynutila definovat ty 
druhy chování, které je třeba potlačovat.

Proč musí zákonodárství vyrostlý zákon opravovat
Skutečnost, že všechny zákony vzešlé z úsilí o artikulaci pravidel chování budou 

nutně mít některé žádoucí vlastnosti, jež nemají nutně příkazy nějakého zákonodárce, 
neznamená, že se v jiných ohledech takovýto zákon nemůže vyvíjet velmi nežádoucím 

směrem a že když k tomu dojde, že opravy uvědomělým zákonodárstvím nemohou
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být jediným uskutečnitelným způsobem, jak to řešit. Spontánní proces růstu může 
z mnoha různých důvodů vést do slepé uličky, z níž se nemůže vyprostit svými 
vlastními silami, nebo ho tyto síly alespoň neopraví dost rychle. Rozvoj 
precedenčního práva je v některých ohledech druhem jednosměrné ulice: když už 
urazilo v jednom směru značnou vzdálenost, často se už nemůže vrátit po svých 
stopách zpět, vidí-li se, že některé implikace dřívějších rozhodnutí jsou jasně 
nežádoucí. Skutečnost, že právo, které se vyvíjelo tímto způsobem, má některé 
žádoucí vlastnosti, nedokazuje,, že to bude dobré právo vždycky nebo že některá z 
jeho pravidel nemusejí být dokonce velmi špatná. Neznamená to tudíž, že se můžeme 
bez zákonodárství zcela obejít.35

Je pro to mnoho dalších důvodů. Jedním z nich je, že rozvoj práva soudnictvím 
je nutně postupný a může se ukázat jako příliš pomalý na to, aby přivodil žádoucí 
rychlou adaptaci práva na zcela nové okolnosti. Snad nejdůležitější však je, že je pro 
soudní rozhodování nejenom obtížné, nýbrž též nežádoucí zvracet vývoj, který se již 
uskutečnil a u kterého se až zpětně zjistí, že vedl k nežádoucím důsledkům, či byl 
vyloženě neblahý. Soudce neplní své poslání, jestliže maří rozumná očekávání 
vyvolaná dřívějšími rozhodnutími. Ačkoli může zákon rozvíjet tím, že bude 
rozhodovat záležitosti, které jsou opravdu nejasné, nemůže ho skutečně měnit nebo 
ho může tam, kde bylo pravidlo pevně zavedeno, měnit nanejvýše jen velmi postupně; 
ačkoli může jasně uznávat, že nějaké jiné pravidlo by bylo lepší, nebo správnější, bylo  
by zřetelně nesprávné aplikovat ho na transakce, které se uskutečnily, když se 
považovalo za platné jiné pravidlo. V takovýchto situacích je žádoucí, aby bylo nové 
pravidlo známé dříve, než se začne prosazovat; a to může být uskutečněno jedině 
vyhlášením nového pravidla, které má být v budoucnu uplatňováno. Je- li třeba zákon 
reálně změnit, nový zákon může správně plnit vlastní funkci každého zákona, totiž 
usměrňovat očekávání, jen je-li známý dříve, než je aplikován.

Nutnost takovýchto radikálních změn jednotlivých pravidel může být dána 
různými příčinami. Může vyplývat jednoduše z rozpoznání, že nějaký minulý vývoj 
spočíval na omylu, nebo že vedl k důsledkům, které byly později rozpoznány jako 
nespravedlivé. Avšak nejčastější příčinou je pravděpodobně to, že vývoj nového 
zákona byl v rukou členů určité třídy, jejíž tradiční názory způsobovaly, že se 
považovalo za správné to, co nemohlo vyhovět obecnějším požadavkům na 
spravedlnost. Nemůže být pochyb o tom, že v takových oblastech, jako je zákon o 
vztazích mezi pánem a sluhou,36 majitelem půdy a pachtýřem, věřitelem a dlužníkem 
a v moderní době mezi organizovaným podnikáním a jeho zákazníky, byla pravidla do 
značné míry formována názory jedné ze stran a jejich určitými zájmy - zejména tam,  
jak to platívalo v prvních dvou uvedených případech, kde se soudci rekrutovali téměř 
výhradně z jedné dotyčné strany. To, jak uvidíme, neznamená, Že " spravedlnost je 
iracionálním ideálem", jak se tvrdilo, a že "z hlediska racionálního uvažování existují 
pouze zájmy lidských bytostí a odtud konflikty zájmů",37 přinejmenším, pokud pod 
pojmem zájmy nerozumíme jen jednotlivé záměry, nýbrž dlouhodobé možnosti 
nabízené různými pravidly různým členům společenství. Dokonce ještě méně platí, 
jak to vyplývalo z těchto tvrzení, že zjištěný posun nějakého pravidla ve prospěch 
určité skupiny je možné napravit jen jeho opačným posunutím ve prospěch té druhé. 
Avšak situace, kdy se zjistí, že nějaká dosud přijímaná pravidla jsou nespravedlivá ve
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světle obecnějších zásad spravedlnosti, mohou opravdu vyžadovat revizi nejen 
jednotlivých pravidel, nýbrž celých úseků zavedeného systému precedeněního práva. 
To je víc, než může vykonat rozhodování o jednotlivých případech ve světle 
existujících precedentů.

Původ zákonodárných sborů
V dějinách nelze určit moment, kdy moc uvědoměle měnit právo v tom smyslu, 

v jakém jsme ho uvažovali, byla výslovně svěřena nějaké autoritě. Vždy však nutně 
existovala nějaká autorita, která měla moc vytvořit právo odlišného druhu, totiž 
pravidla vládní organizace a právě tito existující tvůrci veřejného práva postupně 
získávali moc měnit také pravidla správného chování ruku v ruce s tím, jak se začala  
zjišťovat nutnost takovýchto změn. Jelikož takováto pravidla chování musela být 
prosazována vládní organizací, zdálo se přirozené, že ti, kteří tuto organizaci určují, 
by měli také určovat pravidla, která mají být prosazována.

Zákonodárná moc ve smyslu určovat pravidla vládnutí tudíž existovala dlouho 
předtím, než byla potřebnost mod oprávněné měnit univerzální pravidla správného 
chování vůbec zjištěna. Vládcové, postavení před úkol prosazovat dané právo a 
organizovat obranu a různé služby, měli už dlouhou zkušenost potřeby stanovovat 
pravidla pro své úředníky a podřízené a nedělali asi žádné rozdíly mezi  tím, zda mají  
tato pravidla čistě administrativní charakter nebo slouží úkolu prosazovat 
spravedlnost. Přesto vládce obvykle zjistil, že je pro něj výhodné vyžadovat pro 
organizační pravidla stejnou důstojnost, jaké se obecně těšila univerzální pravidla 
správného chování.

Považovalo-li se však stanovování takovýchto pravidel vládní organizace dlouho 
za "výsadní právo" její hlavy, potřeba dosáhnout pro její opatření schválení či souhlasu  
zastupitelského či jinak vytvořeného sboru, vznikla často právě proto, že o vládci 
samotném se mělo za to, že je vázán ustanoveným právem. A když musel, jako při 
vybírání příspěvků v penězích nebo službách na účely vlády, použít násilí ve formě, 
která nebyla jasně předepsána ustavenými pravidly, musel se předtím ujistit o 
podpoře alespoň svých nejmocnějších poddaných. Bude tudíž velmi často obtížné 
rozhodnout, zda tito byli povoláni pouze dosvědčit, že to či ono je ustaveným právem, 
nebo schválit jednotlivé uložení daní nebo opatření považované za nezbytné pro 
určitý dl.

Je tudíž zavádějíd pojímat rané zastupitelské sbory jako "zákonodárné" v tom 
smyslu, v jakém tento výraz používali později teoretici. Tyto sbory se primárně 
nezabývaly pravidly správného chování nebo rtomos. Jak to vysvětluje F.W. 
Maitland:38

Čím hlouběji do minulosti sledujeme stopy naší historie, tím méně můžeme 
vyznačit jasnou demarkační čáru mezi různými funkcemi státu: jedna a tatáž 
instituce je zároveň zákonodárným shromážděním, vládní radou a soudním 
dvorem... Po dlouhou dobu trvali političtí teoretici minulosti na rozlišování mezi 
zákonodárnými a ostatními funkcemi vlády, a toto rozlišení je samozřejmě
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důležité, i když není vždy snadné dokonale přesné vyznačit dělíd linie. Zdá se 
však nutné poznamenat, že statutární moc není v žádném případě omezena na 
oblast, kterou by za doménu zákonodárství považoval právník nebo politický 
filosof. Velký počet statutů by klasifikoval spíše jako privilegia než jako leges 
(zákony); statut nestanovuje žádná obecná pravidla, nýbrž se zabývá pouze 
jednotlivým případem.
Právě v souvislosti s pravidly vládní organizace se uvědomělé vytváření "zákonů" 

stalo důvěrně známým a každodenním postupem; každý nový počin vlády nebo každá  
změna v její struktuře vyžadovala nějaká nová pravidla pro její orgány. Stanovování 
takovýchto nových pravidel se tak stalo přijímaným postupem dlouho předtím, než 
kdokoli začal pomýšlet na to, aby ho využil ke změně ustavených pravidel správného 
chování. Když však takové přání vzniklo, bylo téměř nevyhnutelné, aby byl tento úkol 
svěřen sboru, který vždycky zákony v jiném smyslu slova vytvářel a po kterém se často  
také žádalo, aby dosvědčil, co ustavená pravidla správného chování jsou.

Loajalita a suverenita
Z představy, že zákonodárství je jediným zdrojem zákona, se odvozují dvě 

myšlenky, které se v moderní době začaly přijímat jako téměř samozřejmé a které 
vykonávaly velký vliv na politický vývoj, ačkoli jsou zcela odvozeny z onoho mylného 
konstruktivismu, v němž přežívají ranější antropomorfní falešné představy. První 
z nich je přesvědčení, že musí existovat nejvyšší zákonodárce, jehož moc nemůže být 
omezená, protože by to vyžadovalo nějakého ještě vyššího zákonodárce a tak dále až 
do nekonečna. Tou druhou je, že cokoli stanovené nejvyšším zákonodárcem je 
zákonem a že jen to je zákonem, co vyjadřuje jeho vůli.

Představa nezbytnosti neomezené vůle nejvyššího zákonodárce, která počínaje 
Baconem, Hobbesem a Austinem sloužila jako domněle nepopiratelné odůvodnění 
absolutní moci, nejprve monarchů a později demokratických shromáždění, se zdá 
samozřejmá, jen je-li výraz zákon omezen na pravidla, která řídí uvědomělá a 
vzájemně slaďovaná jednání nějaké organizace. Takto interpretován se zákon, který 
v ranějším smyslu nomos měl být bariérou každé moci, stává namísto toho nástrojem 
používání mod.

Negativní odpověď, kterou právní pozitivismus dává na otázku, zda mohou 
existovat účinné meze mod nejvyššího zákonodárství, by byla přesvědčivá jen tehdy, 
kdyby bylo pravdou, že každý zákon je vždycky produktem uvědomělé "vůle" 
zákonodárce, a že tuto moc nemůže účinně omezit nic, kromě jiné "vůle" téhož 
druhu. Autorita zákonodárce však vždycky spočívá na něčem, co se musí jasně 
odlišovat od projevu vůle v nějaké konkrétní projednávané záležitosti, a může být 
tudíž rovněž tímto zdrojem, z něhož svou autoritu čerpá, omezena. Tímto zdrojem je 
převládajíd mínění, že zákonodárce je oprávněn předepisovat pouze to, co je 
správné, přičemž se toto mínění týká nikoli konkrétního obsahu pravidla, nýbrž 
obecných vlastností, které každé pravidlo správného chování musí mít. Moc 
zákonodárce tak spočívá na obecném názoru na jisté vlastnosti, jež by zákony, které
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vytváří, měly mít, a jeho vůle může získat podporu mínění jen tehdy, jestliže její 
vyjádření tyto vlasti má. Později budeme muset prozkoumat hlouběji toto rozlišení 
mezi vůlí a míněním. Zde musí stačit, když řekneme, že termín "mínění" na rozdíl od 
projevu vůle v nějaké záležitosti, budeme používat k označení všeobecné tendence 
schvalovat některé jednotlivé projevy vůle a neschvalovat jiné podle toho, zda mají 
nebo nemají jisté vlastnosti, které ti, kteří daný názor mají, nebudou zpravidla 
schopni specifikovat. Dokud zákonodárce uspokojuje očekávání, že to, na čem se 
usnese, bude tyto vlastnosti vykazovat, bude mít v jednotlivostech obsahu svých 
usnesení volnost a v tomto smyslu bude "suverénní". Avšak loajalita, na níž tato 
suverenita spočívá, závisí na tom, jak vládce uspokojuje jistá očekávání týkající se 
obecného charakteru těchto pravidel, přičemž tato loajalita pomine, budou-li tato 
očekávání zklamána. V tomto smyslu každá moc na mínění spočívá a je jím omezena,  
jak to naprosto jasně viděl David Hume.39

To, že každá moc spočívá v tomto smyslu na mínění, platí o moci absolutního 
diktátora naprosto stejně jako v případě moci jakékoli jiné autority. Jak to diktátoři 
ve všech dobách sami nejlépe věděli, i ta nejmocnčjší diktatura se začne rozpadat, 
přijde-li o podporu míněná. Toto je důvod, proč diktátorům tolik záleží na manipulaci  
mínění prostřednictvím co největší kontroly informací, jaká je v jejich moci.

Účinné omezení moci zákonodárného tělesa tudíž nevyžaduje další 
organizovanou moc nad ním, schopnou kolektivního jednání; může jím být stav 
mínění, který způsobuje, že pouze jisté druhy příkazů, jež legislativa vydává, jsou 
přijímány jakožto zákony. Takovéto mínění se nebude zajímat o jednotlivý obsah 
rozhodnutí legislativy, nýbrž o obecné vlastnosti onoho druhu pravidel, jaká se od 
zákonodárce čekají a jaká jedině je lid ochoten podpořit. Tato moc mínění nespočívá 
na schopnosti těch, kdo ho zastávají, podniknout nějakou společně dohodnutou akci, 
nýbrž je to pouhá negativní moc odepřít tu podporu, na níž moc zákonodárce 
vposledu spočívá.

Není žádný rozpor v existenci stavu mínění, které přikazuje implicitní poslušnost 
zákonodárci, pokud se přidržuje obecného pravidla, ale poslušnost mu odmítá, když 
přikazuje konkrétní jednání. A to, zda je konkrétní rozhodnutí zákonodárce ihned 
uznatelné za platný zákon, nemusí záviset pouze na tom, zda se k rozhodnutí dospělo 
předepsaným způsobem, nýbrž může také záviset na tom, zda jej tvoří univerzální 
pravidlo správného chování.

Neexistuje tudíž logická nutnost, že nejvyšší moc musí být všemocná. 
Ve skutečnosti to, co všude nejvyšší mocí je, totiž ono mínění, které plodí loajalitu, 
bude omezenou mod, ačkoli vposledku moc všech zákonodárců omezuje. Tato 
nejvyšší moc je tudíž mod negativní, avšak jako moc odepřít loajalitu omezuje 
veškerou pozitivní moc. A ve svobodné společnosti, v níž veškerá moc spočívá na 
mínění, bude tato nejvyšší moc mod, která nic neurčuje přímo, a přesto řídí veškerou  
pozitivní moc tím, že toleruje pouze jisté druhy výkonu této mod.

Tato omezení veškeré organizované mod, a zejména mod zákonodárce, by 
samozřejmě mohla být účinnější a pohotověji použitelná, kdyby se explidtně stanovila  
kritéria, pomod nichž by se mohlo určit, zda určité rozhodnutí může nebo nemůže 
být zákonem. Avšak omezení, která na zákonodárství dlouhou dobu skutečně
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působila, byla sotvakdy náležitě vyjádřena slovy. Pokusit se o to bude jedním z našich  
úkolů.

Poznámky
• Julius Paulus, římský právník ze 3. stol. př. Kr. v Digests 50.17.1: "To, co je správné, není odvozeno z 

pravidla, nýbrž pravidlo vzniká z naší znalosti toho, co je správné*. Viz též pozorování glosátora 
Francisca Accursia, glosa k Digest 1,1.1, odst. 9: Pochází ovšem právo ze spravedlnosti, tak jako ze své 
matky, dříve tudíž byla spravedlnost než právo*. K celému komplexu problémů diskutovaných v této 
kapitole viz PETER STEIN, Regulae Juris, (Edinburgh, 1966), zejména str. 20: *lex (zákon) byl 
původně vyhlášením ius (práva).*

1 BERNARD REHFELD, Die Wurzeln desRechts, (Berlin, 1951), str. 67:
Vznik jevu zákonodárství... znamená v lidských dějinách vynález umění dělat právo a neprávo. Až 

posud se věřilo, že právo se nemůže stanovovat, nýbrž pouze uplatňovat jako něco, co je tu odjakživa. 
Měřen touto představou měl vynález zákonodárství asi nejtěžší důsledky ze všech - těžší než vynález 
ohně nebo střelného prachu - neboť nejvíce ze všech vložil osud ílověka do jeho rukou.

2 Tuto iluzi, charakteristickou pro mnohé myslitele naší doby, vyjádřil LORD KEYNES v dopise 
adresovaném mně z 28. června 1944, citovaném v R.F. HARROD, The Life of John Maynard Keynes, 
(London, 1951), str. 436, v němž při komentování mé knihy The Road to Serfdom (Cesta do otroctví) 
poznamenal, že "nebezpečné činy, jež se mohou klidně dělat ve společenství, které myslí a cítí správně, 
by byly cestou do pekla, kdyby je dělali ti, kteří myslí a cítí špatně*.

3 DAVID HUME, Treatise II, str. 306:
I když je možné, aby lidé udržovali malou nekultivovanou společnost bez vlády, je nemožné, aby 

udrželi společnost jakéhokoli druhu bez spravedlnosti a dodržování tří fundamentálních zákonů 
týkajících se stability vlastnění, převodu majetku dohodou a dodržování slibfi. Tyto věci tudíž vládu 
předcházejí.

Viz též ADAM FERGUSON, Principles of Moral and Political Science, (Edinburgh, 1792), sv. I, 
str. 262:

Prvním účelem souhry a konvence z hlediska člověka není dát vzniknout společnosti, nýbrž 
zdokonalit společnost, v níž se již přirozeně nachází; neustavit podřízenost, nýbrž opravovat výstřelky 
podřízenosti již ustavené: a tím materiálem, na nějž má politický génius člověka působit, není, jak si 
představovali básníci, rozptýlený kmen, jehož členové by měli být ze stavu individuality shromážděni do 
houfu kouzlem hudby nebo přednáškami z filosofie. Je to naopak materiál, jenž je mnohem blíže k 
bodu, k němuž jej má politické jednání přivést, je to houf lidí shromážděných z pouhého instinktu; lidí 
postavených do vztahu podřízenosti mezi rodičem a dítětem, mezi urozeným a plebejcem, když ne mezi 
bohatým a chudým, nebo do vztahů založených na nějakém jiném nahodilém, když ne původním, 
rozlišení a právě tyto stavy podřízenosti jsou tím, co ve skutečnosti vytváří vztah moci a závislosti, jímž 
jsou nemnozí s to ovládat mnohé a část má nadvládu nad celkem;
a CARL MENGER, Problems of Economics and Sociology, (Urbana, III., 1963), zejména str. 227:

Národní právo ve své nejpůvodnější formě tak není, aby bylo jisto, výsledkem nějaké smlouvy nebo 
úvahy směřující k zajištění obecného blahobytu. Vskutku asi není dáno s národem, jak historická škola 
tvrdí. Je spíše starší než národ. Vskutku je to jedno z nejpevnějších pout, jímž se obyvatelstvo nějakého 
území stává národem a dosahuje státní organizace.

4 Viz GILBERT RYLE "Vědění jak a vědění že", Proceedings of the Aristotelian Society, 1945-6, a The 
Concept of Mind, (London, 1949), kap. 2., viz též můj esej "Pravidla, vnímání a srozumitelnost*, 
Proceedings of the Britisch Academy, XLVIII, 1962, přetištěno v mých SPPE, (London a Chicago, 1967).

5 Viz STEN GAGNĚR, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, (Uppsala, 1960; ALAN GEWIRT, 
Marsilius of Padua, Defender of Peace, (New York, 1951 a 1956); a T.F.T. PLUCKNETT, Statutes and 
their Interpretation in the First Half of the Fourteenth Century, (Cambridge, 1922).

6 Viz můj esej ‘Poznámky o vývoji pravidel chování* v SPPE.
7 Nejlépe dokumentovaným a nejúpiněji studovaným případem rozvoje odlišných "kulturních" tradic mezi 

oddělenými skupinami zvířat téhož druhu je případ plemene japonských opic, které se poměrně 
nedávno tím, že lidé rozšířili jejich chov, rozštěpilo na dvě odlišné skupiny, u kterých se zakrátko 
zjistilo, že získaly jasně rozlišitelné kulturní rysy. Viz o tom též J.E. FRISCH, "Výzkum chování 
primátů v Japonsku", American Anthropologist LXJ, 1959; F. IMANISHI, "Sociální chování japonských
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opic "macaca fuscata*, Psychotogfa, I, 1957; a S. KAWAMURA, "Proces subkulturního šíření mezi 
japonskými opicemi*, v C.H. SOUTHWICK (red.), Primate Social Behavior, (Princeton, 1963).

8 V.C WYNNE-EDWARDS, Animal Dispersion in Relation to Social Behavior, (Edinburgh, 1966), str. 
456; viz též tamtéž str. 12:

Nahrazeni předmětu soutěže v podobě potravy obsažené na nějakém dílu země oním dílem 
samotným, v důsledku jehož jednotlivec nebo rodinné jednotka mé oddělenou držbu zdroje, který 
může využfvat, je nejjednodušší a nejpřímější způsob omezujíc! dohody, kterou lze mft ... 
V následujících kapitolách je věnováno mnoho místa téměř nekonečné rozmanitosti faktorii 
omezujících hustotu ... Právě zkoumané potravní území je dostatečně konkrétní ... Shledáváme, že 
abstraktní dle jsou zvláště charakteristické pro stádní druhy.
A tamtéž, str. 190:

Co se lidí týče, je v tom málo nového, kromě stupně složitosti; všechno konvenční chování je 
bytostně sociální a svým charakterem morální; není to tudíž zdaleka jen výlučně lidský atribut, jelikož 
shledáváme, že primární zákoník konvencí vyvinutý proto, aby se nepřipustila nadoptimální hustota 
populace, má svůj původ nejenom v nejniáich třídách obratlovců, nýbrž se jako dobře ustavený 
objevuje také mezi kmeny bezobratlých.

9 DAVID LACK, The Life of the Robin, revidované vydání, (London, 1946), str. 35.
10 Kromě dobře známých děl Konráda Z. Lorence a N. Tinbergena viz I. EIBL-EIBESFELDT, 

Grundlagen der vergleichenden Verhaltensforschung - Ethologfe, (Miinchen, 1967); a ROBERT 
ARDORY, The Territorial Imperative, (New York, 1966).

11 Viz J. RAWLS, ’Spravedlnost jako poctivost*, Philosophical Review, LXVII, 195.
12 Viz např. popis v KONRAD Z. LORENZ, IGng Solomon’s Ring, (London a New York, 1952), str. 188, 

dtováno dále v této kapitole.
13 Viz můj esej ’Prvotnost abstraktního* v A. KOESTLER a J.R. SMITHIES (red.), Beyond 

Reductionism: New Perspectives in the Life Sciences, (London, 1969).
14 Viz díla NOAMA CHOMSKYHO, zejména Current Issues in Linguistic Theory, (The Hague, 1966); a 

KENNETH L. PIKE, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour, 
(The Hague, 1967).

15 Viz MICHAEL POLANYI, Personal Knowledge, (London a Chicago, 1958), zejména kap. 5 a 6 
'Dovednosti* a ’Artikulace* a můj esej ’Pravidla, vnímání a srozumitelnost* v SPPE.

16 Snad by se mělo výslovně zdůraznit, že rozlišení mezi artikulovanými a neartikulovanými pravidly není 
totéž jako mnohem známější rozlišení mezi psaným a nepsaným právem - ani v doslovném významu 
těchto termínů, ani v tom smyslu, v němž se někdy statutární právo označuje jako psané právo 
v protikladu ke zvykovému právu. Nepsané právo, které se předává ústně, může být plně artikulováno a 
často také byla Systém, jako je systém zvykového práva, totiž umožňuje vzít v úvahu některá 
neartikulovaná pravidla, která soudce často poprvé vyloží slovy a vyjádří tak to, co správně považuje za 
existující právo.

17 KONRAD Z. LORENZ, cit. dílo str. 188.
18 Viz mou přednášku Die Imůmer des Konstruktivismus und die Grundlagen legiámer Kritik 

gesellichafilicher Gebilde, (Miinchen a Salzburg, 1970), str. 24 a dále.
19 Viz S.N. KRAMER, History Begins at Sumer, (New York, 1952), str. 52.
20 To samozřejmě nezabránilo tomu, že tito mužové nezačali být později považováni za tvůrce tohoto 

práva, protože ho kodifikovali. Viz JOHN BURNET, "Právo a přirozenost v řecké etice*, International 
Journal of Ethics, VII, 1897, str. 332:

Avšak sbírka zákonů sestavená nějakým známým zákonodárcem, Zalenkosem nebo Charondasem, 
Lykurgem nebo Solónem, nemohla být takto přijata jako součást trvale platného řádu věcí. Byla zcela 
jasně "udělaná* a tudíž z hlediska přirozenosti umělá a svévolná. Zdálo se, jako by mohla být zrovna 
tak udělána jinak nebo vůbec ne. Generace, která tvorbě zákonů přihlížela, si sotva mohla odpustit 
otázku, zda wškerá morálka nebyla 'udělána* stejně.

21AJLM. JONES, Athenian Democracy, (Oxford, 1957), str. 52.
22 Viz LORD ACTON, History of Freedom, (London, 1907), str. 12:

Při památné příležitosti prohlásilo shromáždění Athéňanů za obludné, že by se mu mělo bránit, 
aby dělalo cokoli, pro co se rozhodne; žádná existující síla je nemůže omezit, a shromáždění Athéňané 
rozhodli, že je nemá co omezovat žádná povinnost a že nebudou vázáni žádnými zákony, které by oni 
sami nevytvořili. Tak se z emancipovaného athénského lidu stal tyran.

23 ARISTOTELES, Politics, IV, 4,1292a, Loebovo vydání, str. 305:
Říci, že takováto demokracie není vůbec ústavou, se zdá být rozumnou kritikou; neboť tam, kde 

vládnou zákony, není ústava, protože zákon by měl ovládat všechny věci, zatímco magistráty řídí 
jednotlivosti a my musíme soudit tuto ústavní vládu; je-li tedy demokracie opravdu jednou z forem 
ústavy, je zřejmé, že organizace toho druhu, v nul jsou všechny věci spravovány rozhodnutími

91



shromáždění, není ani demokracie v pravém smyslu, protože je nemožné, aby odhlasované rozhodnutí 
bylo univerzálním pravidlem.

24 MAX KASER, RBmische Rechtsgeschichte, (Gdttingen, 1950), str. 54.
25 Tamtéž. Viz též MAX RHEINSTEIN, "Proces a změna v kulturním spektru doprovázející expanzi: 

vláda a zákon", v C.H. KRAELING a R.M. ADAMS (red.), City Invincible, (Chicago, 1960), str. 117:
Představa, že platné normy chování mohou být ustaveny cestou zákonodárství, byla vlastní 

pozdějiím stádiím řeckých a římských dějin; v západní Evropě byla mrtvá až do objevu římského práva 
a vzestupu absolutní monarchie. Věta, že veškeré právo je nařízením vládce, je postulátem zplozeným 
demokratickou ideologií francouzské revoluce hlásající, že vežkeré právo musí vycházet od řádně 
zvolených zástupci! lidu. Správný popis skutečnosti to však není, ze všeho nejméně platí pro všechny 
země anglosaského zvykového práva.

O Římu zejména viz THEODOR MOMMSEN, Abriss des rdmischen Staatsrechts, (Leipzig, 1893), 
str. 319: "Ale i s přibráním měšťanstva nemá magistrát vůči existujícímu právnímu řádu v žádném 
případě volné ruce. Právní řád je naopak považován za něco, co nebylo stvořeno v komisích a co 
nezávisí na jejich libovůli - mnohem spíže platí za věčný a nezměnitelný*.

26 PETER STEIN, cit dílo, str. 20: "Římané se neradi obraceli na zákonodárství ve věcech soukromého 
práva*.

27 Viz W.W. BUCKLAND a A.D. Me NAIR, Roman Law and Common Law, (Cambridge, 1936).
28 Kromě autorů citovaných v FA. HAYEK, The Constitution of Liberty, (London a Chicago, 1960), str. 

163 a poznámky 5 a 6 viz dále R. SOHM, Frůnkische Reichs - und Gerichtsverfassung, (Weimar, 1871), 
str. 102: "Lidové právo je to právo německého práva. Lidové právo je kmenové zvykové právo. 
Zákonodárná moc není ve státní moci obsažena. Zákony nejsou právními normami, nýbrž normami pro 
výkon královské moci"; JA.E. JOLLIFFE, The Constitutional History of Medieval England from the 
Englisch Settlement to 1485, druhé vydání, (London, 1947), str. 334:

Až hluboko do 13. století odepíralo primitivní pojetí společnosti žijící v rámci zděděného práva 
králi zákonodárnou moc a omezovalo radu komunity na uznávání zvyků a na účast při uzpůsobování 
práva a procedur prostřednictvím soudního jednání. Důležité změny se bezpochyby dělaly, ale dělaly se 
tak, aby se zatemnila jejich reálná povaha zákonodárné změny.
Poznámka pod čarou k této pasáži zdůrazňuje, že Bracton považoval za přípustné pouze zákonem v 
lepil obrátili, nikoli však zákonem mžniti. Podobný závěr lze najít v F. FICHTENAU, Arenga, 
Spátantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, (Graz a Kfiln, 1957) str. 178: "Dříve byla 
panovníkovi ponechána jen správa zákona. Právo a zákon stály vskutku nad tím a to nové muselo své 
odůvodnění nalézt již v tom starém."

29 FRITZ KERN, Kingship and Law in the Middle Ages, přeložil S.B. Chrimes, (London, 1939), str. 151; 
G. BARRACLOUGH, Law Quarterly Review, (LVI, 1940, str. 76, charakterizuje toto dílo jako "dva 
pozoruhodné eseje, jejichž závěry, i když by snad mohly být modifikovány nebo omezeny, určitě 
nebudou nikdy zpochybněny".

30 Viz zejména SI EN GAGNER, cit. dílo.
31 Myslím, že tato pasáž, od níž jsem ztratil pramen, je od F.W. Maitlanda. Viz též A.V. DICEY, Law of 

the Constitution, 9. vydání, (London, 1939), str. 370:
Právník, který se na věc dívá výlučně z právního hlediska, je v pokušení říci, že skutečným 

předmětem sporu mezi státníky Baronem a Wentworthem na jedné straně a Cokem a Eliotem na 
straně druhé bylo, zda by měla nebo neměla být silná správa kontinentálního typu natrvalo zavedena 
v Anglii.

32 Viz W.S. HOLDSWORTH, A History of English Law, str. 5, (London, 1924), str. 439:
Právě v Cokeových spisech se této (idei nadřazenosti zvykového práva) a dalším středověkým 

koncepcím dostalo moderní formy; á tudíž v široké míře vděčíme právě vlivu jeho spisů za to, že se tyto 
středověké koncepce staly součástí našeho moderního práva. Jesliže jejich vliv na některé části našeho 
moderního práva nebyl zcela uspokojivý, připomeňme si, že tyto koncepce ušetřily Angličany trestní 
procedury povolující používat mučení a že zachovaly pro Anglii a svět ústavní doktrínu vlády zákona.

33 Citováno W.S. HOLDSWORTHEM, Some Lessons from Legal History, (London, 1928), str. 18.
34 Viz DAVID HUME, Essays, (London, 1875), sv. 2., str. 274:

Všechny přirozené zákony, které regulují vlastnictví, stejně jako občanské zákony, jsou obecné a 
vztahují se jen k podstatným okolnostem případu, aniž berou v úvahu charakter situací a vztahy 
dotčených osob nebo jakékoli jednotlivé důsledky, které by mohly vzejít z rozhodnutí těchto zákonů, v 
jakémkoli jednotlivém případě, která nabízejí. Bez rozpaků zbaví dobročinného muže veškerého jeho 
majetku, byl-li získán chybně a bez řádného nároku; aby ho udělily sobeckému lakomci, který již 
shromáždil hromadu nadbytečného bohatství. Veřejný užitek vyžaduje, aby bylo vlastnictví regulováno 
obecnými neměnnými pravidly, a ačkoli se přijímají taková pravidla, jež onomu veřejnému užitku 
napomáhají nejlépe, je nemožné, aby zabránila všem jednotlivým tvrdostem nebo způsobila, že
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z každého individuálního případu budou plynout blahodárné důsledky. Stačí, je-li celý plán nebo 
schema bezpodmíneční na podporu občanské společnosti a jestliže tím podíl dobra vcelku o mnoho 
převažuje podíl zla.

35 Přesvědčivé argumenty o tom, že i v moderní době je třeba se spoléhat na rozvoj práva postupným 
procesem soudního precedentu a účelné interpretace, snesl zesnulý BRUNO LEONI, Liberty and Law, 
(Princeton, 1961). I když je vžak jeho argumentace účinným protijedem vůči převažující ortodoxii, která 
věří, že pouze zákonodárství může mínit nebo by mílo mínit právo, nepřesvědčila mě, že se můžeme 
obejít bez zákonodárství dokonce i v oblasti soukromého práva, kterým se hlavně zabývá.

36 Viz W.S. JEVONS, The State in Relation to Labour, (London, 1882), str. 33: "Velkou lekcí získanou 
(ze 650 let zákonodárství anglických parlamentů) je, že zákonodárství týkající se práce bylo téměř 
vždycky třídním zákonodárstvím. Je to úsilí určitého dominujícího orgánu udržet dole nižží třídu, jež 
začala vykazovat nevhodné aspirace*.

37 H. KELSEN, What is Justice?, (Berkeley, Calif., 1957), str. 21.
38 F.W. MAITLAND, Constitutional History of England, (Cambridge, 1908), str. 382.
39 Viz DAVID HUME, cit dtto, sv. I, str. 125: "Ačkoli jsou lidé silně ovládáni svým zájmem, přesto je 

dokonce i zájem samotný, a stejně tak všechny lidské záležitosti, zcela ovládán míněním*.
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KAPITOLA V 

Nomos: právo svobody

Pokud jde o krétskou ústavu, kterou popisuje Ephorus, snad bude stačit, když uvedeme 
její nejdůležitější ustanovení. Zákonodárce, fiká Ephorus, považuje, zdá se, za dané, že 
svoboda je nejvyšštm státním dobrem a jedině proto zařizuje, aby majetek patřil 
výslovné těm, kteří ho nabývají, zatímco v podmínkách otroctví všechno pádí vládcům a 
nikoli ovládaným.

Strabo*

Funkce soudce
Nyní se musíme pokusit hlouběji popsat příznačný charakter těch pravidel 

správného chování, která se rodí z úsilí soudců rozhodovat spory a která dlouhou 
dobu poskytovala model, jemuž se zákonodárci snažili vyrovnat. Již jsme zdůraznili, 
že ideál  individuální  svobody vzkvétal podle všeho hlavně v národech, kde alespoň po 
dlouhá období převládalo právo vytvářené soudci. Toto jsme připsali okolnosti, že 
právo vytvářené soudci bude nutně mít jisté vlastnosti, které nařízení zákonodárce 
nemusejí mít, a které pravděpodobně budou mít, jen když si zákonodárce vezme 
soudci vytvářené právo jako model. V této kapitole budeme zkoumat charakteristické 
vlastnosti toho, co političtí teoretici dlouho považovali jednoduše za právo, totiž 
právo právníků, neboli nomos starých Řeků a ius Římanů* a co bylo v ostatních 
evropských jazycích odlišováno jako droit, Recht  nebo diritto od loi, Gesetzi  nebo legge 
a v příští kapitole s ním porovnáme pravidla platná pro vládní organizaci, jež tvoří 
hlavní náplň činnosti legislativ.

Zvláštnímu charakteru pravidel, která bude soudce mět aplikovat a u nichž musí  
usilovat, aby je artikuloval a zdokonaloval, se porozumí nejlépe, jestliže si 
připomeneme, že soudce je povolán opravovat poruchy v řádu, který nikdo nevytvořil  
a který nespočívá na příkazech jednotlivcům, co mají dělat. Ve většině případů 
nebude v době, kdy se sporné jednání uskutečnilo, žádná autorita dokonce ani vědět, 
co dotyční jednotlivci dělají nebo proč to dělají. Soudce je v tomto smyslu institucí 
spontánního řádu. Bude stále nalézat existenci takového řádu jako vlastnost stále 
pokračujícího procesu, v němž jsou jednotlivci s to úspěšně sledovat své plány, 
protože si mohou o jednáních svých bližních vytvářet očekávání, která mají dobrou 
naději se naplnit.

Abychom plně ocenili význam toho, co bylo řečeno, je nezbytné zcela se zbavit 
mylné představy, že nějaká společnost může nejprve existovat a pak si teprve sama 
dát zákony.3 Tato mylná představa tkví v základech konstruktivistického 
racionalismu, jenž od Descarta a Hobbese přes Rousseaua a Benthama až po 
současný právní pozitivismus zatemňoval skutečný vztah mezi právem a vládou. 
Skupina lidí může žít pohromadě v oněch uspořádaných vztazích, jež nazýváme 
společnost, pouze v důsledku toho, že chování jejích členů se řídí jistými společnými 
pravidly. Bylo by tudíž asi blíže pravdě, kdybychom přijatelnou a široce zastávanou
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myšlenku, že se právo odvozuje od autority, obrátili, a spíše brali utoritu jako 
odvozenou od práva - nikoli v tom smyslu, že zákon autoritu ustavuje, nýbrž v tom 
smyslu, že autorita disponuje poslušností díky tomu, že (a potud, pokud) prosazuje 
právo, o němž se má za to, že existuje nezávisle na ní, a které spočívá na rozšířeném 
mínění o tom, co je správné. Ne veškeré právo může tudíž být produktem 
zákonodárství, avšak moc vydávat zákony předpokládá rozpoznání některých 
společných pravidel; a takováto pravidla, kterými je moc vydávat zákony podložena, 
mohou také tuto moc omezovat. Je málo pravděpodobné, že se nějaká skupina 
shodne na artikulovaných pravidlech, pokud její členové již nezastávají mínění, která 
do určitého stupně spadají vjedno. Takováto shoda mínění tak bude muset 
předcházet výslovnému souhlasu s artikulovanými pravidly správného chování, ne 
však souhlasu s jednotlivými dli jednání. Osoby, které se liší ve svých obecných 
hodnotách, se mohou příležitostně shodnout na dosažení jednotlivých konkrétních 
účelů a mohou na jejich dosažení účinně spolupracovat. Avšak takovýto souhlas 
s jednotlivými dli nebude nikdy stačit pro utváření trvalého řádu, který nazýváme 
společnost.

Charakter vyrostlého práva vyvstane nejjasněji, podíváme-li se na poměry uvnitř 
skupin lidí, kteří mají společné představy o spravedlnosti, avšak žádnou společnou 
vládu. Skupiny držené pohromadě společnými pravidly, avšak bez uvědoměle 
vytvořené organizace k prosazování těchto pravidel, jistě často existovaly. Takovýto 
stav patrně nikdy nepřevládal uvnitř toho, co bychom označili jako územní stát, avšak 
bezpochyby existoval uvnitř takových skupin, jako jsou obchodníci nebo osoby 
spojené pravidly rytířství nebo pohostinnosti.

To, zda bychom měli nazývat "právem" ten druh pravidel, která mohou být 
v těchto skupinách účinně prosazována míněním a vylučováním těch, kteří je porušili,  
je věd terminologie a tudíž vhodnosti.1* Pro naše současné účely se zajímáme 
o jakákoli pravidla, která se naplňují jednáním a nejen o pravidla prosazovaná 
organizací vytvořenou k tomuto účelu. Právě skutečné dodržování pravidel je 
podmínkou pro utváření řádu v jednáních; to, zda musejí být prosazována, nebo jak 
jsou prosazována, má druhotný význam. Skutečné dodržování některých pravidel 
nepochybně předcházelo jakémukoli uvědomělému prosazování. Důvody, proč 
pravidla vznikají, se tudíž nesmějí směšovat s důvody, pro něž je nutné je prosazovat.  
Ti, kteří se rozhodli je směšovat, patrně nikdy plně nepochopili, jakým funkcím 
pravidla slouží Má-li však společnost přetrvat, bude muset vyvinout nějaké metody, 
jak pravidlům účinně vyučovat a často také (ačkoli to může být totéž), jak je 
prosazovat. Přece však to, zda je třeba je prosazovat, závisí také na jiných 
okolnostech, než na důsleddch jejich nedodržování. Pokud se zajímáme o účinky 
dodržování pravidel, je lhostejné, zda se jim jednotlivci podřizují proto, že pravidla 
vyznačují jediný jednotlivcům známý způsob, jak dosáhnout určitých cďů, nebo zda 
jim nějaký druh nátlaku nebo strach ze sankcí brání jednat jinak. Pouhý pocit, že  by  
nějaké jednání bylo natolik ostudné, že by ho bližní netolerovali, je v této souvislosti 
stejně významný, jako prosazení pravidla tím běžným postupem, který nalézáme 
v rozvinutých právních systémech. V této fázi je pro nás důležité, že to, co známe jako 
aparát práva, se bude vždy vyvíjet v úsilí zajistit a zdokonalit systém pravidel, která již 
dodržována jsou.
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Takovéto právo může být postupně artikulováno úsilím rozhodčích nebo 
podobných osob povolaných řešit spory osob, které však nemají žádnou přikazovad 
moc co se týče jednání, jež musejí rozsuzovat. Otázky, o nichž budou muset 
rozhodovat, nebudou spočívat v tom, zda se strany podřídily něčí vůli, nýbrž zda byla 
jejich jednání v souladu s očekáváními, která ši druhé strany rozumně vytvářely, 
protože odpovídala postupům, na nichž bylo každodenní chování členů skupiny 
založeno. Význam zvyklostí je zde v tom, že dávají vzniknout očekáváním, která 
vedou jednání lidí, a za závazné se budou tudíž považovat ty postupy, s nimiž každý 
počítá, že budou dodržovány, a které se tak staly podmínkou úspěchu většiny 
činností.5 Splnění očekávání, které tyto zvyklosti zajišťují, nebude ani zdánlivě ani ve 
skutečnosti výsledkem žádné lidské vůle či závislé na něčích přáních nebo na 
konkrétních identitách příslušných osob. Vznikne-li potřeba obrátit se na nezávislého 
soudce, bude to proto, že o takovéto osobě se očekává, že rozhodne případ jako 
jeden z těch, které by se mohly přihodit kdekoli a tudíž způsobem, který uspokojí 
očekávání každé z těch osob, které se ocitly v podobné situaci a které soudce 
individuálně nezná.

Jak se liší úkol soudce od úkolu hlavy nějaké organizace
I tehdy, bude-li soudce muset nalézt pravidla, která dosud nebyla nikdy 

formulována a podle nichž se snad dosud ani nejednalo, bude jeho úkol zcela odlišný 
od úkolu vedoucího nějaké organizace, jenž má rozhodnout, jaké jednání se má 
k dosažení určitých výsledků podniknout. Někoho, kdo je zvyklý organizovat lidi 
k určitým činnostem, by pravděpodobně nikdy nenapadlo, aby svým příkazům dával 
formu pravidel platných pro všechny členy skupiny stejně bez ohledu na jejich 
přidělené úkoly, kdyby před sebou už neměl příklad soudce. Zdá se tudíž 
nepravděpodobné, že by kdy nějaká autorita s mod přikazovat vyvinula právo v tom 
smyslu, v jakém ho vyvinuli soudcové, to jest jako pravidla platná pro každého, kdo se 
nachází v situaci definovatelné v abstraktním jazyce. To, že by mělo být lidským 
úmyslem postarat se o stanovení pravidel pro neznámý počet budoudch případů, 
předpokládá velký čin abstrakce, jehož jsou primitivní lidé sotva schopni. Abstraktní 
pravidla nezávislá na jakémkoli jednotlivém zamýšleném výsledku jsou něčím, co lidé 
museli objevit jako dominujíd skutečnost a nikoli něčím, co mohla mysl uvědoměle 
vytvořit. Je-li nám dnes pojetí práva v tomto smyslu abstraktních pravidel tak důvěrně 
známé, že se nám zdá samozřejmé, že musíme být také s to pravidla uvědoměle dělat, 
je to důsledek úsilí bezpočtu generad soudců vyjádřit slovy to, co se lidé naučili 
zachovávat při své činnosti. Svým úsilím museli vytvořit samotný jazyk, jenž umožnil 
takováta pravidla formulovat.

Charakteristický postoj soudce tak vyvěrá z té okolnosti, že se nezajímá o to, co 
nějaká autorita chce, aby se v jednotlivém případě udělalo, nýbrž o to, co mohou 
soukromé osoby "legitimně" očekávat, kde slovem "legitimní" se má na mysli ten druh 
očekávání, na němž je obecně působení v této společnosti založeno. Záměrem
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soukromé osoby "legitimně" očekávat, kde slovem "legitimní" se má na mysli ten druh 
očekávání, na nčmž je obecně působení v této společnosti založeno. Záměrem 
pravidel musí být usnadnit to slaďování či uzpůsobování očekávání, na němž plány 
jednotlivců svým úspěchem závisejí.

Vládce, který posílá* soudce, aby zachoval mír, to normálně nebude dělat kvůli 
zachování řádu, který vytvořil, nebo aby dohlédl, zda byly splněny jeho příkazy, nýbrž 
aby obnovil řád, jehož charakter nemusí dokonce ani znát. Na rozdíl od dozorčího 
nebo inspektora nemusí soudce zjišťovat, zda byly vykonány příkazy nebo zda každý 
splnil své uložené povinnosti. I když může být jmenován vyšší autoritou, jeho 
povinností nebude prosazovat vůli této autority, nýbrž řešit spory, které by mohly 
rozrušit existující řád; bude se zabývat jednotlivými událostmi, o nichž autorita nic 
neví, a činy lidí, kteří zase nevědí nic o nějakých konkrétních příkazech autority, co že 
by měli dělat.

A tak "ve svých počátcích mělo právo (v právníkově smyslu) za svůj dl, a to 
jediný dl, udržet mír".6 Pravidla, která soudce prosazuje, zajímají vládce, který ho 
poslal, pouze pokud zachovávají mír a zajišťují, že tok úsilí lidu bude nerušeně 
pokračovat. Nemají nic společného s tím, co se jednotlivcům řeklo, aby udělali, nýbrž 
mají co dělat pouze s jejich zdržením se jistých druhů jednání, která nejsou nikomu 
povolena. Vztahují se k jistým předpokladům stále trvajícího řádu, který nikdo 
nevytvořil, který však nicméně viditelně existuje.

Cílem jurisdikce je udržování stále pokračujícího řádu v jednáních
Tvrzení, že pravidla, která soudce nachází a aplikuje, slouží udržování 

existujícího řádu v jednáních, implikuje, že je možné rozlišovat mezi těmito pravidly a 
výsledným řádem. To, že jsou to odlišné věci, vyplývá z faktu, že jenom některá 
pravidla individuálního chování budou produkovat celkový řád, zatímco jiná by 
takovýto řád znemožňovala. Má-li být výsledkem oddělených jednání jednotlivců 
celkový řád, je třeba, aby si nejenom navzájem zbytečně nepřekážela, nýbrž aby též v 
těch ohledech, v nichž úspěch jednání jednotlivců závisí na odpovídajícím jednání 
jiných, existovala alespoň dobrá naděje, že k tomuto souladu skutečně dojde. Avšak 
všechno, čeho v tomto ohledu mohou pravidla dosáhnout, je, že lidem usnadní 
navzájem se najít a onen soulad vytvořit; abstraktní pravidla nemohou skutečně 
zajistit, že se to stane vždycky.

Důvod, proč budou mít takováto pravidla tendenci se rozvíjet, je, že skupiny, 
které pravidla vedoucí k efektivnějšímu řádu v jednání přijaly, budou mít tendenci 
převládat nad jinými skupinami s méně efektivním řádem.? Pravidla, která se budou 
rozšiřovat, budou ta pravidla řídící postupy nebo zvyklosti v různých skupinách, která 
činí některé skupiny silnějšími než jiné. A jistá pravidla budou převládat díky tomu, 
že úspěšněji povedou očekávání jednotlivců ve srovnání s těmi, kteří jednají nezávisle 
na nich. Nadřazenost jistých pravidel začne vskutku být v široké míře patrná ze 
skutečnosti, že tato pravidla budou vytvářet efektivní řád nejen uvnitř uzavřené 
skupiny, nýbrž také mezi lidmi, kteří se setkávají náhodně a osobně se navzájem
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neznají. Budou tak na rozdíl od příkazů vytvářet řád dokonce i mezi lidmi, kteří 
nesledují stejný účel. Dodržování pravidel všemi bude důležité pro každého, protože 
dosažení účelů každé osoby na tomto dodržování závisí, avšak příslušné účely různých 
osob mohou být zcela různé.

Dokud jednotlivci jednají v souladu s pravidly, není nutné, aby si byli pravidel 
vědomi. Stačí, že vědí jak v souladu s pravidly jednat, aniž vědí, že pravidla jsou 
výslovně artikulována tak a tak. Avšak jejich vědění jak jim poskytne bezpečné 
vodítko jen v často se vyskytujících situacích, zatímco v neobvyklejších situacích bude 
tato intuitivní jistota ohledně toho, která očekávání jsou oprávněna, chybět. Právě 
v těchto neobvyklejších situacích bude nezbytné odvolávat se k lidem, o nichž se má 
za to, že vědí o ustavených pravidlech něco více, má-li být zachován mír a má-li se 
zabránit nesvárům. Takováto osoba povolaná rozsuzovat často shledá, že je nutné 
artikulovat,a tím upřesnit ta pravidla, na něž existují různé názory, a někdy dokonce 
poskytnout nová pravidla tam, kde žádná obecně uznávaná pravidla neexistují.

Účelem takovéto artikulace pravidel slovy bude nejprve získat souhlas s jejich 
aplikací v jednotlivém případě. Zde bude často nemožné rozlišit mezi pouhou 
artikulací pravidel, která dosud existovala jen v postupech, a vyjádřením pravidel, 
podle nichž se dosud nikdy nejednalo, která však, jakmile jsou jednou vyjádřena, 
většina lidí přijme jako rozumná. Avšak ani v jednom z obou případů nebude mít 
soudce volnost vyhlásit nějaké pravidlo podle své libosti. Pravidla, která vyhlašuje, 
budou mět zaplnit určitou mezeru v souboru již  uznávaných pravidel způsobem, jenž  
bude sloužit udržování a zdokonalování toho řádu v jednáních, který již existující 
pravidla umožňují.8

Pro pochopení procesu, jímž jurisdikce takovýto systém pravidel rozvíjí, bude 
nejpoučnější, vezmeme-li si situace, v nichž má soudce nejen aplikovat a artikulovat 
již pevně ustavené postupy, nýbrž kde opravdu existuje pochybnost o tom, co 
ustavená zvyklost vyžaduje, a kde se v důsledku toho mohou sporné strany v dobré 
víře různit. V takovýchto případech, kde existuje reálná mezera v uznávaném právu, 
se nové pravidlo ustaví pravděpodobně jen tehdy, je-li někdo pověřen úkolem nalézt 
pravidlo, které se poté, co je vyjádřeno, uzná za vhodné.

A tak, ačkoli pravidla správného chování, podobně jako řád v jednáních, který 
umožňují, budou nejprve produktem spontánního řádu, jejich postupné 
zdokonalování bude vyžadovat uvědomělé úsilí soudců (nebo jiných znalých práva), 
kteří budou zdokonalovat existující  systém stanovováním nových pravidel. Právo, jak  
ho známe, by se vskutku nemohlo nikdy plně rozvinout bez takovéhoto úsilí soudců i 
bez příležitostného zásahu zákonodárce, který ho vyvedl ze slepé uličky, do níž ho 
postupný vývoj může zavést, nebo který řešil zcela nové problémy. Přesto zůstává 
stále pravda, že systém pravidel jako celek nevděčí za svou strukturu vědomému 
vytváření ani ze strany soudců, ani ze strany zákonodárců. Je to výsledek vývojového  
procesu, během něhož na sebe neustále působily spontánní růst zvyklostí a 
uvědomělé zdokonalování jednotlivostí existujícího systému. Každý z obou faktorů 
musel působit za podmínek, k nimž přispěl ten druhý, tak, aby pomohl utvářet 
skutečný řád, jehož jednotlivý obsah bude vždy záviset také na jiných okolnostech, 
než jsou právní pravidla. Žádný právní systém nebyl nikdy jako celek uvědoměle 
vytvořen a i různé pokusy o kodifikaci nemohou udělat nic více, než jen
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systematizovat existující soubor zákonů a tím ho doplnit nebo eliminovat 
nedůslednosti.

Soudce tak bude často muset řešit problém, který může mít vskutku více než 
jedno řešení, avšak ve většině případů bude dosti obtížné nalézt i jedno řešení, které 
by se hodilo na všechny podmínky, kterým musí vyhovět. Soudcův úkol tak bude 
intelektuálním úkolem, nikoli úkolem, v němž by jeho rozhodnutí mohly ovlivnit 
emoce nebo osobní preference, jeho pochopení pro vážnost situace jedné ze stran 
nebo jeho mínění o významu určitého cíle. Bude mu dán určitý záměr, ačkoli ne 
jednotlivý konkrétní cíl, totiž záměr zdokonalovat daný řád v jednáních tím, že se 
stanoví pravidla, která by zabraňovala opakování konfliktů, ke kterým došlo. V úsilí 
dostát tomuto úkolu se bude vždy muset pohybovat v daném kosmu pravidel, která 
musí přijímat, a tomuto kosmu bude muset přizpůsobit dílčí rozhodnutí vyžadované 
záměrem, jemuž systém jako celek slouží.

"Jednání vůči jiným" a ochrana očekávání
Jelikož k předstoupení před soudce musí vzniknout spor a jelikož se soudcové 

vztahy příkazu a poslušnosti normálně nezabývají, k formulaci právních pravidel dají 
podnět jen taková jednání jednotlivců, která se dotýkají jiných osob, nebo, jak se to 
tradičně označuje, jednání vůči jiným osobám (operationes quae šunt ad alterum?). 
Záhy budeme muset zkoumat obtížnou otázku, jak mají být takováto "jednání vůči 
jiným" definována. V této chvíli chceme pouze zdůraznit, že jednání, která jasně 
nejsou tohoto druhu, jako ta, která někdo podniká sám ve svých čtyřech zdech nebo 
jako je i dobrovolná spolupráce několika osob způsobem, který se jasně nedotýká 
jiných nebo je nepoškozuje, se nikdy nemohou stát předmětem pravidel chování, jaká 
budou zajímat soudce. Toto je důležité, neboť to dává odpověď na problém, jenž 
často dělal starosti těm, kteří se jím zabývali, totiž že i pravidla, která jsou dokonale 
obecná a abstraktní, mohou být vážnou a zbytečnou překážkou individuální 
svobody.10 Vskutku taková obecná pravidla, jako jsou ta, která vyžadují náboženskou 
konformitu, mohou být vskutku plným právem pociťována jako to nejtěžší porušení 
osobní svobody. Přesto skutečností jednoduše je, že takováto pravidla nejsou pravidly 
omezujícími chování vůči jiným, jak to budeme defmovat, pravidly vymezujícími 
chráněnou oblast jednotlivců. Alespoň tam, kde se nevěří, že celá skupina může být 
trestána nadpřirozenou mocí za hříchy jednotlivců, nemohou žádná taková pravidla 
z omezení uvalovaného na chování vůči jiným a tudíž z rozhodování sporů 
vzniknout.lt

Co jsou však "jednání vůči jiným" a do jaké mhy mohou pravidla chování 
zabránit konfliktu mezi nimi? Zákon zcela zřejmě nemůže zakázat veškerá jednání, 
která mohou poškozovat jiné, nejenom proto, že v žádném jednání nemůže nikdo 
předvídat všechny důsledky jakéhokoli jednání, nýbrž také proto, že většina změn 
plánů, ke kterým nové okolnosti některé lidi podnítí, je pravděpodobně pro jiné lidi 
nevýhodná. Ochrana proti zklamání očekávání, kterou zákon v neustále se měnící 
společnosti může dát, bude vždy pouze ochranou poskytovanou některým
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očekáváním, nikoli však všem. A existuje škoda včdomč způsobená jiným, která je 
dokonce podstatná pro zachování spontánního řádu: zákon nezakazuje založení 
nového podniku, i když se to děje v očekávání, že to povede k úpadku nějakého 
jiného. Úkolem pravidel správného chování tak může být pouze lidem sdělovat, se 
kterými očekáváními mohou počítat a se kterými nikoli.

Rozvoj takovýchto pravidel bude zcela zřejmě znamenat neustálé vzájemné 
působení právních pravidel a očekávání: zatímco nová pravidla budou stanovována na 
ochranu existujících očekávání, každé nové pravidlo bude mít také tendenci vytvářet 
nové očekávání.12 Jelikož některá z převládajících očekávání budou vždycky navzájem 
v konfliktu, soudce bude muset neustále rozhodovat, se kterými z nich se má nakládat  
jako s oprávněnými, a tím bude poskytovat základ pro nová očekávání. Do jisté míry 
to bude vždycky experimentální proces, neboť soudce (a totéž platí pro tvůrce 
zákona) nebude nikdy s to předvídat všechny důsledky pravidla, které stanovuje, a 
často se ve svém úsilí redukovat zdroje konfliktů očekávání setká s neúspěchem. 
Jakékoli nové pravidlo zamýšlené na řešení jednoho konfliktu se může ukázat jako 
zdroj nových konfliktů v jiném bodě, protože ustavení nového pravidla vždycky působí 
na řád v jednáních, který právo samotné plně neurčuje. Přesto však lze adekvátnost a  
neadekvátnost pravidel posuzovat pouze podle jejich účinků na řád v jednáních - 
účinků, jež budou objevovány jen pokusem a omylem.

V dynamickém řádu v jednáních mohou být ochráněna jen některá 
očekávání

V průběhu tohoto procesu se přijde nejenom na to, že ne všechna očekávání 
mohou být obecnými pravidly chráněna, nýbrž že dokonce naděje na splnění co 
největšího počtu očekávání se nejvíce zvýší tehdy, budou-li některá očekávání 
soustavně mařena. To také znamená, že není možné nebo žádoucí zbraňovat všem 
jednáním, která budou poškozovat druhé lidi, nýbrž jen některým druhům jednání 
Považuje se třeba za plně oprávněné odříci přízeň těm, s nimiž se obvykle jednalo, a 
tím zklamat jejich důvěřivá očekávání. Škoda, jíž zákon chce zabránit, tudíž není 
každé poškození druhého, nýbrž jen zklamání takových očekávání, která zákon 
označuje za oprávněná. Jen tak může být "nedělejte škodu jiným" učiněno pravidlem 
se smysluplným obsahem pro skupinu lidí, jimž je dovoleno sledovat své vlastní 
záměry na základě svých vlastních znalostí. Co může být zajištěno každému, není to, 
že žádná jiná osoba mu nebude bránit ve sledování jeho záměrů, nýbrž jen to, že mu 
v používání určitých prostředků nebude zabraňováno.

Ve vnějším okolí, které se neustále mění a v němž tudíž budou někteří 
jednotlivci vždy objevovat nová fakta a kde po nich chceme, aby této nové znalosti 
využili, je ochrana všech očekávání jasně nemožná. Jistotu by to spíše snížilo než 
zvýšilo, kdyby se jednotlivcům bránilo v tom, aby přizpůsobovali své plány jednání 
novým faktům, kdykoli jim začnou být známá. Ve skutečnosti se mnoho našich 
očekávání může splnit jen proto, že jiní neustále mění své plány ve světle nových 
znalostí. Kdyby byla všechna očekávání týkající se jednání jednotlivých jiných osob
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ochráněná, zabránilo by se všem těm přizpůsobením, jimž vděčíme za to, že nám 
někdo může v neustále se měnících okolnostech poskytnout to, co očekáváme. To, 
která očekávání by se měla ochraňovat, musí tudíž záviset na tom, jak můžeme 
maximalizovat splnění očekávání jako celku.

Takovéto maximalizace se určitě nedosáhne tím, že se bude od jednotlivců 
požadovat, aby i nadále dělali to, co dělali dosud. Ve světě, ve kterém jsou některá 
fakta nevyhutelně nejistá, můžeme dosáhnout jakéhosi stupně stability a tudíž 
předvídatelnosti celkového výsledku činnosti všech jen tehdy, pokud každému 
dovolíme přizpůsobit se tomu, co se dozvěděl, způsobem, který musí být pro jiné 
nepředvídatelný. Právě prostřednictvím takovéto neustálé změny v jednotlivostech se 
bude udržovat abstraktní celkový řád, v němž jsme schopni z toho, co vidíme, 
odvozovat uspokojivě spolehlivé závěry ohledně toho, co očekávat.

Stačí jen zběžný pohled na důsledky, které by nastaly, kdyby se od každé osoby 
vyžadovalo pokračovat v tom, co se ostatní naučili od ní očekávat, abychom viděli, že  
by to rychle vedlo k rozpadu celého řádu. Kdyby se jednotlivci snažili takovýto pokyn 
poslechnout, někteří by náhle zjistili, že je to fyzicky nemožné, protože se některé 
okolnosti změnily. Avšak účinky jejich nezdaru vyhovět očekáváním by naoplátku 
postavily do podobné situace jiné, a tyto účinky by se rozšiřovaly na stále rostoucí 
okruh osob. (Toto je mimochodem jeden z důvodů, proč se zcela plánovaný systém 
snadno rozpadne.) Udržování celkového toku výsledků ve složitém výrobním systému  
vyžaduje velkou pružnost v jednání prvků tohoto systému, a bude to právě jen 
prostřednictvím nepředvídatelných změn v jednotlivostech, díky nimž lze dosáhnout 
vysokého stupně předvídatelnosti celkových výsledků.

Později budeme muset hlouběji prozkoumat (ve 2. svazku, kap. X) zjevný 
paradox, že na trhu jsou očekávání koneckonců splňována tak efektivně, jak jsou, 
právě prostřednictvím soustavného zklamávání některých očekávání. Je to způsob, 
jímž působí princip "negativní zpětné vazby". Aby se zabránilo možnému 
nedorozumění, je třeba pouze dodat, že skutečnost, že celkový řád vykazuje větší 
pravidelnost, než individuální fakta, nemá nic společného s těmi pravděpodobnostmi, 
které mohou vyplývat z náhodného pohybu prvků, kterým se zabývá statistika, neboť  
individuální jednání jsou produktem systematického vzájemného přizpůsobování.

Naším bezprostředním zájmem je ukázat, že tento řád v jednáních založený na 
jistých očekáváních bude do určité míry vždy existovat jako fakt ještě dříve, než se 
budou lidé snažit zajistit, aby se jejich očekávání splnila. Existující řád v jednáních 
bude nejprve jednoduše faktem, se kterým lidé počítají, a stane se úzkostlivě 
zachovávanou hodnotou, až když se objeví, jak na ní úspěch jejich snah závisí. 
Dáváme přednost nazývat jej spíše hodnotou než cílem, protože to bude stav, který 
budou všichni chtít zachovat, ačkoli nikdo uvědoměle nezamýšlel jej vytvořit. 
Vskutku, ačkoli si budou všichni vědomi toho, že jejich vyhlídky závisejí na zachování 
řádu, nikdo nebude pravděpodobně s to charakter tohoto řádu popsat. Bude tomu 
tak proto, že řád nemůže být definován v jazyce jakýchkoli pozorovatelných faktů, 
nýbrž pouze v jazyce systému abstraktních vztahů, které se zachovají pomocí změn 
jednotlivostí. Nebude to, jak už jsme řekli, něco viditelného nebo jinak vnímatelného, 
nýbrž něco, co je možné rekonstruovat pouze v duchu.
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Ačkoli se může řád jevit tak, že sestává jednoduše z podřizování se pravidlům, a  
je pravda, že podřizování se pravidlům je pro zajištění řádu třeba, přece jsme také 
viděli, že ne všechna pravidla budou řád zajišťovat. To, zda ustavená pravidla 
povedou k utváření celkového řádu za jakéhokoli daného souboru okolností, bude 
spíše záviset na jejich jednotlivém obsahu. Podřizování se nevhodným pravidlům se 
může dobře stát příčinou nepořádku, a existují myslitelná pravidla individuálního 
chování, která by integraci individuálních jednání do celkového řádu jasně 
znemožňovala.

"Hodnoty", kterým pravidla správného chování slouží, tak nebudou jednotlivosti, 
nýbrž abstraktní rysy fakticky existujícího řádu, rysy, které si lidi budou přát posílit,  
protože shledali, že jsou podmínkou účinného sledování množství různých, 
rozbíhavých a nepředvídatelných účelů. Pravidla směřují k zajištění jistých 
abstraktních charakteristik celkového řádu naší společnosti, u nichž bychom si přáli, 
aby je řád měl ve vyšší míře. Usilujeme o to, aby převládal tím, že zdokonalujeme 
pravidla, která ponejprv nalézáme v běžných jednáních. Jinými slovy, tato pravidla 
jsou nejprve vlastností faktického stavu věcí, který nikdo uvědoměle nevytvořil a který 
tudíž nemá žádný účel, který se však poté, co začneme chápat jeho význam pro 
úspěšné sledování všeho svého jednání, můžeme pokoušet zdokonalovat.

I když je samozřejmě pravda, že normy nelze odvodit z premis, které obsahují 
pouze fakta, neznamená to, že přijímání některých norem směřujících k jistým 
druhům výsledků nás nemusí za jistých faktických okolností zavazovat k přijetí jiných 
norem jednoduše proto, že za těchto okolností budou přijaté normy sloužit cílům, 
které jsou jimi odůvodněny jen tehdy, jsou-li dodržovány ještě také jisté jiné normy. 
A tak jestliže přijímáme daný systém norem bez výhrad a objevíme, že za jisté 
faktické situace tento systém nevede bez některých dodatečných pravidel k výsledku, 
o nějž usilujeme, budou tato dodatečná pravidla těmi již ustavenými vyžadována, 
ačkoli z nich logicky nevyplývají. A jelikož se existence takovýchto pravidel obvykle 
mlčky předpokládá, není alespoň zcela chybné tvrzení, ačkoli není úplně přesné, že 
objevení se nových faktů může vyžadovat jisté nové normy.

Důležitým důsledkem tohoto vztahu mezi systémem pravidel chování a 
faktickým řádem v jednání je, že nikdy nemůže existovat právní věda, která by byla 
čistě vědou o normách a nebrala by žádný zřetel k faktickému řádu, k němuž 
směřuje. To, zda nové normy do existujícího systému norem zapadají, nebude 
problém výlučně logický, nýbrž to bude obvykle problém, zda za daných faktických 
okolností nové normy povedou k řádu navzájem slučitelných jednání. To vyplývá ze 
skutečnosti, že abstraktní pravidla chovám určují jednotlivá jednání jen spolu 
s jednotlivými okolnostmi. Test toho, zda nějaká nová norma do existujícího systému 
zapadá, může být tudíž testem na faktech; a nová norma, která se může zdát logicky 
zcela v souladu s již existujícími normami, se může proto ukázat, že je s nimi 
v rozporu, jestliže za nějakého souboru okolností dovoluje jednání, která narážejí na 
jiná, existujícími normami povolená. Toto je důvod, proč je karteziánské nebo 
"geometrické" nakládání s právem jako s čistou "vědou o normách", kde jsou všechna 
právní pravidla odovozena z explicitních premis, tak zavádějící. Uvidíme, že se musí 
setkat s nezdarem i ve svém bezprostředním záměru učinit soudní rozhodnutí
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předvídatelnějšími. Normy se nemohou posuzovat izolovaně od faktů, protože to, zda 
jsou jednání, která povolují, vzájemně slučitelná nebo ne, závisí na faktech.

Toto je základní poznatek, který se po celé dějiny právnictví neustále objevoval 
ve formě odvolávky na "povahu věci* (natura rerum nebo Nátur der Sochej a který 
nalézáme v často citovaném výroku O.W. Holmese, že "životem práva nebyla logika, 
byla jím zkušenost"!* nebo v takových různých výrazech, jako jsou "požadavky 
společenského života",15 "slučitelnost"!^ nebo "smiřitelnost"!? jednání, na které se 
právo vztahuje.

Maximálního souladu očekávání se dosáhne vymezením chráněných 
oblastí

Hlavním důvodem, proč je tak obtížné vidět, že pravidla chování slouží zvýšení 
jistoty očekávání, je, že pravidla to nedělají tím, že by určovala jednotlivý konkrétní 
stav věcí, nýbrž tím, že určují pouze abstraktní řád, který svým členům umožňuje 
odvozovat z jim známých jednotlivostí očekávání, která mají dobrou naději na to, že 
budou správná. To je vše, čeho lze dosáhnout ve světě, kde se některá fakta mění 
nepředvídatelným způsobem a kde se řádu dosahuje přes jednotlivce, kteří se 
přizpůsobují novým faktům, kdykoli si jich začnou být vědomi. V takovémto 
celkovém řádu, který se neustále přizpůsobuje vnějším změnám a poskytuje základnu  
pro očekávání, může zůstat konstantní jen systém abstraktních vztahů a nikoli jeho 
jednotlivé prvky. To znamená, že každá změna musí některá očekávání zklamávat, že 
však tato samotná změna, která některá očekávání zklamává, vytváří situaci, v níž 
naděje na tvorbu správných očekávání je opět co možná největší.

Takovéto situace může být zcela zřejmě dosaženo jen ochranou některých, nikoli 
však všech očekávání, a ústředním problémem je, která očekávání musejí být 
zajištěna, aby byla maximalizována možnost splnění očekávání obecně. To implikuje 
rozlišení mezi takovými "oprávněnými" očekáváními, která musí právo ochraňovat, a  
ostatními, u nichž musí dovolovat, aby byla zklamávána. A jedinou dosud objevenou 
metodou, jak definovat prostor očekávání, který tak bude ochraňován, a tím omezit 
vzájemné křížení jednání jedněch lidí se záměry druhých, je vymezit každému 
jednotlivci prostor dovolených jednání tím, že se určí (nebo spíše aplikací pravidel na 
konkrétní fakta udělá zjistitelným) prostor předmětů, kterými je dovoleno disponovat 
pouze konkrétním jednotlivcům, prostor, z jehož ovládání jsou všichni ostatní 
vyloučeni. Prostor jednání, v němž bude každý zabezpečen proti zasahování jiných, 
může být určen pravidly aplikovatelnými stejně na všechny jen tehdy, budou-li tato 
pravidla umožňovat stanovit, které jednotlivé předměty může každý pro své účely 
ovládat. Jinými slovy je třeba pravidel, která by v každém okamžiku umožňovala 
stanovit meze chráněné oblasti každého jedince a tak rozlišit mezi meum (mým) a 
tuum(tvým).

Moudrost, že dobrý plot dělá dobré sousedy",!8 to jest, že lidé mohou využívat 
svých vlastních znalostí při sledování svých vlastních cílů bez vzájemné kolize jen 
tehdy, mohou-li být vytýčeny jasné hranice mezi jejich příslušnými oblastmi volného
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jednání, je základem, na němž vyrostla každá známá civilizace. Vlastnictví v širokém 
smyslu, v němž se toho slova používá k zahrnutí nejen materiálních věd, nýbrž (jak to 
definoval John Locke) "života, svobody a statků" každého jednotlivce, je jediným 
řešením problému realizace individuální svobody bez vzájemných konfliktů, jaké lidé 
zatím objevili. Právo, svoboda a vlastnictví jsou neoddělitelnou trojid. Nemůže 
existovat právo ve smyslu univerzálních pravidel chování, které by neurčovalo hranice 
oblasti svobody tím, že stanoví pravidla umožňujíd každému zjistit, kde má volnost 
v jednání.

Toto se dlouho považovalo za něco, co je samozřejmé a co nepotřebuje důkazu. 
Chápali io stejně jasně staří Řekové, jak to ukazuje dtace ze záhlaví této kapitoly, 
jako všichni zakladatelé liberálního politického myšlení, od Miltona19 a Hobbese20 
přes Montesquieua2! k Benthamovi22 a později to znovu zdůraznili H.S. Maine22 a 
Lord Acton2^ . Bylo to zpochybněno až v relativně nedávné době konstruktivistickým 
přístupem socialismu a pod vlivem mylné ideje, že vlastnictví bylo na určitém 
pozdním stupni "vynalezeno" a že před ním existoval ranější stav primitivního 
komunismu. Tento mýtus byl antropologickým výzkumem zcela vyvrácen.25 Dnes 
nemůže být pochyb o tom, že uznávání vlastnictví předcházel vzestup i těch 
nejprimitivnějších kultur a že určitě všechno, co nazýváme civilizací, vyrostlo na 
základě spontánního řádu v jednáních, jaký umožňuje vymezení chráněných oblastí 
jednotlivců nebo skupin. Ačkoli se sodalistickému myšlení naší doby podařilo 
vrhnout na tento poznatek podezření z ideologické inspirace, je to vědecká pravda 
stejně dobře prokázaná jako všechny jiné, k nimž jsme na tomto poli dospěli.

Dříve, než půjdeme dále, je nutné vyhnout se obvyklému nedorozumění 
o vztazích právních pravidel a vlastnictví konkrétních jednotlivců. Klasická formule, 
že záměrem pravidel správného chování je určit každému, co jeho jest (suum cuique 
tribuere), je interpretována tak, jakoby znamenala, že právo samo přiděluje 
konkrétním jednotlivcům konkrétní věci. Nic podobného samozřejmě nedělá. Pouze 
poskytuje pravidla, jimiž je možné z konkrétních faktů zjistit, komu jednotlivé věci 
patří. Starostí práva není, ke které jednotlivé osobě budou ty které věci patřit, nýbrž 
pouze umožňovat zjistit hranice, které jako takové byly určeny jednáními jednotlivců 
v rámci mezí vytýčených těmito pravidly, co do svého konkrétního obsahu však byly 
určeny mnoha dalšími okolnostmi. Klasická formule nesmí být interpretována ani 
tak, jak se to někdy děje, totiž, jakoby se jednalo o to, co se nazývá "spravedlnost 
v rozdělování", nebo jako by jejím cílem byl stav nebo rozdělení věd, které může být 
bez ohledu na to, jak se k němu dospělo, označeno jako spravedlivé nebo 
nespravedlivé. Záměrem právních pravidel je pouze vytýčením hranice zabránit co 
možná nejvíce tomu, aby se jednání různých jednotlivců navzájem narušovala; sama 
nemohou určovat, jaký bude výsledek pro různé jednotlivce a nemohou se o něj tudíž  
starat.

Právě jen tímto definováním chráněné oblasti každého právo určuje, co jsou ona  
"jednání vůči jiným", která reguluje, a obecnému zákazu jednání "poškozujícího jiné" 
se tak dostává určitelného významu. Maximální jistota očekávání, které lze dosáhnout 
ve společnosti, v níž jednotlivci smějí využít svých znalostí neustále se měnících 
okolností pro své rovněž se měnící účely, je zabezpečována pravidly, která každému 
říkají, které z těchto okolností nesmějí měnit jiní a které nesmí měnit on sám.
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Kde přesně jsou tyto hranice vytýčeny nejefektivněji, to je velmi obtížná otázka, 
na níž jsme určitě ještě nenašli všechny vyčerpávající odpovědi. Pojetí vlastnictví jistě  
nespadlo hotové z nebe. Ani se nám ještě všude nepodařilo vymezit individuální 
oblasti tak, aby byl vlastník ve svých rozhodnutích přinucen brát v úvahu všechny ty  
účinky (a jen tyto účinky), které bychom si přáli. Ve svém úsilí zdokonalit principy 
vymezování můžeme stavět jen na ustaveném systému pravidel, která slouží jako 
základ existujícího řádu udržovaného institucí vlastnictví. Jelikož vytýčení hranic má 
funkci, které začínáme rozumět, má smysl se ptát, zda byla v jednotlivých případech 
hranice vytýčena na správném místě, nebo zda je z hlediska změněných podmínek 
ustavené pravidlo stále ještě adekvátní. To však, kde by měla být hranice vytýčena, 
nebude obvykle rozhodnutí, které lze udělat libovolně. Objeví-li se nové problémy 
jako výsledek změn okolností a dají-li vzniknout např. problémům vymezení hranic 
tam, kde v minulosti otázka, komu určité právo náleží, nebyla relevantní, a právo 
nebylo v důsledku toho ani vymáháno ani přisuzováno, úkolem bude nalézt řešení, 
které slouží témuž obecnému záměru jako ostatní pravidla, která bereme za daná. 
Logika existujícího systému může například jasně vyžadovat, aby elektrická energie 
byla zahrnuta do pojmu vlastnictví, ačkoli ho stávající pravidla mohou omezovat na 
hmatatelné předměty. Někdy, jako v případě elektromagnetických vln, žádný druh 
prostorových hranic fungující řešení neposkytne a bude asi třeba nalézt zcela nová 
pojetí, jak dispoziční práva nad takovýmito věcmi rozvrhnout. Jen tam, jako v případě 
movitých předmětů ("movitosti" podle zákona), kde přibližně platí, že účinky 
vlastníkova nakládání s majetkem se obecně týkají jen jeho a nikoho jiného, by 
vlastnictví mohlo zahrnovat právo užívat nebo zneužívat předmět podle libosti. Avšak 
jedině tam, kde jsou jak výnos, tak škoda způsobené určitým používáním omezeny na 
oblast, v níž je zainteresován vlastník, poskytuje pojetí výlučné kontroly dostatečnou 
odpověď na problém. Situace je velmi odlišná, jakmile přejdeme od movitostí 
k nemovitostem, kde "efekt sousedství" a podobné jevy činí problém vytýčení 
vhodných "hranic" mnohem obtížnějším.

V dalším kontextu budeme muset probrat jisté další důsledky, které z těchto 
úvah vyplývají, jako že pravidla správného chování jsou svou podstatou negativní 
v tom, že  směřují pouze k zabránění nespravedlnosti a že budou rozvíjena důslednou 
aplikací stejně negativního testu slučitelnosti se zděděnou soustavou zákonů; a že 
vytrvalým aplikováním tohoto testu se můžeme nadít jen toho, že se spravedlnosti 
budeme přibližovat, aniž jí kdy dosáhneme. K tomuto komplexu otázek se pak 
budeme muset vrátit nikoli z pohledu vlastností, které právo vytvořené soudci nutně 
má, nýbrž z pohledu vlastností, které by mělo mít právo svobody a které by se tudíž 
měly respektovat v procesu uvědomělého vytváření zákonů.

Do pozdější kapitoly musíme také odložit důkaz, že to, co se nazývá 
maximalizace disponibilního agregátu statků a služeb, je vedlejší, i když vysoce 
žádoucí produkt onoho slaďování očekávání, které představuje vše, co může právo 
chtít usnadňovat. Potom uvidíme, že pouze směřováním ke stavu, v němž 
pravděpodobně nastane vzájemná korespondence očekávání, může právo napomáhat 
vytváření toho řádu spočívajícího na rozsáhlé a spontánní dělbě práce, jemuž vděčíme 
za své materiální bohatství.
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Obecný problém účinků hodnot na fakta
Opakované jsme zdůrazňovali, že význam pravidel správného chování je dán 

skutečností, že podřizování se těmto hodnotám vede k utváření jistých složitých 
struktur faktů a že v tomto smyslu důležitá fakta závisejí na obecném rozšíření 
hodnot, jež lidé uznávají nikoli proto, že by si tyto faktické důsledky uvědomovali. 
Jelikož se tento vztah zřídkakdy doceňuje, bude na místě několik dalších poznámek 
o jeho významu.

Často se přehlíží, že fakta, která jsou důsledkem toho, že lidé uznávají určité 
hodnoty, nejsou totožná s těmi, na které se vážnou hodnoty inspirující jednání 
rozličných jednotlivců, nýbrž že je to struktura tvořená jednáními mnoha jednotlivců, 
struktura, jíž si jednající jednotlivci dokonce ani nemusejí být vědomi a která určitě 
nebyla záměrem jejich jednání. Avšak zachování tohoto vyplynuvšího řádu nebo 
struktury, k níž nikdo nesměřoval, v jejíž existenci se však začne rozpoznávat 
podmínka úspěšného sledování mnoha jiných záměrů, bude zase naoplátku také 
považováno za hodnotu. Tento řád nebude definován pravidly řídícími individuální 
chování, nýbrž sladěním očekávání, které bude dodržováním těchto pravidel 
produkováno. Jestliže se však takovýto stav faktů bude považovat za hodnotu, bude to 
znamenat, že této hodnoty lze dosáhnout jen tehdy, budou-li lidé ve svém jednání 
vedeni jinými hodnotami (pravidly chování), které se jim vzhledem k tomu, že si 
nejsou vědomi jejich funkcí, musí jevit jako nejvyšší hodnoty. Výsledný řád je tak 
hodnotou, která je nezamýšleným a neznámým výsledkem dodržování jiných hodnot.

Jedním důsledkem toho je, že různé převládající hodnoty mohou někdy být ve 
vzájemném konfliktu nebo že nějaká přijímaná hodnota může vyžadovat přijetí jiné 
hodnoty ne pro nějaký logický vztah mezi nimi, ale skrze fakta, která nejsou jejich 
předmětem, nýbrž nezamýšleným důsledkem toho, že se tyto hodnoty ctí v jednání. 
Často tak nalezneme mnoho různých hodnot, které se stávají vzájemně závislými 
skrze faktické podmínky, které produkují, ačkoli si jednající osoby nemusejí být 
takovéto vzájemné závislosti vědomy v tom smyslu, že jednu lze získat, jen když 
dodržujeme druhou. A tak to, co považujeme za civilizaci, může záviset na faktické 
podmínce, aby se množství plánů jednání různých jednotlivců navzájem 
přizpůsobovalo tak, aby mohlo být ve většině případů uskutečněno; a této podmínky 
bude zase dosaženo jen tehdy, budou-li jednotlivci přijímat soukromé vlastnictví za 
hodnotu. Vztahům tohoto druhu se nejspíše nebude rozumět, dokud se nenaučíme 
jasně rozlišovat mezi pravidelnostmi individuálního chování, které jsou určovány 
pravidly, a celkovým řádem, který bude výsledkem dodržování jistých druhů pravidel.

Pro pochopení role, kterou zde hrají hodnoty, je často na překážku zaměňování 
termínů pro fakta, jako jsou "zvyky" nebo "postupy", za "hodnoty". Při popisu utváření 
celkového řádu však nelze adekvátně nahradit představu hodnot, které vedou 
individuální jednání, výrokem o pozorovaných pravidelnostech v chování jednotlivců, 
protože ve skutečnosti nejsme s to vyčerpávajícím způsobem redukovat hodnoty, 
které jednání vedou, na seznam pozorovatelných jednání. Chování vedené hodnotou 
je námi zjistitelné jen proto, že tuto hodnotu známe. "Zvyk respektovat vlastnictví 
jiných", například, může být pozorován jen tehdy, známe-li pravidla vlastnictví, a
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ačkoli bychom snad mohli tato pravidla z pozorovaného chování rekonstruovat, 
rekonstrukce bude vždy obsahovat více, než jen popis jednotlivého chování.

Složitý vztah mezi hodnotami a fakty vytváří jisté dobře známé obtíže pro 
společenského vědce, který studuje složité společenské struktury existující jenom 
proto, že jednotlivci, z nichž se skládají, dodržují jisté hodnoty. Pokud bere celkovou 
strukturu, kterou studuje, za danou, implicitně také předpokládá, že hodnoty, na 
nichž je založena, se budou i nadále zastávat. To nemusí mít žádný význam, studuje-li  
jinou společnost, než je jeho vlastní, jak je tomu u sociálního antropologa, který si ani  
nepřeje ovlivnit členy studované společnosti, ani neočekává, že si budou všímat toho, 
co říká. Situace je však odlišná pro společenského vědce, který je dotazován na radu, 
jak dosáhnout určitých cílů v rámci dané společnosti. V jakémkoli námětu na 
modifikaci nebo zdokonalení takového řádu bude muset přijmout hodnoty, které jsou 
pro existenci řádu nepostradatelné, protože by bylo jasně nekonzistentní pokoušet se 
zdokonalit nějaký jednotlivý aspekt řádu a zároveň navrhovat prostředky, které by 
ničily hodnoty, na nichž celý řád spočívá. Bude muset argumentovat na základě 
premis, které obsahují hodnoty, a není žádnou logickou chybou, pakliže argumentací 
na základě takovýchto premis dospěje k závěrům, které rovněž obsahují i hodnoty.

"Účel" práva
Poznatek, že právo slouží utváření spontánního řádu v jednáních nebo že je jeho 

nutnou podmínkou, ačkoli byl nejasně přítomen ve značné části filosofie práva, 
představuje tudíž koncepci, kterou bylo obtížné přesně formulovat bez vysvětlení 
tohoto řádu, jaké poskytuje společenská teorie, zejména ekonomie. Ideu, že právo 
"směřuje" k nějakému druhu faktických okolností nebo že se nějaký stav faktů objeví 
jen tehdy, budou-li se obecně dodržovat nějaká pravidla chování, nalézáme 
vyjádřenou už brzy, zejména v pozdním scholastickém pojetí práva, podle něhož je 
právo určováno "povahou věcí". Tato idea je, jak jsme se už zmínili , v pozadí důrazu  
na právo jako na "empirickou" nebo "experimentální" vědu. Avšak brát si za dl nějaký  
abstraktní řád, jehož jednotlivý projev nemůže nikdo předvídat a který je určován 
vlastnostmi, jež nikdo nemůže přesně definovat, bylo až příliš odlišné od toho, co 
většina lidí považovala za vhodný cíl racionálního jednání. Zachování trvalého 
systému abstraktních vztahů nebo řádu kosmu s neustále se měnícím obsahem 
nezapadalo do toho, co lidé obyčejně rozuměli účelem, cílem nebo záměrem 
uvědomělého jednání.

Již jsme viděli, že v obvyklém smyslu slova účel, totiž anticipace jednotlivé, 
předvídatelné události, právo vskutku neslouží žádnému účelu, nýbrž bezpočtu 
různých účelů různých jednotlivců. Poskytuje pouze prostředky pro velký počet 
různých účelů, které jako celek nejsou nikomu známé. V obyčejném smyslu slova účel  
je tudíž právo nikoli prostředkem k nějakému účelu, nýbrž pouze podmínkou 
úspěšného sledování většiny účelů. Ze všech mnohaúčelových nástrojů je 
pravděpodobně hned po jazyku co do rozmanitosti lidských účelů, kterým pomáhá.
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Určité nebylo vytvořeno pro jakýkoli známý účel, nýbrž se spíše rozvinulo proto, že 
lidé, kteří působili pod ním, byli ve sledování svých účelů efektivnější.

Ačkoli jsou si lidé obvykle dost dobře vědomi toho, že v určitém smyslu je 
právních pravidel k zachovám "řádu" třeba, mají tendenci ztotožňovat tento řád 
s podřizováním se pravidlům a nebudou si vědomi, že pravidla slouží řádu jiným 
způsobem, totiž že mají způsobovat jistý soulad mezi jednáním různých lidí.

Tato dvě různá pojetí "účelu" práva se jasně ukazují v dčjiných filosofie práva. 
Od důrazu Immanuela Kanta na "bezúčelný" charakter pravidel správného chování26 
až po utilitaristy, Benthamem počínaje a Iheringem konče, kteří považovali účel za 
ústřední rys práva, byla nejednoznačnost pojmu účel stálým zdrojem zmatení. Jestliže  
se účel vztahuje ke konkrétním předvídatelným výsledkům jednotlivých jednání, 
Benthamův partikularistický utilitarismus určitě nemá pravdu. Jestliže však do účelu 
zahrneme záměr vytvořit podmínky, které budou pomáhat utváření abstraktního 
řádu, jehož jednotlivé obsahy jsou nepředvídatelné, je Kantovo popření účelu 
odůvodněné jen potud, pokud se týká aplikace pravidla na jednotlivý případ, avšak ne 
pro systém pravidel jako celek. Od takového zmatení by pozdější pisatele býval měl 
ochránit důraz Davida Huma na funkci systému práva jako celku, který nebere ohled  
na jednotlivé účinky. Ústřední poznatek je plně obsažen v Humově důrazu na 
skutečnost, že "blahodárný účinek ... celého schématu nebo systému ... pochází jen 
z dodržování obecného pravidla ... aniž se berou v úvahu ... jakékoli jednotlivé 
důsledky, které by mohly vzejít z ustanovení těchto zákonů v každém jednotlivém 
případě, který se vyskytne" .27

Jen pokud se jasně rozpozná, že řád v jednáních je faktickým stavem věcí 
odlišným od pravidel, která přispívají k jeho utváření, je možné pochopit, že takovýto  
abstraktní fád může být záměrem pravidel chování. Pochopení takového vztahu je 
tudíž nutnou podmínkou pochopem práva. Avšak úkol vysvětlit tento kauzální vztah 
byl v moderní době ponechán disciplíně, která se od studia práva zcela oddělila, a 
právníci jí obecně rozuměli stejně tak málo, jako rozuměli právu ti, co studovali 
ekonomickou teorii. Když ekonomové ukazovali, že trh vytváří spontánní řád, většina 
právníků na to pohlížela s nedůvěrou nebo to dokonce považovala za mýtus. Ačkoli je 
dnes jeho existence uznávána stejně socialistickými ekonomy jako všemi ostatními, 
odpor většiny racionalistických konstruktivistů k připuštění existence takovéhoto řádu  
stále zaslepuje většinu lidí, kteří nejsou profesionálními ekonomy, před poznatkem, 
který je pro veškeré pochopení vztahu mezi právem a řádem v lidském jednání 
fundamentální. Bez takovéhoto pronikavého pochopení toho, co posměváčkové stále 
zlečují jako "neviditelnou ruku", je fungování pravidel správného chování vskutku 
nesrozumitelné a právníci takové pochopení zřídkakdy mají. Naštěstí není nutné pro 
vykonávání jejich každodenního úkolu. Jen ve filosofii práva, pokud vede jurisdikci a 
zákonodárství, začne být nedostatek takovéhoto porozumění funkci práva významný. 
Vyúsťoval do časté interpretace práva jako nástroje organizování jednotlivých účelů, 
interpretace, která samozřejmě o jednom druhu práva platí až dost, totiž o veřejném 
právu, je však zcela nepatřičná v případě nomos či práva právníků. A převládnutí této 
interpretace se stalo jednou z hlavních příčin postupné přeměny spontánního řádu 
svobodné společnosti v organizaci totalitního řádu.
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Tato neblahá situace nebyla nikterak napravena moderní aliancí práva se 
sociologií, která na rozdíl od ekonomie začala být u některých právníků velmi 
populární. Neboť důsledkem této aliance bylo zaměření pozornosti právníků spíše na 
specifické účinky jednotlivých opatření než na souvislost mezi právními pravidly a 
celkovým řádem. Nikoli v deskriptivních oborech sociologie, nýbrž pouze v teorii 
celkového řádu společnosti lze nalézt pochopení vztahů mezi právem a společenským 
řádem. A protože právníci, zdá se, chápou vědu tak, jako by znamenala spíše 
zjišťování jednotlivých faktů, než pochopení celkového řádu společnosti, neustále se 
opakující horování pro spolupráci mezi právem a společenskými vědami nepřineslo 
dosud mnoho ovoce. Zatímco je dosti snadné posbírat z deskriptivních sociologických 
studií znalost některých jednotlivých faktů, porozumění tomu celkovému řádu, 
kterému pravidla správného chování slouží, vyžaduje ovládnutí složité teorie, které 
nelze získat za den. Společenská věda pojatá jako soubor induktivních zobecnění 
vytěžených z pozorování omezených skupin, jaké provádí většina empirické 
sociologie, může vskutku jen máločún přispět k pochopení funkce práva.

Tím se nechce naznačovat, že celkový řád společnosti, jemuž pravidla správného 
chování slouží, je výlučně záležitostí ekonomie. Dosud však pouze ekonomie vyvinula 
teoretický aparát vhodný pro pochopení takovýchto spontánních abstraktních řádů, 
který se až nyní pomalu a postupně aplikuje i na jiné řády, než je trh. Tržní řád je 
jediný, který můžeme v této knize probírat plně.

Artikulace práva a předvídatelnost soudních rozhodnutí
Řád, který má soudce udržovat, tak není určitým stavem věd, nýbrž 

uspořádaností procesu, který spočívá na tom, že některým očekáváním jednajídch 
osob se dostává ochrany před zasahováním druhých. Od soudce se bude očekávat, že 
bude rozhodovat způsobem, který bude obecně odpovídat tomu, co lidé považují za 
správné, avšak někdy bude možná muset rozhodnout tak, že to, co prima facie 
vypadá, že je správné, nemusí takové být, protože to zklamává oprávněná očekávání. 
Zde bude muset své závěry vyvozovat nikoli výlučně z artikulovaných premis, nýbrž ze 
"situační logiky" svého druhu založené na požadavdch existujícího řádu v jednáních, 
který je zároveň výsledkem nevytvořeným vědomě i smyslem všech těch pravidel, 
která musí soudce brát za daná. Zatímco soudcovým východiskem budou očekávání 
založená na již ustavených pravidlech, často bude muset rozhodnout, které 
z konfliktních očekávání, zastávaných ve stejně dobré víře a stejně sankcionovaných 
uznávanými pravidly, se má považovat za legitimní. Zkušenost často ukáže, že 
pravidla, která se  přijala, vedou v nových situacích ke konfliktním očekáváním. I když 
v takovýchto situacích nebude známé žádné pravidlo, které by soudce vedlo, stále 
ještě nebude mít volnost rozhodovat, jak se mu zlíbí. I když není možno rozhodnutí 
logicky odvodit z uznaných pravidel, stále platí, že musí být v souladu s existujícím 
souborem takovýchto pravidel v tom smyslu, že slouží témuž řádu v jednáních jako 
tato pravidla. Jestliže soudce shledá, že nějaké pravidlo, s nímž sporná strana počítala 
při utváření svých očekávání, je chybné - i když může být široce přijímané a může být

109



dokonce univerzálně schvalované, pokud je formulováno - bude tomu tak proto, že 
objeví, že se za některých okolností střetává s očekáváními založenými na jiných 
pravidlech. "Všichni jsme si mysleli, že je to správné pravidlo, avšak nyní se ukazuje,  
že je nesprávné* - je smysluplný výrok popisující zkušenost, podle níž začalo být 
zjevné, že  naše představa o spravedlnosti nebo nespravedlnosti určitého pravidla není  
jednoduše věcí "mínění" nebo "pocitu”, nýbrž že závisí na požadavcích existujícího 
řádu, jímž jsme vázáni - řádu, který může být v nových situacích udržován jen tehdy, 
je-li jedno ze starých pravidel modifikováno nebo nové pravidlo přidáno. Důvodem, 
proč se za takovéto situace bude muset buď jedno z pravidel nebo obé pravidla, 
s nimiž sporné strany počítaly, modifikovat, nebude to, že by jejich aplikace v daném  
případě způsobovala strádání nebo že by v daném případě existoval nějaký jiný 
nežádoucí důsledek, nýbrž že se ta pravidla ukázala jako nedostatečná pro zabránění 
konfliktu.

Kdyby byl soudce v takových případech omezen na rozhodnutí, která by mohla 
být logicky odvozena ze souboru již artikulovaných pravidel, nebyl by často schopen 
nějaký případ rozhodnout způsobem přiměřeným funkci, jíž slouží celý systém 
pravidel. To vrhá důležité světlo na velmi diskutovaný problém, totiž domnělou větší 
právní jistotu v systému, v němž byla veškerá právní pravidla stanovena v písemné 
nebo kodifikované formě a v němž je soudce nucen aplikovat ta pravidla, která se 
stala psaným právem. Celé hnutí za kodifikaci bylo vedeno přesvědčením, že 
kodifikace zvyšuje předvídatelnost soudních rozhodnutí. V mém vlastním případě 
nestačila ani zkušenost nějakých těch třiceti všelikých let ve světě zvykového práva na 
to, abych si tento hluboce zakořeněný předsudek zkorigoval, a teprve až můj návrat 
do atmosféry občanského práva mě přivedl k jeho vážnému zpochybnění. Ačkoli 
zákonodárství může právní jistotu v určitých bodech jistě zvýšit, jsem nyní 
přesvědčen, že tato výhoda je více než anulována, vede-li toto zjištění k požadavku, 
aby pouze to, co bylo takto statutárně vyjádřeno, mělo právní sílu. Zdá se mi, že by 
soudní rozhodnutí mohla být ve skutečnosti předvídatelnější, kdyby byl soudce vázán 
také obecně zastávanými názory na to, co je spravedlivé, i když tyto názory nejsou 
podpořeny literou zákona, než když je nucen svá rozhodnutí odvozovat pouze z těch 
přijatých přesvědčení, která nalezla výraz v psaném právu.

To, že soudce může ke svým rozhodnutím dospět, nebo že by k nim měl dospět, 
výlučně procesem logické dedukce z explicitních premis, vždy bylo a vždy musí být 
fikcí. Ve skutečnosti totiž soudce takto nikdy nepostupuje. Jak bylo správně řečeno, 
"vycvičená intuice ho soustavně vede ke správným výsledkům, pro něž musí vymýšlet  
nenapadnutelné právní důvody"28 . Opačný názor je charakteristickým produktem 
konstruktivistického racionalismu, který na všechna pravidla pohlíží jako na 
uvědoměle vytvořená a tudíž schopná vyčerpávající formulace. Příznačně se objevuje 
až v 18. století a v souvislosti s trestním právem,29 kde dominovala oprávněná touha 
omezit moc soudce na aplikaci toho, co bylo nesporně formulováno jako zákon. 
Dokonce však i formule nulla poena sine lege (není trestu bez zákona), v níž C. 
Beccaria tuto myšlenku vyjádřil, není nutně součástí vlády zákona, míní-li se 
"zákonem" pouze psaná pravidla vyhlášená zákonodárcem a nikoli jakákoli pravidla,  
jejichž závazný charakter by se ihned rozpoznal, kdyby byla vyjádřena slovy. Anglické 
zvykové právo charakteristicky nikdy tento princip neuznávalo v prvním smyslu,30

110



i když byl vždycky akceptován v tom druhém. V něm staré přesvědčení, že mohou 
existovat pravidla, o nichž se má za to, že je každý schopen je dodržovat, ačkoli 
nebyla nikdy artikulována jako verbální výrok, přetrvalo jako součást práva až do 
dnešních dnů.

Cokoli však můžeme pociťovat ohledně žádoucnosti toho, aby byl soudce 
zavázán k aplikaci psaného práva v trestních věcech, kde záměrem je zásadně chránit 
obžalovaného a raději nechat uniknout vinného než potrestat nevinného, je k tomu 
málo důvodů tam, kde soudce musí směřovat ke stejné spravedlnosti pro dvě sporné 
strany. Zde požadavek, že soudce musí své rozhodnutí odvozovat výlučně ze psaného 
práva a nanejvýše vyplňovat zřejmé mezery odvoláním se na nepsané zásady, by 
patrně právní jistotu spíše snížil, než zvýšil. Zdá se mi, že ve většině případů, v nichž 
soudní rozhodnutí šokovala veřejné mínění a příčila se obecnému očekávání, tomu 
tak bylo proto, že se soudce domníval, že se musí vejít do litery psaného práva a 
neodvážil se odchýlit od výsledku sylogismu, v němž mohly být premisami pouze 
explicitní formulace tohoto práva. Logicky dedukovat z omezeného počtu 
artikulovaných premis vždycky znamená držet se spíše "litery" než "ducha" zákona. 
Avšak věřit, že každý musí být s to předvídat důsledky, které v nepředvídané faktické  
situaci vyplynou z aplikace oněch formulací již artikulovaných základních principů, je 
jasně iluzí. Nyní se pravděpodobně všeobecně připouští, že žádný zákoník nemůže být  
bez mezer. Závěr, který by z toho mohl být vyvozen, by zřejmě neměl být pouze ten, 
že soudce musí takovéto mezery vyplňovat odvoláním se na dosud neartikulované 
principy, nýbrž také, že i když se zdá, že ta pravidla, která byla artikulována, dávají 
jednoznačnou odpověď, pak jsou-li v konfliktu s obecným smyslem pro spravedlnost, 
měl by mít soudce volnost své závěry modifikovat, může-li nalézt nějaké nepsané 
pravidlo, které takovouto modifikaci ospravedlňuje a které, je-li artikulováno, se 
nejspíše setká s obecným souhlasem.

V této souvislosti by se dokonce i tvrzení Johna Locka, že ve svobodné 
společnosti musí být veškeré právo "vyhlášené" nebo "oznámené" předem, jevilo jako 
produkt konstruktivistické ideje, jako že veškeré právo je uvědoměle vytvořené. 
Mylná je implikace, že omezením soudce na uplatňování již artikulovaných pravidel 
zvýšíme předvídatebost jeho rozhodnutí. To, co bylo předem vyhlášeno a oznámeno, 
bude často jen velmi nedokonalou formulací principů, které lidé mohou lépe ctít ve 
svém jednání, než vyjádřit slovy. Jen když se má za to, že veškeré právo je spíše 
výrazem vůle zákonodárce a že jím bylo vymyšleno, než výrazem principů 
vyžadovaných potřebami stále pokračujícího řádu, se zdá, že předběžné oznámení je 
nezbytnou podmínkou znalosti zákona. Je vskutku pravděpodobné, že jen nemnohé 
pokusy soudců o zdokonalení práva se setkaly s přijetím bez toho, že by v nich lidé 
spatřovali vyjádření toho, co už v určitém smyslu "věděli".

Funkce soudce je omezena na spontánní řád >
Tvrzení, že se soudcové svým rozhodováním jednotlivých případů postupně 

přibližují systému pravidel chování, který nejlépe vede k vytváření účinného řádu
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v jednáních, bude přijatelnější, uvčdomíme-li si, že je to pouze tentýž druh procesu, 
jakým postupuje veškerý intelektuální vývoj. Stejné jako na všech ostatních polích se 
zde pokroku dosahuje tím, že se pohybujeme uvnitř existujícího systému myšlení a že 
v procesu postupného vylepšování nebo "imanentního kriticismu" krok za krokem 
dosahujeme toho, že celek je ve větším souladu jak vnitřně, tak s fakty, na něž jsou 
pravidla aplikována. Takovýto "imanentní kriticismus" je hlavním nástrojem vývoje 
myšlení, a pochopení tohoto procesu je charakteristickým záměrem evolučního 
(neboli kritického) racionalismu na rozdíl od racionalismu konstruktivistického 
(neboli naivního).

Soudce jinými slovy slouží fungujícímu řádu nebo se snaží ho zachovat a 
zdokonalit, řádu, který nikdy vědomě nevytvořil, který se utvořil sám bez vědomí a 
často proti vůli autority, který přesahuje prostor uvědomělého organizování ze strany 
kohokoliv a v jehož základu nejsou jednotlivci plnící něčí vůli, nýbrž jejich navzájem 
se přizpůsobující očekávání. Důvodem, proč se bude od soudce požadovat, aby 
zasáhl, bude to, že pravidla, která zabezpečují takovéto sladění očekávání, se vždycky 
nedodržují, nebo i když se dodržují, nejsou dost jasná nebo adekvátní zabránění 
konfliktu. Jelikož nové situace, jimž ustavená pravidla nejsou adekvátní, budou 
vznikat neustále, úkol zabránit konfliktu a zvýšit slučitelnost jednání tím, že se 
příslušně vymezí prostor dovolených jednání, nutně nikdy nekončí a vyžaduje 
nejenom aplikaci již ustavených pravidel, nýbrž také formulaci nových pravidel 
nutných pro zachování řádu v jednáních. Ve svém snažení vypořádat se s novými 
problémy aplikací "principů", které musejí vydestilovat z ratio decidendi (rozhodných 
důvodů) dřívějších rozhodnutí a tak rozvinout tato nehotová pravidla (což právě 
"principy" jsou) tak, že budou produkovat žádoucí účinky v nových situacích, nemusejí  
ani soudcové, ani zainteresované strany nic vědět o povaze výsledného celkového 
řádu nebo o jakémkoli "společenském zájmu”, jemuž slouží, kromě faktu, že pravidla  
jsou tu proto, aby pomáhala jednotlivcům úspěšně vytvářet očekávání v širokém 
spektru okolností.

Úsilí soudce je tak součástí onoho procesu adaptace společnosti na okolnosti 
procesu, jímž spontánní řád roste. Soudce tomuto procesu selekce napomáhá 
podporou těch pravidel, jež podobně jako ta, která dobře fungovala v minulosti, 
zvyšují pravděpodobnost toho, že očekávání se sladí a že nebudou v konfliktu. Stává 
se tak orgánem tohoto řádu. Avšak ani tehdy, když při výkonu této funkce vytváří 
nová pravidla, není tvůrcem nějakého nového řádu, nýbrž služebníkem snažícím se 
udržovat a zdokonalovat fungování řádu existujícího. A výsledkem jeho úsilí bude 
charakteristický případ oněch "výsledků lidského jednání, nikoli však vědomého 
lidského vytváření", kde zkušenost získaná experimentováním generací ztělesňuje více 
znalost^ než jich kdokoli kdy měl.

Soudce může chybovat, nemusí při odhalování toho, co vyžaduje základní princip 
existujícího řádu, uspět nebo může být sveden svým preferováním určitého výsledku v 
právě řešeném případě; avšak to všechno nemění nic na faktu, že řeší problém, který 
bude mít ve většině případů jen jedno řešení, a že je to úkol, v němž jeho "vůle" nebo 
jeho citová reakce nemají co dělat. Jestliže ho ke správnému řešení dovede často 
spíše jeho "intuice" než rozumová úvaha, pak to neznamená, že rozhodující faktory 
při určování výsledků jsou spíše citové než rozumové - není tomu tak o nic více, než
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v případě vědce, který je rovněž normálně veden intuicí ke správné hypotéze, kterou 
se může pokoušet testovat až poté. Podobně jako většina ostatních intelektuálních 
úkolů není úkol soudce úkolem logické dedukce z vymezeného počtu premis, nýbrž 
úkolem testování hypotéz, k nimž dospěl procesem jen částečně vědomým. I když 
však nemusí vědět, co ho nejprve přivedlo k tomu, aby si myslel, že určité rozhodnutí 
je správné, za svým rozhodnutím musí stát, jen když ho může hájit racionálně proti 
všem námitkám, které mohou být proti němu vzneseny.

Je-li soudce zavázán udržovat a zdokonalovat fungující řád jednání, a svá 
měřítka musí brát z tohoto řádu, tak to neznamená, že jeho záměrem je zachovávat 
jakýkoli status quo ve vztazích mezi jednotlivými lidmi. Je to naopak podstatná 
vlastnost řádu, jemuž slouží, že může být udržován jen neustálými změnami 
v jednotlivostech; a soudce se zajímá jen o abstraktní vztahy, které musí být 
zachovány, zatímco jednotlivosti se mění. Takovýto systém abstraktních vztahů není 
konstantní sítí spojující konkrétní prvky, nýbrž sítí s neustále se měnícím konkrétním 
obsahem. Ačkoli bude soudce o existujícím stavu často předpokládat, že se děje 
podle práva, jeho úkolem je stejně tak napomáhat změně, jako existující stav 
zachovávat. Soudce se zajímá o dynamický řád, který se bude udržovat jen neustálými 
změnami v postaveních jednotlivých lidí.

I když však soudce není zavázán podporovat jednotlivý status quo, je zavázán 
podporovat principy, na nichž je existující řád založen. Jeho úkol je vskutku úkolem, 
který má smysl jen uvnitř spontánního a abstraktního řádu v jednáních, jaký 
produkuje trh. Musí tudíž být konzervativní pouze v tom smyslu, že nemůže sloužit 
žádnému řádu, který není determinován pravidly individuálního chování, nýbrž 
jednotlivými dli autority. Soudce se nemůže zajímat o potřeby jednotlivých osob nebo  
skupin, nebo o "státní zájmy", nebo o "vůli vlády”, nebo o jakékoli účely, o nichž by se  
mohlo očekávat, že jim bude řád v jednáních sloužit. Uvnitř jakékoli organizace, v níž 
musejí být individuální jednání souzena podle toho, jak slouží jednotlivým účelům, 
k nimž organizace směřuje, není pro soudce místa. V řádu, jako je socialismus, v 
němž žádná pravidla, která mohou řídit individuální jednání, nejsou nezávislá na 
jednotlivých výsledcích, nedodržování takovýchto pravidel nebude možné "žalovat", 
neboť budou vyžadovat vyvažování jednotlivých dotčených zájmů ve světle jejich 
důležitosti. Socialismus je vskutku v široké míře revoltou proti nestrannému 
soudnictví, které bere v úvahu jen soulad individuálních jednání s pravidly nezávislými 
na cílech a které se nezajímá o účinky jejich aplikace v jednotlivých případech. 
Socialistický soudce by tak byl skutečně rozporem ve slovech; neboť jeho přesvědčení  
mu musí znemožňovat, aby aplikoval pouze ty obecné principy, které leží v základech 
spontánního řádu v jednáních, a musí jej vést k tomu, aby bral do úvahy okolnosti, 
které se spravedlností individuálního chování nemají nic společného. Může být 
samozřejmě socialistou soukromně a svůj socialismus držet stranou od úvah, jež 
determinují jeho rozhodnutí. Avšak jako soudce podle socialistických principů jednat  
nemůže. Později uvidíme, že toto bylo dlouho zakryto přesvědčením, že namísto 
toho, aby soudce postupoval podle principů správného individuálního chování, by 
mohl být veden tím, co se nazývá "sociální spravedlnost", frází, která označuje přesně 
to směřování k určitým výsledkům pro určité osoby nebo skupiny, jaké uvnitř 
spontánního řádu není možné.
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Socialistické útoky na systém soukromého vlastnictví vytvořily rozšířené 
přesvědčení, že řád, který má soudce v tomto systému podporovat, je řádem, který 
slouží určitým zájmům. Avšak odůvodněním systému mnoha vlastnictví není zájem 
držitelů vlastnictví. Vlastnictví slouží stejně tak zájmům těch, kteří momentálně žádný 
majetek nevlastní, jako těm, kteří ho vlastní, neboť rozvoj celého řádu v jednáních, na 
němž moderní civilizace závisí, byl umožněn jen institucí vlastnictví.

Nesnáz, kterou mnoho lidí pociťuje při představě soudce sloužícího existujícímu, 
vždy však nedokonalému abstraktnímu řádu, který tu není proto, aby sloužil určitým 
zájmům, se rozplyne, když si připomeneme, že pouze tyto abstraktní rysy řádu mohou  
sloužit jednotlivcům za základ rozhodování v nepředvídatelných budoucích 
podmínkách a že tudíž jediné ony mohou určovat řád, jenž přetrvává; a že jen ty 
jediné mohou proto ustavovat ideální společný zájem členů velké společnosti, kteří 
nesledují žádné určité společné účely, nýbrž si pouze přejí vhodné prostředky pro 
sledování svých příslušných individuálních účelů. Soudce se tudíž může při vytváření 
práva zajímat pouze o zdokonalování oněch abstraktních a trvalých rysů řádu jednání, 
který mu je dán a který se udržuje sám změnami ve vztazích mezi jednotlivci, zatímco 
jisté vztahy mezi těmito vztahy (čili vztahy ještě vyššího řádu) zůstávají zachovány. 
"Abstraktní" a "trvalý” v tomto kontextu znamená více méně totéž, protože 
v dlouhodobém pohledu, který musí soudce zaujímat, může brát v úvahu jen ty jím 
stanovované účinky pravidel, které nastanou v neznámém počtu budoucích případů, 
jež se mohou přihodit v nějakém budoucím čase.

Závěry
Výsledky této kapitoly bychom mohli shrnout v následujícím popisu vlastností, 

které bude nutně mít právo vynořující se ze soudního procesu: bude sestávat 
z pravidel regulujících chování osob vůči druhým, aplikovatelným na neznámý počet 
budoucích případů a obsahujících zákazy vymezující hranice chráněné oblasti každé 
osoby (nebo organizované skupiny osob). Každé pravidlo tohoto druhu bude 
zamýšleno jako trvalé, ačkoli bude předmětem případné revize ve světle lepšího 
poznání jeho interakcí s jinými pravidly; a bude platit jen jako součást systému 
vzájemně se modifikujících pravidel Tato pravidla dosáhnou svého zamýšleného 
účinku zabezpečit utváření abstraktního řádu v jednáních jen prostřednictvím své 
univerzální aplikace, zatímco o jejich aplikaci v jednotlivém případě nelze říci, že má 
nějaký specifický účel odlišný od účelu systému pravidel jako celku.

Způsobem, jímž se systém pravidel správného chování rozvíjí soustavnou 
aplikací negativního testu spravedlnosti a eliminací nebo modifikací těch pravidel jež 
tomuto testu nevyhovuji se budeme zabývat ve 2. svazku, v kapitole VIII. Příštím 
naším úkolem však bude prozkoumal čeho takováto pravidla správného chování 
dosáhnout nemohou a v jakém ohledu se pravidla potřebná pro dosahování účelů 
nebo pro organizaci od nich liší. Uvidíme, že ona druhá pravidla, která musejí být pro 
vládní organizaci uvědoměle stanovována zákonodárným sborem a která představují
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hlavní náplň činnosti existujících zákonodárných sborů, nemohou být pro svou 
povahu omezena těmi úvahami, které vedou a omezují moc soudce vytvářet zákony.

Rozdíl mezi pravidly správného chování, která se vynořují ze soudního procesu, 
tj. nomos neboli právem svobody rozebíraným v této kapitole, a pravidly organizace 
stanovovanými autoritou, která budeme rozebírat v příští kapitole, spočívá vposledu 
ve faktu, že ta první jsou odvozena z podmínek spontánního řádu, který člověk 
nevytvořil, zatímco ta druhá slouží uvědomělému budování organizace sloužící 
specifickým účelům. Ta první jsou objevována buď v tom smyslu, že pouze artikulují 
již pozorované postupy, nebo v tom smyslu, že se o nich shledává, že jsou potřebná 
jako doplněk již ustavených pravidel, má-li řád, který na nich spočívá,  fungovat hladce  
a účinně. Nikdy by nebyla objevena, kdyby existence spontánního řádu v jednáních 
neuložila soudcům jejich zvláštní úkol, a jsou tudíž oprávněně považována za něco, co  
existuje nezávisle na jednotlivé lidské vůli; zatímco pravidla organizace směřující k 
jednotlivým výsledkům budou volným výtvorem konstruující mysli organizátora.

Poznámky
* STRABO, Geography, 10,4,16 v Loebovč vydání, H.L Jones (red.), sv. 5., str. 145. Zatímco Strabo žil 

na počátku naší éiy, Ephorus z Kymu, kterého cituje a z jehož dél se zachovaly jen zlomky, žil v letech 
kolem 400-33 př. K

1 Viz např. výrok gramatika Servia ze 4. stol. našeho letopočtu (citovaný P. Steinem, Regulae Iuris, 
(Edinburgh, 1966), str. 109): 'právo je obecné, avšak zákon je zvláštní, právo se vztahuje k nepsanému, 
zákony ke psanému právu*. S jistým oprávněním bylo podotčeno (AVARO D’ORS, De ta Querra, de la 
Paz, (Madrid, 1954), str. 160, citováno Cariem Schmittem, Verfassungsrechtliche Aufsátze, (Berlin, 
1958), str. 427), že bylo velkým neštěstím, že Cicero přeložil řecký termín nomos jako lex namfoo ius. K 
Ciceronovu použití termínu lex viz zejména De legibus, II, V-VI, Loebovo vydání, C.W. Keyes (red.), 
(London, 1929), str. 384-6: "Zákon rozlišuje spravedlivé od nespravedlivého... já se však domnívám, ie 
ve skutečnosti žádný jiný zákon nemá co existovat a dokonce se ani zákonem nazývat”.

2 Viz často citovaný výrok H. TRIEPELA v Festgabe der Berliner jurisdschen Fakultdt fůr W. KM, 
(Tubingen, 1923), str. 93: 'Svatý není zákon, svaté je jenom právo, a právo je nad zákonem."

3 Viz pasáže z DAVIDA HUMA, Adama Fergusona a Carla Mengera citované v kapitole IV, poznámce 
3. této knihy.

4 Viz H.LA. HART, The Concept of Law, (Oxford, 1961).
5 Viz JAMES COOLIDGE CARTER Law, Its Origin, Growth and Function, (New York a London, 

1907), str. 59: "Všechny stížnosti jednoho člověka na druhého, ať už jsou povahy občanské nebo trestní, 
vznikají z faktu, že něco bylo uděláno proti ožekdvdnt stěžovatele Mednž toho, co být uděláno mělo.* Viz 
též tamtéž, str. 131:

Velké obecné pravidlo vedoucí lidské jednání od počátků, totiž že toto jednání musí vyhovovat 
oprávněným očekáváním, je také vědeckým pravidlem. Všechny formy chování, které vyhovují tomuto 
pravidlu, jsou navzájem v souladu a stávají se uznávanými zvyklostmi. Všechny ty, které s ním v souladu 
nejsou, jsou stigma tizovány jako špané praktiky. Soubor zvyklostí tudíž směřuje k tomu, aby se z něj 
stal harmonický systém.

O tomto důležitém díle, které není tak dobře známé, jak by si zasluhovalo, viz M J. GRONSON, 
'Právní evolucionismus Jamcse Coolidge Cartera", (Adversity of Toronto Law Journal, 1953.

6 ROSCOE POUND, Jurisprudence, sv. I, (New York, 1959), str. 371.
7 Jelikož budeme muset často hovořit o 'skupině, která převládne nad ostatními*, mělo by se asi 

zdůraznit, že to nutně neznamená vítězství ve střetu sil nebo dokonce to, že členové takovéto skupiny 
budou vytěsňovat individuální členy jiných skupin. Mnohem pravděpodobnější je, že úspěch skupiny 
bude přitahovat členy jiných skupin, kteří se tak začlení do té první. Někdy se úspěšná skupina stane 
aristokracií uvnitř dané společnosti s tím výsledkem, že zbytek bude své chování modelovat podle ní. 
Avšak ve všech těchto případech nebudou členové úspěšnější skupiny často ani vědět, jaké zvláštnosti 
vděčí za svůj úspěch, ani nebudou tento rys kultivovat proto, že vědí, co na něm závisí.
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of ^History,

(H** ''t°t*i1??3>’ *u^;_ar —daktor prfvního textu, soudce nebo zákonodárce, kteří pracovali pod 
práva, poměřovali každou situaci a snažili se vyřešit všechny obtíže

”J'*2Jlím « na idealizovaný obraz společenského řádu té doby a místa a na pojetí záměrů práva v 
jazyce tohoto řádu ... V souladu s tím byl ideál společenského řádu brán za nejvyšií realitu, a právní 
instituce, pravidla a doktríny byly jen jejím odrazem nebo projevem.

Středověké pojetí společenského řádu však ještě z větší části spočívalo na zvláštních statutech pro 
různé jednotlivce či třídy a jen někteří pozdní španělští scholastici se přiblížili pojetí abstraktního řádu, 
který spočívá na stejném právu pro všechny.

9 K použití tohoto termínu pozdními španělskými scholastiky viz C. von KALTENBORN, Die Vorl&ufer 
des Hugo Grotíus, (Leipzig, 1948), str. 146. Pojetí spravedlnosti týkající se pouze jednání vůči jiným se 
však vyskytuje přinejmenším již u ARISTOTELA, Nicomachean Ethics, V, I., 15-20, Loebovo vydání, 
str. 256-9.

10 To je oprávněná námitka proti způsobu, jímž jsem o předmětu pojednal v The Constitution of Liberty, 
(London a Chicago, 1960), a doufám, že současný výklad uspokojí kritiky, kteří tento nedostatek 
kritizovali, jako LORD ROBBINS, (Economica, únor 1961), J.G REES, (Philosophy 38, 1963) a R. 
HAMOWY, (The New Individualist Review, 1(1), 1961).

11 To je samozřejmě implikováno ve formuli Immanuela Kanta (a Herberts Spencera) o "stejné svobodě 
jiných", která je jediným legitimním základem omezování svobody zákonem. K celému předmětu viz 
JOHN RAWLS, A Theory of Justice, (Oxford, 1972).

12 Viz PA. FREUND, "Sociální spravedlnost a právo", v R.B. BRANDT (red.), Social Justice, (New 
York, 1962), str. 96: "Rozumná očekávání jsou obecněji spíše základem než produktem práva*.

13 HEINDR1CH DERNBURG, Pandekten, druhé vydání, (Berlin, 1888), str. 85: "Životní poměry, jsou-li 
též více nebo méně rozvinuté, si nesou své měřítko a svůj řád v sobě. Tento řád přebývající ve věcech 
se nazývá povaha věci. K němu se musí myslící právník obracet, když nějaká pozitivní norma chybí 
nebo je-li neúplná nebo nejasná."

14 Viz O.W. HOLMES ml., The Common Law (tiew York, 1963), str. 7:
Životem práva nebyla logika, byla jím zkušenost. Pociťované nezbytnosti doby, převládající 

morální a politické teorie, instituce politiky, veřejně vyhlášené nebo neuvědomělé, ba i předsudky, 
které soudcově sdílejí se svými bližními, to vše má mnohem větší podíl na determinaci pravidel, jimiž 
by měli být lidé řízeni, než sylogismy. Právo ztělesňuje staletou kroniku národa a nemůže se s ním 
nakládat tak, jako by obsahovalo jen axiómata a logické vývody nějaké matematické knihy.

Viz též ROSCOE POUND, Law and Morals, (Chapel Hill, N.C., 1926), str. 97: "Problémem práva 
je nedopustit vzájemný konflikt mezi uvědomělými bytostmi se svobodnou vůlí. Musí se jim proto 
přikázat, že každý bude svou svobodu vykonávat způsobem slučitelným se svobodou všech ostatních, 
neboť všichni ostatní se musí považovat stejně za cíl o sobě*.

15 PAUL VAN DER EYCKEN, Míthode positive de TiMerprétation juridique, (Bruxelles a Paris, 1907), 
str. 401:

Dříve se na právo pohlíželo jako na produkt uvědomělé vůle zákonodárce. Dnes se vněm vidí síla 
přirozenosti. Jestliže se však může právu dávat přívlastek přirozené, pak je to, jak jsme řekli, ve značně 
odlišném smyslu ve srovnání s tím, který kdysi výraz "přirozené právo* měl. Znamenal tehdy, že příroda 
do nás otiskla, jako samotný základ rozumu, jisté principy, přičemž všechny články kodexů jsou jen 
jejich aplikací. Tentýž výraz musí nyní znamenat, že práró vyplývá z faktických vztahů mezi věcmi. 
Podobně jako tyto vztahy samotné je přirozené právo v neustálé Činnosti... Zákonodárce má o tomto 
právu jen zlomkovitě vědomí; překládá jej vydáváním předpisů. Když se odhodlá vyjádřit smysl tohoto 
vědomí, kde jej bude třeba hledat? Zcela zřejmě v jeho zdroji; totiž v existenci společenského života. 
Největší pravděpodobnost, že odhalí smysl zákona, je tam. Stejné tak, když se odhodlá zaplnit mezery v 
zákoně, nebude řešení tohoto problému spatřovat v logických dedukcích, nýbrž v tom, co je třeba.

16 C. PERELMAN a L. OLBRECHTS-TYTECA, La Nouvelle Rhétcrique-traité de Targumentation, 
(Paris, 1958), sv. I, str. 264-70, zejména § 46: Contradiction et Incompatibilité a 5 47: Procédés 
pennettant ďeviter une incompatibilité, z čehož zde můžeme citovat jen několik málo významných 
pasáží. Str. 263:

"Neslučitelnost závisí buď na povaze věci nebo na lidském rozhodnuti". Str. 264: "Neslučitelnosti 
mohou vyplývat z aplikace zákonných nebo posvátných textů na situace určené mnoha morálními nebo 
právními pravidly. Zatímco protimluv mezi dvěma větami formálně předpokládá, aby alespoň jedna z 
nich měla systém jednoznačných pojmů, neslučitelnost se vždy vztahuje k náhodným okolnostem, ať už 
je tvoří přírodní zákony, jednotlivé události nebo lidská rozhodnutí*.
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Podobně viz též CHARLES P. CURTIS, "Lepší teorie interpretace práva", VanderbiltLaw Review, 
III, 1949, str. 243: "Nejdůležitějším kritériem je jednoduše soulad s celým zbytkem práva. Tato smlouva 
nebo ona vůle je velmi malou částí našeho celého práva, stejně tak jako platí, že tato nebo ona 
směrnice je něčím víc; a ačkoli má Spravedlnost širší záměty, ctností, k níž Právo váže své naděje, je

17 Viz JÚRGEN VON KEMPINSK1, "Poznámky k pojmu spravedlnost", Studium Generále, XII, 1959, a 
přetištěno v práci téhož autora Recht und Politik, (Stuttgart, 1965), str. 51:
"Chceme mluvit o tom, že v základech řádů soukromého práva je princip slučitelnosti jednáni"; a od 
téhož autora Grundlagen zu einer Strukturtheorie des Rechts, v Abhandlungen der Geistes - und 
Sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz, 1961, i. 2, 
str. 90: "Ptáme se, jakým strukturálním požadavkům musí odpovídat jednáni, mají-li být navzájem 
slučitelná; jinými slovy, pojednáváme ještě o světě, v němž mezi jednajícími nedochází ke vzájemným 
kolizím."

18 Robert Prost v básni "Zeď nápravy".
19 JOHN MILTON, The Tenure of Kings and Magistrates, v Works, vydal R. Fletcher, (London, 1838), 

str. 27: "Moc, která je u kořenů veškeré svobody, moc nakládat s půdou, kterou jim dal Bůh, a 
hospodařit s nijako hlavy rodin ve svém vlastním dědictví*.

20 THOMAS HOBBES, The Leviathan (London, 1651), str. 91.
21 MONTESQUIEU, The Spirit of the Laws, XVI, kapitola 15.
22 J. BENTHAM, The Theory of Legislation, vydal C.K. Ogden, (London, 1931), str. 113: "Vlastnictví a 

právo se zrodily společně a musí také společně zemřít*.
23 SIR HENRY MAINE, Village Communities (London, 1880), str. 230: "Nikdo nemůže napadat 

vlastnictví a zároveá říkat, že si váží civilizace. Dějiny obojího nelze od sebe odloučit*.
24 LORD ACTON, The History of Freedom, (London, 1907), str. 297: "Národ, který má odpor k instituci 

soukromého vlastnictví, postrádá ty nejzákladnější prvky svobody*.
25 Viz A.I. HALLOWELL, "Povaha a funkce vlastnictví jako společenské instituce", Journal of Legal and 

Political Sociology, 1,1943, str. 134:
Z hlediska našeho tvrzení, že vlastnická práva nějakého druhu jsou ve skutečnosti nejenom 

univerzální, nýbrž že jsou základním faktorem ve strukturalizaci role jednotlivců ve vztahu k základním 
ekonomickým procesům, je významné, že myslitelé 18. století cítili fundamentální význam vlastnických 
práv, i když se jejich uvažování pohybovalo po jiných cestách.
Viz též H.I. HOGBIN, Law and Order in Polynesia, (London, 1934), str. 77 a dále, a úvod k tomuto 
dílu, které napsal B. Malinowski, str. XLI, stejné jako Freedom and Civilization od posledně 
jmenovaného autora, (London, 1944), str. 132-3.

26 Viz zejména IMMANUEL KANT, Metaphysik der Sitten, v Werke, (Akademie Ausgabe) sv. 6, str. 382 
a 396; a MARY J. GREGOR, Laws of Freedom, (Oxford, 1963).
DAVID HUME, Enquiry Concerning the Principles of Moral, v Essays, (London, 1875) sv. 2., str. 273. 
ROSCOE POUND, "Teorie soudního rozhodování". Harvard Law Review, IX, 1936, str. 52. 
Nejviivnčjší výklad tohoto názoru podal pravděpodobně C. BECCARIA, On Crimes and Punishment, 
(1764), přeložil H. Paolucci, (New York, 1963), str. 15: "Od soudce se požaduje, aby sestavil úplný 
sylogismus, v němž nadřízenou premisou musí být obecné právo, podřfeenou pak jednání, které je 
nebo není v souladu s právem; a závětem je zproštění viny nebo trest".

30 Viz SIR ALFRED DENNING, Freedom under the Law, (London, 1949).
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KAPITOLA VI

Thesis: právo zákonodárství

Soudce se zaměřuje na důslednost, ekvivalenci, předvídatelnost, zákonodárce na 
přiměřené podíly, společenskou užitečnost a spravedlivé rozdělování.

Paul A. Freund*

Zákonodárství pochází z nutnosti ustavit pravidla organizace
Zatímco v politické teorii se jako hlavní funkce zákonodárných sborů tradičně 

vykládalo vytváření práva, jejich původ a hlavní starost má jen málo co dělat s právem 
v úzkém smyslu, jímž jsme se zabývali v minulé kapitole. Zejména to platí o matce 
parlamentů: anglická legislature vznikla v zemi, kde se déle než kde jinde mělo za to, 
že pravidla správného chování, tj. zvykové právo, existují nezávisle na politické au
toritě. Ještě v 17. století mohlo být sporné, zda může parlament stanovit zákon, který 
není v souladu se zvykovým právem.i Hlavní starostí toho, co nazýváme zákonodárný 
sbor vždycky bylo řídit a regulovat vládnutí,2 to jest řízení organizace - a to organi
zace, u níž je starost o dodržování pravidel správného chování pouze jedním z mnoha  
záměrů.

Jak jsme viděli, není nutné, aby byla pravidla správného chování uvědoměle 
vytvářena, i když se lidé postupně učili je uvědoměle zdokonalovat nebo měnit. V 
protikladu k tomu je vláda vědomě vytvořeným útvarem, který však rovněž nemůže 
být - mimo své nejjednodušší a nejprimitivnější normy - veden výlučně příkazy 
vládce ad hoc. S tím, jak se organizace, kterou vládce buduje k zachování míru a k 
zadržovávání vnějších nepřátel, a postupně i k poskytování rostoucího počtu dalších 
služeb, stále více vyděluje z obsažnější společnosti zahrnující všechny soukromé čin
nosti občanů, bude tato organizace vyžadovat vlastní oddělená pravidla určující její 
strukturu, záměry a funkce. Avšak tato pravidla usměrňující aparát vlády budou 
nutně mít charakter, jenž se liší od univerzálního charakteru pravidel správného 
chováni, která tvoří základ spontánního řádu společnosti jako celku. Budou to orga
nizační pravidla uzpůsobená k dosahování jednotlivých cďů, k nahrazování pozitivních 
příkazů, že něco má být provedeno nebo že se má dosáhnout určitých výsledků, a ke 
zřizování různých výkonných orgánů, jimiž vláda působí. Budou doplňovat jednotlivé  
příkazy, které označují cíle, jež se  mají  sledovat, a úkoly různých výkonných orgánů.  
Jejich aplikace v konkrétním případě bude záviset na konkrétním úkolu uloženém 
konkrétnímu výkonnému orgánu a na momentálních cílech vlády. A budou muset 
ustavit hierachii přikazování určující obor působnosti a prostor rozhodovací volnosti 
různých jednajících.

Bude to platit i o organizaci, která nemá žádný jiný úkol, než prosazovat pravidla  
správného chování. Dokonce i taková organizace, která považuje pravidla správného 
chování, jež má prosazovat, za daná, bude muset své působení řídit odlišným sou
borem pravidel. Procedurální právo a právo upravující organizaci soudů představují 
v tomto smyslu organizační pravidla a nikoli pravidla správného chování. I když tato
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pravidla rovněř směřují k zajištění spravedlnosti a v raných stádiích rozvoje 
směřovala ke spravedlnosti, která měla být "nalezena", a byla proto v dřívějších 
stádiích rozvoje pro dosažení spravedlnosti snad důležitější, než pravidla správného 
chování již explicitně formulovaná, přesto jsou od pravidel správného chování logicky 
odlišná.

Je-li však s ohledem na organizaci řízenou k prosazování spravedlnosti často 
obtížné přesně rozlišit mezi pravidly definujícími správné chování a pravidly regulu
jícími prosazování takovéhoto chování - a mohou-li být pravidla správného chování 
vskutku definována jen jako ta, která lze nalézt pomocí jisté procedury - s ohledem 
na ostatní služby, jejichž poskytování na sebe vládní aparát postupně bere, je jasné, že 
tyto služby budou řízeny pravidly jiného druhu, pravidly, která upravují pravomoci 
vládních činitelů nad materiálními a lidskými zdroji, jež jsou jim svěřeny, které jim 
však nemusejí dávat moc nad soukromým občanem.

Dokonce ani absolutní vládce se ve své starosti o detaily nemůže obejít bez 
stanovení některých obecných pravidel. Rozsah pravomocí vládce však normálně 
nebýval neomezený, nýbrž závisel na převládajícím názoru na to, jaká jsou jeho práva. 
Jelikož právo, jež měl za povinnost prosazovat, bylo považováno za dané jednou pro 
vždy, právě v ohledu na rozsah a výkon svých ostatních pravomocí často shledával, že  
se musí ucházet o souhlas a podporu těles reprezentujících občany.

A tak dokonce i když je nomos považováno za dané a více méně nezměnitelné, 
vládce bude často potřebovat svolení ke zvláštním opatřením, k nimž si žádá 
spolupráci svých poddaných. Nejdůležitějším z těchto opatření bude zdanění, a právě 
z potřeby získat souhlas s daněmi vznikly parlamentní instituce.3 Zastupitelské sbory 
svolávané k tomuto účelu byly tak od počátku zaměstnány na prvním místě spíše 
vládními záležitostmi, než vydáváním zákonů v úzkém smyslu; ačkoli se po nich 
mohlo také žádat, aby vydaly svědectví o tom, jaká jsou uznávaná pravidla správného 
chování. Jelikož se však prosazování práva považovalo za prvotní úkol vlády, bylo 
přirozené, že se veškerá pravidla, která řídila její činnosti, začala nazývat stejným 
jménem. Této tendenci pravděpodobně napomáhalo přání vlád dodat svým 
organizačním pravidlům stejnou důstojnost a respekt, jaké vzbuzovalo vlastní právo.

Právo a směrnice: prosazování práva a vykonávání příkazů
V angličtině není termín, který by jasně a jednoznačné odlišoval jakoukoli 

normu, která byla vytvořena nebo "stanovena" nebo "vydána" od té, která se přijímá 
obecně, aniž si kdo uvědomuje její zdroj. Někdy můžeme hovořit o "nařízení", za
tímco známější termín "směrnice" je zpravidla vyhražen pro nařízení, která obsahují 
více nebo méně obecná pravidla.4 Když budeme potřebovat přesný samostatný ter
mín k označení takovéhoto "stanoveného" zákona, příležitostně použijeme řecké 
slovo thesis.

Jelikož hlavní činností všech zákonodárných sborů vždy bylo řízení vlády, obecně  
platilo, že "na právo právníků nemá parlament ani čas, ani chuť”.3 Na tom by bývalo 
nesešlo, kdyby to ze strany zákonodárných sborů vedlo jen k zanedbávání práva
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právníků a k ponechání jeho rozvoje soudům. Často to však vedlo k tomu, že se právo 
právníků měnilo příležitostně a dokonce bezděčně v průběhu rozhodování o vládních 
opatřeních a tudíž ve službě jednotlivým účelům. Jakékoli rozhodnutí zákonodárného 
souboru, které se dotýká záležitostí, jež reguluje nomos, bude přinejmenším v daném 
případě toto právo měnit a zatlačovat. Jako vládnoucí těleso není zákonodárný sbor 
vázán žádným zákonem a to, co řekne ohledně jednotlivých záležitostí, má tutéž sílu, 
jako obecné pravidlo, a každé takovéto existující pravidlo zatlačí.

Velká většina usnesení zastupitelských shromáždění samozřejmě nestanovuje 
pravidla správného chování, nýbrž řídí opatření vlády. Tak tomu bylo pravděpodobně 
vždycky.6 O britském zákonodárství mohlo být v roce 1901 řečeno: "devět desetin 
každoročního objemu směrnic se týká toho, co lze nazvat administrativní právo; a 
analýza obsahu obecných zákonů z posledních čtyř set let by pravděpodobně ukázala 
podobný poměr".7

Rozdíl mezi významem slova "zákon", který se spojuje s nomos, a "zákon", 
v němž se ho užívá pro všechna ostatní thesis pocházející ze zákonodárství, vyvstane 
nejjasnčji, uvážíme-li, jak rozdílně se "zákon" má ke své aplikaci v oněch dvou 
případech. Pravidlo správného chování nemůže být "provedeno" nebo "vykonáno" tak, 
jak se provádí nějaký pokyn. Pravidlo správného chování se může dodržovat nebo se 
jeho dodržování může vynutit; avšak pravidlo chování pouze omezuje prostor po
voleného jednání a obvykle jednotlivé jednání neurčuje; a to, co předepisuje, není 
nikdy vykonáno, nýbrž zůstává trvalou povinností všech. Kdykoli hovoříme o 
"provádění zákona", termínem "zákon" nerozumíme nomos, nýbrž thesis, která dává 
někomu pokyn, aby něco určitého udělal. Z toho vyplývá, že "zákono-dárce", jehož 
zákony se mají "vykonat", je ve zcela odlišném vztahu vůči těm, kteří je mají vykoná
vat, ve srovnání se vztahem, v němž je "zákono-dárce", jenž předepisuje pravidla 
správného chování, vůči těm, kteří je musí dodržovat. První druh pravidel bude zava
zovat pouze členy organizace, kterou nazýváme vláda, zatímco druhý bude omezovat 
prostor povolených jednání každého člena společnosti. Soudce, který aplikuje právo a  
řídí jeho prosazování, ho "nevykonává" v tom smyslu, v němž administrátor provádí 
opatření nebo v němž "exekutiva" musí provést soudcovo rozhodnutí.

Směrnice (thesis) vydaná zákonodárným sborem mďže mít všechny vlastnosti 
nomos, a je pravděpodobné, že je mít bude, je-li modelována podle nomos. Avšak 
mít je nemusí, a ve většině případů, kdy se zákonodárný akt vyžaduje, onen charakter 
nomosu mít nebude. V této kapitole se budeme dále zabývat jen, těmi obsahy nařízení 
nebo thesis, které nejsou pravidly správného chování. Neexistují vskutku žádné meze 
toho, co může být do směrnic zahrnuto, jak právní pozitivisté vždycky zdůrazňovali. 
I když však takovýto "zákon" musejí ti, jimž je adresován, vykonat, nestává se tím 
zákonem ve smyslu pravidel správného chování.
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Zákonodárství a teorie oddělení pravomocí
Zmatení, které pochází z této nejednoznačnosti slova "zákon", je třeba spatřovat  

už v nejranější diskusi o principu oddělení pravomocí. Když se v těchto diskusích 
někdo odvolával na "zákonodárství", měl, zdá se, nejprve na mysli výlučně stanovování 
univerzálních pravidel správného chování. Avšak takováto pravidla správného chování 
nejsou samozřejmě exekutivou prováděna, nýbrž aplikují je soudy v jednotlivých 
sporech tak, jak se před ně dostávají; to, co budou exekutivy muset provádět, budou 
rozhodnutí soudu. Pouze pokud jde o zákon ve druhém smyslu, totiž nařízení, která 
neustavují univerzální pravidla chování, nýbrž dávají pokyny vládě, bude "exekutiva" 
muset provádět to,  co zákonodárný sbor rozhodl. "Vykonání" zde tak není vykonáním 
pravidla (což nedává žádný smysl), nýbrž vykonáním pokynu pocházejícího od 
"zákonodárného* sboru.

Termín "zákonodárný sbor" je historicky úzce spojen s teorií oddělení pravomocí 
a vskutku se stal běžným až v době, kdy byla tato teorie poprvé formulována. 
Přesvědčení, s nímž se ještě často setkáváme, totiž že tato teorie vznikla z Mon- 
tesquieuovy chybné interpretace britské ústavy z jeho doby, určitě není správné. 
Ačkoli je pravda, že tehdejší britská ústava s tímto principem v souladu nebyla, 
nemůže být sporu o tom, že tento princip politické mínění v Anglii^ tehdy vedl a 
postupně se ve velkých debatách předchozího století stále více prosazoval. Pro naše 
účely je důležité to, že i v oněch diskusích 17. století si  jasně uvědomovali, že pojímat 
zákonodárství jako oddělenou činnost předpokládá nezávislé definování toho, co se 
míní zákonem, a že termín zákonodárství by se vyprázdnil, kdyby všechno, co záko
nodárný sbor předepíše, bylo nazýváno zákonem. Stále jasněji a jasněji se formulo
vala myšlenka, podle které "nejenom že zákon má být stylizován v obecném jazyce, 
ale také zákonodárný sbor se musí omezit na tvorbu zákonů a ne se zaplétat do jed
notlivých případů".’ V Prvním ujednání lidu z roku 1647 bylo explicitně stanoveno, že  
všechny zákony, které se vyhlásily nebo které se vyhlásí, smějí každou osobu zavázat 
stejně a že žádný titul, stav, postavení, hodnost, původ nebo místo neudělají žádnou 
výjimku z řádného běhu procedury, jíž podléhají jiní".10 A v "oficiální obhajobě" 
"Vládní listiny" z roku 1653 je oddělení pravomocí představováno jako "velké tajem
ství svobody a dobré vlády".11 Ačkoli žádný z pokusů 17. století dát tomuto pojetí 
konkrétní formu ústavní vlády neuspěl, stále více se přijímalo a názorem Johna Locka 
jasně bylo, že "zákonodárná autorita má jednat zvláštním zp&sobem ... (a) ti, kteří tuto 
autoritu mají, by měli dělat pouze obecná pravidla. Mají vládnout pomocí 
vyhlášených ustavených zákonů, které se nemají v jednotlivých případech měnit".12 
Všeobecně přijatým britským míněním se to stalo v 18. století a od něho Mon
tesquieu odvodil svůj názor na britskou ústavu. Toto přesvědčení bylo otřeseno, až 
když v 19. století představy filosofických radikálů a zejména Benthamůvi3 požadavek 
všemocného zákonodárného sboru přivedly Jamese Mília k nahražení ideálu vlády 
podřízené zákonu ideálem vlády řízené lidovým shromážděním, která má volnost 
podniknout jakékoli jednotlivé jednání, které toto shromáždění schválilo.1*
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Vládní funkce zastupitelských shromáždění
Nemáme-li být tudíž výrazem "zákonodárný sbor" zaváděni, budeme si muset 

připomenout, že to není nic víc než jen druh zdvořilého titulu udělovaného 
shromážděním, která prvotně vznikla jako nástroj zastupitelské vlády. Je jasné, že 
moderní zákonodárné sbory se vyvinuly z těles, která existovala ještě před tím, než se  
uvědomělé vytváření pravidel správného chování vůbec považovalo za možné, a úkol 
vytvářet tato pravidla byl teprve později svěřen institucím, které se obvykle zabývaly 
odlišnými úkoly. Podstatné jméno "legislature" (zákonodárný sbor) se skutečně 
neobjevuje před polovinou 17. století, a zdá se pochybné, zda se ho tehdy pro existu
jící "ustanovená tělesa" (abychom užili užitečný termín RA Palmeral5 ) používalo 
v důsledku mlhavých představ o oddělení pravomocí, nebo spíše jako marný pokus 
omezit tělesa, požadující kontrolu nad vládnutím, na tvorbu obecných zákonů. Jakkoli 
tomu snad mohlo být, legislature ve skutečnosti takto vymezena nikdy nebyla a stala 
se jednoduše jménem pro reprezentativní shromáždění zabývající se hlavně řízením 
nebo kontrolou vládnutí.

Nemnohé pokusy omezit ony "zákonodárné sbory" na tvorbu zákonů v úzkém 
smyslu musely nutně neuspět, jelikož představovaly pokus omezit jediná existující za
stupitelská tělesa na stanovování obecných pravidel a zbavit je kontroly nad většinou 
činností vlády. Dobrou ilustraci takového pokusu poskytuje výrok připisovaný 
Napoleonovi I., o němž se traduje, že řekl, že:16

Nikdo nemůže mít větší respekt k nezávislosti zákonodárné moci, než já: 
avšak zákonodárství neznamená finance, kritiku administrativy nebo devadesát 
devět ze sta věcí, jimiž se parlament v Anglii zabývá. Zákonodárný sbor by měl 
dávat zákony, tj. konstruovat dobré zákony na vědeckých principech právnictví, 
musí však respektovat nezávislost exekutivy stejně, jako si sám přeje, aby byla 
respektována jeho vlastní nezávislost.
To je samozřejmý pohled na funkci zákonodárných sborů, jenž odpovídá Mon- 

tesquieuovč idei oddělení pravomocí; a Napoleonovi se hodí do scénáře, neboť by to 
omezilo pravomoci jediných existujících zástupců lidu na stanovování obecných 
pravidel správného chování a zbavilo by je to veškerých pravomocí nad vládou. 
Z téhož důvodu zapůsobil i na jiné, jako na G.W.F. Hegelai? a nověji na W. Has- 
bachats. Avšak pro všechny obhájce lidové nebo demokratické vlády byl právě proto 
nepřijatelný. Těm se však zároveň používání jména "zákonodárný sbor" zdálo zřejmě 
atraktivní pro něco jiného: umožňovalo jim to vyžadovat pro převážně vládnoucí 
těleso tu neomezenou nebo "suverénní" moc, která podle tradičního mínění patřila 
pouze tomu, kdo tvoří zákony v úzkém smyslu toho slova. A tak se stalo, že vládnoucí  
shromáždění, jejichž hlavní činnosti byly právě toho druhu, jaké měly být omezovány 
zákonem, začala být s to nařizovat cokoli, co se jim líbilo, jednoduše tím, že nazvala 
své příkazy "zákon”.  Je však třeba uznat, že pokud byla požadována lidová nebo za
stupitelská vláda, pak jediná zastupitelská tělesa, která existovala, nemohla podléhat 
onomu omezení, které ideál oddělení pravomocí kladl na zákonodárné sbory ve 
vlastním slova smyslu. Nebylo třeba, aby takovéto omezení znamenalo, že zastupitel
ské těleso vykonávající vládní pravomoci musí být vyňato z působnosti zákona kromě  
toho, který samo stanoví. Mohlo znamenat, že při výkonu svých čistě vládních funkcí
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je omezeno obecnými zákony stanovenými jiným tělesem, stejně zastupitelským nebo 
demokratickým, které odvozuje svou nejvyšší autoritu ze své vázanosti univerzálními 
pravidly chování. Na nižších stupních vlády máme ve skutečnosti četné druhy oblast
ních nebo místních zastupitelských těles, která jsou ve svém jednání takto podřízena 
obecným pravidlům, jež nemohou měnit; a není žádný důvod, proč by totéž nemohlo 
platit také pro nejvyšší ze všech zastupitelských těles řídících vládnutí. Vskutku jenom 
takto mohl být ideál vlády podřízené zákonu realizován.

V tomto bodě bude užitečné nakrátko přerušit naši hlavní argumentaci a pro
zkoumat jistou nejednoznačnost pojmu "vláda"• **. Ačkoli tento termín pokrývá široký 
prostor činností, které jsou v jakékoli řádné společnosti nutné nebo žádoucí, je v něm  
také jistý podtext, jenž odporuje ideálu svobody podřízené zákonu . Existují, jak jsme 
viděli, dva oddělené úkoly, jež jsou do něj zahrnuty a které je třeba rozlišovat: 
prosazování univerzálních pravidel správného chování na jedné straně a na druhé 
straně řízení organizace vybudované k poskytování různých služeb pro občany 
všeobecně.

Právě v souvislosti s druhou skupinou činností obsahuje termín "vláda" (a ještě 
více jeho slovesný tvar "vládnout") zavádějící vedlejší významy. Nesporná potřeba 
vlády, která prosazuje zákony a řídí organizaci poskytující mnoho jiných služeb, ne
znamená, že v normálních dobách musí být soukromý občan ovládán v tom smyslu, 
v němž vláda řídí lidské a materiální zdroje svěřené jí k poskytování služeb. Dnes je 
obvyklé hovořit o vládě, která "řídí zemi", jakoby celá společnost byla jí spravovanou 
organizací. To, co na ní však skutečně závisí, jsou hlavně jisté podmínky hladkého 
průběhu těch služeb, které si bezpočetní jednotlivci a organizace poskytují sami 
navzájem. Tyto spontánně uspořádávané činnosti členů společnosti by jistě mohly 
pokračovat a pokračovaly by, i kdyby veškeré specifické činnosti vlády dočasně ustaly. 
Samozřejmě, v moderní době vláda v mnoha zemích převzala řízení tolika podstat
ných služeb, zejména v oblasti dopravy a spojů, že by byl ekonomický život brzy 
ochromen, kdyby všechny vládou řízené služby ustaly. Není tomu tak ale proto, že 
tyto služby může poskytovat pouze vláda, nýbrž proto, že si vláda výlučné právo je 
poskytovat přivlastnila.

Soukromé právo a veřejné právo
Rozlišení mezi univerzálními pravidly správného chování a pravidly vládní orga

nizace úzce souvisí s rozlišením mezi soukromým a veřejným právemW a někdy se mu 
přímo rovná. To, co jsme doposud řekli, tak může být shrnuto výrokem, že právo 
zákonodárce spočívá převážně na veřejném právu. Neexistuje však všeobecná shoda 
v tom, kde přesně je třeba dělící čáru mezi soukromým a veřejným právem vést. Ten
dence moderního vývoje toto rozlišení stále více stírala na jedné straně tím, že vyjí
mala vládní agentury z působnosti obecných pravidel správného chování a na druhé

• ’Anglický termín government překládáme jako vládnutí, jde-li o soubor činností, a jako vláda, jde-li o
instituci, např. sbor ministrů (pozn. překladatele)
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straně tím, že podřizovala chování soukromých jednotlivců a organizací zvláštním 
účelově zaměřeným pravidlům nebo dokonce zvláštním příkazům nebo povolením 
vydávaným administrativními orgány. Během posledního sta let se rozlišení mezi 
pravidly správného chování a pravidly organizování vládních služeb stále více smazá
valo hlavně ve službě takzvaným "sociálním" cílům.

Pro naše účely budeme nadále považovat rozlišení mezi soukromým a veřejným 
právem za ekvivalentní s rozlišením mezi pravidly správného chování a pravidly orga
nizace (a tím také v souladu s převládající anglosaskou praxí, avšak na rozdíl od kon
tinentálně evropské praxe, zařadíme trestní právo pod soukromé a nikoli veřejné 
právo). Je však třeba zdůraznit, že známé termíny "soukromé" a "veřejné" právo mo
hou být zavádějící. Jejich podobnost se soukromým a veřejným blahobytem je s to 
chybně naznačovat, že soukromé právo slouží pouze blahobytu jednotlivců a že jen 
veřejné právo slouží blahobytu obecnému. I klasická římská definice, podle níž 
soukromé právo směřuje k užitku jednotlivců a veřejné právo se zaměřuje na situaci 
římského národa,20 se nabízí takovéto interpretaci. Náznak, že pouze veřejné právo 
směřuje k veřejnému blahobytu, je však správný jen tehdy, je-li termín "veřejný" in
terpretován ve zvláštním úzkém smyslu, totiž jako to, co se týká vládní organizace, a 
zároveň jestliže se termínku "veřejný blahobyt" nerozumí jako synonymu obecného 
blahobytu, nýbrž používá-li se pouze pro ty jednotlivé záměry, jimiž se vládní organi
zace přímo zabývá.

Považovat za právo sloužící obecnému blahobytu pouze právo veřejné a 
soukromé právo považovat za něco, co ochraňuje pouze sobecké zájmy jednotlivců, 
by bylo úplným převrácením pravdy: je omylem věřit, že pouze jednání, která uvě
doměle směřují ke společným účelům slouží společným potřebám. Skutečností spíše 
je, že to, co nám spontánní řád společnosti poskytuje, je pro každého a tudíž i pro 
obecný blahobyt důležitější, než většina jednotlivých služeb, které může vládní orga
nizace poskytovat, vyjímaje pouze bezpečnost poskytovanou prosazováním pravidel 
správného chování. Lze si představit prosperující mírovou společnost, v níž vláda 
sama sebe omezuje na prosazování pravidel správného chování; a po dlouhou dobu, 
zejména během středověku, výraz utilita publica vskutku neznamenal nic víc, než ten 
mír a spravedlnost, které zabezpečuje prosazování pravidel správného chování. 
Pravda je pouze to, že veřejné právo - jakožto zákony vládní organizace - vyžaduje 
od těch, na něž se aplikuje, aby veřejnému právu uvědoměle sloužili, zatímco 
soukromé právo dovoluje jednotlivcům sledovat jejich příslušné individuální cíle a 
jeho záměrem je pouze omezit individuální jednání tak, aby sloužila obecnému 
zájmu.

Zákony vládní organizace nejsou právem ve smyslu pravidel definujících to, jaký 
druh chování je obecně správný, nýbrž direktivami ohledně toho, co se po jed
notlivých úředních nebo vládních orgánech požaduje, aby udělaly. Bylo by vhodnější 
je označovat jako nařízení nebo interní směrnice vlády. Jejich záměrem je oprávnit 
konkrétní orgány ke konkrétním činnostem za určenými účely, pro něž jsou jim 
přiděleny konkrétní prostředky. Ve svobodné společnosti však do těchto prostředků 
nepatří soukromý občan. Jesliže se tato nařízení vládní organizace širokou měrou 
považují za pravidla téhož druhu jako pravidla správného chování, je to dáno okol
ností, že pocházejí od téže autority, která má také moc předepisovat pravidla
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správného chování Jsou nazývána "zákony” jako výsledek pokusu vynucovat pro né 
tutéž důstojnost a respekt, jakým se těší univerzální pravidla správného chování. 
Vládní orgány tím byly s to vyžadovat od soukromého občana poslušnost jednotlivým 
příkazům směřujícím k dosažení specifických účelů.

Úkol organizovat jednotlivé služby nutné produkuje zcela odlišné pojetí povahy 
pravidel, která mají být stanovena, v porovnání s těmi, jaké produkuje úkol poskyto
vat pravidla jako základ spontánního řádu. Nicméné je to právě postoj vypěstovaný 
tím prvním úkolem, který začal pojetí cílů zákonodárství dominovat. Jelikož uvě
domělé konstruování pravidel se týká převážně pravidel organizace, přemýšlení 
o obecných principech zákonodárství rovněž spadlo téměř zcela do rukou právníků 
specializovaných na veřejné právo, to jest odborníků na organizaci, kteří mají často 
tak málo porozumění pro právo právníků, že člověk až váhá označit je za právníky. 
Jsou to právě oni, kdo v moderní době téměř zcela ovládli fi losofii práva a kteří tím,  
že poskytli koncepční rámec veškerému právnímu myšlení, a též svým vlivem na 
soudní rozhodnutí, hluboce zasáhli také soukromé právo. Skutečnost, že právní věda 
(zejména na evropském kontinentě) byla téměř zcela v rukou právníků specializo
vaných na veřejné právo, kteří o právu přemýšlejí primárně jako o veřejném právu a 
o řádu zcela jako o organizaci, je hlavní příčinou nejen rozmachu právního 
pozitivismu (který v oblasti soukromého práva prostě nedává žádný smysl), nýbrž 
také rozmachu socialistických a totalitních ideologií, které jsou v něm implicitní.

Ústavní právo
K pravidlům, kterým jsme si zvykli říkat "právo", které jsou však pravidly organi

zace a nikoli pravidly správného chování, patří nejprve všechna ta pravidla rozvržení a 
vymezení pravomocí vlády, která jsou obsažena v ústavním zákoně. Obvykle se po
važují za "nejvyŠŠÍ" druh zákona, jemuž se přikládá zvláštní důstojnost nebo jemuž 
náleží více cti než jiným zákonům. 1 když však existují zvláštní historické důvody, 
které to vysvětlují, bylo by vhodnější považovat je spíše za nadstavbu zbudovanou 
k zajištění zachovávání práva, než za zdroj všeho ostatního práva, jak se obvykle 
představují.

Důvod, proč se ústavním zákonům přikládá zvláštní důstojnost a fundamentální 
charakter, je v tom, že právě proto, že musely být formálně dohodnuty, bylo 
zapotřebí zvláštního úsilí, aby se jim dodalo autority a respektu, jimž se právo dávno  
těšilo. Je o nich známé, že byly obvykle výsledkem dlouhodobého boje a že se jich 
dosáhlo v poměrně nedávné minulosti za vysokou cenu. Pohlíželo se na ně jako na 
výsledek uvědomělé dohody, která zakončila dlouhý zápas, a často se na ně obřadně 
přísahalo. Sestávaly z principů, jejichž porušení by znovu oživilo frakční konflikty 
nebo dokonce občanskou válku. Často to byly také dokumenty, které poprvé 
postupovaly stejná a plná občanská práva četným a dosud utlačovaným třídám.

Nic z toho však nemění nic na faktu, že ústava je svou podstatou nadstavba nad 
již dříve existujícím systémem práva, zbudovaná kvůli organizaci prosazování tohoto 

práva. Ačkoli se poté, co je jednou ustavena, může zdát primárními v tom logickém
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smyslu, že ostatní pravidla nyní odvozují svou autoritu od ní, stále je tu proto, aby 
podporovala tato již dříve existující pravidla. Vytváří nástroj k zajišťování práva a 
řádu a k budování aparátu k poskytování ostatních služeb, avšak nedefinuje, co právo 
a spravedlnost jsou. Je také pravda, jak bylo dobře řečeno, že "veřejné právo pomíjí,  
avšak soukromé právo přetrvává".22 Dokonce, i když se jako výsledek revoluce nebo 
dobytí moci celá struktura vlády změní, většina pravidel správného chování, občanské 
a trestní právo, zůstane v platnosti - dokonce i v případech, kdy přání změnit na nich  
něco může být hlavní příčinou revoluce. Je tomu tak proto, že pouze uspokojením 
obecných očekávání může nová vláda získat loajalitu svých poddaných a tím se stát 
"legitim ní".

Dokonce i v případě, kdy ústava při svém rozvrhování pravomocí mezi různé 
vládní orgány pravomoce vlastního zákonodárného shromáždění omezí - jak by to 
podle mého názoru měla dělat každá ústava a jak to historicky rané ústavy měly 
v úmyslu dělat - a když za tímto účelem definuje formální vlastnosti, které musí právo 
mít, aby bylo platné, pak takováto definice pravidel správného chování sama pra
vidlem správného chování nebude. Poskytne to, co H.LA. Hart nazval "pravidlo 
uznání",23 které umožňuje soudům zjistit, zda jednotlivá pravidla tyto vlastnosti mají 
nebo ne; avšak definice samotná nebude pravidlem správného chování. Ani 
prostřednictvím pravidel uznání takováto definice sama neudělí již dříve existujícímu 
právu jeho platnost. Poskytne vodítko soudci, avšak podobně jako všechny pokusy 
artikulovat představy, které jsou za existujícím systémem norem, se může ukázat jako 
nevhodná, a soudce by pak mohl být nucen i nadále překračovat doslovný význam 
použitých slov (nebo jej omezovat).

V žádné jiné části veřejného práva není větší odpor k tomu, že se mu odepírají 
vlastnosti pravidel správného chování, než jaký vládne v ústavním právu. Zdá se, že 
pro většinu těch, kteří tento předmět studují, se tvrzení, že ústavní právo není právem 
v tom smyslu, jímž označujeme pravidla správného chování jako právo, zdálo být 
přímo urážlivé a nezasluhující si pozornosti. Vskutku z tohoto důvodu většina vytr
valých a usilovných pokusů dospět k jasnému rozlišení mezi těmito druhy práva, 
pokusů vedených v Německu koncem minulého století a týkajících se toho, co se 
tehdy nazývalo právo v "materiálním" (nebo "substantivním") a právo v pouhém 
"formálním" smyslu, nemohla vést k žádnému výsledku, neboť žádný ze zúčastněných  
pisatelů se nemohl přimět k tomu, aby přijal  to, co se vidělo jako nevyhnutelný, avšak, 
jak se myslelo, absurdní závěr, totiž že ústavní právo bude muset být podle každého 
rozumného klasifikačního principu zařazeno mezi právo v pouhém formálním a 
nikoli mezi právo v materiálním smyslu.24

Finanční zákonodárství
Oblasti, kde rozdíl mezi pravidly správného chování a ostatními produkty záko

nodárství vyvstává nejjasněji a kde se v důsledku toho brzo rozpoznalo, že "politické 
zákony", jež se toho týkají, jsou něco rozdílného od "právnických" zákonů, byla oblast, 
v níž se "zákonodárství" zastupitelských těles objevilo nejprve - to jest finance. V této
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oblasti je vskutku třeba provést obtížné a důležité rozlišení mezi povolením výdajů a 
určením způsobu, jímž má být břemeno rozdéleno mezi různé jednotlivce a skupiny. 
Avšak to, že rozpočet vlády, brán jako celek, je plánem jednání pro organizaci, který 
uděluje oprávnění jednotlivým orgánům dělat jednotlivé věd, a nikoli vyjádřením 
pravidel správného chování, je zcela zřejmé. Ve skutečnosti většina rozpočtu, pokud 
jde o výdaje, nebude obsahovat vůbec žádná pravidla,25 nýbrž bude sestávat z pokynů 
týkajících še účelů a způsobu, jímž se mají prostředky v dispozici vlády použít. 
Dokonce i němečtí učend minulého století, kteří se tak úporně snažili vydobýt pro 
veřejné právo postavení toho, co nazývali "právo v materiálním smyslu", se zde museli 
zastavit a připustit, že rozpočet nemůže být žádným způsobem zařazen pod tuto 
hlavičku. Zastupitelské shromáždění schvalujíd takovýto plán činnosti vlády jasně 
jedná nikoli jako zákonodárný sbor v tom smyslu, v jakém tomuto termínu rozumí 
například koncepce oddělení pravomocí, nýbrž jako nejvyšší orgán vlády vydávajíd 
pokyny, jež má exekutiva provést.

Tím nemá být řečeno, že ve všech oněch jednáních, která jsou vedena 
"zákonodárnými" pokyny, by vláda také neměla být, stejně jako každá jiná osoba nebo 
orgán, podřízena obecným pravidlům správného chování, a že by se od ní zejména 
nemělo požadovat respektování soukromých oblastí definovaných těmito pravidly. 
Názor, že když se ony pokyny vlády rovněž nazývají zákony, mají proto ve srovnání 
s obecnými pravidly platnými pro každého vyšší platnost a pozměňují je, je vskutku 
tím hlavním nebezpečím, před nímž bychom se měli mít na pozoru jasným 
rozlišováním mezi těmito dvěma druhy "zákonů". Začne to být zřejmé, přejdeme-li od 
výdajové části rozpočtu k příjmové. Určení celkového příjmu, který má být získán 
zdaněním v konkrétním roce, je stále ještě konkrétním rozhodnutím, které má být 
vedeno konkrétními okolnostmi - ale otázky, zda břemeno, které je většina ochotna 
nést, může být také uloženo menšině, která ochotna není, nebo otázky, jak má být 
dané celkové břemeno rozděleno mezi různé osoby a skupiny, nastolují problém 
spravedlnosti. Také zde by proto měly být povinnosti jednotlivců určovány obecnými 
pravidly platnými bez ohledu na konkrétní  velikost výdaje, o němž bylo rozhodnuto -  
pravidly, která by vskutku měla být nezměnitelně dána pro ty, kdo musí o výdaji 
rozhodovat. Jsme tak navyklí na systém, v němž se neprve rozhoduje o výdaji, a 
otázka, kdo má nést břemeno, se zvažuje až potom, že se sotvakdy rozpozná, jak 
velmi je to v rozporu se základním principem omezení všeho donucení na 
prosazování pravidel správného chování.

Správní právo a moc policie
Zdaleka největší část toho, co se nazývá veřejné právo, však tvoří správní právo, 

to jest pravidla upravující činnosti různých vládních orgánů. Pokud tato pravidla 
určují způsob, jímž tyto orgány mají používat lidské a materiální zdroje, jež jsou jim 
dány k dispozici, jsou to zcela zřejmě pravidla organizace podobná těm, jaká bude 
potřebovat každá velká organizace. Zvláštní pozornost se jim věnuje jenom pro
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veřejnou odpovědnost těch, na něž jsou aplikována. Termín "správní právo” se však 
používá také ve dvou dalších významech.

Používá se k označení nařízení, která vydávají správní orgány a která jsou zá
vazná nejenom pro úředníky těchto orgánů, nýbrž také pro soukromé občany jedna
jící s těmito orgány. Takovýchto nařízení bude jasně třeba pro stanovení podmínek 
využívání různých služeb nebo zařízení poskytovaných vládou pro občany, jsou však 
rozšiřována často za tento rámec a nahrazují obecná pravidla vymezující soukromé 
oblasti. V tomto posledním případě představují delegované zákonodárství. K tomu, 
aby se stanovování některých takovýchto pravidel přenechalo regionálním nebo míst
ním tělesům, mohou být dobré důvody. Otázka, zda by takovéto pravomoci k vy
dávání zákonů měly být delegovány pouze na zastupitelská tělesa nebo by mohly být 
také svěřeny úředním orgánům, ačkoli je důležitá, nás zde nezajímá. Všechno, co je v  
nynějším kontextu důležité, je, že "zákonodárství správních orgánů" by mělo být v této  
své činnosti podřízeno těmže omezením, jaká se vztahují na skutečnou zákonodárnou 
moc nejvyššího legislativního sboru.

Termín správní právo se dále používá k označení "správních pravomocí nad oso
bami a majetkem", které nesestávají z univerzálních pravidel správného chování, 
nýbrž směřují k jednotlivým předvídatelným výsledkům a tudíž s sebou nutně nesou 
diskriminaci a rozhodovací volnost. Právě v souvislosti se správním právem v tomto 
smyslu vzniká konflikt s pojmem svobody podřízené zákonu. V právní tradici anglicky 
mluvícího světa se zpravidla předpokládalo, že pro správní úřady platí v jejich vztahu 
k soukromým osobám tatáž pravidla obecného práva (zvykového nebo psaného) a že 
jsou podřízeny téže jurisdikci řádných soudů, jako kterýkoli soukromý občan. Pouze 
díky tomu, že měl na mysli správní právo v tomto druhém smyslu slova, tj. odlišné 
právo platící pro vztahy mezi vládními orgány a občany, mohl A.V. Dicey ještě na 
počátku tohoto století tvrdit, že správní právo ve Velké Británii neexistuje^ - dvacet 
let poté, co zahraniční autoři psali dlouhá pojednání o britském správním právu ve 
smyslu diskutovaném předtím.27

S tím, jak se služby, které vláda poskytuje občanům, rozvíjejí, potřeba regulace 
využívání těchto služeb zřetelně stoupá. Chování na silnicích a dalších veřejných 
místech poskytovaných k obecnému použití nemůže být regulováno vykázáním indi
viduálních oblastí, nýbrž vyžaduje pravidla určována úvahou o účelnosti. Ačkoli tato 
pravidla využívání institucí poskytovaných veřejnosti budou podřízena nárokům 
spravedlnosti (hlavně v tom smyslu, že by měla být stejná pro všechny), ke spravedl
nosti nesměřují. Vláda bude muset být při stanovování takovýchto pravidel 
spravedlivá, nikoli však osoby, které se mají pravidly řídit. "Pravidla silničního 
provozu", která vyžadují, abychom jezdili vlevo nebo vpravo, což se často cituje jako 
ilustrace obecného pravidla, tudíž skutečně nejsou příkladem pravého pravidla 
správného chování.28 Podobně jako ostatní pravidla využívání veřejných insitucí by i 
tato měla být stejná pro všechny uživatele, avšak správné chování nedefinují.

Takovéto předpisy ohledně využívání veřejných míst nebo institucí představují 
pravidla směřující k jednotlivým výsledkům, ačkoli by nemusela sledovat prospěch 
konkrétních skupin, kdyby byla zamýšlena ke službě "obecnému blahu*. Přesto mo
hou docela dobře vyžadovat, jak je to zřejmé v případě dopravních předpisů, aby 
vládní činitelé dostali moc specifického řízení. Když policie dostane oprávnění dělat,
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co je nutné pro udržení veřejného pořádku, vztahuje se to svou podstatou k zajištění 
řádného chování na veřejných místech, kde jednotlivec nemůže mít tolik svobody, ko
lik se mu jí zajišťuje v jeho soukromé oblasti; mohou zde být potřebná zvláštní 
opatření, například k zajištění bezpečného provozu. Vládám, většinou místním 
vládám, se ukládá úkol udržovat zařízení v provozním pořádku tak, aby je veřejnost 
mohla nejefektivněji používat pro své účely.

Existuje však tendence interpretovat pojem "veřejná místa" nejen jako zařízení 
poskytovaná veřejnosti vládou, nýbrž jako jakékoli místo, kde se veřejnost shro
mažďuje, i když jsou tato místa poskytována na obchodním základě, jako jsou ob
chodní domy, továrny, divadla, sportoviště atd. Zatímco je bezpochyby zapotřebí 
obecných pravidel, která zajišťují bezpečnost a zdraví uživatelů takovýchto míst, není 
zřejmé, že pro tyto účely je třeba "policejní moci" s rozhodovací volností. Je 
příznačné, že dokud se jako základní ideál ještě respektovala vláda zákona, "britské 
tovární zákonodárství" například shledávalo možným spoléhat se prakticky zcela na 
obecná pravidla (ačkoli v široké míře rámovaná administrativními nařízeními)".29

"Opatření" politiky
Tam, kde se vláda zabývá poskytováním jednotlivých služeb, z nichž většina je 

toho druhu, jaký se nedávno začal označovat za "infrastrukturu* ekonomického sys
tému, skutečnost, že takovéto služby budou často směřovat ke konkrétním účinkům, 
vyvolává obtížné problémy. Jednotlivá jednání tohoto druhu jsou zpravidla ozna
čována jako "opatření" politiky (zejména na kontinentě odpovídajícími termíny 
mesures nebo Massnahmen) a některé z těchto problémů bude vhodné v této 
subkapitole prozkoumat. Základní bod byl dobře vyjádřen výrokem, že nemůže být 
stejné "rovnosti před opatřením" jako je před zákonem.30 Tím se má na mysli, že 
většina opatření tohoto druhu bude "zaměřená" v tom smyslu, že i když jejich účinky  
nemohou být omezeny pouze na ty, kteří jsou ochotni zaplatit za služby, které tato 
opatření poskytují, přesto budou ku prospěchu pouze nějaké více nebo méně jasně 
rozlišitelné skupině a nikoli všem občanům stejně. Pravděpodobně většina služeb 
poskytovaných vládou, mimo prosazování správného chování, je tohoto druhu. Pro
blémy, které vznikají, lze řešit jen částečně přenecháním takovýchto služeb v široké 
míře místním orgánům nebo zvláštním regionálním vládním agenturám vytvořeným 
pro specifické účely, jako je správa vodního hospodářství a podobně.

S uhražením nákladů na služby, z nichž mají prospěch jen někteří z těch, kteří 
přispěli do společné pokladny, bude zbytek souhlasit jen tehdy, bude-li se rozumět 
samo sebou, že jiné jejich požadavky budou uspokojeny stejně, takže výslédkem bude  
hrubý soulad mezi daňovým břemenem a výnosy. V diskusi o organizaci takovýchto 
služeb $ přibližně určitelnými poživateli budou jednotlivé zájmy pravidelně v konfliktu 
a usmíření bude možné dosáhnout jen kompromisem - což je něco zcela odlišného 
od toho, co se děje v diskusi o obecných principech chování, které směřují k abstrakt
nímu řádu s přínosy, které jsou velkou měrou nepředvídatelné. Proto je tak důležité, 
aby autority, které budou takovýmito záležitostmi pověřeny, i když jsou to demokra
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tická nebo zastupitelská tělesa, byly při učování jednotlivých služeb podřízeny obec
ným pravidlům chování a nebyly v postavení, kdy si "přepisují pravidla hry za 
pochodu".3!

Když hovoříme o správních opatřeních, máme obecně na mysli usměrňování 
jednotlivých zdrojů tak, aby poskytovaly jisté služby určitelným skupinám l idí. Zřízení 
systému služeb škol nebo zdravotnictví, finanční nebo jiná pomoc jednotlivým 
oborům nebo povoláním nebo využití takových nástrojů, jakými vláda disponuje díky 
svému monopolu na vydávání peněz, jsou v tomto smyslu politickými opatřeními. Je 
zřejmé, že v souvislosti s takovými opatřeními bude rozlišení mezi poskytováním 
zařízení, která mají být využívána neznámými osobami k neznámým účelům, a 
poskytováním zařízení v očekávání, že pomohou konkrétním skupinám, věcí míry 
s mnoha stavy mezi krajními typy. Stane-li se vláda výlučným poskytovatelem mnoha  
základních služeb, bude bezpochyby určováním charakteru těchto služeb a podmínek,  
za nichž se poskytují, vykonávat velký vliv na materiální obsah řádu trhu. Z toho 
důvodu je důležité, aby byla velikost tohoto "veřejného sektoru" omezená a vláda 
nekoordinovala své různé služby tak, aby se jejich účinky pro jednotlivé lidi staly 
předvídatelné. Později uvidíme, že je z tohoto důvodu také důležité, aby vláda neměla  
výlučné právo na poskytování jakékoli jiné služby, než je prosazování pravidel 
správného chování , a aby nebyla v situaci, kdy je s to zabránit jiným silám v nabídce 
služeb téhož druhu, objeví-li se možnosti poskytovat prostřednictvím trhu to, co snad 
v minulosti takto poskytovat nebylo možné.

Transformace soukromého práva ve veřejné právo prostřednictvím 
"sociálního zákonodárství"

Byl-li princip, že ve společnosti je donucení přípustné jen k zajištění dodržování 
univerzálních pravidel správného chování během posledního sta let opuštěn, bylo to 
hlavně ve službě takzvaným "sociálním cílům". Termín "sociální", jak je zde použit, 
však pokrývá různé druhy pojmů, které je třeba pečlivě rozlišovat.

Nejprve znamenal hlavně odstranění právní diskriminace, která se do práva 
vloudila jako výsledek většího vlivu, jenž na jeho vytváření vykonávaly jisté skupiny 
jako pozemkoví vlastníci, zaměstnavatelé, věřitelé atd. To však neznamená, že jedi
nou alternativou je zvýhodňovat naopak třídu, s níž se v minulosti zacházelo nedobře, 
a že neexistuje "střední" poloha, v nSi právo zachází s oběma 'stranami stejně podle 
těchže principů. Stejné zacházení v tomto smyslu nemá co dělat s otázkou, zda apli
kace takovýchto obecných pravidel v jednotlivé situaci může vést k výsledkům, které 
jsou pro jednu skupinu příznivější než pro jiné: spravedlnost se nezajímá o výsledky 
různých transakcí, nýbrž pouze o to, zda transakce samotné jsou poctivé. Pravidla 
správného chování nemohou změnit fakt, že při dokonale správném chování obou 
stran přivodí nízká produktivita práce situace, kdy mzdy, za nichž všichni mohou 
získat zaměstnání, budou velmi nízké - a zároveň kapitálové výnosy budou velmi 
vysoké - a kdy vyšší mzdy by mohly být některým zajištěny jen prostředky, které 
ostatním zabrání nalézt zaměstnání vůbec.
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Později uvidíme, že spravedlnost v této souvislosti může znamenat pouze takové 
mzdy nebo ceny, jaké byly stanoveny na volném trhu bez podvodu, lsti nebo násilí; a 
že v tomto jediném smyslu, v němž můžeme smysluplně mluvit o spravedlivých 
mzdách nebo cenách, může výsledkem zcela spravedlivé transakce vskutku být, že 
jedna strana z ní dostane velmi málo a ta druhé velmi mnoho. Klasický liberalismus 
spočíval na přesvědčení, že existují objevitelné principy správného chování s uni
verzální platností, které mohou být uznány za správné bez ohledu na účinky jejich 
aplikace na jednotlivé skupiny.

"Sociální zákonodárství se může za druhé vztahovat k poskytování jistých služeb 
vládou, služeb, které mají zvláštní význam pro některé nešťastné menšiny, pro slabé 
nebo ty, kdož nejsou schopni se o sebe postarat. Bohatá společnost se může rozhod
nout takovéto služby vlády menšině poskytovat - a to buď z morálních důvodů nebo 
jako pojištění proti nahodilostem, jež mohou postihnout kohokoli. Ačkoliv jejich 
poskytování zvyšuje nutnost vybírat daně, daně se mohou zvyšovat podle jednotných 
principů; a povinnost přispívat na náklady na takovéto společně dohodnuté dle by 
mohla být zahrnuta do koncepce obecných pravidel chování. Soukromého občana by 
to žádným způsobem nepodřizovalo administrativě; stále by měl volnost používat své 
znalosti pro své účely a nemusel by sloužit účelům organizace.

Je zde však třetí druh "sociálního” zákonodárství. Jeho záměrem je řídit soukro
mou činnost k určitým cílům a ku prospěchu jednotlivých skupin. Právě v důsledku 
takovýchto snah inspirovaných přeludem "sociální spravedlnosti" docházelo k po
stupné transformaci na účelu nezávislých pravidel správného chování (neboli pravidel 
soukromého práva) v pravidla organizace závislá na účelu (neboli v pravidla 
veřejného práva). Tato snaha o "sociální spravedlnost” přinutila vlády zacházet 
s občanem a jeho majetkem jako s předmětem administrativy se záměrem zabezpečit 
konkrétní výsledky konkrétním skupinám. Jsou-li záměrem zákonodárství vyšší mzdy 
pro jednotlivé skupiny dělníků nebo vyšší důchody pro malé farmáře nebo lepší by
dlení pro městskou chudinu, nemůže ho být dosaženo zdokonalením obecných 
pravidel chování.

Takovéto snažení o "socializaci“ práva se ve většině západních zemí odehrávalo 
po mnoho generací a značně již pokročilo v ničení charakteristických vlastností uni
verzálních pravidel chování, rovnosti všech v podřízení se těmto pravidlům. Dějiny 
takovéto legislativy, která začala v Německu v posledním století pod jménem 
Sozialpolitik a rozšířila se nejprve na kontinentě a v Anglii a v tomto století též do 
Spojených států, zde nemůžeme nastínit. Jedněmi z mezníků tohoto vývoje, který vedl 
k vytvoření zvláštních pravidel pro jednotlivé třídy, jsou Britský zákon o průmyslových 
sporech z roku 1906, který uděloval odborům jedinečná privilegia,32 a rozhodnutí 
Nejvyššího soudního dvora USA během počátečního období New Dealu, která po
stupovala zákonodárným sborům neomezené pravomoci "střežit životní zájmy l idu",33 
čímž ve skutečnosti říkala, že pro jakýkoli cíl, který by zákonodárce považoval za 
prospěšný, může vydat libovolný zákon.

Zemí, v níž tento vývoj šel dále a jeho důsledky se nejplnčji přijímaly a výslovně 
uznávaly, však zůstala země, v níž to započalo. V Německu začali být široce 
srozuměni s tím, že sledovat tyto sociální cíle znamená postupně nahrazovat 
soukromé právo právem veřejným. Vskutku, vůdcové socialistického myšlení na poli
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práva otevřená vyhlašovali doktrínu, že soukromé právo směřující ke koordinaci indi
viduálních činností bude postupně nahrazováno veřejným právem subordinace, a že 
"pro společenský právní pořádek je třeba soukromé právo považovat jen za provizorní 
a neustále se zmešující prostor soukromé iniciativy, dočasně trpěný ve všeobsáhlé 
oblasti veřejného práva".34 V Německu byl tento vývoj značně usnadněn přežíváním 
tradice fundamentálně neomezené moci vlády, tradice založené na mystice Hoheit 
(výsosti) a Herrschaft (panstva), jež nalezla svůj výraz v představách v západním světě 
tehdy stále ještě nesrozumitelných, jako že občan je subjektem správy a že správní 
právo je "právo vlastní vztahům mezi spravujícím státem a subjekty, s nimiž se stát 
setkává ve svých aktivitách".35

Mentální posun zákonodárného sboru plně zaměstnaného vládnutím
To vše navozuje otázky, které budou naším hlavním zájmem ve druhém svazku 

této práce. Zde se jich můžeme dotknout pouze stručně, abychom označili důvody, 
proč má směšování tvorby pravidel správného chování s řízením aparátu vlády ten
denci produkovat postupnou přeměnu spontánního řádu společnosti v organizaci. 
Připojíme jen několik málo předběžných poznámek o zcela odlišném mentálním 
postoji, který bude produkovat zabývání se otázkami organizace mezi členy takto za
městnaného shromáždění, ve srovnání s tím, který bude převládat ve shromáždění 
zabývajícím se převážně zákonodárstvím v klasickém smyslu toho slova.

Shromáždění zaměstnané otázkami organizace má nevyhnutelně stále více a více 
tendenci považovat se za těleso, které netoliko poskytuje nějaké služby pro nezávisle 
fungující řád, nýbrž "řídí zemi", jako se řídí továrna nebo jakákoli jiná organizace. Je
likož má oprávnění cokoli zařizovat, nemůže za cokoli odmítnout odpovědnost. Ne
bude žádné konkrétní stížnosti, o které by se nemělo za to, že je schopno ji vyřešit; a 
jelikož v každém konkrétním případě braném jednotlivě bude obecně s to takovouto 
stížnost vyřešit, bude se o něm předpokládat, že může vyřešit všechny stížnosti najed
nou. Skutečnost však je, že většinu stížností konkrétních jednotlivců nebo skupin lze 
vyřešit jen opatřeními, která vytvářejí nové důvody ke stížnostem jinde.

Zkušený britský labouristický poslanec popsal povinnost politika jako 
odstraňování všech zdrojů nespokojenosti.3^ To samozřejmě vyžaduje pořádání všech 
konkrétních záležitostí takovým způsobem, jak je žádný soubor obecných pravidel 
chování určit nemůže. Avšak nespokojenost ani nutně neznamená oprávněnou ne
spokojenost, ani existence nespokojenosti nedokazuje, že její zdroj lze odstranit pro 
všechny. Nejpravděpodobnější vskutku je, že je dána okolnostmi, jimž nikdo nemůže 
zabránit nebo je změnit v souladu s obecně přijímanými principy. Idea, že záměrem 
vlády je uspokojování všech konkrétních přání projevovaných dostatečně velkým 
počtem lidí, aniž je přitom omezena výše prostředků, které zastupitelské těleso může 
pro tento účel použít, musí vést ke stavu společnosti, v němž se všechny jednotlivé 
akce provádějí na příkaz podle podrobného plánu dohodnutého vyjednáváním uvnitř 
většiny a poté uloženého všem jako "společný cíl", který se má splnit.
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Poznámky
* PAUL A FREUND, ’Sociální spravedlnost a právo", v R. Brandt (rad.), Social Justice, QEntfetwood 

Cliffs, NJ., 1962), str. 94 a v autorové sborníku esejů On Law and Justice, (Cambridge, Masa., 1968), 
str. 83. Srovnej s tím J.W. HURST, Law and Social Process in U.S. History, (Ann Arbor, Mich., 1960), 
str. 5:
’Navzdory mnoha opačným řečem, naží činnou filosofií vždy bylo používat právo k pozitivní alokaci 
zdrojů a cílem ovlivnit životní podmínky tam, kde jsme viděli, že by se tím mohlo dosáhnout ničeho 
užitečného ... Právo znamenalo organizační práci spojenou s volbou mezi vzácnými zdroji lidského 
uspokojení a s prosazováním této volby*.
O řeckém termínu thesis použitém v názvu této kapitoly (který odpovídá německému termínu Satzung 
(stanovy) (viz John Burnet, ’Právo a přirozenost v řecké etice*, International Journal of Ethics, VII, 
1897, str. 332, kde se ukazuje, že v protikladu k nomos, které původně znamenalo “požívací právo*, the
sis může znamenat buďto vydávání zákona, nebo přijímání zákonů takto vydaných, a tak obsahuje 
zárodek nejenom teorie půródniho zákonodárce, nýbrž také zárodek teorie známé jako společenská 
smlouva*.

1 Viz slavný výrok Edwarda Coka v "Případu Dr. Bonhama", 8 Rep. 118a (1610): *A ukazuje se v našich 
knihách, že v mnoha případech budou zákony parlamentu posuzovány zvykovým právem a někdy je 
toto právo prohlásí za naprosto zmatečné: neboť je-li zákon parlamentu proti obecnému právu a 
rozumu, nebo je-li odpudivý nebo je-li nemožné ho vykonat, zvykové právo ho potlačí a prohlásí takový 
zákon za zmatečný*. K diskusi významu tohoto případu viz CH. Me ILWAIN, The High Court of Par
liament, (New Haven, 1910); T.F.T. PLUCKNERR, "Bonhamův případ a soudní přezkoumávání", 
Harward Law Review, XL, 1926-7; a S.E THORNE, "Bonhamův pHpad", Law Quarterly Review, LTV, 
1938. Dokonce ježtě v roce 1766 mohl William Pitt tvrdit v dolní sněmovně (Parliamentary History of 
England, (London, 1813), sv. 6., odst. 19S), že *Je mnoho věcí, které parlament nemůže dělat. Nemůže 
sám moc vykonávat, ani disponovat úřady, které patří koruně. Nemůže zabavovat ničí majetek, dokonce 
ani majetek toho nejposlednějěího chalupníka, jako v případě záboru pozemků, aniž by dotyčného 
vyslechl*.

2 Viz J.C. CARTER, Law, Its Origin, Growth, and Function, (New York a London, 1907), str. 115: *Pfi 
prvním objevení se zákonodárství byla oblast jeho působnosti a oblast působnosti veřejného práva 
téměř shodná. Oblast působnosti soukromého práva bývá sotvakdy dotčena*.

3 Viz COURTENAY ILBERT, Legislative Methods and Forms, (Oxford, 1901), str. 208: ’Anglický 
zákonodárný sbor nebyl původně vytvořen pro zákonodárství, nýbrž pro účely financí. Jeho prvotní 
funkcí nebylo dělat zákony, nýbrž krýt rozpočtové výdaje*.

4 Viz J.C GRAY, Nature and Sources of Law, druhé vydání, (New York. 1921), str. 161: "Směrnice je 
obecné pravidlo. Rozhodnutí zákonodárného sboru, že město zaplatí sto dolarů Timotheu Cogganovi, 
není směrnice*.

5 COURTENAY ILBERT, cit. dtto, str. 213.
6 Viz J.C Carter, cit. dílo str. 116:

V četných svazcích sbírky směrnic nalézáme velké množství dokumentů, které i přesto, že mají 
formu zákonů, zákony v pravém smyslu nejsou. Jejich obsahem je zajišťování prostředků pro veřejné 
práce státu, pro stavbu útulků, nemocnic, školních budov a nejrozmanitějších podobných vid. Je to jen 
záznam akcí státu v podnikání, v němž se angažuje. Stát je velkou veřejnou korporací, která provádí 
ohromné množství činností, a jejich statutární zabezpečení, i když ve formě zákonů, se svou podstatou 
neliší od protokolů nebo od záznamů, které si pořizují obyčejné korporace o svých akcích ... je zásadně 
pravda, že celý rozsáhlý soubor zákonodárství je omezen na veřejné právo a že působení tohoto záko
nodárství na soukromé právo je vzdálené a nepřímé a jeho záměrem je zajistit, aby bylo možné nepsané 
zvykové právo snadněji a jistěji prosazovat.

Viz též WALTER BAGEHOT, The English Constitution (1967), World’s Classics edition, (Oxford, 
1928), str. 10: "Zákonodárný sbor, nominálně povolán k tomu, aby dělal zákony, ve skutečnosti svou 
hlavní náplň práce nalézá v exekutivě*; a tamtéž, str. 119:

U obrovského objemu zákonodárství nelze z hlediska přísně právního jazyka o zákonodárství 
vůbec mluvit. Zákon je obecným příkazem aplikovatelným na mnoho případů. "Zvláštní výnosy*, které 
zaplňují sbírky směrnic a agendy přepracovaných parlamentních komisí, jsou aplikovatelné pouze na 
jeden případ. Nestanovují pravidla, podle nichž se mají dělat železnice, nýbrž nařizují, že taková a 
taková železnice se má postavit z jednoho místa do druhého, a ničím se nedotýkají žádné jiné činnosti.

7 COURTENAY ILBERT, cit. dílo str. 6. Viz též tamtéž, str. 209 a dále:
Když autoři právnických knih píší o právu, když profesionální právníci mluví o právu, mají převážně na 
mysli ten druh práva, jaký se nalézá v Justiniánových Institutes nebo v Napoleonově zákoníku nebo v 
novém občanském zákoníku německé říše, to jest zákonná pravidla vztahující se ke smlouvám a delik
tům proti soukromým právům, k majetku, k rodinným vztahům a dědictví nebo zase k trestnímu právu,
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jak se nalézá v trestním zákoníku. Do práva budou též zahrnovat procesní právo, neboli "formální* 
právo, abychom použili Benthamovský termín, podle néhož soudy spravují materiální právní pravidla. 
Tato odvětví práva vytvářejí to, co se snad dá nazvat právo "právníků".

8 Viz J.C VILE, Constitutionalism and the Separation of Powers, (Oxford, 1967); a W.B. GWYN, The 
Meaning of the Separation of Power, Tulane Studies in Political Science, IX, (New Orleans, 1965). Gwyn 
ukazuje, že myšlenka oddělení moci byla inspirována třemi zcela odlišnými úvahami, které oznaěuje 
jako argument panství zákona, argument zodpovědnosti a argument efektivnosti. Argument panství 
zákona bude vyžadovat, aby zákonodárný sbor vydával jen pravidla správného chování zavazující stejně 
všechny soukromé osoby a vládu. Argument zodpovědnosti směřuje k tomu, aby učinil onu nutně 
malou skupinu lidí, která ve skutečnosti vládne, odpovědnou zastupitelskému shromáždění, zatímco 
argument efektivnosti vyžaduje delegovat na vládu moc jednat, protože shromáždění nemůže efektivně 
provádět operace. Je zřejmé, že ze druhého a ze třetího důvodu se bude shromáždění také zabývat 
vládnutím, avšak jen ve smyslu dohledu a kontroly.

9 M J.C. VILE, cit. dtto, str. 44.
10 The First Agreement of the People of 28 October 1647, v S.R. GARDINER, History of the Great Civil 

War, nové vydání, (London, 1898), sv. 3., str. 392.
11 (MARCHAMONT NEEDHAM?), A True Case of the Common Wealth, (London, 1654), citoval 

M J.C. Vile, cit. dUo, str. 10, kde je kniha označena jako "oficiální obhajoba* Vládní listiny z roku 1653.
12 MJ.G VILE, cit. dílo, str. 63: "Zákonodárná moc sama je omezena na výkon jí příslušné funkce. Ná

zorem Johna Locka bylo, že zákonodárná autorita má jednat určitým způsobem ... ti, kteří mají tuto au
toritu, by měli dělati pouze obecná pravidla. Mají vládnout pomocí vyhlášených ustavených zákonů, 
které se v jednotlivých případech nemají měnit*. Viz též tamtéž, str. 214 a 217.

13 J. BENTHAM, Constitutional Code, v Works, IX., str. 119:
Proč dělat zákonodárství všemocným? ... Protože toto mu lépe umožní prosadit vůli nejvyššího 

orgánu a podpoří to zájmy a bezpečnost členů státu ... Protože praxe, kterou to vylučuje, je v 
současném stavu plná zla ve všech představitelných podobách. Jakékoli omezení je v rozporu s 
principem obecného štěstí.

14 O roli Jamese Milla v této souvislosti viz M J.C. VILE, cit. dílo, str. 217.
15 ROBERT A. PALMER, The Age of Democratic Revolution, sv. I, (Princeton, 1959).
16 Výrok citoval J. SEELEY, Intoduction to Political Science, (London, 1896), str. 216, avšak já jsem 

nebyl s to jej v Napoleonově publikované korespondenci nalézt.
17 G.W.F. HEGEL, Philosophic der Weltgeschichte (citováno z výňatků v Gesettschaft, Staat, Geschichte, 

vydal F. Bulow, (Leipzig, 1931), str. 231):
První francouzská ústava obsahovala absolutní právní principy. Byla ustavením království; na 

špičce státu měl být monarcha, k jehož ruce mu měla být výkonná moc se svými ministry. 
Zákonodárný sbor naproti tomu měl tvořit zákony. Avšak tato ústava byla zároveň vnitřním rozporem; 
neboť celá administrativní pravomoc byla přesunuta na zákonodárnou moc: rozpočet, válka a mír, 
povolávání ozbrojených sil připadlo zákonodárnému sboru. Rozpočet však ze své podstaty není 
zákonem, neboť se každoročně opakuje, a moc, kterou má vytvářet, je moc vlády ... vláda se tak 
přesunula do sněmoven jako v Anglii do parlamentu.

18 W. HASBACH, Die modeme Demokratie, (Jena, 1912), str. 17 a 167.
19 Viz J.G CARTER, cit. dtto, str. 234: "Takto vydávané legislativní příkazy, které vyžadují, aby se 

vykonaly určité věci, jsou částí vládní mašinérie, částí však velmi odlišnou od té, která se vztahuje k 
pravidlům, jež vedou obyčejné chování lidí ve vzájemných vztazích. Tato část je správně označena jako 
veřejné právo pro odlišení od soukromého práva*. Viz též J. WALTER JONES, Historical Introduction 
to the Theory of Law, (Oxford, 1956), str. 146:

Existuje např. názor, že podstatou státu je to, že má nejvyšší sílu. Veřejné právo, vděčící své vazbě 
na stát, jeví se natolik silně poznamenáno charakteristikou síly, že rysy řádu nebo pravidelnosti, které 
tak silně vystupují v pravidlech, jimiž se právník většinou zabývá, se zdají být zcela zastíněné. 
Výsledkem toho je, že se rozdíl mezi veřejným a soukromým právem stává spíše rozdílem druhu než 
stupně - rozdílem mezi silou a pravidlem. Veřejné právo přestává být vůbec právem nebo alespoň 
právem v témže smyslu jako soukromé právo.

Na opačném pólu nalézáme ty právníky, kteří se prvotně zabývají zvláštní vědou o veřejném 
právu. Musejí uznat, že se přece jen nedá popírat, že pravidla souhrnně označená jako soukromé 
právo mají nárok na název právo, jsou však daleci toho, aby spojenectví pravidel tvořících veřejné 
právo se silou považovali za důkaz jejich podřadnosti ve srovnání se soukromým právem - vidějí v něm 
spíše známku vnitřně zabudované nadřazenosti... Toto rozlišení se tudíž stává rozlišením mezi vztahy 
subordinace a koordinace.
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Nejjasnější rozlišení mezi ústavním právem jako tím, které sestává z organizačních pravidel, a 
soukromým právem jako pravidly chování, provedl W. BURKHARDT, Einfiihrung in die 
Rechtwissenschaft, druhé vydání, (Ziirich, 1948), zejména str. 137:

První [z protikladů, k nimž rozlišení mezi veřejným a soukromým právem míří] spočívá v podstatě 
rozdílnosti právních norem: materiální normy neboli normy chování předepisují subjektům práva to, co 
mají dělat nebo připustit: formální neboli organizační normy určují, jak, to jest kým a jakým postupem, 
jsou tato pravidla chování stanovena, aplikována a (pokud je třeba) prosazována. Ty pivní mohou být 
nazvány normami chování, ty druhé normami prováděcích metod nebo (v širším smyslu) ústavními 
normami. Tý první se též nazývají materiální normy, ty druhé formální normy ... Ty první udávají ob
sah práva, právně vyžadované chování, ty druhé rozhodují o platnosti chování.

Burkhardtovo rozlišení zřejmé akceptovali hlavně ostatní švýcarští právníci; viz zejména HANS 
NAWIASKI, Allgemeine Rechtslehre ais System der rechtlichen Grundbegriffe, (Ziirich, 1948), str. 26S a 
C. DU PASQUIER, Introduction á la théorie génirale et la philosophie du droit, třetí vydání, 
(Neuchatel, 1948), str. 49.

Viz však H.LA HART, The Concept of Law, (Oxford, 1961), str. 78:
V rámci pravidel jednoho typu, který lze dobře považovat za základní nebo primární typ, se od 

lidských bytostí vyžaduje, aby nějak jednaly, nebo se jednání zdržely, ať už si to přejí nebo ne. Pravidla 
druhého typu v jistém smyslu parazitují na prvním typu nebo jsou vzhledem k němu druhotná; neboť 
zajišťují, aby lidské bytosti mohly dělat nebo říkat určité věci, zavádět nová pravidla primárního typu, 
rušit nebo upravovat stará nebo různými způsoby určovat jejich dopad nebo řídit jejich působení.

Viz též LION L. FULLER, The Morality of Law, (New Haven, 1964), str. 63: ’Dnes existuje silná 
tendence ztotožňovat právo nikoli s pravidly chování, nýbrž s hierarchií moci a příkazu’; a tamtéž str. 
169, kde mluví o ’zmatení mezi právem v obvyklém smyslu pravidel chování mířících k občanovi a 
jednáním vlády vůbec*.

20 ULPIAN, Digests, 1,1,1 A definuje soukromé právo jako ’právo, které hledí k užitkům jednotlivce*, a 
veřejné právo jako ’právo, které hledí ke stavu římských věcí*.

21 Viz ERNEST BARKER, Principles of Social and Political Theory, (Oxford, 1951), str. 9: ’Něco z toho 
je prvotní nebo ústavní a něco druhotné nebo obyčejné právo*.

22 Viz J.E.M. PORTALIS, Discours priliminaire du premier projet de code civil (1801) v Confčrence du 
Code Civil, (Paris, 1805), sv. I., str. XIV: ’Zkušenost dokazuje, že lidé snáze změní vládu než zákon"; 
viz též H. HUBER, Recht, Staat und Gesellschaft, (Bern, 1954), str. 5: "Státní právo pomíjí, soukromě 
právo zůstává*. Naneštěstí však, jak zdůraznil dávno předtím Alexis de Tocqueville, je také pravda, že 
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HAYEK, The Constitution of Liberty, (London a Chicago, 1960), str. 504, poznámka 3.
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35 OTTO MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, sv. I, druhé vydání, (Múnchen a Leipzig, 1924), str. 14: 
"Správní právo je zvláštní právo vztahu mezi státem, ktciý spravuje, a jeho podřízenými, se kterými při 
tom nakládá*.

36 CAR. CROSLAND, The Future of Socialism, (London, 1956), str. 205.

136



Svazek 2

FATA MORGÁNA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

Stát ve svobodné společnosti záležitosti lidí neadministnije.
Administruje spravedlnost mezi lidmi, kteří se 

sami starají o své vlastní záležitosti.

Walter Lippmann, An Inguiry into the
Principles of a Good Society, Boston 1937, str. 267.



Viz též komentáře A.V. Diceye, JA. Schumpeters a Lorda MacDermotta citované v FA. 
HAYEK, The Constitution of Liberty, (London a Chicago, 1960), str. 504, poznámka 3.

33 Home Building and Loan Ass. v. BÚďsdeli, 290 U.S. 398,434.444,1934, podle něhož stát má "oprávněni 
střežit životni zájmy svého lidu* a k tomuto účelu zabraňovat "zneužití klauzule o smlouvě tím, že by 
byla použita jako nástroj podvazovánf schopnosti států ochraňovat své fundamentální zájmy*.

34 GUSTAV RADBRUCH, "Od individuatistického práva k sociálnímu právu* (1930), přetiitžno v Der 
Mensch im Recht, (Gfittingen, 1957), str. 40:

Pro individuaiistický právní řád je veřejné právo, stát, jen úzkým ochranným rámcem, kteiý 
obklopuje soukromé právo a soukromé vlastnictví, pro sociální právní řád je naopak soukromé právo 
jen prozatím ušetřeným a neustále se zmenšujícím prostorem soukromé iniciativy uvnitř všeobsáhlého 
veřejného práva.

35 OTTO MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, sv. I, druhé vydání, (Múnchen a Leipzig, 1924), str. 14: 
"Správní právo je zvláštní právo vztahu mezi státem, ktciý spravuje, a jeho podřízenými, se kterými při 
tom nakládá*.

36 CAR. CROSLAND, The Future of Socialism, (London, 1956), str. 205.

136



Svazek 2

FATA MORGÁNA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

Stát ve svobodné společnosti záležitosti lidí neadministnije.
Administruje spravedlnost mezi lidmi, kteří se 

sami starají o své vlastní záležitosti.

Walter Lippmann, An Inguiry into the
Principles of a Good Society, Boston 1937, str. 267.





KAPITOLA VII.

Obecný blahobyt a jednotlivé účely

Je zřejmé, že kdyby lidé měli řídit své chování... hlediskem vlastního zájmu, ať už 
veřejného nebo soukromého, upadli by do nekonečného zmatku a ochromili by do 
značné míry jakoukoli vládu. Soukromý zájem každého je jiný; a ačkoli je veřejný zá
jem sám o sobě vždy jeden a tentýž, přece je zdrojem velkých nesvárů pro různost ná
zorů jednotlivých lidí na něj... Kdybychom měli sledovat stejný prospěch pro všechny 
tak, že se konkrétním osobám přiřkne konkrétní majetek, minuli bychom se cíle a jen  
dál prodloužili zmatek, kterému toto pravidlo chtělo zabránit. Musíme tudíž postupo
vat podle obecných pravidel a řídit se obecnými zájmy tak, že se upraví přirozené 
právo týkající se stability vlastnictví.

David Hume*

Ve svobodné společnosti spočívá obecné dobro principiálně v tom, 
že usnadňuje sledování neznámých individuálních účelů

Je jedním z axiómů tradice svobody, že donucování jednotlivců je přípustné jen 
tehdy, je-li to nezbytné ve  službě obecnému prospěchu nebo veřejnému dobru. Ačkoli 
je jasné, že důraz na obecný, společný nebo veřejný charakterl věcí, jimiž se vládní 
moc oprávněně zabývá, směřuje proti použití této moci ve službě jednotlivým 
zájmům, přesto vágnost různých používaných termínů umožnila prohlásit téměř 
každý zájem za obecný a přimět velký počet lidí, aby sloužili účelům, na nichž nemají 
ani nejmenší zájem. Společný prospěch nebo veřejné dobro zůstal až do nynějška 
pojmem, který se nejvíce vzpírá přesnému definování a který je tudíž s to přijmout 
téměř jakýkoli obsah podsunutý mu zájmy vládnoucí skupiny.2

Hlavním důvodem toho pravděpodobně bylo, že se zdálo přirozené 
předpokládat, že veřejný zájem musí být v určitém smyslu součtem všech soukromých 
zájmů,3 a že se problém agregace všech těchto soukromých zájmů zdál neřešitelný. 
Skutečností však je, že ve velké společnosti, v níž jednotlivci mají mít svobodu využí
vat své znalosti ke svým vlastním účelům, nemůže být obecný prospěch, k němuž by 
vláda měla směřovat, součtem jednotlivých uspokojení, a všechny okolnosti, které je 
determinují, nemůže žádná vláda, nebo kdokoli jiný, znát. Dokonce i v moderních 
společnostech blahobytu je uspokojení velké většiny denních masových potřeb, včetně 
nejdůležitějších z nich, výsledkem procesů, jejichž jednotlivosti vláda nezná a nemůže  
znát. Nejdůležitějším z veřejných statků, k jejichž zajištění je potřebná vláda, tak není 
přímé uspokojení jakékoli konkrétní potřeby, nýbrž zabezpečení podmínek, za nichž 
budou mít jednotlivci a menší skupiny příznivé možnosti navzájem uspokojovat své 
potřeby.

Tomu, že prvotní veřejný zájem musí směřovat nikoli k jednotlivým známým 
potřebám, nýbrž k podmínkám zachování spontánního řádu, který jednotlivcům
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umožňuje, aby si obstarávali své potřeby způsobem, .který není autoritě znám, se po 
většinu historie dobře rozumělo. Pro ty staré autory, jejichž ideje jsou hlavním 
základem moderního idálu svobody, pro stoiky a Cicera, byl veřejný užitek a 
spravedlnost totéž. A při těch častých příležitostech, při nichž se během středověku 
uplatňovala utilitas publica, se mělo obecně na mysli jednoduše zachování míru a 
spravedlnosti. I pro spisovatele 17. století, jako byl James Harrington, nebyl "veřejný 
zájem... ničím jiným, než obecným právem a spravedlností, které vylučují každé 
stranění nebo soukromý zájem" a byl tudíž totožný s "impériem zákonů a ne lidf'4 .

Naším zájmem v tomto stádiu je pouze to, zda ta pravidla individuálního 
chování, která slouží obecnému blahobytu, mohou směřovat k nějakému agregátu 
jednotlivých známých výsledků nebo jen k vytváření podmínek, které nejspíše zvýší 
naděje všech při sledování jejich záměrů. Kromě faktu, že jednotlivé záměry sle
dované různými jednotlivci musejí být většinou neznámé těm, kteří stanovují nebo 
prosazují pravidla, k obecnému zájmu také nepatří, aby se naplnilo každé soukromé 
přání. Řád velké společnosti spočívá a musí spočívat na neustálém vědomě nezpů
sobovaném maření některých snah - snah, které být podniknuty neměly, svobodného 
člověka však od nich může odradit jen nezdar. Zájmem některých jednotlivců vždycky 
bude, aby se nepovolily některé změny ve společenské struktuře, které jsou nezbytné 
v důsledku změn v okolnostech, jimiž by se měla tato struktura v obecném zájmu 
přizpůsobovat. Během zkoumání, v němž každý jednotlivec zvažuje jemu známá 
fakta, zda se mu hodí k použití, je nutnost opouštět falešné směry stejně důležitá, 
jako je přijetí úspěšnějších prostředků, začnou-li být obecně známé. Výběr vhodného 
souboru pravidel nemůže být veden ani tak, že se u každého uvažovaného alterna
tivního souboru pravidel poměří jednotlivé předvídatelné příznivé účinky s jed
notlivými předvídatelnými nepříznivými účinky a pak se zvolí ten soubor pravidel, u 
něhož je pozitivní čistý výsledek nejvyšší; dáme-li totiž přednost nějakému souboru 
pravidel před ostatními, bude většina účinků této volby na konkrétní osoby 
nepředvídatelná. Navzájem poměřovat však budeme schopni nikoli zájmy konkrét
ních lidí, nýbrž pouze druhy zájmů; a třídění zájmů pro tento účel na různé druhy, jež 
mají různé stupně významu, nebude založeno na významu těchto zájmů pro ty, jichž 
se to bezprostředně týká, nýbrž se provede podle významu, který má úspěšné sle
dování jistých druhů zájmů pro zachování celkového řádu.

Navíc, zatímco není možná dohoda o většině jednotlivých cílů, které budou 
známé jen těm, kteří je sledují (a byla by dokonce ještě méně možná, kdyby ty 
konečné dopady na jednotlivé zájmy byly známé), dohody o prostředcích lze do 
značné míry dosáhnout přesně proto, že není známo, kterým jednotlivým cílům bu
dou sloužit. Mezi členy velké společnosti, kteří se většinou navzájem neznají, dohoda 
o relativním významu příslušných cílů existovat nebude. Kdyby byla nutná dohoda o 
tom, kterým jednotlivým zájmům by se měla dát přednost před jinými, nebyl by zde 
soulad, nýbrž otevřený konflikt zájmů. Dohodu a mír v takovéto společnosti 
umožňuje skutečnost, že se od jednotlivců nechce, aby souhlasili s cíli, nýbrž pouze s 
prostředky, které jsou s to sloužit velké rozmanitosti účelů a o kterých každý doufá, 
že mu pomohou ve sledování jeho vlastních účelů. Možnost rozšířit řád míru za 
rámec malé skupiny, která se na jednotlivých cílech může dohodnout, až ke členům 
velké společnosti, kteří se na nich dohodnout nemohou, je vskutku dána objevem
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metody spolupráce, která vyžaduje pouze dohodu o prostředcích a nikoli o cílech. 
Právě objev, že řád definovatelný pouze pomocí jisté abstraktní charakteristiky, bude 
napomáhat ve sledování velké rozmanitosti různých cílů, byl tím, co přesvědčilo lidi 
sledující zcela odlišné cíle, aby se shodli na jistých mnohaúčelových nástrojích, o 
nichž se mělo za to, že budou napomáhat každému. Takováto dohoda byla umožněna 
nejen přestože, nýbrž také protože jednotlivé výsledky, ke kterým povede, nelze 
předvídat. Jenom díky tomu, že nemůžeme předpovídat skutečné důsledky úpravy 
nějakého konkrétního pravidla, můžeme předpokládat, že to povede ke zvýšení nadějí 
pro všechny stejně. Skutečnost, že dohodu o pravidlech sloužících jako společný 
prostředek pro různé účely umožňuje právě neznalost budoucího výsledku, se v praxi 
uznává v mnoha případech, kdy se kvůli umožnění dohody o postupu vědomě 
zařizuje, aby byl výsledek nepředvídatelný: kdykoli souhlasíme s losováním, vědomě 
nahražujeme jistotu různých stran ohledně toho, kdo bude těžit z výsledku, stejnými 
nadějemi pro všechny.5 Matky, které by se nikdy nedohodly, které že jejich těžce 
nemocné dítě má lékař navštívit první, se ochotně dohodnou předem, že by bylo v 
zájmu všech, kdyby lékař navštěvoval děti v nějakém pravidelném pořadí, což by 
zvýšilo jeho efektivnost. Když se o takovém pravidlu dohadujeme a říkáme, že "pro 
všechny z nás je lepší, jestliže..." nemáme na mysli to, že jsme si jisti, že to nakonec 
prospěje všem, nýbrž na základě současných znalostí nám to všem dává větší naději, 
ačkoli někteří na tom budou určitě hůř, než by byli, kdyby se bylo přijalo jiné 
pravidlo.

Pravidla chování, která existují ve velké společnosti, tak nejsou určena k tomu, 
aby produkovala předvídatelný prospěch pro konkrétní lidi, nýbrž jsou to mno- 
haúčelové nástroje vyvinuté jako adaptace na jisté druhy okolí, neboť pomáhají 
vypořádat se s jistými druhy situací. A tato adaptace na druh okolí se děje procesem, 
který je velmi odlišný od toho, v němž bychom mohli rozhodovat o postupu vědomě 
vytvořeném k dosahování konkrétních předvídatelných výsledků. Není založen na an
ticipaci konkrétních potřeb, nýbrž na minulé zkušenosti, že jisté druhy situací se dají 
očekávat s různým stupněm pravděpodobnosti. A výsledek takovéto minulé 
zkušenosti získávané pokusem a omylem se zachovává nikoli jako soubor jednotlivých 
událostí nebo jako explicitní znalost druhu situace, která se dá očekávat, nýbrž jako 
smysl pro význam dodržování jistých pravidel. Důvodem, proč se přijalo a předávalo 
dále spíše jedno pravidlo, než druhé, bude to, že skupina, která ho přijala, se ve 
skutečnosti prokázala jako efektivnější, a ne to, že její členové předvídali účinky 
přijetí tohoto pravidla. Zachovávají se právě jen účinky minulých zkušeností na výběr  
pravidel, nikoli zkušenosti samotné.

Právě tak, jako člověk, který se vypravuje na túru, si s sebou vezme kapesní nůž 
ne pro nějaké konkrétní předvídatelné použití, nýbrž proto, aby byl vybaven pro 
různé možné eventuality nebo aby byl s to zvládnout druhy situací, které 
pravděpodobně nastanou, tak pravidla chování vyvinutá skupinou nejsou prostředkem 
dosažení známých konkrétních účelů, nýbrž adaptacemi na druhy situací, které se v 
tom světě, v němž žijeme, podle minulé zkušenosti opakují. Znalost ztělesněná v 
pravidlech je podobně jako znalost, která nás má k tomu vzít si kapesní nůž, znalostí 
jistých obecných rysů okolí, nikoli znalostí konkrétních faktů. Jinými slovy, vhodná 
pravidla chování nejsou odvozena z explicitní znalosti konkrétních událostí, s nimiž se
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setkáme; jsou spíše adaptací na naše okolí, adaptací, která spočívá v pravidlech, která  
jsme vyvinuli a pro jejichž dodržování obvykle nebudeme s to uvést adekvátní důvody. 
Dokud takováto pravidla existovala proto, že skupina, která je přijala, byla úspěšnější, 
nikdo nemusel ani vědět, proč byla ta skupina úspěšná a proč se v důsledku toho její 
pravidla začala obecně přijímat. Ve skutečnosti důvod, proč byla ta pravidla jako 
první krok přijala, a důvod, proč se prokázala být tím, co dělá skupina silnou, mohou 
být zcela odlišné. A ačkoli se můžeme pokusit vypátrat, jakou funkci nějaké konkrétní 
pravidlo vykonává v rámci daného systému pravidel, a posoudit, jak dobře tuto funkci 
vykonává, a v důsledku toho se třeba pokusit o jeho zdokonalení, můžeme to tak 
udělat vždy jen na pozadí celého systému ostatních pravidel, která dohromady deter
minují řád jednání v této společnosti. Nikdy však nemůžeme racionálně rekonstruovat  
stejným způsobem celý systém pravidel, protože nám chybí znalost všech zkušeností, 
které vcházely do jeho utváření. Celý systém pravidel nemůže být tudíž nikdy re
dukován na účelovou konstrukci pro známé účely, nýbrž nám musí zůstat jako 
zděděný systém hodnot vedoucích tuto společnost.

V tomto smyslu obecný prospěch, jemuž pravidla individuálního chování slouží, 
spočívá v tom, co jsme už viděli jako účel právních pravidel, totiž v abstraktním řádu 
celku, který nesměřuje k dosažení známých jednotlivých výsledků, nýbrž je zachovává 
jako prostředek pomoci při sledování velké rozmanitosti individuálních účelů.

Obecný zájem a kolektivní statky
I když je zachování spontánního řádu společnosti první podmínkou obecného 

prospěchu jejích členů a smyslem těch pravidel správného chování, jimiž se hlavně 
zabýváme, dříve než pokročíme ve zkoumání těchto vztahů mezi pravidly individuál
ního chování a blahobytem, musíme se stručně podívat na jiný prvek obecného bla
hobytu, který je třeba odlišovat od toho, o nějž se budeme hlavně zajímat. Existuje 
mnoho druhů služeb, které si lidé přejí, které je však možno poskytovat jen tehdy, 
jsou-li prostředky na ně získávány donucením, jelikož jejich poskytování nelze omezit 
jen na ty, kteří jsou ochotni za ně zaplatit. Jakmile existuje donucovací aparát a ze
jména dostane-li tento aparát na donucení monopol, je zřejmé, že mu bude také 
svěřena nabídka prostředků na poskytování takovýchto "kolektivních statků", jak 
ekonomové nazývají ty služby, které lze poskytovat jen všem členům různých skupin.

Avšak jakkoli je existence aparátu schopného zajišťovat takovéto kolektivní 
potřeby jasně v obecném zájmu, neznamená to, že je v zájmu společnosti jako celku, 
aby se uspokojovaly všechny kolektivní zájmy. Kolektivní zájem se stane obecným 
zájmem jen tehdy, pokud všichni shledají, že uspokojení kolektivních zájmů jed
notlivých skupin bude pro ně na základě nějakého principu reciprocity znamenat 
přebytek zisku nad břemenem, které budou muset nést. Ačkoli bude přání nějakého 
kolektivního statku společným přáním těch, kteří z něj mají prospěch, zřídkakdy bude 
přáním celku společnosti, jenž určuje zákon, a obecným zájmem se stane jen tehdy, 
vyrovnají-li se vzájemné a reciproké výhody jednotlivců. Jakmile se však od vlády 
očekává, že takovéto jednotlivé kolektivní, nikoli však skutečně obecné zájmy uspo
kojí, vzniká nebezpečí, že se tato metoda použije ve službě jednotlivým zájmům.
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Často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými zájmy 
společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů 
jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu.

Celé dějiny vývoje demokratických institucí jsou dějinami boje za to, aby se jed
notlivým skupinám zabránilo ve zneužití aparátu vlády ve prospěch kolektivních 
zájmů těchto skupin. Tento boj určitě neskončil se současnou tendencí prohlašovat za 
obecný zájem cokoli, o čem rozhodla většina tvořená koalicí organizovaných zájmů.

To, že tato část činnosti vlády, kterou se poskytují služby a která směřuje k 
potřebám jednotlivých skupin, zaujala v moderní době tak výlučné místo, je výsled
kem faktu, že takovéto konkrétně zacílené služby tvoří hlavní náplň činnosti politiků a 
veřejných zaměstnanců a že právě jejich poskytováním mohou politikové získávat 
podporu svých voličů. Je smutným faktem, že služby směrované k dosažení skutečně 
obecného blahobytu získávají málo uznání, protože nikdo nepociťuje, že z nich má 
zvláštní prospěch, a jen málokdo ví, jak se ho dotknou. Pro voleného zástupce je 
specifický dar v jeho rukou mnohem zajímavější a je mnohem účinnějším klíčem k 
moci, než jakýkoli prospěch, který může bez rozdílu obstarat pro všechny.

Poskytování kolektivních statků pro konkrétní skupiny však často není v obec
ném zájmu společnosti. Omezování výroby nebo nějaké jiné omezení bude často 
kolektivním statkem pro všechny členy konkrétního oboru, ale určitě nebude v obec
ném zájmu, aby se tento kolektivní statek poskytoval.

Zatímco obsažný spontánní řád, jemuž právo slouží, je předběžnou podmínkou 
úspěchu většiny soukromých činností, služby, které může vláda poskytovat mimo 
prosazování pravidel správného chování, jsou vzhledem k základním potřebám, které 
zajišťuje spontánní řád, nejenom doplňkové nebo podpůrné.6 Objem těchto služeb 
poroste s tím, jak se bude zvyšovat bohatství a hustota obyvatelstva, jsou to ale 
zároveň služby, které musejí být zasazeny do tohoto obsažnějšího řádu soukromých 
úsilí, jež vláda neurčuje a ani nemůže určovat, a které se musejí poskytovat v rámci 
omezení týmiž právními pravidly, jimž podléhá soukromé úsilí jednotlivců.

Vláda je při spravování společného vkladu materiálních zdrojů, které jsou jí k 
poskytování kolektivních statků svěřeny, samozřejmě povinná jednat spravedlivě a 
nemůže se omezit jen na zajišťování toho, aby jednotlivci nejednali nespravedlivě. V 
případě služeb směrovaných ke konkrétním skupinám, je jejich financování z daní 
oprávněno tím, že jedině tak můžeme přimět ty, kteří z nich mají prospěch, aby platili 
za to, co dostávají; obdobně si spravedlnost jasně žádá, aby to, co každá skupina 
dostává ze společného vkladu, bylo zhruba úměrné tomu, čím musela přispět. Většina 
zde má jasnou povinnost být spravedlivá; a jestliže rozhodnutí tohoto druhu svěřuje 
demokratické nebo většinové vládě, děláme to tak v naději, že takováto vláda bude 
mnohem pravděpodobněji v tomto smyslu sloužit veřejnému zájmu. Bylo by však 
jasně převrácením tohoto ideálu, kdybychom museli definovat obecný zájem jako 
cokoli, co si přeje většina.

V rozsahu, v jakém je to možné v rámci této knihy, ve které jsme z prostorových  
důvodů nuceni většinu problémů veřejných financí vynechat, se budeme muset 
později zabývat vztahem mezi sférami, jež se obvykle označují jako soukromý a 
veřejný sektor ekonomiky (ve 3. svazku). Zde se hlouběji podíváme pouze na ty as
pekty obecného prospěchu, jimiž pravidla správného individuálního chování slouží.
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Vrátíme se tak k otázce záměru nikoli pravidel organizace vládnutí (veřejné právo), 
nýbrž těch pravidel individuálního chování, která jsou nezbytná pro utváření spotán- 
ního řádu.

Pravidla a neznalost
Abychom se tohoto úkolu zhostili, musíme si znovu připomenout fundamentální 

fakt zdůrazančný na počátku této studie: nemožnost, aby kdokoli znal veškerá jed
notlivá fakta, na nichž je celkový řád činností ve velké společnosti založen. Je jednou 
ze zvláštností intelektuálních dějin, že se tento zásadní fakt v diskusích o pravidlech 
chování bral tak málo v úvahu, ačkoli jediné on činí význam těchto pravidel srozu
mitelným. Pravidla jsou prostředkem, jímž zvládáme naši bytostnou neznalost. 
Vševědoucí lidé, mezi nimiž by byla dohoda o relativním významu všech různých cílů, 
by nepotřebovali pravidla. Jakékoli zkoumání morálního nebo právního řádu, které 
nebere v úvahu tento fakt, míjí ústřední problém.

Funkce pravidel chování jako prostředku na překonávání překážek kladených 
naší neznalostí jednotlivých faktů, která nutně musejí celkový řád určovat, se nejlépe 
ukáže při zkoumání vztahu mezi dvěma výrazy, které jsme pravidelně používali 
společně k označení podmínek svobody. Tyto podmínky jsme označovali jako stav, v 
němž jednotlivci smějí využívat své znalosti pro své vlastní účely.7 Využití znalostí 
faktů, znalosti široce rozptýlené mezi milionem jednotlivců, je jasně možné jen tehdy,  
mohou-li tito jednotlivci rozhodovat o svých jednáních na základě jakýchkoli znalostí, 
které mají. Ještě je třeba ukázat, že to mohou dělat jedině tehdy, jestliže smějí rovněž 
rozhodovat, k jakým účelům budou svých znalostí využívat.

V nejistém světě musejí totiž jednotlivci směřovat nikoli k nějakým posledním 
cílům, nýbrž k tomu, aby si obstarali prostředky, o nichž mají za to, že jim pomohou  
ony poslední dle uspokojit; a jejich výběr bezprostředních cďů, které jsou pouhými 
prostředky k dosažení cílů posledních, avšak také tím jediným, o čem mohou v daný 
moment s určitostí rozhodovat, bude určován příležitostmi, které jsou jim známé. 
Bezprostředním účelem něčího úsilí bude nejčastěji obstarání prostředků, které bu
dou mět být použity pro neznámé budoud potřeby - v rozvinuté společnosti to bude 
nejčastěji obstarání toho zobecnělého prostředku, peněz, který bude sloúžit k 
dosažení většiny jeho jednotlivých cílů. To, co bude potřebovat, aby úspěšně volil 
mezi příležitostmi, které jsou mu známé, jsou signály ve formě známých cen, které 
může obdržet za alternativní služby nebo statky, jež může produkovat. Jsou-li tyto 
informace dány, bude s to využít své znalosti okolností ze svého okolí, aby vybral svůj 
bezprostřední záměr nebo úlohu, s nimiž spojuje naději na nejlepší výsledky. Právě 
prostřednictvím této volby bezprostředních záměrů, jež jsou pro něho pouhými 
zobecnělými prostředky dosažení vlastních posledních cílů, bude jednotlivec využívat 
své konkrétní znalosti faktů ve službě potřebám svých bližních; a tak se právě díky 
svobodě volby cílů činnosti lidí dosahuje toho, že jsou využívány znalosti rozptýlené 
po společnosti.

Takovéto využití rozptýlených znalostí je tak rovněž umožněno faktem, že 
příležitosti různých jednotlivců jsou různé. Právě proto, že okolnosti, v nichž se různí
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jednotlivci v daný moment nacházejí, jsou různé, a že mnohé z těchto jednotlivých 
okolností jsou známé jenom jim, vzniká příležitost k využití tolika nejrůznějších 
znalostí - což je funkce, kterou vykonává spontánní tržní řád. Myšlenka, že vláda 
může určovat příležitosti pro všechny a že může zejména zajišťovat, aby byly pro 
všechny stejné, je tudíž v konfliktu s celým základním smyslem svobodné společnosti.

To, že je postavení každého jednotlivce ve společnosti v každém daném mo
mentě výsledkem minulého procesu pokusů a hledání, během něhož on nebo jeho 
předkové pronikli s různým štěstím do každého koutku a záhybu svého (fyzického a 
společenského) okolí, a že v důsledku toho na příležitosti, které každá změna v pod
mínkách vytváří, pravděpodobně někdo působí, je základem onoho využívání široce 
rozptýlených znalostí faktů, na němž spočívá blahobyt a přizpůsobivost velké 
společnosti. Zároveň je to však příčina nezamýšlených a nevyhnutelných nerovností v 
příležitostech, které rozhodování jedné generace vytváří pro své potomky. To, že 
rodiče při své volbě místa žití nebo svého zaměstnání obvykle zvažují důsledky, které 
bude mít jejich rozhodnutí na vyhlídky jejich dětí, je důležitým faktorem adaptace 
využívání lidských zdrojů na předvídatelný budoucí vývoj . Dokud však budou mít jed
notlivci svobodu takováto rozhodnutí dělat, tyto ohledy se budou brát v úvahu jen 
tehdy, ponesou-li rizika nejenom ti, kteří rozhodují, nýbrž také jejich potomci. Kdyby 
měli jistotu, že jim bez ohledu na to, kam se přestěhují nebo jaké zaměstnání si zvolí, 
vláda zar ’čí, že šance jejich dětí budou stejné, a že tyto děti budou mít jistotu těchže 
možnost: bez ohledu na rozhodnutí svých rodičů, byl by z tohoto rozhodování 
vypuštěn důležitý faktor, který by je v obecném zájmu měl vést.

Skutečnost, že příležitosti různých členů početného a do široka rozsetého oby
vatelstva budou nutně různými příležitostmi vyplývajícími z okolností, které se z 
hlediska současnosti musí jevit jako náhodné, je tak nevyhnutelně spojena s efek
tivností té procedury objevování, kterou představuje tržní proces. Potřebujeme pouze 
zvážit účinky, které by vznikly, kdyby se vládě podařilo vytvořit rovnost reálných šancí 
pro všechny, abychom viděli, že by tím zbavila celý systém jeho základního smyslu. 
Aby se jí to podařilo, musela by udělat více než jen zajistit, aby byly podmínky 
ovlivňující postavení jednotlivců stejné pro všechny ty, kteří nutně závisejí na jejím 
jednání. Musela by účinně ovládat všechny vnější podmínky ovlivňující úspěch úsilí 
každého jednotlivce. A naopak, svoboda volby by ztratila veškerý význam, kdyby měl 
někdo moc určovat, a tudíž znal, příležitosti různých jednotlivců. K vytvoření reálně 
stejných šancí různých lidí by bylo nutné vyrovnat ty rozdíly v individuálních okolnos
tech, která vláda nemůže přímo ovládat. Stejně jako v různých hrách, které se hrají 
pro potěšení ze hry a ne pro výsledek, by vláda musela různé jednotlivce znevýhodňo
vat, aby vyrovnala individuální výhody nebo nevýhody. Výsledkem by však bylo, že by 
jednotlivci nestálo za to jednat podle toho, co je základním smyslem celého systému, 
to jest, těžit výhodu z těch zvláštních příležitostí, které náhoda postavila do cesty 
jemu, ale ne jiným.

Jakmile uvidíme, že při neexistenci jednotného souboru znalostí všech podrob
ností, které je třeba brát v úvahu, závisí celkový řád na využívání znalostí, které 
jednotlivci mají a které využívají pro své účely, začne být jasné, že úloha vlády v tomto 
procesu nemůže být ve stanovování konkrétních výsledků pro konkrétní jednotlivce 
nebo skupiny, nýbrž jen v poskytování jistých obecně použitelných podmínek, jejichž
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účinky na četné jednotlivce budou nepředvídatelné. Vláda může zvyšovat šance, že 
usilování neznámých jednotlivců o dosažení stejné neznámých zámérů bude úspěšné 
tím, že prosadí dodržování takových abstraktních pravidel chování, která se ve světle 
minulé zkušenosti jeví jako ta, jež nejlépe vedou k utváření spontánního řádu.

Význam abstraktních pravidel jako vodítek ve světě, v němž je většina 
jednotlivostí neznámá

Všeobecně jsme si málo vědomi míry, v níž jsme ve většině svých plánů jednání 
vedeni nikoli znalostí konkrétních jednotlivých faktů, nýbrž znalostí toho, jaké druhy 
chování jsou "vhodné" za jistých druhů okolností - ne proto, že jsou to prostředky k 
jednotlivým žádoucím výsledkům, nýbrž proto, že jsou omezením toho, co můžeme 
dělat bez narušení řádu, s jehož existencí při rozhodování o svém jednání všichni 
počítáme. Rozsah, v němž všechno, co je skutečně společenské, je ve velké 
společnosti nutně obecné a abstraktní, a jako takové bude omezovat, nikoli však plně 
determinovat, naše rozhodnutí, se snadno přehlédne. Jsme navyklí přemýšlet o 
důvěrně a dobře známém jako o konkrétním a hmatatelném, a je třeba určitého úsilí, 
abychom byli schopni docenit, že to, co máme společného se svými bližními, není až 
tolik znalost těchže jednotlivostí, jako znalost některých obecných a často velmi ab
straktních rysů nějakého druhu okolí.

To, že tomu tak je, nám nejživěji dochází jen při vzácných příležitostech, jako je 
třeba návštěva nějakého kraje naší rodné země, který jsme předtím neznali. Ačkoli 
jsme nikdy předtím neviděli lidi, kteří zde žijí, způsob jejich řeči, typ jejich fyzio
gnomie, styl jejich staveb a způsoby, jak obdělávají půdu, jejich způsob chování a 
jejich morální a estetické hodnoty nám budou dobře známé. Zpravidla nebudeme s to 
určit, co to je, co poznáváme, a jelikož to poznáváme "intuitivně", zřídkakdy si 
budeme vědomi, že to, co takto poznáváme, jsou abstraktní rysy předmětů nebo 
události. V určitém smyslu je jistě zřejmé, že to; co může být společné názorům a 
míněním lidí, kteří jsou členy velké společnosti, musí být obecné a abstraktní. Jenom 
v malé společnosti, kde si všichni "vidí do talíře" a v níž každý člen zná každého, to 
budou hlavně konkrétní věci. Čím je však společnost větší, tím větší je 
pravděpodobnost, že znalosti, které budou mít její členové společné, budou 
abstraktní rysy věcí nebo jednání; a ve velké nebo otevřené společnosti bude společný 
prvek v myšlení všech téměř zcela abstraktní. Není to vázanost ke konkrétním věcem, 
nýbrž vázanost k abstraktním pravidlům převládajícím v této společnosti, co povede 
jednání jejích členů a co bude odlišující vlastností její zvláštní civilizace. To, čemu 
říkáme tradice nebo národní charakter lidí a dokonce charakteristické, lidmi 
vytvořené rysy krajiny nějaké země, nejsou jednotlivosti, nýbrž projevy pravidel 
ovládajících jak jednání, tak vnímáni lidí. I tam, kde jsou tyto tradice reprezentovány 
třeba konkrétními symboly - historickým místem, národní vlajkou, symbolickou 
svatyní nebo osobou monarchy nebo vůdce - "značf tyto symboly obecné představy, 
které mohou být vyloženy jen jako abstraktní pravidla určující to, co se v této 
společnosti dělá a co se v ní nedělá.
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To, co dělá z lidí členy téže civilizace a umožňuje jim žít a pracovat pohromadě v 
míru, je to, že při sledování jejich individuálních cílů jsou jednotlivé peněžní impulsy, 
které podněcují jejich úsilí ke konkrétním výsledkům, vedeny a omezovány týmiž 
abstraktními pravidly. Jestliže jim emoce nebo impuls řeknou to, co chtějí, konvenční 
pravidla jim řeknou, jak toho budou s to dosáhnout a jak toho budou smět 
dosáhnout. Jednání nebo volní akt je vždy jednotlivou, konkrétní a individuální 
událostí, zatímco společná pravidla, která jej vedou, jsou společenská, obecná a ab
straktní. Ačkoli jednotliví lidé budou mít podobná přání v tom smyslu, že směřují k 
podobným předmětům, předměty samy o sobě budou obecně různými jednotlivostmi. 
To, co různé jednotlivce smiřuje a vplétá do společné a trvalé struktury společnosti, je  
skutečnost, že na tyto různé jednotlivé situace odpovídají podle těchže abstraktních 
pravidel.

Vůle a mínění, cíle a hodnoty, příkazy a pravidla a další
terminologické problémy

S tím, jak se rozšiřuje počet lidí, mezi nimiž je třeba nějaké dohody, aby se 
předešlo konfliktu, bude nutně stálé méně a méně shody ohledně jednotlivých cílů, 
kterých se má dosáhnout; stále více bude platit, že dohoda je možná jen o jistých ab
straktních aspektech druhu společnosti, ve které si přejí žít. Je to důsledek faktu, že 
čím rozsáhlejší se společnost stává, tím méně budou konkrétní fakta známá všem 
členům této společnosti (nebo sdíleny konkrétní zájmy). Lidé žijící ve velkých měst
ských centrech a čtoucí metropolitní noviny mají často iluzi, že fakta o světě, která se  
běžně dozvídají, jsou v široké míře stejná jako ta, se kterými se seznamuje většina je
jich spoluobčanů; avšak o větší části obyvatelstva světa nebo dokonce o obyvatelích 
různých částí jedné velké země asi platí, že existuje velmi málo společných prvků ve 
směsi jednotlivých konkrétních událostí, o kterých se dovědí. A to, co platí o konkrét
ních jim známých faktech, platí stejně o konkrétních záměrech jejich činnosti a o je
jich přáních.

Ačkoli však z tohoto důvodu může mezi nimi existovat málo shody o konkrétních 
a jednotlivých činech, stále ještě může existovat dalekosáhlá podobnost v jejich 
míněních, patří-li ke stejné kultuře nebo tradici - což je shoda, která se netýká jed
notlivých konkrétních událostí, nýbrž jistých abstraktních rysů společenského života, 
které mohou převládat na různých místech a v různých dobách. Jasnému předvedení 
této skutečnosti však brání mlhavost výrazů, které máme k dispozici.

Co se týče některých klíčových termínů je obyčejný jazyk na tomto poli tak 
nepřesný, že se zdá nezbytné, abychom při jejich používání přijali jisté úmluvy. Ačkoli 
si myslím, že smysl, v němž je budu používat, je blízko jejich ústřednímu významu, 
určitě v tomto smyslu vždy používány nejsou a mají poněkud rozmazané pásmo 
vedlejších významů, z nichž některé musíme vyloučit. Probereme hlavní příslušné 
termíny po párech, z nichž ten první zde bude užit k odkazu na konkrétní nebo 
jedinečnou událost, zatímco ten druhý bude označovat obecné nebo abstraktní rysy.

Prvním z těchto termínových párů, které je tak třeba rozlišit, a který je snad i tím 
nejdůležitějším nebo alespoň tím, jenž pro nedbalost v rozlišování způsobil největší
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zmatky v politické teorii, je vůle a mínění.9 Vůli budeme nazývat pouze směřování k 
jednotlivému konkrétnímu výsledku, které bude spolu se známými jednotlivými mo
mentálními okolnostmi stačit k tomu, aby určovalo jednotlivé jednání. Naproti tomu 
budeme míněním nazývat názor na žádoucnost nebo nežádoucnost různých forem 
jednání nebo jednání jistých druhů, který vede ke schvalování nebo neschvalování 
chování jednotlivých osob podle toho, zda se podřizují nebo nepodřizují tomuto ná
zoru. Takováto mínění, týkající se pouze způsobu jednání, nebudou tudíž plně 
postačovat k určení jednotlivého jednání, leda v kombinaci s konkrétními cíli. Volní 
akt určí, co se v jednotlivém momentě udělá, zatímco mínění nám pouze řekne, která 
pravidla se mají dodržovat, když na to přijde. Toto rozlišení se vztahuje k rozlišení 
mezi konkrétním impulsem vyvolávajícím jednání a pouhou dispozicí jednat jistým 
způsobem. Vůle směřuje ke konkrétnímu výsledku a ochabne, když je "cíle" dosaženo, 
zatímco mínění, které je trvalou dišpozicí,i° povede mnoho jednotlivých volních aktů. 
A zatímco vůle vždycky směřuje k nějakému účelu, právem bychom podezřívali 
opravdovost nějakého mínění, kdybychom věděli, že je určováno nějakým účelem.

Obdobně budeme rozlišovat mezi jednotlivými cíli, tj. jednotlivými očekávanými 
účinky, které motivují jednotlivá jednání, a hodnotami, kterému termínu budeme 
rozumět tak, že se vztahuje k obecným třídám událostí, které jsou definovány jistými 
vlastnostmi a všeobecně považovány za žádoucí. Slovem "žádoucí" tak v této souvis
losti míníme více než jen to, že si jednotlivé jednání někdo při nějaké příležitosti 
přeje; slovo je použito k označení trvalého postoje jedné nebo několika osob vůči 
určitému druhu události. Podle toho řekněme, že např. právo nebo pravidla 
správného chování neslouží (konkrétním nebo jednotlivým) cílům, nýbrž 
(abstraktním a obecným) hodnotám, zejména zachování určitého druhu řádu.

Existuje úzký vztah mezi rozlišením v rámci každého z obou termínových párů a 
rozlišením mezi příkazem a pravidlem, o kterém jsme diskutovali dříve. Příkaz 
zpravidla směřuje k jednotlivému výsledku nebo jednotlivým předvídatelným výsled
kům a spolu s konkrétními okolnostmi známými tomu, kdo vydává nebo přijímá 
příkaz, bude určovat konkrétní jednání. Naproti tomu se pravidlo vztahuje k 
neznámému počtu budoucích případů a k činům neznámého počtu osob a pouze 
stanovuje jisté vlastnosti, které každé takové jednání musí mít.

A konečně, dodržování pravidel nebo uznávání Společných hodnot může 
zajišťovat, jak jsme viděli, že se objeví struktura nebo řád v jednáních, který bude mít 
jisté abstraktní vlastnosti; nebude však postačovat k určení jednotlivého projevu této 
struktury nebo každé jednotlivé události nebo výsledku.

Než zanecháme těchto terminologických otázek, může být užitečné zmínit se zde 
stručně o několika dalších termínech, které se běžně používají v souvislosti s pro
blémy, které rozebíráme. Nejprve je zde široce používané označení svobodné 
společnosti jako pluralistické. Chce se tím samozřejmě vyjádřit to, že je vedena mno
hostí individuálních cílů, které nejsou nařízené v nějaké konkrétní hierarchii zavazu
jící její členy.

Mnohost nezávislých cílů implikuje též mnohost rozhodovacích center, a různé 
typy společnosti jsou podle toho někdy rozlišovány jako monocentrické a polycen- 
trickéJ1 Toto rozlišení spadá vjedno s rozlišením mezi organizací (taxis) a spontán
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ním řádem (kosmos), které jsme zavedli dříve, avšak zdá se, že zdůrazňuje jen jeden 
konkrétní aspekt rozdílů mezi těmito dvěma druhy řádu.

A konečně, je mi známo, že profesor Michael Oakeshott používal ve svém úst
ním vyučování termínů teleokratický (a teleokracié) a nomokratický (a nomokracié}, 
aby osvětlil totéž rozlišení. Teleokratický řád, v němž je táž hierarchie cílů závazná 
pro všechny členy, je nutně vytvořeným řádem neboli organizací, zatímco nomokra- 
tická společnost bude utvářet spontánní řád. Příležitostně tyto termíny použijeme, 
budeme-li chtít zdůraznit cílově orientovaný charakter organizace a pravidly oriento
vaný charakter spontánního řádu.

Abstraktní pravidla působí jako nejvyšší hodnoty, protože
slouží neznámým jednotlivým cílům

Pravidla správného chování pomáhají urovnávat spory o jednotlivostech dotud, 
dokud existuje dohoda o pravidle aplikovatelném na případ, který právě nastal, i když 
nemusí existovat žádná shoda o významu jednotlivých záměrů sledovaných spornými 
stranami. Když se v nějakém sporu poukáže na pravidlo, jež se bez výjimky dodržo
valo v minulých případech, které měly s nynějším problémem společné jisté aba- 
straktní rysy, jediným východiskem, které druhé straně zbývá, je poukázat na jiné 
pravidlo, rovněž uznávané jako platné, jakmile bylo formulováno, a stejně apliko
vatelné na současný případ, pravidlo, které by vyžadovalo modifikaci závěrů 
vyvozených z prvního pravidla. Jen když můžeme objevit takovéto jiné pravidlo nebo 
když můžeme ukázat, že náš oponent by sám nepřijal to první pravidlo ve všech 
případech, na které se vztahuje, můžeme prokázat, že rozhodndutí založené jen na 
prvním pravidle by bylo chybné. Celé naše pojetí spravedlnosti spočívá na víře, že 
různé názory na jednotlivosti je možno urovnat objevením pravidel, která se setkají s 
obecným souhlasem, jakmile jsou formulována. Kdyby neplatilo, že často nakonec 
zjistíme, že se v obecných principech skutečně shodujeme, přestože se nejprve v 
otázce povahy daného konkrétního případu neshodneme, samotná myšlenka 
spravedlnosti by ztratila svůj význam.

Aplikovatelná pravidla definují rysy, které jsou relevantní pro rozhodnutí o tom, 
zda nějaký čin byl správný nebo nesprávný. Přitom nelze brát v úvahu žádné rysy 
konkrétního případu, které nemohou spadat pod pravidlo, jež, jakmile je jednou for
mulováno, je přijato jako součást definice správného chování. Důležité zde není to, že 
pravidlo bylo explicitně formulováno předem, nýbrž to, že když bylo artikulováno, 
přijímá se jako odpovídající obecným zvyklostem. První formulace toho, co smysl pro 
spravedlnost již vedlo a co lidé už dlouho pociťovali, je stejně takovým objevem jako 
každý jiný vědecký objev - i když podobně jako vědecký objev bude často jen lepším 
přiblížením k tomu, k čemu směřuje, než cokoli, co bylo formulováno předtím.

Pro naše nynější účely má malý význam to, zda takováto obecná pravidla začala 
ovládat mínění proto, že se rozpoznaly výhody z jejich dodržování, nebo proto, že 
skupiny, kterým se poštěstilo přijmout pravidla, která zvýšila jejich efektivnost, začaly 
převyšovat jiné, které se řídily méně efektivními pravidly. Důležitější je, že pravidla, 
která byla přijata pro jejich prospěšné účinky ve většině případů, budou tyto
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prospěšné účinky mít jen tehdy, jsou-li aplikována na všechny případy, na které se 
vztahují, bez ohledu na to, zda se ví, nebo zda je dokonce pravda, že budou mít 
prospěšný účinek v konkrétním případě. Jak to napsal David Hume ve svém kla
sickém výkladu základního důvodu pravidel spravedlnosti:12

ojedinělý čin spravedlnosti je často v rozporu s veřejným zájmem', a kdyby zůstal  
osamělý, aniž by byl následován dalšími činy, mohl by být sám o sobě pro 
společnost velmi škodlivý... ojedinělý čin spravedlnosti, posuzovaný odděleně, 
neslouží ani více soukromému zájmu než veřejnému; ... Jakkoli však může být 
ojedinělý čin spravedlnosti v rozporu buď s veřejným nebo soukromým zájmem, 
je jisté, že celá osnova nebo celé schema velmi přispívá, resp. je absolutně 
potřebné jak k podržení společnosti, tak k blahobytu každého jednotlivce.
Řešení tohoto zjevného paradoxu samozřejmě tkví v tom, že prosazování těchto

abstraktních pravidel slouží zachování stejně tak abstraktního řádu, jehož jednotlivé 
projevy jsou do značné míry nepředvídatelné, a že tento řád bude zachován jen tehdy, 
když se bude všeobecně očekávat, že tato pravidla budou prosazována ve všech 
případech bez ohledu na konkrétní důsledky, které by případně někdo předvídal. To 
znamená, že ačkoli tato pravidla slouží vposledu jednotlivým (i když většinou 
neznámým) cílům, bude tomu tak jedině tehdy, jestliže se s nimi nenakládá jako s 
prostředky, nýbrž jako s nejvyššími hodnotami, vskutku jako s jedinými hodnotami 
společnými všem a odlišnými od konkrétních cílů jednotlivců. Právě toto se míní 
principem, že cíle neospravedlňují prostředky, a takovými příslovími, jako fiat justitia, 
pereat mundus (ať spravedlnost vládne, i když svět zhyne). Jen když se aplikují uni
verzálně, bez ohledu na jednotlivé účinky, budou sloužit trvalému zachování ab
straktního řádu - nadčasovému účelu, který bude jednotlivcům neustále pomáhat ve 
sledování jejich pomíjivých a ještě neznámých záměrů. Tato pravidla, která jsou 
společnými hodnotami, slouží udržování řádu, jehož existence si nejsou ti, kdo je 
používají, často ani vědomi. A jakkoli silně se nám často nelíbí nepředvídatelné 
důsledky aplikace pravidel v jednotlivém případě, obvykle nemůžeme vidět ani 
všechny bezprostřední důsledky, natož pak vzdálené účinky, které by nastaly, kdyby se 
neočekávalo, že pravidla bude použito ve všech budoucích případech.

Pravidla správného chování se tedy nezabývají ochranou konkrétních zájmů a 
každé sledování konkrétních zájmů se jim musí podrobit. Platí to stejně tak pro úkoly  
vlády v jejím postavení správce společných prostředků určených na dosahování jed
notlivých účelů, jako pro jednání soukromých sosob. A toto je důvod, proč musí být 
vláda, jde-li jí o něco dočasného a jednotlivého, podřízena právu, kterému jde o to tr
valé a obecné; a proč těm, jejichž úkolem je formulovat pravidla správného chování, 
by nemělo jít o dočasné a jednotlivé cíle vlády.

Konstruktivistický klam utilitarismu
Konstruktivistická interpretace pravidel chování je obecně známá jako 

"utilitarismus". V širším smyslu se však tohoto termínu používá pro jakékoli kritické 
zkoumání takovýchto pravidel a institucí vzhledem k funkci, kterou vykonávají ve 
společenské struktuře. V tomto širším smyslu kdokoli, kdo nepovažuje všechny exis
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tující hodnoty za nesporné, nýbrž je hotov se ptát, proč se mají zastávat, musí být 
označen za utilitaristu. Tak Aristoteles, Tomáš AkvinskýB a David Hume14 by museli 
být označeni jako utilitaristé a nynější diskuse funkcí pravidel chování by tak mčla být 
nazvána také. Utilitarismus vděčí za mnohé ze  své přitažlivosti pro přemýšlivé l idi bez  
pochyby faktu, že takto interpretován zahrnuje každé racionální zkoumání vhodnosti 
existujících pravidel.

Od konce 18. století byl však "utilitarismus" používán v morální a právní teorii v  
užším smyslu a právě takto zde budeme tento termín užívat. Tento speciální význam 
je zčásti výsledkem postupné změny ve významu samotného termínu užitečnost. 
"Užitečnost" původně vyjadřovala, jak to stále ještě jasně vyjadřuje termín 
"použitelnost", vlastnost prostředků - vlastnost být schopen potenciálních užití v si
tuacích, které nejspíše nastanou, a stupeň použitelnosti závisel na pravděpodobnosti, 
že nastanou ty situace, v nichž by se mohla věc hodit, a na významu potřeb, které by 
podle všeho mohla uspokojit.

Až poměrně pozdě se začal termín užitečnost ve smyslu vlastnosti prostředků 
používat k označování domněle společné vlastnosti různých cílů, jimž sloužily. Jelikož 
na prostředky se do určité míry nahlíželo tak, jako že odrážejí význam cílů, užitečnost  
začala znamenat nějakou takovou společnou vlastnost cílů, jako je slast nebo uspo
kojení, které s nimi byly spojeny. Ačkoli se v dřívějších dobách plně chápalo, že 
většina našeho úsilí musí směřovat k obstarávání prostředků pro nepředvídatelné 
jednotlivé účely, racionalistické přání explicitně odvodit použitelnost prostředků od 
známých nejvyšších cílů vedlo k tomu, že se těmto cílům přisuzovala nějaká měřitelná  
společná vlastnost, pro niž se užíval buď termín slast nebo užitečnost.

Rozlišení, které musíme vzhledem k našim účelům udělat, je rozlišení mezi 
použitelností něčeho pro známé konkrétní cíle a jeho použitelností pro různé druhy 
potřeb, o nichž se očekává, že nastanou za nějakého druhu okolností nebo v nějakých 
druzích pravděpodobných situací.  Pouze v tom prvním případě by byla užitečnost ně
jakého předmětu nebo postupu odvozena od významu jednotlivého předvídatelného 
budoucího užití a představovala by odraz významu jednotlivých cílů. Ve druhém 
případě by se vlastnost užitečnosti považovala na základě minulé zkušenosti za vlast
nost instrumentální, jež nezávisí na jednotlivých známých cílech, nýbrž je 
prostředkem, jak zvládat různé situace, které pravděpodobně nastanou.

Striktní utilitarismus Jeremy Benthama a jeho školyl5 se pustil do posuzování 
vhodnosti chování pomocí explicitního výpočtu celkové bilance vyrovnání slastí a 
strastí, které bude chování způsobovat. Jeho nepřiměřenost byla dlouho skryta tím, 
že se utilitaristé při obraně svého postoje opírali o dvě odlišná a nesmiřitelná tvrzení, 
která byla teprve nedávno jasně odlišena,16 z nichž ani jedno samo o sobě neposky
tuje vhodný popis determinace morálních nebo právních pravidel. První z těchto dvou  
postojů, které utilitaristé neustále střídají, není s to vysvětlit existenci pravidel a tudíž 
existenci jevů, které normálně označujeme jako morálka a právo, zatímco ten druhý 
je nucen předpokládat existenci pravidel, která utilitaristickými úvahami nejsou 
vysvětlitelná, a musí se tak vzdát nároku, že celý systém morálních pravidel může být 
odvozen z jejich známé užitečnosti.

Benthamovo pojetí kalkulace slasti a strasti, pomocí niž má být určeno největší 
štěstí největšího počtu lidí, předpokládá, že všechny konkrétní individuální účinky
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každého jednání mohou být jednající osobě známé. Dovedeno do logických důsledků 
to vede k partikularistickému utilitarismu nebo k utilitarismu "činu", který se obejde  
bez pravidel zcela a posuzuje každé individuální jednání podle užitečnosti jeho 
známých účinků. Je pravda, že se Bentham proti takovéto interpretaci ohrazoval 
neustálým opakováním takových výroků, jako že každé jednání (nyní interpretované 
jako každé jednání jistého druhu) by mělo mít tendenci produkovat vcelku maximum 
přebytku slasti. Avšak alespoň někteří z jeho následovníků jasně viděli, že logika 
argumentace vyžaduje, že by se o každém individuálním jednání mělo rozhodovat ve 
světle úplné znalosti jeho jednotlivých důsledků. A tak zjišťujeme, že Henry Sidwick 
trvá na tom, že "musíme v každém případě porovnávat veškeré slasti a strasti, které 
lze předvídat jako pravděpodobné výsledky různých alternativ chování, a přijmout tu 
alternativu, jež podle všeho pravděpodobně povede k největšímu štěstí celku";17 a 
G.E. Moore zase, že "vždy musí být povinností každého jednajícího podniknout při 
každé dané příležitosti to jednání ze všech možných, které může podniknout, jehož 
celkové důsledky budou mít největší skutečnou hodnotu."18

Alternativní interpretaci v podobě druhového utilitarismu nebo, jak je nyní ob
vykle nazýván, jako "zásadového" utilitarismu, nejjasněji vyjádřil William Paley, když 
požadoval, že nějaký druh jednání, aby byl morálně schválen, "musí být účelný vcelku, 
dlouhodobě, jak ve všech vedlejších a vzdálených účincích, tak v účincích 
bezprostředních a přímých; protože je zřejmé, že při výpočtu důsledků nezáleží na 
tom, jak vyplynou nebo jak dlouhý řetězec k nim vede."19

Rozsáhlá diskuse vlastností partikularistického utilitarismu (utilirarismu "činu") 
a druhového utilitarismu ("zásadového" utilitarismu) z posledních let objasnila, že 
pouze ten první si může činit nárok na důslednost, když svůj souhlas nebo nesouhlas s 
jednáními zakládá výlučně na jejich předvídatelných účincích "užitečnosti", ale že 
zároveň, aby se mu to dařilo, musí postupovat s faktickým předpokladem 
vševědoucnosti, který není v reálném životě nikdy splněn a který, kdyby i někdy platil, 
by udělal z existence těch souborů pravidel, jež nazýváme morálka a právo, nejenom 
něco zbytečného, nýbrž něco nevysvětlitelného a co je v rozporu s předpokládanou 
vševědoucností; zatímco na druhé straně by žádný systém druhového utilitarismu 
nebo zásadového utilitarismu nemohl nakládat se všemi pravidly jako s plně determi
novanými užitečnostmi, jež jsou jednající osobě známé, protože účinky jakéhokoli 
pravidla budou záviset nejen na tom, zda se vždycky dodržuje, nýbrž i na dodržování  
dalších pravidel ze strany jednající osoby, a na pravidlech, která sledují všichni ostatní 
členové společnosti. Posuzování užitečnosti jakéhokoli pravidla bude tudíž vždycky 
předpokládat, že se nějaká další pravidla berou jako daná a obecně dodržovaná a 
neurčovaná nějakou známou užitečností, takže by mezi determinantami užitečnosti 
jakéhokoli pravidla vždy byla jiná pravidla, která by nemohla být odůvodněna svou 
užitečností. Zásadový utilitarismus důsledně sledovaný by tudíž nikdy nemohl 
příslušně odůvodnit celý systém pravidel a vždy by obsahoval i jiné determinanty, než 
je známá užitečnost jednotlivých pravidel.

Potíž s celým utilitaristickým přístupem je v tom, že jako teorie, která se tváří, že 
vysvětluje jev jakým je soubor pravidel, zcela vylučuje faktor, který činí pravidla 
něčím nezbytným, totiž naši neznalost. Vskutku mě vždycky ohromovalo, jak se 
mohlo seriózním a inteligentním lidem, jimiž utilitaristé bezpochyby jsou, stát, že
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nevzali vážně tuto klíčovou skutečnost naší nutné neznalosti většiny jednotlivých 
faktů, a jak mohli předložit teorii, která předpokládá znalost jednotlivých účinků 
našich individuálních jednání, když ve skutečnosti celá existence jevu, do jehož 
vysvětlování se pustili, totiž systému pravidel chování, je dána nemožností takovéto 
znalosti. Zdá se patrně, že nikdy nepostihli význam pravidel jakožto adaptace na tuto  
neznalost, před níž není úniku, neznalost většiny jednotlivých okolností, které určují 
účinky našich jednání, a tak přehlédli celý základní důvod jevu jednání vedeného 
pravidlem.2O

Člověk vyvinul pravidla chování ne proto, že ví, nýbrž proto, že neví, jaké budou  
všechny důsledky konkrétního jednání. A nejcharakterističtějším rysem morálky a 
práva, jak je známe, je tudíž to, že sestávají z pravidel, kterým je třeba se podřizovat 
bez ohledu na známé účinky jednotlivého jednání. Jaké by mělo být naše přání 
ohledně chování lidí, kteří by byli vševědoucí a mohli předvídat všechny důsledky 
svých jednání, není pro nás zajímavé. Vskutku by nebylo třeba pravidel, kdyby lidé 
věděli všechno - a striktní utilitarismus činu musí samozřejmě vést k odmítnutí 
veškerých pravidel.

Podobně jako všechny nástroje s obecným účelem slouží pravidla proto, že jsou 
přizpůsobena k řešení opakujících se problémových situací a tím napomáhají tomu, 
aby členové společnosti, v níž tato pravidla převládají, byli efektivnější při sledování 
svých záměrů. Podobně jako nůž nebo kladivo byla pravidla tvarovaná nikoli 
konkrétním účelem, jehož se má zrovna dosáhnout, nýbrž faktem, že právě v této 
formě a nikoli v nějaké jiné prokázala schopnost posloužit v nejrozmanitějších situa
cích. Nebyla konstruována k pokrytí předvídatelných konkrétních potřeb, nýbrž byla 
vybrána během vývojového procesu. Znalost, která jim vtiskla jejich tvar, není 
znalostí jednotlivých budoucích účinků, nýbrž znalostí opakování jistých problé
mových situací nebo úloh, znalostí zprostředkujících výsledků, kterých je třeba 
pravidelně dosahovat v zájmu uskutečňování velmi rozmanitých konečných záměrů; a  
mnoho z této znalosti existuje nikoli jako vědomí vyjmenovatelného seznamu situací, 
na které je třeba být připraven, nebo vědomí důležitosti druhu problémů, které mají 
být řešeny, nebo vědomí pravděpodobnosti, že nastanou, nýbrž jako sklon jednat v 
jistých typech situací jistým způsobem.

Většina pravidel chování tedy není odvozena intelektuálním procesem ze 
znalosti faktů okolí, nýbrž představuje jedinou adaptaci člověka na tato fakta, jaké 
jsme dosáhli, na fakta, jejichž "znalosti" si nejsme vědomi a která se neobjevují v 
našem pojmovém myšlení, nýbrž se projevují v pravidlech, jimiž se podřizujeme ve 
svých jednáních. Ani skupiny, které tato pravidla praktikovaly jako první, ani ty, které 
je napodobovaly, nemusely nikdy vědět, proč je jejich chování úspěšnější, než chování 
jiných, nebo proč pomáhá skupině přežít.

Je třeba zdůraznit, že význam, který přikládáme dodržování jednotlivých 
pravidel, neodráží jednoduše význam jednotlivých cílů, které mohou záviset na jejich 
dodržování; význam přikládaný nějakému pravidlu je spíše smíšeným výsledkem dvou 
odlišných faktorů, které budeme sotvakdy s to ohodnotit odděleně: významu konkrét
ních účinků a frekvence jejich výskytu. Obdobně jako je tomu v biologickém vývoji, 
kde z hlediska zachování druhu je  ochrana před smrtícími, ale velmi zřídkavými jevy 
méně důležitá, než ochrana proti sice nepatrně škodlivými, zato však častými účinky
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na jednotlivce, tak pravidla chování, která se vynořila z procesu společenského vývoje,  
mohou být často vhodná k zabránění opakujícím se příčinám malých poruch 
společenského řádu, nikoli však zřídka se vyskytujícím příčinám jeho totálního roz
padu.

Jediná "užitečnost", o níž je možné říci, že určovala pravidla chování, není tedy 
nějaká užitečnost známá jednajícím nebo kterýmkoli jedincům, nýbrž pouze hyposta- 
zovná "užitečnost" pro společnost jako celek. Důsledný utilitarista je tudíž často nu
cen interpretovat produkty vývoje antropomorfně jako produkt vědomého vytváření a 
postulovat personifikovanou společnost jako autora těchto pravidel. Ačkoli se to 
sotvakdy připouští tak naivně, jak to udělal jeden nedávný autor, jenž explicitně tvrdil, 
že utilitaristovi se společnost musí jevit "jako určitý druh jediné velké osoby21 ", je 
takový antropomorfismus charakteristický pro všechny konstruktivistické koncepce, 
mezi nimiž je utilitarismus jen zvláštní formou. Tento základní omyl utilitarismu je 
nejstručněji vyjádřen ve výroku Hastingse Rashdalla, že "veškeré morální soudy jsou 
vposledu soudy o hodnotě cílů."22 Právě přesně toto morální soudy nejsou; kdyby byla 
dohoda o konkrétních cílech skutečně základem morálních soudů, byla by morální 
pravidla, tak jak je známe, zbytečná.22

Podstatou všech pravidel chování je, že klasifikují druhy jednání nikoli na 
základě jejich do značné míry neznámých účinků v jednotlivých případech, nýbrž z 
hlediska jejich pravděpdoobných účinků, které nemusejí být jednotlivci předvídatelné. 
Ne kvůli oněm účinkům našich jednání, které vědomě přivozujeme, nýbrž kvůli 
účinkům, které naše jednání mají na neustálé udržování řádu v jednáních, se začalo 
na jednotlivá pravidla pohlížet jako na důležitá. Podobně jako řád, kterému slouží, 
ale o ještě jeden stupeň zprostředkovaněji, napomáhají pouze nepřímo uspokojovat 
jednotlivé potřeby tím, že pomáhají lidem vyhnout se těm druhům konfliktů, které 
podle minulé zkušenosti vznikají při normálním sledování nejrozmanitějších záměrů. 
Neslouží tomu, aby byl každý jednotlivý plán jednání úspěšný, nýbrž tomu, aby se 
smířilo mnoho různých plánů jednání. Právě interpretace pravidel chování jako 
součásti plánu jednání "společnosti" směřujícího k dosažení nějakého jediného 
souboru cílů dává všem utilitartistickým teoriím jejich antropomorfní charakter.

Aby utilitarismus uspěl ve svých záměrech, musel by se pokusit o nějaký druh 
redukcionismu, který zpětně vysledovává všechna pravidla až k uvědomělé volbě 
prostředků k dosažení známých cílů. V tomto směru má asi takovou naději na 
úspěch, jako pokus vysvětlit jednotlivé rysy jazyka tím, že by se stopovaly účinky snah 
o komunikaci, jak probíhaly postupně během života několika tisíc generací. Pravidla 
chování stejně jako pravidla mluvy nejsou produktem přímé adaptace na jednotlivá 
známá fakta, nýbrž produktem kumulativního procesu, v němž hlavním faktorem v 
každém momentě je existence řádu ve faktech určeného pravidly, která jsou již usta
vená. Nová pravidla se budou vyvíjet vždy právě uvnitř takového více či méně 
dostatečně fungujícího řádu; a účelnost každého pravidla bude možné posuzovat v 
každém stadiu právě jen jako součást takovéhoto fungujícího systému. Pravidla v 
tomto smyslu mají uvnitř pracujícího systému funkci, ne však účel - funkci, kterou 
nelze odvodit ze znánmých jednotlivých účinků na jednotlivé potřeby, nýbrž právě 
pouze z porozumění celé struktuře. Nikomu se však dosud nepodařilo takovéhoto
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plného porozumění dosáhnout nebo uspét v konstrukci veskrze nového systému 
morálních nebo právních pravidel ze znalosti potřeb a účinků známých prostředků.24

Podobně jako většina nástrojů nejsou pravidla součástí nějakého plánu jednání, 
nýbrž spíše výbavou pro jisté  neznámé eventuality. Velká část všech našich činností je  
vskutku vedena nikoli znalostí jednotlivých nejvyšších potřeb, jimž tyto činnosti slouží, 
nýbrž přáním akumulovat zásobu nástrojů a znalostí nebo přáním získávat postavení,  
stručně řečeno, akumulovat "kapitál" v nejširším smyslu slova, o němž si myslíme, že 
se bude v našem světě hodit. A zdá se, že tento druh činnosti vskutku začíná 
převažovat tím více, čím inteligentnějšími se stáváme. Adaptujeme se stále více a více 
nikoli na jednotlivé okolnosti, nýbrž tak, abychom zvýšili svou adaptabilitu na druhy 
okolností, které mohou nastat. Obzor našeho rozhledu sestává většinou z prostředků, 
nikoli z jednotlivých konečných cílů.

Můžeme samozřejmě směřovat k "největšímu štěstí největšího počtu lidí", pokud 
si ale nenalháváme, že můžeme pomocí nějakého výpočtu určovat součet tohoto štěstí 
nebo že v každém okamžiku existuje nějaký známý agregát výsledků. Co mohou 
pravidla a řád, kterému tato pravidla slouží, dosáhnout, není nic víc než jen zvětšení 
příležitosti pro neznámé lidi. Uděláme-li všechno, co je v našich silách, abychom 
příležitosti pro jakoukoli náhodně vybranou osobu zvětšili, dosáhneme nejvíce, co 
můžeme, avšak určitě ne proto, že máme nějakou představu o součtu užitečnosti 
nebo slasti, který jsme produkovali.

Jakákoli platná kritika nebo zdokonalení pravidel chování se musí 
odehrávat uvnitř daného systému takovýchto pravidel

Jelikož ustavený systém pravidel chování bude založen na zkušenostech, které 
jen zčásti známe, a bude sloužit řádu jednání způsobem, jemuž jen zčásti rozumíme, 
nemůžeme se nadít, že jej zdokonalíme tím, že ho celý znova zkonstruujeme. Jelikož 
máme plně využít veškerých zkušeností, které nám byly předány jen ve formě 
tradičních pravidel, každá kritika úsilí o zdokonalení jednotlivých pravidel se musí 
odehrávat uvnitř rámce daných hodnot, které se pro daný účel musí přijímat tak, jako 
že nevyžadují zdůvodnění. "Imanentní kritikou" budeme nazývat ten druh kritiky, 
který se pohybuje uvnitř daného systému pravidel a posuzuje jednotlivá pravidla z 
hledisek jejich souladu nebo slučitelnosti se všemi ostatními uznávanými pravidly 
vyvolávajícími utváření jistého druhu řádu v jednáních. Toto je jediný základ kritic
kého zkoumání morálních nebo právních pravidel, jakmile uznáme 
neredukovatelnost celého existujícího systému takovýchto pravidel na známé 
specifické účinky, které bude produkovat.

Soulad nebo slučitelnost různých pravidel, které dávají dohromady systém, není 
prvotně logickým souladem. Soulad v této souvislosti znamená, že pravidla slouží 
stejnému abstraktnímu řádu v jednáních a zabraňují konfliktu mezi osobami, které se 
těmito pravidly řídí v tom druhu okolností, na něž byla uzpůsobena. To, zda jsou dvě 
nebo více pravidel v souladu nebo ne, bude tudíž zčásti záviset na faktických pod
mínkách okolí; a tatáž pravidla mohou tudíž postačovat, aby zabránila konfliktu v 
jednom druhu okolí, ale ne v jiném. Na druhé straně pravidla, která nejsou v lo-
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gickém souladu v tom smyslu, že mohou v každé dané situaci vznášet na činnost libo
volné osoby požadavky nebo zákazy, jež jsou vzájemně protikladné, lze přesto udělat 
slučitelná, jestliže jsou k sobě navzájem ve vztahu nadřízenosti nebo podřízenosti, 
takže systém pravidel sám určí, které z těchto pravidel má "zvítězit" nad druhým.

Všechny skutečné morální problémy vznikají v důsledku konfliktů pravidel a nej
častěji jsou to problémy způsobené nejistotou ohledně relativního významu různých 
pravidel. Žádný systém pravidel chování není úplný v tom smyslu, že by dával jedno
značnou odpověď na všechny morální otázky; a nejčastější příčinou nejistoty je 
pravděpodobně to, že pořadí důležitosti různých pravidel patřících do systému je 
určeno jen nejasně. Právě neustálá potřeba zabývat se takovýmito otázkami, na něž 
ustavený systém pravidel nedává žádnou určitou odpověď, způsobuje, že se celý sys
tém vyvíjí a postupně se stává určitějším nebo lépe přizpůsobeným na ten druh okol
ností, v jakém společnost existuje.

Když říkáme, že veškerá kritika pravidel musí být imanentní kritikou, míníme 
tím, že testem, jímž můžeme posoudit vhodnost konkrétního pravidla, bude vždy ně
jaké jiné pravidlo, které pro daný účel považujeme za nesporné. Základní soubor 
pravidel, která jsou v tomto smyslu mlčky přijímána, určuje záměr, kterému sporná 
pravidla musí také sloužit; a tímto záměrem, jak jsme viděli, není žádná konkrétní 
událost, nýbrž udržování nebo obnovování řádu v jednáních, který mají pravidla ten
denci více nebo méně úspěšně přivozovat. Posledním testem tak není soulad pravidel, 
nýbrž slučitelnost těch jednání různých osob, která jsou pravidly povolována nebo 
vyžadována.

Zpočátku se může zdát záhadné, že  by něco, co je produktem tradice, mělo být s 
to být zároveň předmětem i měřítkem kritiky. My však netvrdíme, že veškerá tradice 
jako taková je posvátná a stojící mimo kritiku, nýbrž pouze to, že základem kritiky 
každého produktu tradice musí vždy být jiné produkty tradice, které buďto 
nemůžeme, nebo nechceme zpochybňovat; jinými slovy, jednotlivé aspekty kultury lze  
kriticky zkoumat jen v kontextu této kultury. Nikdy nemůžeme systém pravidel nebo 
všechny hodnoty jako celek redukovat na účelovou konstrukci, nýbrž musíme svou 
kritiku zastavit na něčem, co nemá pro svou existenci lepší důvod, než že je to 
přijímaný základ konkrétní tradice. Můžeme tak vždycky zkoumat část celku pouze 
jazykem tohoto celku, který nemůžeme celý přestavět a jehož větší část musíme 
přijímat bez zkoumání. Dalo by se to vyjádřit také takto: můžeme se vždy vrtat jen v 
částech daného celku, ale nikdy ho nemůžeme předělat úplně.25

Je tomu tak hlavně proto, že systém pravidel, do něhož musí pravidla vedoucí 
jednání každé osoby zapadat, neobsahuje pouze veškerá pravidla řídící její jednání, 
nýbrž také pravidla, která řídí jednání ostatních členů společnosti. Nemá valný vý
znam, je-li někdo schopen ukázat, že kdyby všichni přijali nějaké navrhované nové 
pravidlo, vedlo by to k lepšímu celkovému výsledku, pokud není v jeho moci to 
zařídit. Může ale docela dobře přijmout pravidlo, které v rámci existujícího systému 
pravidel vede k menšímu zklamání v očekáváních než ustavená pravidla a tak zave
dením nového pravidla zvýšit pravděpodobnost, že očekávání druhých nebudou zkla
mávána. Tento zjevně paradoxní výsledek, že změna pravidel zavedena někým může 
vést k menšímu zklamávání v očekáváních u druhých a může v důsledku toho 
vposledu převládnout, úzce souvisí s faktem, že očekávání, která nás vedou, se vzta
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hují méně k jednáním, která jiné osoby podniknou, než k účinkům těchto jednání, a 
že pravidla, s nimiž počítáme, nejsou většinou pravidla předepisující jednotlivá jed
nání, nýbrž pravidla omezující jednání - nikoli pozitivní, nýbrž negativní pravidla. V 
nějaké konkrétní společnosti může být docela dobře zvykem dovolovat, aby voda 
nebo jiné substance odtékaly z něčího pozemku a poškozovaly pozemek souseda a 
takováto nedbalost může být tudíž tolerována, ačkoli bude znovu a znovu mařit něčí 
očekávání. Jestliže pak někdo z ohledu ke svému sousedovi přijme nové pravidlo 
zabraňující takovémuto škodlivému odtékání, bude tím, že jedná odlišně, než je 
obecným zvykem, snižovat výskyt zklamání v očekáváních, na nichž lidé zakládají své  
plány; a takovéto nové pravidlo přijaté jednáním může začít být přijímané obecně, 
protože zapadá do ustaveného systému pravidel lépe než zvyk, který dosud převládal.

Nutnost imanentní kritiky se tak z velké části odvozuje z okolnosti, že účinky 
jednání každé osoby budou záviset na různých pravidlech, která vedou jednání jeho 
bližních. "Důsledky něčího jednání" nejsou jednoduše fyzickým faktem nezávislým na  
pravidlech převládajících v dané společnosti, nýbrž závisejí velmi značně na pra
vidlech, jimiž se řídí ostatní členové společnosti; a i když je možné, aby někdo objevil 
nové pravidlo, které by mohlo být prospěšné všem, kdyby bylo přijato, pravidla, která 
ostatní skutečně sledují, musí být zahrnuta mezi fakta, z nichž bude odvozovat své 
přesvědčení o větší prospěšnosti nového pravidla, které navrhuje. To může docela 
dobře znamenat, že pravidlo, kterým bychom se v dané společnosti a za daných 
konkrétních okolností v zájmu dosažení těch nejlepších důsledků měli řídit, nemusí 
být tím nejlepším pravidlem v jiné společnosti, kde je systém obecně přijímaných 
pravidel jiný. Tato okolnost značně omezuje rozsah, v němž soukromý morální soud 
každého jednotlivce může vést ke zdokonalení ustaveného systému pravidel; rovněž 
vysvětluje fakt, že když se nékdo přestěhuje do jiného druhu společnosti, mohou být 
pro téhož jednotlivce závazná při jiných příležitostech jiná pravidla.

Velmi diskutovaná otázka "morální relativity" tak jasně souvisí s faktem, že 
všechna morální (a právní) pravidla slouží existujícímu řádu ve faktech, který nemá 
žádný jednotlivec moc fundamentálně změnit; protože takováto změna by vyžadovala 
změny v pravidlech, jimiž se podřizují ostatní členové společnosti částečně nevědomě 
nebo z pouhého zvyku, a která by, kdyby měla být vytvořena životaschopná společnost 
jiného typu, musela být nahrazena jinými pravidly, jejichž účinnost nemá nikdo v 
moci. Nemůže tudíž existovat žádný absolutní morální systém nezávislý na druhu 
společenského řádu, v němž nějaká osoba žije, a povinnost, abychom se řídili jistými 
pravidly, je odvozena z prospěchu, za nějž vděčíme řádu, ve kterém žijeme.

Zdá se mi například, že je morálně jasně chybné přivádět k životu starého, již v 
bezvědomí ležícího Eskymáka, který byl na počátku zimního stěhování^ podle 
morálky jeho lidu a s jeho souhlasem opuštěn jeho skupinou, aby zemřel - a že by to 
bylo správné pouze tehdy, kdybych považoval za správné a bylo v mé moci přenést ho 
do zcela odlišné společnosti, v níž bych byl schopen a ochoten postarat se o jeho 
přežití.

To, že jsou naše morální povinnosti odvozeny z našeho prospěchu z řádu, který 
spočívá na jistých pravidlech, je jednoduše druhá strana faktu, že je to právě do
držování společných pravidel, co integruje jednotlivce do řádu, jenž nazýváme 
společnost, a že takováto společnost může přetrvat jen tehdy, existuje-li určitý druh
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tlaku, který má členy společnosti k tomu, aby se takovýmto pravidlům podřizovali. 
Existuje nepochybné mnoho forem kmenových nebo uzavřených společností, které 
spočívají na velmi odlišných systémech pravidel. Všechno, co zde tvrdíme, je, že víme 
pouze o jednom druhu z takovýchto systémů pravidel, nepochybné ješté velmi ne- 
dokonalemém a schopném mnohého zlepšení, který umožňuje druh otevřené nebo 
"humanistické" společnosti, kde se každý jednotlivec počítá jako jednotlivec a ne 
jenom jako člen konkrétní skupiny a kde mohou tudíž existovat univerzální pravidla 
chování, která jsou aplikovatelná stejné na všechny odpovědné lidské bytosti. Právě 
jenom tehdy, když přijmeme takovýto univerzální řád jako záměr, to jest, když 
chceme pokračovat ve stopě, která od dob starých stoiků a křesťanství charakterizo
vala západní civilizaci, můžeme hájit tento morální systém jako nadřazený všem 
ostatním - a zároveň usilovat o jeho další zdokonalování neustálou imanentní 
kritikou.

"Zobecnění" a test zuniverzálnitelnosti
S testem vnitřního souladu jako prostředku rozvíjení systému pravidel chování 

úzce souvisejí otázky diskutované společně pod hlavičkou zobecnění nebo univerza- 
lizace. Jakožto test vhodnosti nějakého pravidla bude možnost jeho zobecnění nebo 
zuniverzálnění ve skutečnosti testem souladu nebo slučitelnosti se zbývající částí 
přijatého systému pravidel nebo hodnot. Dříve však než ukážeme, proč tomu tak 
musí být, je třeba se stručně podívat na význam, v němž je příhodné užívat pojmu 
zobecnění v této souvislosti. Zpravidla se interpretuje27 tak, jako že se vztahuje k 
otázce důsledků toho, kdyby určitou věc dělal každý. Avšak většina jednání, kromě 
těch nejobyčejnčjších, by se stala škodlivými, kdyby je prováděli všichni. Nutnost 
všeobecného zákazu nebo všeobecného nařízení jistého druhu jednání, jako nutnost 
pravidel vůbec, vyplývá z naší neznalosti důsledků nějakého druhu jednání v jed
notlivých případech. Vezměme si nejjednodušší a nejtypičtější případ: mnohdy víme, 
že jiséý druh jednání bude často škodlivý, avšak ani my (nebo zákonodárce), ani jed
nající osoba nebude vědět, zda tomu tak bude v každém jednotlivém případě. Když se 
tudíž pokoušíme definovat druh jednání, jenž chceme prohlásit za nežádoucí, 
zpravidla se nám podaří definovat jej tak, že zahrne většinu případů, v nichž škodlivé  
účinky mít bude, avšak také mnoho těch, v nichž je mít nebude. Jediným způsobem, 
jak zabránit škodlivým účinkům, pak bude zakázat tuto třídu jednání obecně, bez 
ohledu na to, zda ve skutečnosti při konkrétní dané příležitosti škodlivý účinek mít 
bude; a problémem bude, zda bychom měli tento druh jednání obecně zakázat, nebo 
škodu, která z něho v jistém počtu případů vyplyne, akceptovat.

Přejdeme-li nyní k zajímavější otázce, totiž co se má na mysli, když se ptáme, 
zda takovéto zobecnění je "možné" nebo zda se z něčeho "může" udělat obecné 
pravidlo, je zřejmé, že "možnost", o kterou jde, není ani fyzickou možností nebo 
nemožností, ani praktickou možností obecného vynucení poslušnosti takovémuto 
pravidlu. Vhodnou interpretaci naznačuje způsob, jímž k problému přistupoval 
Immanuel Kant, totiž tak, že se položí otázka,  zda můžeme "chtít" nebo "si přát", aby  
takovéto pravidlo bylo aplikováno obecně. Zábrana zobecnění, která se zde zvažuje,
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je zcela zřejmé sama zábranou morální, a to musí být konflikt s nějakým jiným 
pravidlem nebo hodnotou, kterou nejsme připraveni obětovat. Jinými slovy, test 
"zuniverzálnitelnosti" aplikovaný na každé pravidlo bude testem slučitelnosti s celým 
systémem přijatých pravidel - testem, který může vést, jak jsme viděli, buďto k jasné 
odpovědi "ano" nebo "ne", nebo může ukázat, že když má dát systém pravidel určitě 
vymezené vodítko, některá z pravidel budou muset být modifikována nebo zařazena v 
hierarchii podle míry významu (nebo nadřazenosti a podřazenosti) tak, že budeme v 
konfliktním případě vědět, co má mít přednost a co má ustoupit.

Aby pravidla vykonávala své funkce, musejí být aplikována
dlouhodobě

Skutečnosti, že pravidla jsou zařízením na zvládání naší neznalosti účinků jed
notlivých jednání a že význam, který těmto pravidlům přikládáme, je založen jak na 
velikosti možné škody, jíž mají zabránit, tak na stupni pravděpodobnosti, že budou 
potrestána, když se na ně nebude dbát, ukazují, že takováto pravidla budou vykonávat 
svoji funkci jen tehdy, když se jich držíme dlouhou dobu. To vyplývá z okolnosti, že 
pravidla chování přispívají k utváření řádu tím, že se jim podřizují jednotlivci a že je 
tito jednotlivci používají pro své účely, jež jsou většinou neznámé těm, kteří mohli 
pravidla stanovit nebo jsou oprávněni je měnit. V případech, kde jsou některá z 
pravidel chování uvědoměle stanovena autoritou, jako v případě práva, budou tato 
pravidla vykonávat svoji funkci jen tehdy, stanou-li se podkladem pro plány jed
notlivců. Udržování spontánního řádu prostřednictvím prosazování pravidel chování 
musí vždy směřovat k dlouhodobým výsledkům na rozdíl od pravidel organizace 
sloužících známým jednotlivým účelům, která musí v podstatě směřovat k 
předvídatelným krátkodobým výsledkům. Odtud pak ten nápadný rozdíl ve  hlediscích 
mezi administrátorem, jemuž jde nutně o jednotlivé známé účinky, a soudcem nebo 
zákonodárcem, jemuž by mělo jít o udržení abstraktního řádu bez ohledu na jed
notlivé předvídatelné výsledky. Soustředění se na jednotlivé výsledky nutně vede ke 
krátkodobému pohledu, jelikož pouze krátkodobě budou jednotlivé výsledky 
předvídatelné, a v důsledku toho zakládá konflikty mezi jednotlivými zájmy, které lze 
rozhodnout jedině autoritativním rozhodnutím ve prospěch jednoho nebo druhého. 
Převládající zaujetí pro viditelné krátkodobé účinky tak stále více vede k dirigistické 
organizaci celé společnosti. Vskutku to, co bude v dlouhodobé perspektivě dozajista 
mrtvo, jestliže se soustředíme na bezprostřední výsledky, je svoboda*. Nomokratická 
společnost musí donucení omezit výlučně na prosazování pravidel sloužících 
dlouhodobému řádu.

Idea, že by struktura, jejíž přehlédnutelné části se nebudou jevit jako smysluplné 
či nebudou vykazovat žádný rozpoznatelný záměr, a v níž nevíme, proč k těm či oněm  
věcem dochází, měla být účinnějším základem úspěšného sledování našich cílů než

•Narážka na výrok lorda Keynese, jímž reagoval na námitku, že z dlouhodobé perpsektivy jsou jeho 
návrhy škodlivé - "v dlouhodobé perspektivě budeme všichni mrtvi”. - pozn. prekl.
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uvědoměle konstruovaná organizace, a že může být dokonce naší výhodou, že 
dochází ke změnám, jejichž důvod nikdo nezná (protože zaznamenávají fakta, která 
jako celek nejsou nikomu známa), je v takovém protikladu k idejím 
konstruktivistického racionalismu, který vedl evropské myšlení od 17. století, že se 
začne všeobecně přijímat jen s rozšířením evolučního nebo kritického nacionalismu, 
jenž si je vědom nejenom moci, nýbrž také mezí rozumu a rozpoznává, že tento 
rozum sám je produktem společenského vývoje. Požadavek takového druhu průhled
ného řádu, který by vyhovoval měřítkům konstruktivistů, by na druhé straně musel 
vést k destrukci řádu mnohem obsažnějšího, než jaký můžeme uvědoměle zkonstruo
vat. Svoboda znamená, že svůj osud do určité míry svěřujeme silám, které nekon
trolujeme; a to se zdá nesnesitelné těm konstruktivistům, kteří věří, že člověk může 
vládnout svým osudem - jakoby civilizace a rozum sám byly jeho výtvorem.

Poznámky
* DAVID HUME, Treatise, Works, T.H. GREEN a T.H. GROSE (red.), (London, 1890), sv. II., str. 

318.
1 O významu pojmů společného nebo veřejného užitku (nebo zájmu) v klasické antice, kdy bylo po

užívání jejich ekvivalentů v řečtině a v latině značně rozšířené, viz A. STEINWENTER, "Veřejný užitek 
- jediný užitek", Festschrift Paul Koschaker (Weimar, 1939), sv. I., a J. GAUDEMET, "Veřejný užitek", 
Revue historique de droit fran^ais et étranger, 4. série, 29,1951. O středověkém užití termínu se diskutuje 
v W. MERK, "Myšlenka toho nejlepšího společného ve vývoji německého státu a práva", Festschrift fiir 
A. Schultze, (Weimar, 1934).

2 K závěrům rozsáhlé, ne však plodné diskuse o tomto předmětu, zejména v USA, viz NOMOS V., The 
Public Interest, C.J. FRIEDRICH (red.), (New York, 1962) a ranější literaturu zmíněnou v této práci.

3 J. BENTHAM,y4n Introduction to the Principles of Morals and Legislation, nové vydání, (London, 1823), 
sv. I., str. 4: "Zájmem společenství je tedy co? - souhrn zájmů různých členů, z nichž se společenství 
skládá".

4 JAMES HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government (1658) v The Oceana and his Other 
Works, J. TOLAND (red.), (London), (1771), str. 224: "veřejným zájmem (ktetý není ničím jiným než 
obecným právem a spravedlností) může být nazváno impérium zákonů a ne lidí".

5 Srovnej Bible, Přísloví, 18,18: "Losování činí přítrž svárům, odtrhne od sebe i zarputilce".
6 V tomto smyslu se "princip subsidiarity" velmi zdůrazňuje v sociálních doktrínách římsko-katolické 

církve. (Hierarchicky vyšší jednotky nemají přebírat úkoly, které mohou vykonávat jednotky nižší. pozn. 
překl.).

7 Měl jsem asi už dříve vysvětlit, proč dávám přednost výrazu "každému je dovoleno využívat své znalosti 
pro své vlastní účely" před v zásadě ekvivalentním výrazem Adama Smithe, že každý by měl mít volnost 
"sledovat svůj zájem svým vlastním způsobem", (Wealth of Nations, E. CANNAN, red.), London, 1904 
a později, sv. II., str. 43 a jinde). Důvodem je, že Smithova věta modernímu sluchu navozuje ducha 
sobeckosti, což patmě nebylo Smithovým úmyslem a což určitě není podstatné pro jeho argumentaci.

8 Srovnej můj esej "Pravidla, vnímání a srozumitelnost" v Proceedings of the Britisch Academy, XLVIIL, 
1962,. (London, 1963), přetištěný v Studies in Philosophy, Politics, and Economics, (London a Chicago, 
1967) a esej "Prvotnost abstraktního" v A. KOESTLER a J.R. SMITHIES (red.), Beyond Reduction- 
ism, (London, 1969).

9 Zdá se patrně, že použití slova "vůle" namísto mínění v pochvalném smyslu přišlo až s karteziánskou 
tradicí a zevšeobecnělo až prostřednictvím JJ. Rousseaua. Staré Řeky chránil proti zmatení, které je v 
tom skryto, fakt, že jediné slovo odpovídající slovu “chtějící", které jejich jazyk nabízel (boulamai), 
jasně označovalo směřování k jednotlivému konkrétnímu předmětu (srovnej M. POHLENZ, Der 
Hellenische Mench, (Gottingen, 1946), str. 210). Když ARISTOTELES (Politics, 1287a) požaduje, že by 
měl vládnout "rozum" a nikoli "vůle", jasně to znamená, že všechny akty donucení by měla vést 
abstraktní pravidla a nikoli konkrétní cíle. Tento kontrast pak nalézáme ve starém Římě jako kontrast 
mezi voluntas a habitus animi (vůlí a povahou duše), kdy ten druhý výraz vyjadřuje Aristotelovo héxis 
psychés (povaha ducha). Srovnej zejména zajímavý kontrast mezi Ciceronovou definicí spravedlnosti: 
"Spravedlnost je povaha ducha, k obecnému užitku udržovaná, každému přisuzující to, čeho je hoden" v
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De inventione, 2,53,161 - a Ulpianovou známější formuli: "Spravedlnost je stálou a vytrvalou vůlí, aby 
bylo každému přisouzeno jeho právo* v Dig. 1, 1). Ve středověku a v rané moderní době nalézáme 
ratio a voluntas neustále v protikladu a konečně svévolnost charakterizovanou stručnou formulí "vůle 
namísto rozumu". C.H. Me ILWAIN má nepochybně pravdu v Constitutinalism and the Modem State 
(revidované vydání, Ithaca, New York, 1947, str. 145), když zdůrazňoval ve starém znění, že "i v lidovém 
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politických problémů". Snad stojí za povšimnutí, že G.W.F. HEGEL (Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, § 258, v lipském vydání, 1911, str. 196) přičítá Rousseauovi, že ustavil vůli jako princip státu.

10 Srovnej J. BENTHAM, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, (London, 1789), kap. 
XI., odd. I., str. 131 oxfordského vydání z r. 1889: "dispozice je druhem fiktivní entity vymyšlené pro 
potřeby rozpravy, aby se vyjádřilo to, o čem se má za to, že je v rámci mysli člověka stálé, kdy byl 
člověk při takové a takové příležitosti přiveden takovým nebo onakým motivem podniknout čin, který, 
jak se mu zdá, měl takový a takový záměr". Zdá se jasné, že Benthartí může takovouto dispozici 
pojímat jen jako výsledek vědomého procesu myšlení, které se vždy znovu rozhoduje jednat určitým 
způsobem.

11 Srovnej M. POLANYI, The Logic of Liberty, (London 1951).
12 D. HUME, A Treatise on Human Nature, (London, 1890), sv. II., str. 269. Celý dlouhý odstavec, z 

něhož jsou tyto věty převzaté, stojí za to pečlivě přečíst.
13 THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, la, Ilae, q. 95, art. 3.: "Avšak účelem lidských zákonů je 

užitek člověka".
Je zavádějící představovat jako utilitaristy všechny autory, kteří vysvětlují existenci určitých 

institucí jejich užitečností, protože autoři jako Aristoteles nebo Cičero, Tomáš Akvinský nebo 
Mandeville, Adam Smith nebo Adam Ferguson, když mluvili o užitečnosti, měli patrně na mysli tuto 
užitečnost podporující určitý druh přirozeného výběru institucí, nikoli, jejich uvědomělý výběr 
prováděný člověkem. Když v pasáži citované v poznámce 9 hovoří Cicero o spravedlnosti jako o 
"vlastnosti ducha, k obecnému užitku udržované", určitě to není míněno v konstruktivistickém smyslu, 
nýbrž ve smyslu určitého druhu evolučního militarismu. O odvozenosti obou tradicí v moderním světě 
od Bernarda Mandevilla viz mou přednášku "Dr Bernard Mandeville", Proceedings of the British 
Academy, sv. 52, str. 134 a dále.

14 K použití koncepce užitečnosti Davidem Humem viz zejména jeho diskusi o stabilitě vlastnictví v 
Treatise, sv. II., str. 273 a dále, kde argumentuje, že tato pravidla "nejsou odvozena z nějaké 
užitečnosti nebo výhody, které se může těšit buď konkrétní jednotlivec nebo veřejnost při své spotřebě 
nějakých konkrétních statků...".

"Z toho tudíž vyplývá, že obecné pravidlo, totiž že vlastnictví musí být stabilní, se neaplikuje 
prostřednictvím jednotlivých úsudků, nýbrž prostřednictvím, ostatních obecných pravidel, která musejí 
platit pro celou společnost a být neoblomná jak vůči zášti tak vůči přízni". Nevím, zda Bentham vůbec 
někdy explicitně řekl, jak uvádí C.W. EVERETT (The Education of Jeremy Bentham, (London, 1931), 
str. 47), že Humova myšlenka užitečnosti "byla vágní, protože byla použita jednoduše jako synonymum 
způsobilosti vést k cíli a nenaznačovala jakoukoliv spojitost se štěstím*. Jestliže to skutečně řekl, pak 
měl přesnou představu o pravém významu toho slova.

15 Bentham sám si byl dobře vědom tohoto intelektuálního původu a protikladu mezi jeho kon
struktivistickým přístupem a evoluční tradicí zvykového práva; srovnej jeho dopis Voltairovi asi z r. 
1776 citovaný v C.W, EVERETT, The Education of Jeremy Bentahm (Columbie, 1931), str. 110 a dále, 
v němž napsal: "Obracel jsem se pro radu mnohem častěji k Vám než k našemu vlastnímu Lordu 
Cokovi, Hálovi a Blackstonovi ... Stavěl jsem pouze na základu užitečnosti tak, jak jej položil 
Helvetius. Beccaria byl lucerna pedibus (chodící svítilnou) nebo chcete-li, manibus meis (mým 
pramenem)". Mnoho informací o vlivu kontinentálních racionalistů, zejména Beccarii a Maupertiuse, 
lze najít v D. BAUMGARDT, Bentham and the Ethics of Today, (Princeton, 1952), zvláště str. 88,221- 
6 a zejména jasně vypovídající pasáže z Benthamova rukopisu asi z r. 1782, citovaného na str. 557: 
"Myšlenku pohlížející na štěstí jako na něco rozložitelného do mnoha (individuálních) potěšení jsem 
převzal od Helvetia: sotva lze říci, že před ním měla nějaký význam. (Toto je přímým opakem doktríny 
formulované v Ciceronově tuskulánské disputaci: kterážto kniha, podobně jako většina filozofických 
spisů tohoto velkého mistra řeči, není ničím jiným než kupou nesmyslů.) Myšlenku odhalovat hodnotu 
každého počitku jeho rozkladem do těchto čtyř složek jsem převzal od Beccarii".

16 Některé z nejdůležitějsích studií na toto téma (jejichž autoři jsou J.O. Urmson, J. Harrison, John 
Rowls, J_J. Smát, HJ. McCloskey, R.B. Brandt, A. Donagan, BJ. Diggs a T.L.S. Springge) byly 
užitečně sebrány ve svazku, který vydal M.D. BAYLES, Contemporary Utilitarianism, (Garden City, 
New York, 1968). K nim by se měly ještě přiřadit dva články J.D. MABBOTTA, "Interpretace Míliova 
"utilitarismu"", Philosphical Quarterly, sv. VI., 1956, a "Morální pravidla", Proceedings of the British 
Acadeny, sv. XXXIX., 1953 a knihy, které napsali R.M. HARE, Freedom and Reason, (Oxford, 1963), 
J. HOSPERS, Human Conduct, (New York, 1961), M.G. SINGER, Generalisation in Ethics, (London,
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1963) a S.E. TOULMIN, An Examination of the Place of Reason in Ethics, (Cambrdige, 1950). Dvě 
velmi důležité novější knihy, které by měly tuto diskusi prozatím uzavírat, jsou DAVID LYONS, 
Forms and Limits of Utilitarianism, (Oxford, 1965) a D.H. HODGSON, Consequences of 
Utilitarianism, (Oxford, 1967). Úplnější biblibografii lze nalézt v N. RESCHER, Distributive Justice, 
(New York, 1966). Po dokončení této kapitoly diskutovali o ústředním tématu JJ.C. SMART a 
BERNARD WILLIAMS, Utilitarianism: For and Against, (Cambridge, 1973). To, co se v textu nazývá 
"partikularistický* utilitarismus a nyní je nejčastěji označováno jako "Militarismus činu", bylo také 
nazváno "hrubým", "extrémním" a "přímým" Militarismem, zatímco to, co nazýváme "druhovým" 
Militarismem a co se obvykleji nazývá "zásadový* utilitarismus, dostalo také pojmenování 
"modifikovaný", "omezený" a "nepřímý" utilitarismus.

17 HENRY SIDWICK, The Methods of Ethics, (London, 1874), str. 425.
18 G.E MOORE, Ethics, (London, 1912), str. 232, srovnej však jeho Principia Ethica, (Cambridge, 1903), 

str. 162.
19 W. PALEY, The Principles of Moral and Political Philosophy, (London, 1785, vydání z r. 1824), str. 47 a 

srovnej JOHN AUSTIN, The Province of Jurisprudence, (1832, H.L-A. HART (red.), London, 1954), 
přednáška II., str. 38: "Nyní je tendencí lidského jednání (protože jeho tendenci se tak rozumí) celek 
této tendence: souhrn jeho pravděpodobných důsledků, pokud jsou důležité a materiální: souhrn jak 
jeho vzdálených a vedlejších, tak přímých důsledků, pokud mohou kterékoli z jeho důsledků ovlivnit 
obecné štěstí ... musíme se dívat na třídu jednání, k níž náležejí. Pravděpodobné specifické důsledky 
provedení onoho ojedinělého činu nejsou předmětem zkoumání*.

20 Co se týče stupně, ve kterém se v diskusích o Militarismu bere vážně do úvahy faktor neznalosti, pak 
za nejpodobnější z mně známých prací považuji Článek "Utilitarismus" od J.J.C. Smarts v Ency
clopaedia of Philosphy, sv. VIII., str. 210.

21 JOHN W. CHAPMAN, "Spravedlnost a poctivost", v Nomos VI., Justice, (New York, 1964), str. 153: 
"Spravedlnost jako reciprocita má smysl jen tehdy, pohlíží-li se na společnost jako na pluaritu osob a 
ne jako na druh jedné velké osoby, za jakou by ji měli utilitaristé*.

22 HASTINGS RASHDALL, The Theory of Good and Evil, (London, 1907), sv. I., str. 184.
23 Srovnej GREGORY VLASTOS, "Spravedlnost", Revue Internationale de la Philosophic, XI., 1957, str. 

338: "Rysem benthamismu, proti němuž by všichni co nejenergičtěji namítali, je, že to, čemu obecně 
říkáme "jednat podle principu", nemá v jeho teorii téměř žádné místo: o člověku se předpokládá, že si 
ve svém životě vypočítává štěstí případ od případu*. V témže článku (str. 333) Vlastos cituje zajímavou 
pasáž z Disertation Upon the Nature of Virtue od Biskupa Butlera (dodatek k The Analogy of 
Religion, 1736, přetištěný jako dodatek k Five Sermons by Butler, S.M. BROWN (red.), (New York, 
1950), kde Butler argumentuje proti autorům, kteří si představují, že "veškerá ctnost spočívá 
jednoduše v tom, usilovat podle svého nejlepšího úsudku o zvětšení štěstí lidstva v současné podobě".

24 THEODOR GEIGER, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, (Copenhagen, 1947, 2. vyd., 
Darmstadt, 1964), str. 111: "Ve skutečnosti je tomu ovšem tak, že příčiny toho, že se daná navyklá 
struktura řádu utvořila tak, jak se skutečně utvořila, jsou neznámé - a prozatím takové také zůstanou".

25 Toto je, jak si myslím, to, co KARL POPPER (jíte Open Society and its Enemies, Princeton, 1963) 
míní výrazem "piecemeal engineering" (sestrojováni kousek po kousku), což je výraz, který se mi příčí 
přijmout, protože "sestrojování" mi až příliš připomíná technický problém rekonstrukce na základě 
úplné znalosti fyzických dat, zatímco tím podstatným při praktickém zdokonalování je experimentální 
pokus zdokonalit fungování nějaké části, aniž by se plně rozumělo struktuře celku.

26 Srovnej E. WESTERMARCK, The Origin and Development of Moral Ideas, sv. I., (London, 1906), str. 
386 a dále a 399 a dále, shrnutý v jeho Ethical Relativity, (London, 1932), str. 184 a dále.

27 Srovnej M.G. SINGER, Generalization of Ethics, (New York, 1961).
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KAPITOLA VIII. 

Hledání spravedlnosti

Každé jednotlivé právní pravidlo se může považovat za val nebo pomezní Čáru, které 
společnost vytyčila, aby si její členové ve svých jednáních navzájem nepřekáželi.

P. Vinogradoff*

Spravedlnost je vlastností lidského chování
Termín "pravidla správného chování' jsme zvolili proto, abychom označili ta na 

cílech nezávislá pravidla, která slouží utváření spontánního řádu, na rozdíl od 
pravidel organizace, která na cíli závisejí. Ta první jsou nomos, což je základ 
"společnosti soukromého práva",1 a umožňují otevřenou společnost; ta druhá, pokud 
jsou právem, jsou veřejným právem, které určuje vládní organizaci. Netvrdíme však, 
že by všechna pravidla správného chování, která mohou být skutečné dodržována, 
měla být považována za právo, ani to ne, že každé jednotlivé pravidlo, které tvoří část 
systému pravidel správného chování, je samo sebou pravidlem definujícím správné 
chování. Musíme ještě prozkoumat obtížnou otázku vztahu mezi spravedlností a 
právem. Do této otázky vnášela zmatek stejně tak víra, že  všechno, co lze rozhodnout  
zákonodárným rozhodnutím, musí být otázkou spravedlnosti, jako víra, že právě vůle 
zákonodárného sboru stanovuje to, co je spravedlivé. Nejprve se podíváme na ně
která často přehlížená omezení použitelnosti termínu spravedlnost.

Přísně řečeno spravedlivým může být nazváno pouze lidské chování. Použijeme- 
li tyto termíny na stav věcí, mají smysl jen potud, pokud činíme někoho odpovědným  
za to, že jej přivodil nebo že dovolil, aby nastal. Holý fakt nebo stav věcí, který 
nemůže nikdo změnit, může být dobrý nebo špatný, ne však spravedlivý nebo ne
spravedlivý^ Aplikovat termín "spravedlivý" na jiné okolnosti, než jsou lidská jednání 
nebo pravidla, která je vedou, je kategorická chyba. Jen když chceme kárat osobu 
stvořitele, má smysl označovat za nespravedlivé,  že se někdo narodil s fyzickou vadou  
nebo onemocněním nebo utrpěl ztrátu milované osoby. Příroda nemůže být ani 
spravedlivá, ani nespravedlivá. I když nás náš nenapravitelný zvyk interpretovat fy
zický svět animisticky nebo antropomorfně k takovémuto nadužití slov často vede a 
má nás k tomu, abychom hledali činitele odpovědného za všechno, co se nás týká, 
nemá smysl označovat stav skutečnosti za spravedlivý nebo nespravedlivý. Ledaže si 
myslíme, že někdo mohl nebo měl zařídit věci jinak.

Jestliže však nic, co není předmětem lidského řízení, nemůže být spravedlivé 
(nebo morální), pak přání udělat něco schopným být spravedlivým není nutně plat
ným argumentem pro to, abychom to udělali předmětem lidského řízení; protože 
udělat to může být samo nespravedlivé nebo nemorální, alespoň pokud jde o jednání 
jiných lidských bytostí.
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Za jistých okolností může být zákonnou nebo morální povinností přivodit určitý 
stav věcí, který pak může být často označován jako spravedlivý. To, že se v takovýchto 
případech termín "spravedlivý" vztahuje ve skutečnosti k jednáním a ne k výsledkům, 
začne být jasné, když uvážíme, že může platit pouze na takové důsledky jednání ně
jaké osoby, které měla v moci určit. To předpokládá nejen to, že ti, za jejichž povin
nost se pokládá přivodit tento stav, to skutečně mohou udělat, nýbrž že prostředky, 
jimiž to mohou udělat, jsou rovněž spravedlivé nebo morální.

Pravidla, jimiž se lidé pokoušejí definovat druhy jednání jako spravedlivé nebo 
nespravedlivé, mohou být správná nebo nesprávná; a je zavedeným zvykem označovat 
za nespravedlivé pravidlo, které označuje za spravedlivý ten druh jednání, který je ne
spravedlivý. I když je to však zvyk, který je tak obecný, že je třeba ho přijmout za le
gitimní, není bez nebezpečí. To, co máme skutečně na mysli, když například říkáme, 
že pravidlo, jež všichni považujeme za spravedlivé, se ukáže nespravedlivé, je-li apli
kováno na jednotlivý případ, je, že je to špatné pravidlo, které adekvátně nedefinuje 
to, co považujeme za spravedlivé, nebo že verbální formulace pravidla neadekvátně 
vyjadřuje pravidlo, které vede náš úsudek.

Zcela zřejmě nejenom jednání jednotlivců, nýbrž také sladěná jednání mnoha 
jednotlivců nebo jednání  organizací  mohou být spravedlivá nebo nespravedlivá. Vláda 
je takovouto organizací, avšak společnost nikoli. A ačkoli se jednání vlády řádu 
společnosti dotknou, dokud řád zůstane spontánním řádem, jednotlivé výsledky 
společenského procesu nemohou být spravedlivé nebo nespravedlivé. To znamená, že 
spravedlnost nebo nespravedlnost požadavků, které vláda vznáší vůči jednotlivci, musí  
být rozhodnuta ve světle pravidel správného chování a nikoli jednotlivých výsledků, 
které vyplynou z aplikace pravidel na individuální případ. Vláda by jistě měla být 
spravedlivá ve všem, co dělá; a tlak veřejného mínění ji nejspíše donutí rozšířit pů
sobnost všech rozpoznatelných principů, podle nichž jedná, až k jejich možným 
mezím, ať už to má vláda v úmyslu udělat nebo ne. Avšak to, jak daleko bude její 
povinnost být spravedlivá sahat, musí záviset na její moci dotýkat se postavení 
různých jednotlivců v souladu s jednotnými pravidly.

Problémům spravedlnosti dávají tudíž vzniknout jedině ty aspekty řádu lidských 
jednání, které mohou být určovány pravidly správného chování. Hovořit o spravedl
nosti vždy implikuje, že nějaká osoba nebo nějaké osoby měly nebo neměly podnik
nout nějaké jednání; a toto "měly" zase předpokládá uznání pravidel, která definují 
soubor okolností, v jejichž rámci je jistý druh jednání zakázaný nebo požadovaný. Už 
víme, Že "existence" uznávaného pravidla v tomto kontextu nutně neznamená, že 
pravidlo bylo formulováno slovy. Je pouze třeba, aby mohlo být nalezeno pravidlo, 
které rozlišuje mezi různými druhy chování, které lidé de facto v principu uznávají za 
spravedlivé nebo nespravedlivé.

Pravidla správného chování se vztahují k takovým jednáním jednotlivců, která se 
dotýkají druhých lidí. Ve spontánním řádu je postavení každého jednotlivce výsled
kem jednání mnoha jiných jednotlivců a nikdo nemá odpovědnost nebo moc zajistit, 
aby tato oddělená jednání mnoha lidí produkovala pro určitou osobu konkrétní 
výsledek. I když jeho postavení může být ovlivněno chováním nějaké jiné osoby nebo 
sladěným jednáním několika osob, bude zřídkakdy záviset jenom na nich. Ve spon
tánním řádu nemohou tudíž být žádná pravidla, která by určovala, jaké postavení by
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kdo měl mít. Pravidla individuálního chování determinují, jak jsme viděli, pouze jisté 
abstraktní vlastnosti výsledného řádu, nikoli však jeho jednotlivý, konkrétní obsah.

Je samozřejmě svůdné nazvat "spravedlivým" stav věcí, který nastává, protože 
všichni, kteří k němu přispívají, se chovají správně (nebo nesprávně); je to však za
vádějící tam, kde výsledný stav nebyl zamýšleným záměrem individuálních jednání, 
jak je tomu v případě spontánního řádu. Jelikož pouze situace vytvořené lidskou vůlí 
mohou být nazvány spravedlivé nebo nespravedlivé, jednotlivosti spontánního řádu 
nemohou být spravedlivé nebo nespravedlivé: jestliže není zamýšleným nebo 
předvídaným výsledkem něčího jednání, že A by měl mít mnoho a B málo, nemůže to 
být nazváno spravedlivé nebo nespravedlivé. Uvidíme, že to, co se nazývá "sociální 
spravedlnost" nebo spravedlnost v "rozdělování1, je v rámci spontánního řádu ne
smyslné, smysl má pouze v rámci organizace.

Spravedlnost a právo
Netvrdíme, že veškerá pravidla správného chování, která se ve společnosti 

skutečně dodržují, jsou právem, a netvrdíme ani to, že všechno, co se obyčejně nazývá  
právem, je tvořeno pravidly správného chování. Tvrdíme spíše, že to právo, které 
sestává z pravidel správného chování, má velmi zvláštní postavení, pro něž je nejenom 
žádoucí, aby mělo své zřetelné jméno (např. nomos), nýbrž je také mimořádně 
důležité, aby bylo jasně odlišeno od ostatních příkazů nazývaných právo tak, aby byly 
při rozvíjení tohoto druhu práva jeho charakteristické vlastnosti jasně patrné. To 
proto, že chceme-li zachovat svobodnou společnost, pak pro soukromého občana 
musí být závazná a jemu vnucovatelná pouze ta část práva, která sestává z pravidel 
správného chování (tj. v podstatě soukromé a trestní právo) bez ohledu na to, co 
všechno jiného může být také závazným právem pro ty, kteří jsou členy vládního 
aparátu. Uvidíme, že ztráta víry v právo, které slouží spravedlnosti a ne jednotlivým 
zájmům (nebo jednotlivým cílům vlády), je velkou měrou odpovědná za postupné 
podkopávání individuální svobody.

Není třeba se zde šířit o velmi diskutované otázce, čeho že je zapotřebí, aby 
uznávané pravidlo správného chování mohlo dostat název zákon. Ačkoli by většina 
lidí váhala dát tento název pravidlu správného chování, které, ačkoli se obvykle do
držuje, nebylo nikterak vynucováno, zdá se obtížné odepřít jej pravidlům, která jsou 
prosazována do značné míry účinným, i když neorganizovaným společenským tlakem 
nebo vyloučením narušitele pravidla ze skupiny.3 Zcela zřejmě existuje postupný 
přechod od takového stavu k tomu, co považujeme za vyspělý právní systém, v němž 
jsou prosazováním a modifikací tohoto primárního práva pověřeny uvědoměle 
zřízené organizace. Pravidla řídící činnost těchto organizací jsou samozřejmě částí 
veřejného práva a podobně jako vláda samotná jsou přidána k primárním pravidlům,  
aby tato primární pravidla byla účinnější.

Jestliže však soukromé a trestní právo, na rozdíl od veřejného práva, směřuje k 
ustavení a prosazení pravidel správného chování, tak to neznamená, že každé jed
notlivé pravidlo, jímž jsou pravidla správného chování vyjádřena, je samo o sobě 
pravidlem správného chování, nýbrž to znamená jen to, že určování takovýchto
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pravidel slouží systém jako celek.4 Všechna pravidla správného chování se musí vzta
hovat k jistým stavům věcí; a často je příhodnější tyto stavy věcí, k nimž se jednotlivá  
pravidla chování vztahují, definovat oddělenými pravidly, než opakovat tyto definice v 
každém pravidle, které se k nějakému takovému stavu vztahuje. Ná domény jed
notlivců, které pravidla správného chování chrání, se bude třeba odvolávat znovu a 
znovu, a způsob, jímž se takovéto domény získávají, převádějí, ztrácejí a vymezují, 
bude užitečné formulovat jednou provždy v pravidlech, jejichž funkcí bude sloužit 
výlučně jako referenční místa, na něž se pravidla správného chování odvolávají. 
Všechna pravidla, která formulují podmínky, za nichž může být získáno a převedeno 
vlastnictví, uzavřeny platné smlouvy a vyjádřeny vůle nebo získána a ztracena jiná 
"práva" nebo "moci", služí pouze k definování podmínek, za nichž bude právo posky
tovat ochranu vynutitelných pravidel správného chování. Jejich záměrem je, aby byly 
zjistitelné relevantní stavy věcí, a zajistit, aby si strany při přebírání závazků navzájem 
rozuměly. Opomene-li se nějaká formalita, kterou právo pro transakci předepisuje, 
tak to neznamená, že bylo narušeno pravidlo správného chování, nýbrž se neposkytne 
ochrana jistých pravidel správného chování, která by se poskytla, kdyby se formalita 
dodržela. Takové stavy jako "vlastnictví" nemají žádná význam, leda prostřednictvím 
pravidel správného chování, která se k nim vztahují; pomiňte tato pravidla správného  
chování, která se vztahují k vlastnictví, a nezbude z něj nic.

Pravidla správného chování jsou obecně zákazy nesprávného chování
V předchozím jsme viděli (kapitola V.), jak se z procesu postupného rozšiřování 

pravidel správného chování na okruhy osob, které ani nesdílejí tytéž konkrétní cíle, 
ani si jich nejsou vědomy, vyvinul typ pravidla, které je obvykle označováno jako 
"abstraktní'. Tento termín je však vhodný jen tehdy, když se ho neužívá v přísném 
smyslu, v němž se ho užívá v logice. Pravidlo aplikované jenom na osoby, jejichž 
otisky prstů vykazují určitý vzor definovatelný algebraickým vzorcem, by bylo ve 
smyslu, v němž se tohoto termínu užívá v logice, jistě abstraktním pravidlem. Jelikož 
nás však zkušenost naučila, že každý jednotlivec má ve svých otiscích prstů jedineč
nou totožnost, takovéto pravidlo by ve skutečnosti platilo jen na zjistitelného jed
notlivce. To, co se má na mysli termínem abstraktní, je vyjádřeno v klasické právní 
formuli, která uvádí, že pravidlo musí platit na neznámý počet budoucích případů.5 
Právní teorie zde shledala nutným výslovně uznat naši nevyhnutelnou neznalost jed
notlivých okolností, u nichž si přejeme, aby je využívali ti, kteří se o nich dovědí.

Již dříve jsme uvedli, že takovýto odkaz na neznámý počet budoucích případů 
úzce souvisí s jistými vlastnostmi těchto pravidel, která prošla procesem zobecnění, 
totiž že tato pravidla jsou téměř všechna negativní v tom smyslu, že spíše zakazují než 
nařizují jednotlivé druhy jednání,6 že to dělají proto, aby ochraňovala zjistitelné 
oblasti, v jejichž rámci má každý jednotlivec volnost jednání podle své volby,7 a že to,  
že jednotlivé pravidlo tento charakter má, se dá zjistit tím, že se na něj aplikuje test 
zobecnění nebo univerzalizace. Pokusíme se ukázat, že to všechno jsou nezbytné 
charakteristiky oněch pravidel správného chování, která tvoří základy spontánního
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řádu, avšak že neplatí pro ta pravidla platná pro organizace, jež vytvářejí veřejné 
právo.8

To, že prakticky všechna pravidla správného chování jsou negativní v tom 
smyslu, že normálně nikomu neukládají žádné pozitivní povinnosti, ledaže si takovéto 
povinnosti sám přivodil svým vlastním jednáním, je rysem, který byl znovu a znovu 
zdůrazňován, jako by to byl nový objev, sotvakdy se však systematicky zkoumal.9 Platí 
pro většinu pravidel, avšak ne bez výjimky. Některé části rodinného práva ukládají 
povinnosti, které nevyplývají z uvědomělého jednání (jako jsou povinnosti dětí vůči 
rodičům), nýbrž z postavení, do něhož se jednotlivec dostal okolnostmi mimo jeho 
kontrolu. A existuje několik málo dalších, spíše výjimečných případů, kdy se podle 
pravidel správného chování považuje za správné, aby okolnosti postavily nějakou oso
bu do zvláště úzkého společenství s nějakými jinými osobami a v důsledku toho jí 
uložily specifickou povinnost vůči nim. Je příznačné, že anglické zvykové právo zná 
patrně jen jeden takovýto případ, totiž přípak pomoci v nebezpečí na širokém moři.10 
Moderní zákonodárství má tendenci jít dál a v některých zemích uložilo pozitivní 
povinnosti jednat k záchraně života tam, kde je to v moci konkrétní osoby.11 Je 
možné, že v budoucnu dojde k dalším posunům tímto směrem; zůstanou však 
pravděpodobně omezené pro velké obtíže při specifikaci obecného pravidla, kdo má 
takovouto povinnost mít. V současné době pravidla správného chování, která vyžadují  
pozitivní jednání, každopádně zůstávají vzácnými výjimkami omezenými na případy, 
kde nehoda dočasně svedla osoby do úzkého společenství s jinými. Neuděláme velkou 
chybu, když budeme pro naše účely nakládat se všemi pravidly správného chování 
jako s pravidly svým charakterem negativními.

To, že se takovými musela stát, je nutným důsledkem procesu rozšiřování 
pravidel za rámec společenství, které může sdílet tytéž účely nebo o nich dokonce 
vědět.18 Pravidla, která jsou na cílech nezávislá v tom smyslu, že nejsou omezena na 
pravidla sledující jednotlivé stanovené účely, nemohou také nikdy plně určovat jed
notlivé jednání, nýbrž pouze omezovat prostor povolených druhů jednání a ponechá
vat rozhodnutí o konkrétním jednání na jednajícím ve světle  jeho cílů. Již  jsme viděli, 
že to vede k omezení pravidel na zákazy takových jednání vůči jiným, která by je 
mohla poškodit, a že toho lze dosáhnout pouze pravidly, krerá definují doménu jed
notlivců (nebo organizovaných skupin), do níž ostatní nesmějí zasahovat.

Také jsme viděli, že pravidla chování nemohou jednoduše zakázat všechna jed
nání, která způsobují ostatním škodu. Možnost od někoho koupit nebo nekoupit, 
popř. ho obsloužit nebo neobsloužit, je základní součástí naší svobody; jestliže se však 
rozhodneme od někoho nekupovat či někoho jiného neobsloužit, může jim to způso
bit velkou škodu, jestliže ti dotyční s naší zakázkou nebo službou počítali; a 
nakládáním s tím, co patří nám, třeba se stromem v naší zahradě nebo s fasádou 
našeho domu, můžeme připravit našeho souseda o to, co má pro něj velkou citovou 
hodnotu. Pravidla správného chování nemohou ochraňovat všechny zájmy, které mají 
pro někoho velký význam, nýbrž pouze ty, které se nazývají "legitimní' očekávání, to 
jest očekávání, která jsou pravidly definována a která někdy mohla být právními 
pravidly v prvním případě vytvořena.18

Hlavní funkcí pravidel správného chování je tak říci každému, s čím může počí
tat, které materiální předměty nebo služby může ke svým účelům používat á jaký
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prostor je jeho jednáním otevřen. Mají-li zabezpečit všem stejnou svobodu 
rozhodování, pak nemohou poskytnout obdobné ujištění o tom, co budou dělat druzí, 
ledaže by ti druzí dobrovolně a ze svých vlastních důvodů souhlasili, že budou jednat 
určitým způsobem.

Pravidla správného chování tak vymezují chráněné domény ne tím, že by přímo 
přiřazovala konkrétní věci konkrétním osobám, nýbrž tím, že umožňují odvodit ze 
zjistitelných faktů, komu konkrétní věci patří. Ačkoli by to mělo být Davidem 
Humem a Immanuelem Kantem^ jednou pro vždy objasněno, celé knihy spočívaly 
na chybném předpokladu, že "právo uděluje každé osobě zcela jedinečný soubor svo
bod týkajících se používání materiálních statků a ukládá každé osobě jedinečný sou
bor omezení ve vztahu k nim... Pokud jde o jednání, z nichž vyplývá použití těch věcí,  
které já vlastním, dává mi právo přednost před kýmkoli jiným."i5 Takováto interpre
tace zcela míjí záměr abstraktních pravidel správného chování.

Pravidla správného chování ve skutečnosti říkají, za jakých podmínek bude to 
nebo ono jednání v prostoru přípustného; nechávají však na jednotlivcích podléha
jících těmto pravidlům, aby si sami vytvořili svou vlastní chráněnou doménu. Nebo, 
vyjádřeno právnicky, pravidla jednotlivým osobám práva neudělují, nýbrž stanovují 
podmínky, za nichž lze takováto práva získat. To, jakou doménou bude každý 
disponovat, bude záviset částečně na jeho jednání a částečně na faktech, která jsou 
mimo jeho kontrolu. Pravidla slouží pouze k tomu, aby každému umožnila odvodit z 
aktů, která může zjistit, hranice chráněné domény, kterou se jemu a ostatním 
podařilo pro sebe vytyčit.16

Jelikož důsledky aplikace pravidel správného chování budou vždy záviset na fak
tických okolnostech, které těmito pravidly nejsou určeny, nemůžeme spravedlnost 
aplikace nějakého pravidla měřit výsledkem, k němuž v konkrétním případě povede. 
V tomto ohledu to, co bylo správně řečeno o názoru Johna Locka na spravedlnost 
konkurence, totiž že "důležitý je způsob, jímž se konkuruje, ne výsledek konkurence",  
platí o liberálním pojetí spravedlnosti obecně i o tom, čeho může spravedlnost ve 
spontánním řádu dosáhnout. Skutečnost, že je možné, aby někdo jedinou 
spravedlivou transkací mnoho získal a jiný jinou stejně spravedlivou transakcí 
všechno ztratil,18 žádným způsobem nesnižuje spravedlnost těchto transakcí. 
Spravedlnosti se nedotýkají ty nezamýšlené důsledky spontánního řádu, které nebyly 
nikým uvědoměle způsobeny. 19

Pravidla správného chování tak pouze slouží tomu, aby předcházela konfliktům a 
usnadňovala spolupráci tím, že eliminují některé zdroje nejistoty. Jelikož však směřují 
k tomu, aby každému jednotlivci umožnila jednat podle jeho vlastních plánů a 
rozhodnutí, eliminovat nejistotu zcela nemohou. Mohou vytvářet jistotu jenom v té 
míře, že chrání prostředky před zasahováním ze strany druhých lidí a tak jednotlivci 
umožňují s těmito prostředky nakládat jako s prostředky v jeho dispozici. Nemohou 
mu však zaručit úspěch při použití těchto prostředků, ani pokud závisí jen na mate
riálních faktech, ani pokud závisí na těch jednáních jiných, jež dotyčný jednotlivec 
očekává. Nemohou mu na příklad zajistit, aby byl s to prodat za očekávanou cenu to, 
co má k nabídnutí, nebo koupit to, co potřebuje.
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Nejenom pravidla chování, nýbrž také test jejich 
spravedlnosti je negativní

Stejně jako se při rozšiřování pravidel od kmenové společnosti spojené cílem 
(neboli teleokracie) k otevřené společnosti spojené pravidly (neboli nomokracie) 
musejí tato pravidla postupně zbavovat své závislosti na konkrétních cílech a ab
solvováním tohoto testu se postupně stávají abstraktními a negativními, lak obdobně 
zákonodárce, který se odhodlá stanovovat pravidla pro velkou společnost, musí to, co 
chce na takovouto společnost aplikovat, podrobit testu univerzalizace. Pojetí 
spravedlnosti, jak myjí rozumíme, to jest princip, že se se  všemi zachází podle těchže 
pravidel, se jen postupně vynořovalo během tohoto procesu; stalo se pak vodítkem 
progresivního přibližování se k velké společnosti svobodných jednotlivců rovných 
sobě před zákonem. Posuzovat jednání podle pravidel, nikoli podle jednotlivých 
výsledků, představuje krok, který umožnil otevřenou společnost. Je to člověkem 
náhodně objevený způsob, jak překonat neznalost každého jednotlivce ohledně 
většiny jednotlivých faktů, která musejí určovat konkrétní řád velké společnosti.

Spravedlnost tudíž rozhodně nespočívá ve vyvažování jednotlivých zájmů určitých 
tříd osob, ani nesměřuje k přivození konkrétního stavu věcí, který se považuje za 
spravedlivý. Netýká se výsledků, které konkrétní jednání skutečně přivodí. Do
držování nějakého pravidla správného chování bude mít často nezamýšlené důsledky, 
které by se považovaly za nespravedlivé, kdyby byly přivozeny uvědoměle. A za
chování spontánního řádu často vyžaduje změny, které by byly nespravedlivé, kdyby 
byly určeny lidskou vůlí.

Snad by se zde mělo zdůraznit, že ve společnosti vševědoucích lidí by pro nějaké 
pojetí spravedlnosti nebylo místa: každé jednání by se muselo posuzovat jako 
prostředek k dosažení známých účinků a vševědoucnost by zahrnovala předpoklad 
znalosti relativního významu různých účinků. Podobně jako všechny abstrakce je i 
spravedlnost adaptací na naši neznalost - na naši trvalou neznalost jednotlivých faktů, 
kterou nemůže žádný vědecký pokrok zcela odstranit. Jak proto, že nám chybí znalost 
společné hierarchie významu jednotlivých cílů různých jednotlivců, tak proto, že nám 
chybí znalost jednotlivých faktů, musí být řád velké společnosti přivozován do
držováním abstraktních a na cílech nezávislých pravidel.

Test, jímž pravidla správného chování prošla v procesu svého vývoje k obecnosti  
(a zpravidla k negativnosti), je sám negativním testem, který si vynucuje postupné 
přeformulovávání těchto pravidel tak, aby se eliminovaly veškeré odkazy na jednotlivá 
fakta nebo účinky, jež nemohou znát ti, kteří se mají pravidlům podřizovat. Tímto 
testem mohou projít jenom ta pravidla, která jsou na cílech nezávislá a vztahují se 
pouze k faktům, která mohou ti, co se jim mají podřizovat, znát nebo snadno zjistit.

Pravidla správného chování nejsou tak určena "vůlí" nebo "zájmem" nebo 
jakýmkoli podobným záměrem dosáhnout konkrétních výsledků, nýbrž vyvíjejí se ve 
vytrvalým úsilím (Ulpianova "constans et perpetua voluntas") uvést systém pravidel 
zděděných každou generací do .vzájemného souladu. Zákonodárce, který si uvě
doměle přeje zasadit do existujícího systému nová pravidla téhož druhu, jako jsou ta, 
která umožnila otevřenou společnost, musí tato pravidla podrobit takovémuto nega
tivnímu testu. Jelikož působí na takovýto systém a v jeho rámci a jelikož je postaven
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před úkol zdokonalit fungování existujícího řádu v jednáních, bude mít obecné jen 
malý výběr, které pravidlo stanovit.

Vytrvalé aplikování negativního testu zuniverzálnitelnosti nebo nezbytný poža
davek, aby stanovená pravidla měla univerzální použití, a snaha modifikovat a do
plňovat existující pravidla tak, aby se vyloučil každý konflikt mezi nimi (nebo konflikt 
s ještě neartikulovanými, avšak obecně přijatelnými principy spravedlnosti), mohou v  
průběhu času přivodit úplnou transformaci celého systému. Zatímco nám však bude 
negativní test napomáhat ve výběru z daného souboru pravidel nebo v jeho modi
fikaci, nikdy nám neposkytne pozitivní důvod pro celek. Není důležité (a samozřejmě 
se to normálně neví), od jakého počátečního systému pravidel tento vývoj započal; a 
je docela možné, že jeden druh takovýchto pravidel je o tolik účinnější ve vytváření 
obsažného řádu pro velkou společnost než všechny ostatní, že v důsledku přínosů 
získávaných ze všech změn ve směru k němu může v systémech s velmi odlišnými 
počátky nastat proces odpovídající tomu, co biologové nazývají "konvergentní 
evoluce". "Potřeby lidské společnosti"2l mohou přivodit v mnoha různých dobách a na  
mnoha různých místech nezávislý vznik téhož druhu systému, jako je systém založený  
na soukromém vlastnictví a smlouvě. Vskutku se zdá, že kdekoli velká společnost 
vznikla, byla umožněna systémem pravidel správného chování, který obsahoval to, co 
David Hume označil za "tři fundamentální přirozené zákony, zákon stability vlast
nictví, zákon jeho dobrovolného převodu a zákon dodržování slibů“,22 nebo, jak mo
derní autoři shrnují podstatný obsah všech současných systémů soukromého práva, 
"svobodu smlouvy, nedotknutelnost vlastnictví a povinnost nahradit druhému škodu 
způsobenou vlastní chybou".23

Ti, kterým je svěřen úkol artikulovat, interpretovat a rozvíjet existující soubor 
pravidel správného chování, budou tedy vždy muset nalézat odpovědi na určité 
konkrétně vymezené problémy a ne prosazovat svou nespoutanou vůli. Původně 
mohli být vybráni proto, že se o nich věřilo, že mají nejlepší předpoklady k tomu 
zformulovat pravidla, která vyhoví obecnému smyslu pro spravedlnost a která zapad
nou do celého systému existujících pravidel. Ačkoli má naivní konstruktivistická in
terpretace původu společenských institucí tendenci předpokládat, že právní pravidla 
musejí být produktem něčí vůle, je to ve skutečnosti v rozporu se skutečným vývojem  
a je to stejný mýtus jako je teorie o původu společnosti ve společenské smlouvě. Ti, 
kteří byli pověřeni formulací pravidel, nedostali neomezenou moc vymýšlet jakákoli 
pravidla, která by se podle nich hodila. Byli vybráni proto, že ukázali dovednost v 
nalézání formulací, které uspokojovaly ostatní a které se prokázaly jako proveditelné. 
Je pravda, že jejich úspěch jim poskytnul postavení, které jim umožňovalo si pověření 
podržet, i když si jej už nezasluhovali, nebo svou moc zachovat i bez pověření. Nic to 
nemění na faktu, že svou autoritu odvozovali ze své předpokládané schopnosti 
realizovat to, co vyžadoval přijatý druh řádu, a objevovat to, co by se považovalo za 
spravedlivé. Stručně řečeno, jejich autorita byla odvozena od jejich předpokládané 
schopnosti spravedlnost nacházet, ne ji vytvářet.

Úkol rozvíjet systém práva je tak velmi obtížným intelektuálním úkolem, který 
nelze vykonávat bez toho, že se jistá pravidla vezmou za daná a že se zůstane uvnitř 
systému, který je jim určen. Je to úkol, který lze vykonávat více nebo méně úspěšně, 
který však normálně těm, kterým je svěřen, nedává volnost, aby sledovali svou vlastní
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vůli. Podobá se více hledání pravdy než stavbě nějaké nové budovy. V úsilí rozuzlit a 
sladit komplex neartikulovaných pravidel a přeměnit jej na systém explicitních 
pravidel se často narazí na konflikty mezi přijatými hodnotami. Příležitostně bude 
třeba některá přijatá pravidla ve světle obecnějších principů zamítnout. Vůdčím 
principem vždy bude, že spravedlnost, tj. obecně aplikovatelné pravidlo, musí 
převládat nad konkrétním (i když snad také obecně pociťovaným) přáním.

I když náš smysl pro spravedlnost poskytne obecně východisko, to, co nám o jed
notlivém případu řekne, není neomylným nebo konečným testem. Může se mýlit a 
jeho omyl lze prokázat. Ačkoli ospravedlnění našeho subjektivního pocitu, že určité 
pravidlo je spravedlivé, musí spočívat v našem odhodlání zavázat se k jeho univerzální 
aplikaci, nevylučuje to možnost, že později třeba objevíme případy, na které - kdyby
chom se bývali k tomu nezavázali - bychom si  pravidlo aplikovat nepřáli, a u kterých 
objevíme, že to, o čem jsme si myslili, že je zcela spravelivé, ve skutečnosti takové 
není; v takovém případě můžeme být nuceni pravidlo pro budoucnost změnit. 
Takovýto průkaz konfliktu mezi intuitivním pocitem spravedlnosti a pravidly, která si 
přejeme rovněž zachovat, nás může často donutit k revizi vlastního mínění.

Později se budeme muset blíže podívat na změny v uznaných pravidlech, které 
budou nezbytné pro zachování celkového řádu, jestliže mají být pravidla správného 
chování stejná pro všechny. Uvidíme pak, že v častých případech mohou být účinky, 
které se nám zdají nespravedlivé, stále ještě spravedlivé v tom smyslu, že jsou nutným 
důsledkem spravedlivých jednání všech dotyčných. V abstraktním řádu, v němž ži
jeme a jemuž vděčíme za většinu výhod civilizace, musí proto být naším vodítkem 
vposledu náš intelekt a nikoli intuitivní  vnímání dobra. Naše současné morální názory 
nepochybně ještě obsahují patra nebo vrstvy pocházející z dřívějších fází vývoje lid
ských společností - od malé tlupy k organizovanému kmenu, ke stále větším skupinám 
klanů a k dalším po sobě jdoucím stupňům až k velké společnosti. A ačkoli některá z 
pravidel nebo mínění, která se objevila v pozdějších stádiích, mohou skutečně 
předpokládat pokračující přijímání těch dřívějších, jiné nové prvky systému pravidel 
mohou být v konfliktu s některými z těch dřívějšího původu, která stále přetrvávají.

Význam negativního charakteru testu nespravedlnosti
Skutečnost, že i když nemáme žádná pozitivní kritéria spravedlnosti, máme 

kritéria negativní, která nám ukazují, co je nespravedlivé, je velmi důležitá v mnoha 
ohledech. Především to znamená, že i když snaha o eliminaci toho nespravedlivého 
nebude dostatečným základem pro vybudování zcela nového právního systému, může 
být dostatečným vodítkem při rozvíjení existujícího souboru zákonů se záměrem 
udělat ho spravedlivějším. Při takovémto úsilí o rozvíjení souboru pravidel, z nichž 
většinu členové společnosti přijímají, bude tudíž také existovat "objektivní test toho, 
co je nespravedlivé ("objektivní v tom smyslu, že je platný interpersonálně, nikoli 
však univerzálně - protože bude platný pouze pro ty další členy společnosti, kteří 
přijímají většinu jejích ostatních pravidel). Takovýto test nespravedlnosti může stačit 
k tomu, aby nám řekl, kterým směrem musíme ustavený právní systém rozvíjet, i když 
by nestačil k tomu, abychom byli s to konstruovat zcela nový právní systém.
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Měli bychom se zde zmínit o tom, že Immanuel Kant použil ve své filozofii práva 
princip kategorického imperativu výlučné ve smyslu takovéhoto negativního testu 
určeného k rozvíjení ustaveného právního systému. To se často přehlíželo, protože ve 
své teorii morálky použil tento princip tak, jako by to byla dostatečná premisa, z níž 
by mohl být celý systém morálních pravidel deduktivně odvozen. Pokud jde o jeho 
filozofii práva, byl si Kant plné vědom toho, že kategorický imperativ poskytuje pouze 
nutnou, nikoli však postačující podmínku spravedlnosti neboli pouze to, co jsme 
nazvali negativním testem, který nám dává možnost postupně eliminovat to 
nespravedlivé, totiž test zuniverzálnitelnosti. Viděl také jasněji než většina pozdějších 
filozofů práva, že vyhoví-li právní normy tomuto testu, pak "budou zcela abstrahovat 
od našich cílů a svou podstatou budou negativními a limitujícími principy, které 
pouze omezují náš výkon svobody".2*

Je významné, že existuje úzká paralela mezi tímto chápáním pravidel spravedl
nosti jako zákazů a jako předmětu negativního testu a moderním vývojem ve filozofii 
vědy, zejména v pracech Karla Poppera,25 který pojímá přírodní zákony jako zákazy a 
za test jejich platnosti považuje neúspěch vytrvalého úsilí o jejich vyvrácení, test, jenž  
se vposledu ukazuje být testem vnitřního souladu celého systému. Situace je v obou 
oblastech analogická také v tom, že se můžeme vždy jen snažit o přiblížení se pravdě 
nebo spravedlnosti tím, že budeme vytrvale eliminovat to nesprávné nebo ne
spravedlivé, nikdy si však nemůžeme být jisti, že jsme dosáhli konečné pravdy nebo 
spravedlnosti.

Vskutku se zdá, že věřit tomu, čemu chceme nebo brát za pravdivé to, co cheme, 
můžeme stejně tak málo, jako můžeme za spravedlivé považovat to, co za takové po
važovat chceme. Ačkoli naše přání, aby se něco považovalo za spravedlivé, může 
dlouho vítězit nad naším rozumem, existují nutnosti myšlení, proti nimž je takovéto 
přání bezmocné. Zatímco snad mohu falešným myšlením sám sebe přesvědčit, že 
něco, co bych si přál, aby bylo spravedlivé, skutečně spravedlivé je, to, zda to takové 
je, zcela jasně není věcí vůle, nýbrž rozumu. Nebude to pouze opačný názor ostatních, 
co mně zabrání, abych považoval za spravedlivé to, co ve skutečnosti takové není, ani 
nějaký silný pocit, který ve mně vzbudí konkrétní řešená otázka, nýbrž nutnost 
souladu, bez něhož by se myšlení stalo nemožné. To mě donutí, abych testoval své 
přesvědčení o spravedlnosti konkrétního činu na slučitelnosti pravidla, jímž čin po
suzuji, se všemi ostatními pravidly, v něž také věřím.

Opačně přesvědčení, že objektivním kritériem spravedlnosti musí být pozitivní 
kritérium, mělo historicky velký vliv. Klasický liberalismus závisel na víře v objektivní 
spravedlnost. Právnímu pozitivismu se však podařilo předvést, že neexistují pozitivní 
kritéria spravedlnosti; a z toho vyvodil falešný závěr, že nemohou existovat vůbec 
žádná objektivní kritéria spravedlnosti. Právní pozitivismus je vskutku z velké části 
produktem takovéto beznaděje při hledání nějakého objektivního kritéria spravedl
nosti.26 T& zdánlivé nemožnosti jej nalézt uzavírá, že všechny otázky spravedlnosti 
jsou výlučně věcí vůle nebo zájmů nebo emocí. Kdyby to byla pravda, celý základ kla
sického liberalismu by se zhroutil.27

K pozitivistickému závěru se však dospělo skrze mlčky přijatý, avšak mylný 
předpoklad, že objektivní kritérium spravedlnosti musí být pozitivním kritériem, tj. že 
to musí být premisy, z nichž by mohl být celý systém pravidel chování logicky
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odvozen. Jestliže však netrváme na tom, že nám test spravedlnosti musí dát možnost 
vybudovat celý systém nových pravidel správného chování, nýbrž se spokojíme s vytr
valou aplikací negativního testu nespravedlnosti na části zděděného systému, jehož 
vétší díl pravidel je univerzálně přijímaný, můžeme přijmout tvrzení pozitivismu, že 
neexistuje pozitivní kritérium spravedlnosti; přesto však můžeme stále trvat na tom, 
že. další rozvíjení pravidel správného chování není věcí libovůle, nýbrž vnitřní 
nutnosti, a že řešení otevřených problémů spravedlnosti jsou objevována, nikoli 
libovolné nařizována. Skutečnost, že neexistuje pozitivní kritérium spravedlnosti, 
neponechává nespoutanou vůli jako jedinou alternativu. Stále ještě můžeme být 
vázáni spravedlností rozvíjet existující systém určitým konkrétním způsobem a být s 
to předvést, že v zájmu odstranění nespravedlnosti musíme konkrétní pravidla 
určitým způsobem změnit.

Právní pozitivismus se stal jednou z hlavních sil, které zničily klasický liberalis
mus, protože tento liberalismus předpokládá pojetí spravedlnosti, která je nezávislá 
na účelnosti prostředku pro dosažení konkrétních výsledků. Právní pozitivismus, 
podobně jako jiné formy konstruktivistického pragmatismu Williama Jamese28 nebo 
Johna Deweye29 nebo Vilfreda Pareta,30 je tudíž hluboce antiliberální v původním 
smyslu toho slova, i když se z názorů těchto mužů staly základy onoho pseudolibcra- 
lismu, který si během psoledních generací dělal neoprávněné nároky na toto jméno.

Ideologie právního pozitivismu
Jelikož je zde určitá nejistota ohledně přesného významu termínu "právní pozi

tivismus" a protože se termín běžně používal v mnoha různých smyslech,31 bude 
užitečné začít zkoumání této doktríny diskusí původního významu termínu "pozitivní 
právo". Uvidíme, že náznak obsažený v tomto termínu, totiž že pouze uvědoměle 
udělané právo je skutečné právo, stále tvoří hlavní jádro pozitivistické doktríny, na 
němž závisejí všechna její další tvrzení.

Jak jsme viděli dřívej2 používání termínu "pozitivní" vzhledem k právu se 
odvozuje od latinského překladu řeckého výrazu thesei jako positus (to jest 
"stanovený") nebo positivus, kde řecký výraz thesei označoval to, co bylo uvědomělým  
výtvorem lidské vůle, na rozdíl od toho, co nebylo takto vymyšleno, nýbrž vzniklo phy- 
sei, od přírody. Tento důraz na uvědomělé vytváření všeho práva lidskou vůlí 
nalézáme jasně na počátku moderních dějin právního pozitivismu, ve výroku 
Thomase Hobbese, "non veritas sed autoritas facit legem”33 (nikoli pravda, nýbrž vůle 
dělá zákon) a v jeho definici zákona jako "příkazu toho, jenž má zákonodárnou 
moc".34 Sotvakdy to někdo vyjádřil méně bez obalu než Jeremy Bentham, který tvrdil, 
že "celý soubor práva ... se dělí na dvě odvětví - úpravy jednoho z nich jsou úpravy, 
které byly skutečně udělány - udělány rukama všeobecně uznávanýma za náležitě 
oprávněné a kompetentní takovéto úpravy dělat ... Toto odvětví práva je odlišeno ... 
jménem reálné právo, reálně existující právo, právo, které udělal zákonodárce; v 
podmínkách anglické vlády je již odlišeno jménem statute law (zákony vytvořené par
lamentem) ... Úpravy, o kterých se má za to, že byly udělány tím druhým odvětvím . .. 
je možné odlišit názvem nereálné, nereálně existující, imaginární, fiktivní, nepravé
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právo, právo, které udělali soudci. V podmínkách anglické vlády je to dělení  skutečně  
odlišeno nevýraznými, nepříznačnými a nevhodnými jmény zvykové právo a nepsané 
právo".35 Právě od Benthama odvodil John Austin svou představu, že "veškeré právo 
je stanoveno inteligentní bytostf a že "nemůže být zákona bez zákonodárného 
aktu".36 Toto ústřední tvrzení pozitivismu je stejně podstatné i pro jeho nejvýše roz
vinutou moderní formu, pro verzi Hanse Kelsena, jenž trvá na tom, že "normy 
předepisující lidské chování mohou vycházet pouze z lidské vůle, nikoli z lidského 
rozumu"3?

Pokud se tím chce tvrdit, že obsah všech právních pravidel byl volním aktem 
uvědoměle udělán, je to jednoduše naivní výraz konstruktivistického klamu a jako 
takový je faktický chybný. Avšak tvrzení, že zákonodárce "určuje" to, co má být 
zákonem, se vyznačuje fundamentální nejednoznačností, která pozitivistům 
napomáhá uniknout před některými závěry, které by příliš jasně ukázaly fiktivní 
charakter jejich základního předpokladu.38 Tvrzení, že zákonodárce určuje to, co má  
být zákonem, může znamenat pouze to, že dává pokyny zmocněncům, kteří prosazují 
zákon, jak mají postupovat, aby nalezli to, co je právem. Ve vyspělém právním sys
tému, kde existuje jediná organizace, která má na prosazování práva monopol, musí 
samozřejmě hlava organizace (a tou je dnes zákonodárce) takovéto pokyny agen
turám jím zřízené organizace dávat. To však nutně neznamená, že zákonodárce 
určuje obsah zákona, nebo dokonce že musí vědět, co tímto obsahem je. Záko
nodárce může dávat pokyny soudním dvorům, aby dodržely zvykové právo, a zároveň  
mít jen malou představu o obsahu tohoto práva. Může dát soudním dvorům pokyn, 
aby prosazovaly zvyklostní pravidla, domorodé právo nebo braly do úvahy existenci 
poctivého úmyslu u jednotlivých jednajících stran nebo právo equity* - všechno to 
jsou případy, kdy obsah práva, které má být prosazeno, zákonodárce určitě nevytváří.  
Je nadužitím slov tvrdit, že v takovýchto případech zákon vyjadřuje vůli zákonodárce.  
Když zákonodárce soudním dvorům pouze řekne, jak postupovat, aby se nalezlo to, 
co je právem, nic nám to samo o sobě neříká o tom, jak je obsah tohoto práva určen. 
Pozitivisté však, zdá se, věří, že když dokázali, že zákonodárce ve všch vyspělých 
právních systémech určuje právní postup, tak také ukázali, že obsah práva je určován 
vůlí zákonodárce. Z tohoto závěru vyplývají téměř všechna charakteristická dogmata 
pozitivismu.

Je zřejmé, že pokud jde o právní pravidla správného chování, a zejména 
soukromé právo, tvrzení právního pozitivismu, že obsah těchto pravidel je vždy 
výrazem vůle zákonodárce, je jednoduše chybné. Samozřejmě znovu a znovu to uka
zovali historikové soukromého práva a zejména zvykového práva.3? Nutně to platí 
pouze pro ta organizační pravidla,' která tvoří veřejné právo; a je významné, že téměř 
všichni vůdčí moderní právní pozitivisté byli právníky v oboru veřejného práva a

* Equity - právní termín označující "právo na vyrovnání*. Dává občan&m, kteří se domnívají být 
poškozeni akty druhých (osob, institucí), právo obracet se na soudy s žádostmi, aby jako náhradu 
nařídily druhé straně provést specifické úkony, jejichž povaha se nedá předem stanovit a bude záviset 
na daném poškození a poškozené osobě. (pozn. překl.)
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k tomu navíc socialisté - mužové organizace, to jest ti, kteří jsou s to o řádu přemýšlet 
jen jako o organizaci a jimž celý průkaz předvedený mysliteli 18. století, že totiž 
pravidla správného chování mohou vést k utváření spontánního řádu, podle všeho 
ušel.

Pozitivismus se proto pokusil zahladit rozdíl mezi pravidly správného chování a 
pravidly organizace a trval na tom, že všechno, co se běžné nazývá právo, má stejný 
charakter, a zejména, že pojetí spravedlnosti nemá co dělat s určením toho, co právo 
je. Z poznatku, že neexistuje pozitivní kritérium spravedlnosti, mylně uzavřeli, že 
nemůže existovat žádný objektivní test spravedlnosti (a o spravedlnosti navíc 
přemýšlejí ne jako o věci správného chování, nýbrž jako o problému spravedlnosti v 
rozdělování); a že "když nikdo nemůže zjistit, co je  spravedlivé, musí někdo určit, co 
bude legální",40 jak to tak jasně vyjádřil Gustav Radbruch.

Poté, co bez obtíží předvedli, že ta část práva, o níž se hlavně zajímali, totiž 
právo určující činnost vládního aparátu neboli veřejné právo, nemá se spravedlností 
co dělat, postoupili k tvrzení, že to musí platit pro všechno, co se obecně nazývá 
právo, včetně práva, které slouží udržování spontánního řádu. V tomto bodě zcela 
přehlížejí fakt, že  pravidla, kterých je zapotřebí k udržování fungujícího spontánního  
řádu, a pravidla, která řídí organizaci, mají veskrze odlišné funkce. Existence 
soukromého práva se jim však jeví spíše jako anomálie, která nutně zmizí. Pro Rad- 
brucha je to výslovně "dočasně vyhražená a neustále se zmenšující sféra volné inicia
tivy uvnitř všeobsažného práva";4i a pro Hanse Kelsena jsou "všechny pravé zákony 
podmínečnými příkazy úředníkům, aby použili sankcf .42 Vlivem pozitivistů se 
takovémuto stavu vskutku přibližujeme: jejich proroctví začíná být z těch, která se 
sama vyplňují.

Pozitivistické trvání na tom, že všechno, co se jako výsledek konkrétního his
torického vývoje dnes nazývá "právo", musí mít stejný charakter, vede k tvrzení, že 
teoretik musí dát tomuto slovu jedinou definici, jež pokrývá všechny případy, na něž 
se slovo "právo" aplikuje, a že vše, co této definicici vyhovuje, se musí přijímat jako 
právo po všech stránkách. Avšak poté, co lidé po staletí bojovali za to, co považovali 
za "právní řád”, když tím mínili nikoli jakýkoli řád prosazený autoritou, nýbrž řád 
utvořený jako výsledek poslušnosti jednotlivců vůči univerzálním pravidlům 
správného chování, poté, co termín "právo" určoval skoro stejně tak dlouho význam 
takových politických ideálů, jako je vláda zákona, Rechtsstaat (právní stát), oddělení 
mod a mnoha starších právních koncepcí, jako je ochrana individuálníá svobody, a 
sloužil v ústavních dokumentech k omezení způsobu, jímž mohou být omezena fun
damentální práva, po tom všem nemůžeme tvrdit jako Humpty Dumpty či profesor 
Glanville Williams,43 nemáme-li udělat nesmysl z jedné z determinant západní civi
lizace, že "když používán nějaké slovo, znamená právě to, co si přeji, aby znamenalo - 
ani více ani méně!"44 Musíme alespoň uznat, že v jistých kontextech, včetně právních 
kontextů, má slovo "právo" velmi specifický význam, odlišný od toho, v jakém se 
používá v jiných kontextech, a že to, co se nazývá právo v tomto specifickém smyslu, 
se může lišit původem, vlastnostmi, funkcemi a možným obsahem od určitých jiných 
výroků rovněž nazývaných "právo".

Nicméně definice práva jako produktu vůle zákonodárce vede nejenom k 
zahrnutí všech výrazů vůle zákonodárce do "práva" bez ohledu na její obsah ("zákon
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může mít jakýkoli obsah"),2*5 nýbrž také k názoru, že obsah není mezi různými výroky 
nazývanými právo ničím významné odlišujícím, a zejména, že spravedlnost nemůže 
být v žádném smyslu determinantou toho, co skutečné právo je, nýbrž že je to spíše 
zákon, který určuje, co je spravedlivé. Oproti starší tradici, která považovala 
spravedlnost za to, co zákonu předchází,46 a alespoň jisté části práva za omezené 
představami spravedlnosti, se tvrzení, že zákonodárce je tvůrcem spravedlnosti, stalo 
nejcharakterističtčjším dogmatem právního pozitivismu. Počínaje výrokem Thomase 
Hobbese, že "žádný zákon nemůže být nespravedlivý^ a konče výrokem Hanse 
Kelsena, že "spravedlivý je jen jiné slovo pro legální nebo legitimní",48 směřovalo úsilí 
pozitivistů neměnné k diskreditaci představy spravedlnosti jako vodítka při určování 
toho, co je právem.

Čistá teorie práva
Toto ústřední tvrzení právního pozitivismu jasně implikuje nejenom to, že 

zákonodárce, který zřizuje soudní dvory, musí určit, jak mají tyto soudní dvory právo 
zjišťovat, nýbrž i to, že zákonodárce vytváří obsah tohoto práva a že má při tom zcela 
volnou ruku. Ve své nejrozvinutější formě, "čisté teorii práva" Hanse Kelsena, se 
zdání přijatelnosti tohoto výsledku dosahuje vytrvalým, ale vysoce zavádějícím 
užíváním slov v neobvyklém, zvláštním smyslu, který se jasně stal pro stoupence této 
školy tak navyklým, že už si jej ani neuvědomují.

V prvním a nejdůležitějším kroku, aby napomohl spojení mezi "zákonem" a 
"pravidlem", nahrazuje Kelsem "pravidlo" termínem "norma" a pak s násilím na 
jazyku49 používá termín norma tak, že zahrnuje to, co nazývá "individuální normy", tj. 
každý imperativ a každý výrok obsahující "mělo by se". Ve druhém kroku používá 
termín "řád" nikoli pro faktický stav věcí, nýbrž pro "normy" předepisující konkrétní 
uspořádání,50 a sám si tak upírá poznatek, že některá, avšak pouze některá, pravidla 
chování budou za jistých okolností podněcovat utváření řádu a je proto třeba je 
odlišovat od ostatních pravidel.51 Ve třetím kroku se termín "existence" užívá o 
normě, jako by to bylo synonymum "platnosti", a "platnost" je definována tak, jako by 
byla logicky odvoditelná z nějakého volního aktu nejvyšší autority nebo ze "základní 
normy".52 Ve čtvrtém a posledním kroku používá termínů "vytvářet", "stanovovat" 
nebo "postulovat" (erzeugen nebo setzen) tak, že zahrnují vše, co je "zřízeno lidskými  
činy",55 takže nejenom produkty vědomého lidského vytváření, nýbrž také takové 
spontánně vyrostlé věci, jako jsou jazyková nebo morální pravidla nebo pravidla 
etikety, se musejí považovat za "stanovené, to jest pozitivní normy".54

Způsob použití jazyka v těchto dvou posledních případech dohromady způsobuje 
dvojitou nejednoznačnost. Tvrzení, že norma vznikla konkrétním způsobem, může 
znamenat nejenom buď to, že obsah pravidla byl vytvořen konkrétním specifiko
vaným způsobem, nebo to, že platnost byla tomuto existujícímu pravidlu udělena 
konkrétním způsobem; může také znamenat buď to, že tento obsah byl vědomě 
vymyšlen v racionálním procesu, nebo to, že je to "výsledek lidského jednání, nikoli 
však vědomého lidského vytváření’ (že je "přirozený” v jednom ze smyslů, v nichž bylo 
toto slovo používané v minulosti).
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Přesahovalo by rámec této knihy, kdybychom zkoumali podivné tvrzení, že "čistá  
teorie práva" je "nromativní védou" nebo to, co tento termín znamená.55 "Čistá teorie  
práva" sama připouští, že není empirickou vědou faktu a může o sobě nanejvýše 
tvrdit, že je védou v tom smyslu, v němž je vědou logika nebo matematika. Ve 
skutečnosti dělá pouze to, že vypracovává důsledky své definice "práva", z níž vyplývá, 
že "existence" normy je totéž co její "platnost" a že tato platnost je určována svou lo
gickou odvoditelností z hypotetické "základní normy" - ačkoli prvek faktické 
"účinnosti" celého systému norem, do něhož "základní norma" patří, rovněž zasahuje 
způsobem, který nebyl nikdy uspokojivě vysvětlen. Tato definice pojmu právo je po
stulována jako jedině možná a významná definice a tím, že vydává za "poznání" to, co 
jsou jednoduše důsledky přijaté definice, si "čistá teorie" dělá nároky na oprávnění 
popírat (nebo prohlašovat za bezesmyslné) výroky, v nichž je termín "právo" použit v  
odlišném a užším smyslu. Zejména to platí o důležitém tvrzení, že nelze rozlišovat 
mezi právním systémem, v němž existuje panství zákona (nebo vláda podřízená 
zákonu nebo Rechtsstaat), a tím, kde tomu tak není a že tudíž každý právní řád, 
dokonce i ten, kde jsou pravomoci autority zcela neomezené, je případem panství 
zákona.56

Závěry vyvozené z nějaké definice nám o jednotlivých předmětech pozorovatel
ných ve světě faktů nemohou říci nikdy nic pravdivého. Trvání na tom, že se termín 
"právo" musí používat pouze v onom konkrétním smyslu a že pro právní "vědu" nejsou 
relevantní žádná další rozlišení mezi různými druhy práva, však má zcela určitě 
vymezený účel: tímto účelem je diskreditace zcela určitého pojetí, které bylo po 
dlouhou dobu vodítkem pro zákonodárství a rozhodování soudních dvorů a jehož 
vlivu vděčíme za vzrůst spontánního řádu svobodné společnosti. Podle tohoto pojetí 
je donucování oprávněné jen tehdy, je-li použito při prosazování univerzálních 
pravidel správného chování aplikovatelných stejně na všechny občany. Záměrem 
právního pozitivismu je, aby bylo donucování ve službách konkrétních účelů nebo 
nějakých zvláštních zájmů stejně legitimní, jako je jeho použití pro zachování základů 
spontánního řádu.

To, jak málo nám ve skutečnosti právní pozitivsmus pomáhá zjišťovat, co je 
právem, vidíme nejjasněji tam, kde na tom nejvíce záleží, tj. v případě soudce, který 
musí zjistit, které pravidlo má aplikovat na konkrétní případ. Kdykoli se stane, že mu 
žádný specifický předpis zákonodárce neřekne, co dělat (a často se mu ve skutečnosti 
neřekne nic víc, než že by měl být spravedlivý!), fakt, že zákonodárcovo zplnomoc
nění udělí jeho rozhodnutím "právní moc", mu ještě neřekne nic o tom, jaké je to 
právo, které by měl prosazovat. Soudce není vázán jen tím, že zákonodárce určil 
některá konkrétní pravidla za platná, nýbrž je vázán i vnitřními požadavky systému, 
který nikdo jako celek uvědoměle nevytvořil, jehož některé části nejde možná ani ar
tikulovat a který, i když má tendenci k souladu, ve skutečnosti v souladu nikdy úplně 
není. Zcela zřejmě existuje nezávisle na vůli a dokonce na znalosti zákonodárce sys
tém pravidel, která se obecně dodržují a k nimž zákonodárce často soudce odkazuje. 
Toto je zcela legitimní smysl tvrzení, že soudce může být vázán právem, kterému ani 
zákonodárce ani on sám nedal jeho konkrétní obsah, které tak existuje nezávisle na 
nich obou a jehož nalezení se soudci může nebo nemusí podařit, neboť existuje 
pouze implicitně v celém systému pravidel a v jeho vztazích k reálně existujícímu
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řádu v jednáních. Je také jasné, že soudce může udělat chybné rozhodnutí, které, i 
když může nabýt platnosti (získat "právní moč”), nicméně zůstane ve smysluplném 
významu slova v rozporu s právem. Tam, kde soudní rozhodnutí získalo "právní moc", 
ale kde je zároveň "v rozporu s právem", je termín právo zcela zřejmě použit ve dvou 
různých významech, které je třeba rozlišovat, které se však směšují, když se s 
"individuální normou" stanovenou soudcem nakládá jako s věcí stejného druhu, jako 
je pravidlo, které porušuje. Pro soudce se otázka, zda je určité pravidlo platné, neřeší 
žádným logickým odvozením z aktu, kterým se mu svěřila moc nařídit prosazení 
pravidla, nýbrž se řeší jen odkazem na implikace systému pravidel, který skutečně 
existuje nezávisle na jeho vůli nebo vůli zákonodárce.

To, že Kelsen a jeho následovníci neustále používají termíny jako "vytváření" k 
označení procesu, jímž je pravidlům a příkazům udělována platnost, a dokonce k 
označení celého systému pravidel, která existují v obyčejném významu toho slova (tj. 
jsou známá a jedná se podle nich) a mohla existovat dlouho před zákonodárcem a 
nezávisle na něm (který o nich dokonce ani nemusel vědět), je neustále vede k 
tvrzením, která nevyplývají z jejich premis. Skutečnost, že systém pravidel, jemuž 
zákonodárce uděluje platnost, nemusí být svým obsahem produktem jeho uvě
domělého vytváření, nýbrž může existovat nezávisle na jeho vůli a že zákonodárce ani 
neuvažuje o tom, že by tento existující systém uznávaných pravidel  nahradil nějakým 
zcela novým, ani se nepovažuje za toto schopna, nýbrž přijímá některá ustavená 
pravidla za nesporná, má jeden významný důsledek. Znamená, že v mnoha 
případech, v nichž by si přeformulovat právo přál, nebude s to udělat pravidla taková, 
jaká by si přál, nýbrž bude vázán požadavky části systému, který je mu dán. Nebo 
vyjádřeno jinak: bude to celý komplex pravidel, která se v dané společnosti skutečně 
dodržují, co určí, které konkrétní pravidlo bude rozumné prosazovat nebo které by se 
mělo prosazovat. I když tyto dva soubory pravidel mohou být částečně totožné, přece 
ten první může zahrnout některá, která není třeba prosazovat , protože se univerzálně 
dodržují, zatímco ten druhý soubor pravidel bude obsahovat některá, která se 
nebudou dobrovolně dodržovat, jejich respektování je však důležité z těchže důvodů, 
jako je respektování těch prvních, takže ti, kteří dodržují ta první, mají dobré důvody  
požadovat, aby se ta druhá dodržovala také.

Dokud se takovýmto pravidlům neudělí platnost, nejsou samozřejmě podle 
definice pozitivistů ještě "normami" nebo zákonem, a "neexistují' jako právní normy.  
Takovýmto eskamotérským kouskem se dokáže, že jsou "vytvořená" svémocnou vůlí 
zákonodárce. Toto tvrzení, které je neopatrný čtenář s to aplikovat na obsah pravidel, 
na nějž neplatí, se však přeměnilo na tautologii, kterou nelze v rámci přijatých definic  
popřít. Nicméně se používá na podporu takových tvrzení, jako že pravidla pozitivního 
práva "jsou odvozena od svémocné vůle lidské autority",57 že "nromy předepisující lid
ské chování mohou vycházet pouze z lidské vůle, nikoli z lidského rozumu”58 nebo že 
""pozitivní" právo znamená právo vytvořené akty lidských bytostí, které se odehrávají 
v čase a prostoru" .59

Neustálé používání takovýchto výrazů produkuje suggestio falsi (falešnou 
nápovědu), které její uživatelé zjevně sami často podléhají, že to vždy je a musí být 
nespoutaná lidská vůle, co určuje obsah práva. Přesto však základní otázka, totiž 
které pravidlo by se mělo prosazovat v konkrétním případě, nemůže být často zod
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povězena logickým odvozením z nějakého výrazu v&le, ani ji nelze rozhodnout volním 
aktem, nýbrž jen v procesu logického usuzování, který ukáže, které je to pravidlo, je
hož aplikace na konkrétní případ uspokojí nároky na schopnost univerzalizace, aniž 
se dostane do konfliktu s jinými uznávanými pravidly. Stručně řečeno, původní 
tvrzení, že veškeré platné právo je stanovené právo-, se podrží tím, že se předefinuje 
"stanovit" jako "udělat platným" a "udělat platným" jako "skutečně prosazený autori
tou". To určitě není to, co se mělo na mysli, když se původně tvrdilo, že veškeré 
platné právo musí být "postulováno"; ani nezbavuje tato definice práva soudce nut
nosti rozhodnout, co je právem - nutnost rozhodnout může od něj dokonce 
vyžadovat, aby se v tomto úsilí odvolal na "přirozené právo", k němuž ho zákonodárce 
směroval a které sestává z pravidel, která existují (v obyčejném smyslu toho slova) 
nezávisle na vůli zákonodárce. Existence uznávané procedury, jíž se určuje to, co se 
má přijímat za spravedlivé, tak nevylučuje, že tato procedura může svými záměry 
záviset na převládající představě o spravedlnosti - i když u většiny problémů, které 
mohou vzniknout, jsou takovéto odvolávky na obecné principy spravedlnosti předem 
vyloučeny předpisem konkrétní odpovědi.

Trvat na tom, že se slovo "právo" musí vždycky používat a interpretovat ve 
smyslu, který mu dali právní pozitivisté, a zejména, že rozdíl mezi funkcemi dvou 
druhů pravidel, které zákonodárné sbory skutečně stanovují, není pro právní vědu 
relevantní, má tak určitě vymezený účel. Je jím odstranění všech omezení moci 
zákonodárce, která by byla důsledkem předpokladu, že je oprávněn dělat zákon 
pouze ve smyslu, jenž podstatně omezuje obsah toho, co může uzákonit. Je jinými 
slovy namířen proti doktríně, kterou nejvýslovněji vyložil John Locke, totiž že 
"zákonodárná autorita je autorita, která má jednat “určitým způsobem ... ti, kteří tuto  
autoritu mají, by měli dělat pouze obecná pravidla" .60

Právní pozitivismus je v tomto ohledu jednoduše ideologií socialismu - můžeme- 
li použít jména nejvlivnější a nejváženější formy konstruktivismu, aby zastupovala 
všechny jeho různé formy - a ideologií všemohoucnosti zákonodárné moci. Je to ideo
logie zrozená z touhy získat úplnou kontrolu nad společenským řádem a z 
přesvědčení, že je v naší moci uvědoměle a podle naší libosti určovat každý aspekt to
hoto společenského řádu.

V případě čisté teorie práva začne být tento ideologický charakter nejzjevnější v 
zápalu, s jakým její stoupenci ukazují na neplatnost a ideologickou inspirovanost 
jistých důležitých závěrů, které vyvodili ohledně významu práva druzí. Právo ve speci
fickém smyslu, v němž se tento termín trvale, i když ne vždy důsledně, používal od 
antiky, chápala dlouhá řada moderních spisovatelů Grotiusem počínaje, přes Locka, 
Huma a Benthama až k Emilu Brunnerovi, jako něco neoddělitelného od 
soukromého vlastnictví a zároveň jako nepostradatelnou podmínku individuální svo
body. Zatímco však takovéto chápání platí o těch pravidlech správného chování, která 
jsou nezbytná pro utváření spontánního řádu, samozřejmě neplatí o specifických 
příkazech, jichž je třeba pro řízení organizace. Na druhé straně pro ty, kteří činí moc 
zákonodárce nutně neomezenou, se individální svoboda stává něčím, co se "vymyká 
spasenf'61 a svoboda začne znamenat výlučně kolektivní svobodu komunity, tj. 
demokracii.62 Právní pozitivismus se tím také stal hlavní ideologickou oporou 
neomezené moci demokracie. Jestliže však má být vůle většiny neomezená, pak to, co
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je právem, budou samozřejmě určovat pouze konkrétní záměry této většiny. "Tudíž", 
jak tvrdí Kelsen, "z hlediska racionálního poznání existují pouze zájmy lidských by
tostí a odtud konflikty zájmů. Jejich řešení je možné buď uspokojením jednoho zájmu 
na úkor druhého nebo kompromisem mezi konfliktními zájmy. Není možné dokázat, 
že jedno nebo druhé řešení je spravedlivé".63

Průkazu, že neexistuje žádný pozitivní test spravedlnosti, se zde používá k doka
zování, že nemůže existovat vůbec žádný objektivní test spravedlnosti, jenž by mohl 
být použit ke zjištění, zda je nějaké právní pravidlo platné nebo ne.64 Možnost, že by 
mohl existovat nějaký negativní test, který nám umožni eliminovat jisté normy jako 
nespravedlivé, nepřipadne ani v úvahu.

Historicky to však bylo soustavné usilování o spravedlnost, co vytvořilo systém 
obecných pravidel, která se na oplátku stala základem a zachovatelem rozvíjejícího se  
spontánního řádu. K tomu, aby se takovýto řád přivodil, nemusí ideál spravedlnosti 
určovat jednotlivý obsah pravidel, která lze považovat za spravedlivá (nebo alespoň za 
ne nespravedlivá). Zapotřebí je pouze negativní test, který nám umožňuje postupně 
eliminovat pravidla, která se prokázala jako nespravedlivá, protože nejsou univerzali- 
zovatelná uvnitř systému ostatních pravidel, jejichž platnost je nesporná. Je tak ales
poň představitelné, že tomuto testu může vyhovět mnoho různých systémů pravidel 
správného chování. Skutečnost, že existují různé představy o tom, co je spravedlivé, 
nebrání možnosti, že by negativní test nespravedlnosti mohl být objektivním testem, 
jemuž vyhoví mnoho, ale ne všechny systémy takovýchto pravidel. Sledování ideálu 
spravedlnosti (podobně jako sledování ideálu pravdy) nepředpokládá, že je známo, co 
spravedlnost (nebo pravda) je, nýbrž pouze to, že víme, co považujeme za ne
spravedlivé (nebo nepravdivé). Nepřítomnost nespravedlnosti je pouze nutnou, ne 
však postačující determinantou vhodných pravidel. To, zda alespoň za daného stavu 
znalostí určitého fyzického okolí bude vytrvalá aplikace tohoto negativního testu, jak 
jsme již naznačili, produkovat proces konvergentního vývoje, takže pouze jeden 
takovýto systém testu plně vyhoví, musí zůstat otevřenou otázkou.

Označení Kelsenovy čisté teorie práva za ideologii se zde nemíní jako výčitka, i 
když to její obhájci budou nutně takto chápat. Jelikož každý společenský řád na ideo
logii spočívá, každá formulace kritéria, jímž můžeme určit, co je v takovémto řádu 
vhodným zákonem, musí být také ideologií. Jediným důvodem, proč je důležité 
ukázat, že to platí také o čisté teorii práva, je, že se její autor pyšní tím, že může 
"demaskovat" všechny ostatní teorie práva jako ideologie63 a že předložil jedinou 
teorii, která není ideologií. Tato Ideologiekritik (kritika ideologie) je dokonce ně
kterými jeho žáky považována za jeden z největších Kelsenových výdobytků.66 Jelikož 
se však každý kulturní řád může udržovat jen ideologií, daří se Kelsenovi pouze 
nahradit jednu ideologii druhou, tou, která postuluje, že všechny řády udržované silou  
jsou řády téhož druhu jako právní řád a že si toto označení zasluhují (i jeho důstoj
nost), přičemž právní řád je termín, který se dříve používal k označování konkrétního 
druhu řádu ceněného proto, že zajišťoval individuální svobodu. Ačkoli uvnitř jeho 
myšlenkového systému je jeholvrzení tautologicky pravdivé, nemá žádné právo tvrdit, 
jak to soustavně dělá, že jiné výroky, v nichž, jak ví,6? je termín "právo" použit v jiném 
smyslu, nejsou pravdivé. To, co má "právo" znamenat, můžeme zjistit jenom z toho, 
co ti, kteří toto slovo používali při utváření našeho společenského řádu, chtěli, aby
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znamenalo, a nikoli tím, že se mu přiřadí nějaký význam, jenž pokrývá všechna 
použití, která kdy mělo. Tito lidé právem určitě nemínili, jako Kelsen, žádnou 
"společenskou techniku”, která užívá síly, nýbrž používali jej proto, aby odlišili 
konkrétní "společenskou techniku", konkrétní druh omezení uvalený na použití síly, 
který se pokusili odlišit od ostatních pojmenováním právo. Používání prosaditelných 
obecných pravidel v zájmu podnícení vzniku sebezáchovného řádu, a řízení organi
zace příkazy k dosažení konkrétních účelů dozajista nejsou tytéž "sociální techniky". A 
jestliže se kvůli náhodným historickým událostem začal termín "právo" používat ve 
spojení s oběma těmito různými technikami, určitě by nemělo být záměrem analýzy 
rozmnožovat zmatek trváním na tom, že se tato dvě různá použití slova musí 
zahrnout do téže definice.

Skutečnost, že člověk nezamýšlené přivodil sebezáchovný řád ve faktech 
společenského kosmu tím, že sledoval ideál, který nazval spravedlnost, ideál, jenž 
specificky neoznačoval za spravedlivé konkrétní činy, nýbrž od člověka pouze 
vyžadoval, aby objevil taková pravidla, která by se mohla důsledně aplikovat na 
všechny, a aby vytrvale revidoval systém tradičních pravidel tak, aby se eliminovaly 
všechny konflikty mezi mnoha pravidly, jež by mohly vzniknout jako výsledek zobec
nění těchto pravidel, takto skutečnost znamená, že tento systém lze pochopit, inter
pretovat, zdokonalovat a dokonce jeho jednotlivý obsah zjišťovat pouze odkazem na 
tento ideál spravedlnosti. Právě tento ideál měli lidé na mysli, když odlišovali právní 
řád od svémocné vlády, ideál, jehož naplňování požadovali od svých soudců.

Je to bohužel až příliš pravda, jak to zjišťovali nejen takoví rozhodní odpůrci 
pozitivismu, jako byl Emil Brunner,68 ale nakonec i celoživotní pozitivisté jako Gus
tav Radbruch,69 že to byla právě převaha pozitivismu, jež způsobila bezbrannost 
strážců práva vůči novému nástupu svémocné vlády. Když se dali přesvědčit, aby 
přijali definici práva, podle níž byl právním stavem každý stav, neměli  žádnou volbu a 
museli pouze jednat podle názoru, který Kelsen retrospektivně schvaluje tvrzením, že 
"z hlediska právní vědy bylo právo (Recht) za nacistické vlády právem (Recht). 
Můžeme toho litovat, nemůžeme však popírat, že to právo bylo".70 Ano - pohlíželo se 
tak na něj, protože právo bylo takto definováno vládnoucím pozitivistickým názorem.

Musí se připustit, Že v tomto ohledu byli komunisté alespoň otevřenější než so
cialisté jako Kelsen, kteří tím, že trvali na tom, že jejich zvláštní definice práva je 
jedinou oprávněnou, pokradmu odvozovali to, co vypadalo jako výroky o faktu, z 
toho, co je pouhou definicí práva odlišnou od definice předpokládané těmi, jejichž 
výroky chtěli odmítnout. Raní teoretikové komunistického práva alespoň otevřeně 
připouštěli, že komunismus znamená "vítězství socialismu nad každým právem" a 
"postupné odumírání práva jako takového", protože "v socialistické společnosti... se 
veškeré právo přeměňuje na řízení, veškerá pevná pravidla na rozhodovací volnost a 
zvažování užitečnosti".7!

Právo a morálka
I když se zde nemůžeme pokusit shrnout celý komplex problémů týkajících se 

vztahu mezi právem a morálkou, o kterém se nedávno velmi diskutovalo,77 několik
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bodů probrat musíme, především souvislost tohoto problému s právním pozitivis- 
mem. Neboť jako výsledek práce profesora H.LA. Harta, která se mi ve většině 
ohledů jeví jako jedna z nejúčinnčjších kritik právního pozitivismu, se toto jméno nyní  
často užívá ve významu "jednoduchého tvrzení, že není v žádném smyslu nutně 
pravda, že zákony odrážejí nebo uspokojují jisté požadavky morálky"; a profesor Hart 
sám, který to stanovisko zastává, je z tohoto důvodu považován za pozitivistu J3 Avšak 
přesto, že jsem zamítnul ty téže pozitivismu, které jsme rozebírali v předchozí sub- 
kapitole, nevidím žádný důvod zamítat výrok profesora Harta citovaný výše, jestliže 
se v něm pečlivě zaznamená každý termín. Určitě mnoho právních pravidel nemá 
žádná vztah k morálním pravidům a jiná zase mohou být nesporně platnými zákony, 
ačkoli jsou v konfliktu s uznávanými morálními pravidly. Jeho výrok také nevylučuje 
možnost, že soudce může být v některých případech nucen se odvolat na existující 
morální pravidla, aby nalezl právo: zejména v těch případech, kde se uznávaná právní 
pravidla buď výslovně odvolávají na takové morální představy, jako je "dobrá víra" 
atd., nebo mlčky předpokládají dodržování určitých jiných pravidel chování, která v 
minulosti nebylo třeba prosazovat, která se však musí obecně dodržovat, mají-li již 
artikulovaná právní pravidla zajišťovat řád, jemuž slouží. Právo všech zemí je plné 
takovýchto odvolávek na převládající morální vědomí, jemuž soudce může dát obsah 
jen na základě své znalosti těchto morálních přesvědčení.

Zcela jinou otázkou je, zda existence hluboce a přísně zastávaných morálních 
přesvědčení v každé věci je sama o sobě důvodem pro jejich prosazování. Odpovědí 
zdá se je, že uvnitř spontánního řádu může být donucení odůvodněno jen tam, kde je  
to nutné k zajištění soukromé oblasti jednotlivci proti zasahování druhých, že by se 
však toto donucení nemělo používat k zasahování do této soukromé oblasti tam, kde 
to není nutné k ochraně druhých. Právo slouží společenskému řádu, tj . vztahům mezi  
jednotlivci, a jednání, která se kromě jednajících jednotlivců netýkají nikoho, by 
předmětem právní kontroly být neměla, jakkoli silně mohou být regulována zvyky a 
morálkou. Význam této svobody jednotlivce uvnitř jeho chráněné oblasti, a všude 
tam, kde se jeho jednání nedostává do konfliktu se záměry jednání druhých, je hlavně 
ve faktu, že rozvoj zvyků a morálky je experimentálním procesem ve smyslu, v jakém  
jim být nemůže prosazování jednotných právních pravidel - procesem, v němž alter
nativní pravidla soutěží a ta účinnější jsou vybírána úspěchem skupiny, která se jimi 
řídí, a mohou vposledu poskytovat model vhodného zákonodárství. Tím se nechce 
říci, že soukromé chování jednotlivců nemusí být v určitých ohledech,  zejména pokud 
se týká rozmnožování, velmi důležité pro budoucnost konkrétní skupiny, do níž jed
notlivci patří. Přece však musí zůstat sporné, zda členství v komunitě může někoho 
opravňovat k zájmu o vyhlídky na rozmnožování ostatních činů téže komunity, nebo 
zda se tato věc reguluje lépe různou plodností skupin, která bude důsledkem 
svobody.

Další otázkou určitého významu je, nakolik převládající morální měřítka omezují  
nejenom pravomoci zákonodárce, nýbrž také míru, kam až aplikace uznávaných 
právních principů má a může sahat. Toto je zvláště významné v souvislosti s ideálem,  
na němž stojí otevřená společnost, že tatáž pravidla by se měla aplikovat na všechny 
lidské bytosti. Je to ideál, k němuž se budeme, jak za sebe doufám, neustále postupně 
přibližovat, protože se mi zdá být nepostradatelnou podmínkou univerzálního
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mírového řádu. Přece se však velice obávám, že se dosažení tohoto ideálu spíše od
dálí než uspíší příliš netrpělivými pokusy se k němu dostat. Takovéto pokusy protlačit 
princip dál, než je ho obecný pocit ochoten podpořit, jsou s to vyvolat reakci, která 
může na značnou dobu znemožnit i to, čeho by mohly dosáhnout skromnější pokusy. 
Zatímco mám před sebou jako nejvyšší ideál stav, v němž národní hranice přestanou 
být překážkou svobodného pohybu lidí, myslím si, že v jakémkoli období, o které nám 
nyní může jít, by každý pokus jej uskutečnit vedl k oživení silných národních emocí a 
k ústupu z již dosažených pozic. Jakkoli dalece moderní člověk v principu přijímá 
ideál, že by pro všechny lidi měla platit stejná pravidla, ve skutečnosti jej připouští 
pouze pro ty, které považuje za sobě podobné, a jen pomalu se učí rozšiřovat okruh 
těch, které opravdu přijímá za lidi jako je on sám. Málo je toho, co může záko
nodárství udělat k urychlení tohoto procesu a mnoho toho, čím jej může zvrátit 
znovuoživením emocí, které se již vytrácejí.

Hlavním bodem však, který by se měl na závěr ještě jednou zdůraznit, je, že 
rozdíl mezi morálními a právními pravidly není rozdílem mezi pravidly, která spon
tánně vyrostla, a pravidly, která byla uvědoměle udělána, neboť většina právních 
pravidel také nejprve nebyla vytvořena uvědoměle. Je to spíše rozlišení mezi pravidly, 
na která by měla určená autorita aplikovat uznávaný postup jejich prosazování, a 
těmi, na které ne, a tudíž je to rozlišení, které by ztratilo veškerý význam, kdyby se 
měla prosazovat všechna uznávaná pravidla chování včetně všech těch pravidel, která 
společenství považuje za morální pravidla. Avšak to, která pravidla by se měla 
prosazovat a měla by se tudíž považovat za právo, je určováno nejenom specifickým 
stanovením některých konkrétních pravidel jako autoritativně prosaditelných, nýbrž 
často vyplývá ze vzájemné závislosti některých skupin pravidel, kde je dodržování 
každého z nich nezbytné k dosažení toho, čemu pravidla stanovená jako prosaditelná 
již slouží: totiž zachování stále pokračujícího celkového řádu v jednáních. Jestliže se 
takováto pravidla prosazují proto, že slouží řádu, na jehož existenci se všichni 
spoléhají, pak to neodůvodňuje prosazování jiných uznávaných pravidel, která se exis
tence tohoto mezilidského řádu v jednáních tímto způsobem nedotýkají.

Může jinými slovy existovat soubor pravidel, jejichž pravidelné dodržování pro
dukuje řád ve faktech jednání a některá z nich již mají právní platnost udělenou jim 
autoritou, zatímco některá mohou být dodržována pouze de facto nebo mohou být 
pouze implicitní v těch již právně platných v tom směru, že právně platná dosáhnou 
svého účelu jen tehdy, když se dodržují i ta implicitní. Udělení platnosti jistým 
pravidlům se tudíž musí považovat za něco, co opravňuje soudce brát za stejně platná 
i ta, která jsou v nich implicitní, ačkoli nikdy předtím nebyla specificky potvrzena 
zákonodárcem nebo rozhodnutím soudního dvora.
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"Přirozené právo"
Jedním z hlavních zdrojů zmatku na tomto poli je, že všechny teorie, které 

oponují právnímu pozitivismu, dostávají stejnou nálepku a jsou házeny do jednoho 
pytle se zavádějícím jménem "přirozené právo", ačkoli některé z nich nemají navzá
jem společného nic kromě své opozice vůči právnímu pozitivismu. Na této falešné di
chotomii nyní neústupně trvají hlavně pozitivisté, protože jejich konstruktivistický 
přístup jim dovoluje pouze to, aby právo považovali buďto za produkt vědomého 
vytváření nějaké lidské, nebo nějaké nadlidské inteligence.74 Avšak, jak jsme viděli, 
termín "přirozený" se dříve používal ke tvrzení, že právo není produktem žádného 
racionálního vytváření, nýbrž produktem procesu vývoje a přirozeného výběru, 
nezamýšleným produktem, jehož funkcím se můžeme , učit rozumět, jehož současný 
význam však může být zcela odlišný od úmyslu jeho tvůrců.

Stanovisko zastávané v této knize by tudíž pozitivisté asi také označili za teorii 
přirozeného práva. I když je však pravda, že zde rozvíjíme výklad, který v minulosti 
někteří z jeho zastánců nazývali "přirozený", je to termín ve svém běžném užívání tak  
zavádějící, že je třeba se mu vyhnout. I dnes se, pravda, termíny "přirozený" a 
"přirozenost" užívají v mnoha zcela odlišných smyslech, je to však další důvod k tomu, 
abychom se mu ve vědecké diskusi vyhnutli. Když užíváme termíny "přirozenost" nebo 
"přirozený" k označení trvalého řádu vnějšího nebo materiálního světa a stavíme to 
proti tomu, co je nadpřirozené nebo umělé, jasně míníme něco jiného než co máme 
na mysli, když je užíváme, abychom řekli, že něco je součástí přirozenosti předměu. 
Zatímco v tom prvním smyslu kulturní jevy jasně přirozené nejsou, v tom druhém 
smyslu může konkrétní kulturní jev jasně být součástí přirozenosti jistých kulturních 
struktur nebo být od nich neoddělitelný.

Ačkoli je neodůvodněné představovat pravidla správného chování jako přirozená 
v tom smyslu, že jsou součástí vnějšího a věčného řádu věcí nebo natrvalo 
zabudováno do neměnné přirozenosti člověka nebo dokonce v tom smyslu, že mysl 
člověka je jednou provždy utvořena tak, že ta konkrétní pravidla chování musí 
přijmout, tak z toho nevyplývá, že pravidla chování, kterými se skutečně řídí, musejí 
být produktem jeho uvědomělého výběru; nebo že je schopen formovat společnost 
tím, že přijme jakákoli pravidla, pro která se rozhodne; nebo že tato pravidla mu 
nemusejí být dána nezávisle na vůli jakékoli osoby a že v tomto smyslu neexistují 
"objektivně". Často se má za to, že pouze to, co je univerzálně pravdivé, lze považovat 
za objektivní fakt, a že všechno to, co je pro konkrétní společnost specifické, nemůže 
tudíž být za takové považováno.76 To však určitě nevyplývá z obyčejného významu 
termínu "objektivní". Názory a mínění, které utvářejí společenský řád, stejně jako 
výsledný řád této společnosti samotný, nezávisejí na rozhodnutí žádné osoby a často 
nebudou změnitelné žádným konkrétním volním aktem; a v tomto smyslu se musejí 
považovat za objektivně existující fakt. Ty výsledky lidského jednání, které nejsou 
přivozeny vědomým lidským utvářením, nám tudíž mohou opravdu být objektivně 
dány.

Evoluční přístup k právu (a ke všem ostatním společenským institucím), který se 
zde zastává, má tudíž stejně tak málo co dělat s racionalistickými teoriemi 
přirozeného práva jako s právním pozitivismem. Zamítá jak interpretace práva jako 
výtvoru nadpřirozené síly, tak jeho interpretaci jako uvědomělého výtvoru nějaké lid-
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ské mysli. V žádném smyslu nestojí mezi právním pozitivismem a většinou teorií 
přirozeného práva, nýbrž se ode všech liší rozměrem, který je jiný než ten, jímž se 
obě skupiny liší navzájem.

Opět se zde nemůžeme pustit do zkoumání metodologické námitky, kterou by 
stoupenci čisté teorie práva proti tomuto postoji asi vznesli, že to totiž není právnická  
"věda o normách”, nýbrž to, co by označili za sociologii práva.77 Odpovědí na toto 
tvrzení stručně je, že i k tomu, aby se zjistilo, co v daném společenství skutečně 
právem je, potřebuje nejenom vědec, nýbrž také soudce teorii, která platnost práva 
neodvozuje logicky z nějakých fiktivních "základních norem", nýbrž která vysvětluje 
funkci tohoto práva; protože právo, které bude muset soudce často vyhledávat, může 
spočívat v nějakém ještě neartikulovaném pravidle, jež slouží téže funkci jako ne
sporně přijímaná právní pravidla - totiž napomáhat neustálému znovuutváření 
skutečně existujícího spontánního řádu.7®

Právo a suverenita
Nyní není třeba mnoho dodávat k tomu, co bylo řečeno výše (sv. I., kap. IV., str. 

126) o pojmu suverenity, který hraje tak ústřední roli v pozitivistické právní teorii. 
Zde nás zajímá hlavně proto, že jeho pozitivistická interpretace jako nutně 
neomezené moci nějaké nejvyšší zákonodárné autority se stala jednou z hlavních 
opor teorie suverenity lidu nebo neomezených pravomocí demokratického záko
nodárství. Pro pozitivistu, který definuje právo tak, aby udělal jeho materiální obsah 
závislým na volním aktu zákonodárce, se toto pojetí vskutku stává logickou nutností. 
Jestliže se termín právo užívá v tomto smyslu, jakékoli právní omezení moci 
nejvyššího zákonodárce je z definice vyloučeno. Jestliže však moc zákonodárce není 
odvozena z nějaké fiktivní základní normy, nýbrž ze stavu všeobecně rozšířeného 
mínění, které se týká druhu pravidel, jež je oprávněn stanovovat, jeho moc může být 
docela dobře omezena bez zasahování vyšší autority schopné vyjadřovat explicitní 
volní akty.

Logika pozitivistické argumentace by byla přesvědčivá jen tehdy, kdyby její 
tvrzení, že veškeré právo je odvozeno z vůle zákonodárce, znamenalo pouze to, že 
jeho platnost je odvozena z určitého aktu uvědomělé vůle a neznamenalo zároveň, že 
je takto, jak tomu je v Kelsenově systému, odvozen i jeho obsah. Tak tomu však ve 
skutečnosti často není. Zákonodárce ve své snaze udržovat existující řád nemůže vzít 
jakákoli pravidla, která mu přijdou pod ruku, a podle své libosti jim udělit platnost, 
jestliže chce svého záměru dosáhnout. Jeho moc není neomezená, protože spočívá na 
faktu, že některá pravidla, která ustavuje jako prosaditelná, považují občané za 
správná, a tím, že tato pravidla sám přijímá, se nutně omezuje jeho moc vynucovat 
platnost jiných pravidel.

Pojem suverenity, podobně jako pojem "státu", může být nepostradatelným 
nástrojem mezinárodního práva - ačkoli si nejsem jist, že když tento pojem přijmeme 
v této věci za své východisko, že tím neučiníme samotnou myšlenku mezinárodního 
práva bezesmyslnou. Avšak pro úvahy o problému vnitřního charakteru právního 
řádu se oba pojmy zdají být stejně tak zbytečné jako zavádějící. Celé dějiny konstitu-
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cionalismu, alespoň od Johna Locka, které spadají v jedno s dějinami liberalismu, 
jsou dějinami boje proti pozitivistickému pojetí suverenity a příbuznému pojetí 
všemohoucího státu.

Poznámky
• PAUL VINOGRADOFF, Common-Sense in Law, (London a New York, 1914), str. 70. Srovnej též 

tamtéž str. 46 a dále:
Problém spočívá v povolení takového výkonu vůle každého člověka, kletý je slučitelný s výkonem 
ostatních vůlí ... Právo je omezením svobody jednání jednoho člověka, aby nedošlo ke kolizi s 
jinými lidmi... Ve společenském životě, jak víme, se lidé musejí nejenom vyhýbat kolizím, nýbtž i 
nejrůznějšími způsoby zařizovat spolupráci, a jedním společným rysem všech těchto forem 
spolupráce je omezení individuálních vůlí v zájmu dosažení společného účelu.

A str. 61 a dále: "Sotva můžeme právo definovat lépe, než když řekneme, že je to prostor jednání 
určený jednotlivé vůli v rámci společenského řádu ustaveného zákonem". Ve třetím vydání, které připravil 
H.G. Hamburg, (London, 1959), se tyto pasáže vyskytují na str. 51, 34 a dále a 45.

1 Viz FRANZ BOEHM, "Společnost soukromého práva a tržní hospodářství", Ordo XVII., 1966, str. 75- 
151, a "Právní stát a stát sociálního blahobytu", v Reden und Schrifien, E.S. Mestmácker (red.), 
(Karlsruhe, 1960), str. 102 a dále.

2 K interpretaci spravedlnosti jako vlastnosti spíše skutečného stavu věcí než lidského jednání srovnej 
HANS KELSEN, What is Justice? (California, 1957), str. 1:

Spravedlnost je v první řadě možná, nikoli však nutná kvalita společenského řádu upravujícího 
vzájemné vztahy lidí. Teprve druhotně je lidskou ctností, jelikož člověk je spravedlivý, jestliže 
jeho chování odpovídá normám společenského řádu, o nichž se má za to, že jsou spravedlivé ... 
Spravedlnost je společenským štěstím. Je to štěstí zaručeně společenským řádem.

Podobně A. BRECHT, Political Theory, (Princeton, 1959). str. 146:
Postuláty spravedlnosti se obecně vyjadřují ve formě nějakého žádoucího stavu věcí, například 
stavu, v němž by byla ustavena rovnost nebo "větší" rovnost ... I když nejsou postuláty 
spravedlnosti vyjádřeny v této formě, mohou být do ní převedeny.

3 Srovnej H.L.A. HART, The Concept of Law, (Oxford, 1961), str. 195. "Neexistují zavedené principy 
zakazující použít slova "právo" v systémech, v nichž neexistují centrálně organizované sankce*. Hart 
dělá důležité rozlišení mezi "primárními pravidly", za nichž "se od lidských bytostí požaduje 
podniknout určitá jednání, nebo se jich zdržet, ať už si to přejí nebo ne* (str. 78) a "sekundárními 
pravidly zjišťování odchylek a soudního rozhodování", tj. pravidly organizace, která byla utvořena k 
prosazení pravidel chování. Ačkoli je to nanejvýše důležité, je pro mě obtížné považovat vznik tohoto 
rozlišení za "rozhodující krok z předlegálního do legálního svita" (str. 91) či považovat charakterizování 
práva "jako jednoty primárních závazných pravidel a sekundárních pravidel* (tamtéž) za něco 
užitečného.

4 Bylo by možné se donekonečna přít o to, zda právo je nebo není "systémem pravidel", je to však velkou 
měrou terminologická otázka. Rozumí-li se "systémem pravidel" soubor artikulovaných pravidel, pak by 
to určitě netvořilo celek práva. RÓNA.LD M. DWORKIN, jenž v eseji nazvaném "Je právo systémem 
pravidel?" (v R.S. Summers (red.), Essays in Legal Philosophy, Oxford a California, 1968) užívá termín 
"systém" jako ekvivalent "souboru" (str. 52) a jenž, zdá se, za pravidla přijímá pouze artikulovaná 
pravidla, přesvědčivě ukazuje, že takto interpretovaný systém pravidel by byl neúplný a požaduje k jeho 
doplnění to, co nazývá "principy". (Srovnej též ROSCOE POUND, "Proč zavést Svátek práva?", 
Harward Law School Bulletin, sv. X., č.3,1958, str. 4: "Životně důležitá, trvalá část práva je v principech 
- ve východisku uvažování, nikoli v pravidlech. Principy zůstávají relativně stálé nebo se vyvíjejí stálým 
směrem. Pravidla mají relativně krátký život. Nevyvíjejí se; odvolávají je a nahrazují jiná pravidla".). 
Termín "systém" používám raději pro soustavu pravidel, která jsou navzájem přizpůsobená a mají 
pořadí důležitosti, a samozřejmě do "pravidel" zahrnují nejen artikulovaná, nýbrž také ještě 
neartikulovaná pravidla, která jsou v systému implicitní nebo musejí být teprve nalezena, aby uvedla 
různá pravidla do souladu. A tak zatímco zcela souhlasím s podstatou argumentace profesora 
Dworkina, ve své terminologii tvrdím, že právo je systémem (a nikoli pouhou sbírkou) (artikulovaných 
a neartikulovaných) pravidel.

5 Obecně formulována se tato myšlenka objevuje v anglické literatuře přinejmenším už v 18. století a 
zvláště jí vyjádřil WILLIAM PALEY ve svých Principles of Moral and Political Philosophy (1785, nové 
vydání, London, 1824), str. 348: "obecné zákony se dělají... bez toho, že by se předvídalo, koho by se
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mohly dotknout" a ve své moderní formč se navrací v C.K. ALLEN, Law in the Making (6. vydání, Lon
don, 1958), str. 367: "právní pravidlo, podobně jako každý druh pravidla, směřuje ke zevšeobenění pro 
nekonečný počet případě určitého druhu". Nejsystematičtěji byla rozvinuta v té kontinentální (hlavně 
německé) diskusi o rozlišování mezi zákonem v "materiálním" a zákonem v pouze "formálním" smyslu, 
na níž jsme se odvolávali výše (pozn. 24 ke kapitole VI.) a patrně ji tam zavedl HERMANN 
SCHULZE, Das Preussische Staatsrecht, (Leipzig, 1877), sv. II., str. 209: "Ideálu obecnosti je učiněno 
zadost, když se pravidlu logicky zcela podřídí neurčitý počet nepředvídatelných případů". (Viz též 
tamtéž na str. 205 odkazy na ranější relevantní spisy). Z pozdějších prací viz zejména ERNST 
SELIGMANN, Der Begriff des Gesetzes im materiellen und formallen Sinn, (Berlin, 1886), str. 63: 
"Ve skutečnosti je podstatou právního zákona to, že je abstraktní a pořádá nepředvídatelný počet 
případů". M. PLANIOL, Traité élémentaire de Droit Civil (12. vydání, Paris, 1937), str. 69: "Zákon je 
ustanoven natrvalo pro neurčitý počet činů a faktů,... je to závazné rozhodnutí trvalého charakteru pro 
neznámo kolikeré použití". Z. GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeít des schweizerischen 
Bundesgerichts, (Zurich, 1933), str. 99: "Obecně abstraktní je každé ... nařízení ustanovené pro neurčitý 
počet osob v neurčitém počtu případů"; a Allgemeine Lehre des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts 
od téhož autora, (Ziirich, 1960), str. 5: "Taková vazba nositele státní moci na obecné, abstraktní 
předpisy, které platí pro neurčitý počet lidí a upravují neurčitý počet případů bez ohledu na nějaký 
určitý jednotlivý případ nebo nějakou určitou osobu ..." W. BURCKHARDT, Einfůhrung in die 
Rechtswissenschaft (2. vydání, Ziirich, 1948), str. 200: "Povinnosti, které zákon ukládá soukromníkům, 
musejí (v protikladu k povinnostem úředníků) být předepsány předem pro neurčitý počet možných 
případů"; H. KELSEN, Reine Rechtslehre (2. vydání, Wien, 1960), str. 362-3: "Norma je obecná, když 
... platí v předem neurčeném počtu stejných případů ... V tomto směru je analogická s abstraktním 
pojmem"; DONATO DONATT, "Vlastnosti zákona v materiálním smyslu" Rivista di Diritto Publico, 
1911) a přetištěné v Scritti di Diritto Publico, Padua, 1961, sv. II.) str. 11 separátu: "Tato obecnost dojde 
pochopení nikoli jako smyslové zjednodušení mnohosti, nýbrž naopak v oné univerzálnosti. Obecný 
příkaz, jinými slovy, není takový, který se týká mnohosti osob nebo jednání, nýbrž takový, který se týká 
osob nebo jednání pouze univerzálně, to jest nikoli takový, který se týká určitého a určitelného počtu 
osob nebo jednání, nýbrž který se týká neurčitého a neurčitelného počtu osob nebo jednání".

6 Všechny tyto vlastnosti práva v úzkém smyslu byly objasněny v rozsáhlé kontinentální diskusi o 
rozlišování mezi tím, co bylo nazváno zákonem v "materiálním* a zákonem v pouhém "formálním" 
smyslu, avšak často se s nimi chybně nakládalo jako s alternativními nebo dokonce jako s navzájem 
neslučitelnými kritérii zákona v "materiálním" smyslu. Viz P. LABAND, Staatsrecht des deutschen 
Reiches (5. vydání, Tubingen, 1911-14), II., str. 54 až 56; E. SELIGMANN, Der Begriff des Gesetzes im 
materiellen und formellen Sinn, (Berlin, 1886); A. HAENEL, Studiem zum deutschen Staatsrecht, sv. II.: 
Gesetz im formellen und materiellen Sinne, (Leipzig, 1888); L. DUGUIT, Traité de droit constitution^ (2. 
vydání, Paris, 1921); R. CARRÉ DE MALBERG, La Loi: Expression de la volonté générale (Paris, 
1931); a DONATO DONATI, "Vlastnosti zákona v materiálním smyslu", Rivista di Diritto Publico, 
1911, přetištěno v autorových Scristatti di Diritto Publico, (Padua, 1961). Nejznámější definicí zákona v 
materiálním smyslu je pravděpodobně definice, kterou předložil GEORG JELLINEK, Gesetz und 
Verordnung, (Freiburg, 1887), str. 240:

Je-li bezprostředním účelem zákona vzájemně vymezit sféry svobodné činnosti osob, je-li nařízen 
kvůli společenskému vyznačení mezí, obsahuje tak ustanovení právní zásady, pak je také 
zákonem v materiálním smyslu; má-li však jiný účel, není to materiální, nýbrž pouze formální 
zákon, který je podle svého obsahu charakterizován jako ustanovení nějakého správního aktu 
nebo jako právní výrok.

7 Viz kromě citace P. VINOGRADOFFA ze záhlaví této kapitoly zejména F.C. SAVIGNY, System des 
heutigen Rbmischen Rechts, sv. I., (Berlin, 1840), str. 331-2:

Mají-li ovšem svobodné bytosti při takovémto styku vedle sebe existovat, vzájemně se 
podporovat, ve svém rozvoji si nepřekážet, je to možné jen uznáním neviditelné hranice, uvnitř 
které získává život a činnost každého bezpečný, svobodný prostor. Pravidlo, kterým jsou ony 
hranice určovány a jejichž prostřednictvím je určen i tento svobodný prostor, je právo.

Také P. LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches (4. vydání, Tubingen, 1901), sv. II., str. 64, 
kde připisuje státu úkol, "určovat hranice a meze přirozené svobody počínání jednotlivců vyžadované 
vzájemným pospolitým životem lidí". J.C. CARTER, Law, Its Origin, Growth, and Function, (New York 
a London, 1907), str. 133-4: "Zvyk takto podporovaný a prosazovaný se stává počátkem práva. Přímou a 
nutnou tendencí tohoto omezování bylo vyznačit meze individuálního jednání, v jejichž rámci by se 
každý člověk mohl svobodně pohybovat, aniž by vyvolával protesty druhých. Zde se ve své nejranější a 
nejjednodušší formě ukazuje funkce práva". J. SALMOND, Jurisprudence (10. vydání pořízené G. 
Williamsem, London, 1947), str. 62: "Pravidlo spravedlnosti určuje sféru individuální svobody v rámci 
mezí, které jsou v souladu s obecným blahobytem lidstva. V rámci sféry svobody vymezené takto 
každému pravidlem spravedlnosti je člověku ponechána volnost sledovat svůj vlastní zájem v souladu s
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pravidlem moudrosti". H. LÉVY-ULLMAN, La Définition de droit, (Paris, 1917), str. 165: "Právo tedy 
budeme definovat takto: vymezení toho, co lidé a jejich skupiny mohou svobodně dělat a co nesmějí 
dělat, aniž by se vystavili odsouzení, exekuci a zvláštnímu použití síly". DONATO DONATI, 
"Vlastnosti zákona v materiálním smyslu", Rivista di Diritto Publico, 1911 a přetištěné v autorových 
Scritti di Diritto Publico, (Padua, 1961), sv. II., str. 23 separátu článku:

Funkce práva se vysvětluje vymezením různých sfér příslušných každému členu společnosti. 
Lidská společnost se tudíž přeměňuje ze společnosti anarchické ve společnost uspořádanou tím, 
že zasáhne vůle nařizující určit okruh činností každého: jak činností dovolených, tak činností 
povinných.

8 ADAM SMITH, The Theory of Moral Sentiments, (London, 1801), část VI., odd. II., úvod ke sv. II., str. 
58:

Moudrost každého státu nebo společenství se snaží jak jen může používat síly společnosti k 
tomu, aby se těm, kteří podléhají jeho autoritě, zabránilo v poškozování a narušování štěstí 
druhého. Pravidla, která k tomuto účelu ustavuje, jsou občanským a trestním právem každého 
jednotlivého státu nebo země.

9 Důraz na prvotnost nespravedlnosti se objevuje už u Herakleita (viz J. BURNET, Early Greek 
Philosophy, 4. vyd., London, 1930, str. 166) a jasně jej formuloval ARISTOTELES v Nicomachean 
Ethics, 1134a: "Právo existuje pro lidi, mezi nimiž je nespravedlnost". V moderní době se často objevuje 
znovu, např. v LA ROCHEOUCAULD, Maximes (1665), č. 78: "Láska ke spravedlnosti je jen obavou, 
že utrpíme nespravedlnosti” a markantní se stává s Davidem Humem, Immanuelem Kantem a 
Adamem Smithem, jimž pravidla správného chování slouží hlavně k vymezení a ochraně individuálních 
oblastí. L. BAGOLIN1, La Simpatia nella morale e nel diritto, (Bologna, 1952), str. 60, dokonce 
označuje pojednávání o "problémech práva a spravedlnosti z hlediska nespravedlnosti" za zvláštní 
charakteristiku myšlení Adama Smithe. Srovnej Smithovu Theory of Moral Sentiments (1759), část II., 
odd. II., kap. I., sv. I., str. 165 vydání z r. 1801: "Pouhá spravedlnost je ve většině případů jen negativní 
ctností a pouze nám zabraňuje poškozovat našeho souseda. Člověk, který se čistě jen zdržuje útoku na 
osoby, majetek nebo pověst svých sousedů, má určitě malou pozitivní zásluhu. Naplňuje však všechna 
pravidla toho, co se zvláště nazvalo spravedlností, a dělá všechno, k čemu ho mohou jemu rovní zcela 
náležitě přinutit, nebo za co ho mohou potrestat pokud by tak nečinil. Často můžeme naplňovat 
všechna pravidla spravedlnosti tím, že v klidu sedíme a nic neděláme." Srovnej též ADAM 
FERGUSON, Institutes of Moral Philosophy, (Edinburgh, 1785), str. 189: "Základní zákon morálky, 
začne-li se aplikovat na jednání lidí, je prohibitivní a zakazuje dopouštět se zlého"; JOHN MILLAR, 
An Historical View of the English Government, (London, 1787), citováno v W.C. LEHMANN, John 
Millar of Glasgow, (Cambridge, 1960), str. 340: "Spravedlnost nevyžaduje nic více, než abych se zdržel 
poškozování svého souseda", Podobně J.-J. ROUSSEAU, Émile (1762), kniha II.: "Nejvznešenější 
ctnost je negativní; říká nám, že nikdy nikomu nemáme dělat zlo*. Zdá se, že tento názor byl rozšířen 
také mezi právníky, takže F.C. VON SAVIGNY, System des Heutigen Rómischen Rechts, I., (Berlin, 
1840), str. 332 mohl číči, že "mnozí však při hledání pojmu práva vycházejí z opačného stanoviska, z 
pojmu bezpráví. Bezpráví je pro ně porušením svobody cizí svobodou, které je na překážku lidskému 
rozvoji a musí být proto odstraněno jako zlo*.

V 19. století byli výmluvnými reprezentanty tohoto názoru filozof Arthur Schopenhauer a ekonom 
Frédéric Bastiat, kterého možná Schopenhauer nepřímo ovlivnil. Viz A. SCHOPENHAUER, Pererga 
und Paralipomena, II., 9. *K právní nauce a politice*, v Samtliche Werke, A. HŮBSCHER (red.), 
(Leipzig, 1939), sv. VI., str. 257: "Pojem práva je totiž stejně tak jako pojem svobody negativní, jeho 
obsahem je pouhá negace. Pojem bezpráví je pozitivní, má stejný význam jako poškozování v nejširším 
smyslu, tedy jako laesio." F. Bastiat, La Loi (1850), v Ouvres Completes, (Paris, 1854), sv. IV., str. 35: 
"Je to tak pravda, jako když se řekne, jak jsem si povšimnul díky jednomu z mých přátel, že účelem 
práva je zjednat vládu spravedlnosti, to je když se použije výrazu, který není naprosto přesný. Bylo by 
třeba říci: Účelem práva je zabránit vládě nespravedlnosti. Vskutku, vlastní existenci nemá spravedlnost, 
nýbrž nespravedlnost. Spravedlnost vyplývá z nepřítomnosti nespravelnosti." Srovnej též J.S. MILL, 
Utilitarianism (1861, J. PLAMENATZ (red.), Oxford, 1949), str. 206: "neboť spravedlnost, podobně 
jako mnoho jiných morálních vlastností, je nejlépe definovaná svými zápory".

Později mezi filozofy zdůrazňoval totéž Max SCHELER. Viz jeho Formalismus in der Ethik und die 
matcrielle Wertethik, (3. vydání, 1927) str. 212: "Nikdo tudíž nemůže říci ( při přesné redukci), co právní 
řád býti má (nebo co spravedlivé jest), nýbrž pouze to, co býti nemá (nebo co spravedlivé není). Když 
je něco v rámci právního řádu stanoveno pozitivně, když je něco redukováno na čisté spravedlivé a ne
spravedlivé jednání, tak je to vždy nespravedlivé jednánP. Srovnej též LEONHARD NELSON, Die 
Rechtswissenschaft ohne Recht, (Leipzig, 1917), str. 133 o "pojetí práva ... kde právo ... má význam 
negativní podmínky omezující hodnotu možného pozitivního účelu"; a tamtéž str. 151 o "pochopení 
negativního charakteru práva (ktreré jen omezuje hodnoty)".
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Ze současných autorů srovnej dále L.C. ROBINS, The Theory of Economic Policy, (London, 1952), 
str. 193: "Klasický liberál navrhuje jakousi dčlbu práce: stát má předepisovat to, co jednotlivci nemají 
dělat, jestliže si nemají překážet v cestě, zatímco občanům má být ponechána volnost dělat všechno, co 
není zakázané. Státu připadá úkol stanovovat.formální pravidla, občanům odpovědnost za podstatu 
speicifického jednání". KE. BOULDING, The organizational Revolution, (New York, 1953) str. 83: 
"ObtS je, zdá se, v tom, že "spravedlnost" je negativní pojem: to jest, není to spravedlnost, co vede k 
jednání, nýbrž nespravedlnost nebo nespokojenost." MC GEORGY BUNDY, "Laikův názor na 
náležitý proces" (due process ... narážku na článek v ústavě USA, kde se zaručuje právo každého na 
náležité, právu odpovídající zacházení ze strany státu (pozn. překl.). in A.E. SHUTERLAND (red.), 
Goverment under Law, (Harvard, 1956), str. 365: "Myslím si proto, že právnímu procesu se lépe 
porozumí nikoli jako zdroji čisté a pozitivní spravedlnosti, nýbrž spíše jako nedokonalému léku proti 
velkému zlu ... Nebo můžeme o právu přemýšlet ne jako něčem dobrém o sobě samém, nýbrž jako o 
nástroji, který svou hodnotu neodvozuje ani tak od toho, co vytváří, jako od toho, čemu zabraňuje ... 
Od soudů se nepožaduje, aby dělaly spravedlnost, nýbrž aby poskytovaly určitou ochranu proti hrubé 
nespravedlnosti". BERNARD MAYO, Ethics and Moral Life, (London, 1958), str. 204: "Až na jisté 
zjevné výjimky ... je funkcí práva něčemu zabraňovat*. H.LÁ. HART, The Concept of Law, (Oxford, 
1961), str. 190: "Společným požadavkem vůči právu a morálce většinou není to, aby poskytovaly aktivní 
služby, nýbrž aby obsahovaly sebeomezení, která jsou zpravidla formulována v negativní formě jako 
zákazy". LON L. FULLER, The Morality of the Law, (Yale, 1964), str. 42: "Povinnosti vůči jiným 
osobám obecně v rámci čehosi, co bychom mohli nazvat základní morálkou společenského života ... 
normálně vyžadují pouze sebeomezení nebojsou, jak říkáme, svou povahou negativní". J.R. LUCAS, 
The Principles of Politics, (Oxford, 1966), str. 130:

Tváří v tvář lidské nedokonalosti vytváříme vládu zákona částečně z postupů určených nikoli k 
zajišťování absolutní spravedlnosti, nýbrž k tomu, aby byly ochranou proti nejhoršímu druhu 
nespravedlnosti. Spíše nespravedlnost než spravedlnost "nosí kalhoty" v politické filozofii, 
protože tím, že jsme omylní, nemůžeme říci předem, jaké vždy bude to spravedlivé rozhodnutí, a 
protože žijeme mezi sobeckými lidmi, nemůžeme vždycky zajistit, že bude vykonáno, takže kvůli 
určitosti volíme negativní přístup a stanovujeme postupy spíše tak, abychom se vyhnuli některým 
pravděpodobným formám nespravedlnosti, než abychom dosáhli všech forem spravedlnosti.

K celému problému viz zejména E.N. CAHN, The Sense of Injustice, (New York, 1949), který 
definuje "spravedlnost* (str. 13 a dále) jako "aktivní proces nápravy pocitu nespravedlnosti nebo 
zbraňování tomu, co by dalo vzniknout pocitu nespravedlnosti*. Viz též formulaci Lorda Atkina 
citovanou A.L. GOODHARTEM, English Law and the Moral Law, (London, 1953), str. 95: "pravidlo, 
že máte milovat svého bližního, nabývá v právu znění, že svému bližnímu nesmíte škodit".

10 Viz A.L. GOODHART, cit. dílo, str. 100 a J.B. AMES, "Právo a morálka", Harward Law Review, 
XXIL, 1908-9, str. 112.

11 Viz odstavec 330c německého trestního zákoníka přičleněný v roce 1935, podle něhož bude potrestán 
"každý,'kdo v případě nehody, obecného ohrožení nebo nouze neposkytne pomoc, ačkoli je jí 
zapotřebí a lze jí od něho rozumně očekávat, zvláště může-li jí poskytnout, aniž se tím uvede do 
vážného nebezpečí nebo zanedbá jiné důležité povinnosti*.

12 Tato "obecná povinnost pomáhat jiným a vydržovat je", která je MAXEM GLUCKMANEM, (Politics, 
Law and Ritual in Tribal Society, London, Chicago, 1965, str. 54) označována za charakteristiku 
kmenové společnosti a zejména skupiny spojené příbuzenstvím, a jejíž nepřítomnost se velké 
společnosti obecně vytýká, je s velkou společností neslučitelná a její vypuštění je součástí ceny, kterou 
platíme za dosažení širšího mírového řádu. Tato povinnost může existovat jen vůči konkrétním 
známým lidem - a ačkoli ve velké společnosti může docela dobře být morálním závazkem vůči lidem, 
které jsme si sami zvolili, nemůže být prosazována v podmínkách pravidel stejných pro všechny.

13 Srovnej PAUL A. FREUND, "Sociální spravedlnost a právo", v RICHARD B. BRANDT (red.), 
Social Justice, (Englewood Cliffs, New Jersey, 1962) str. 96: "Rozumná očekávání jsou obecněji spíše 
základem než produktem práva, stejně tak jako jsou základnou kritiky pozitivního práva a proto i 
základem práva v procesu jeho vznikání".

14 I. KANT, Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, I., 2, odst. 2: "Občanská ústava je zde výhradně právním 
stavem, jehož prostřednictvím se bytí jen zajišťuje, ne však skutečně činí nebo určuje. - Všechny 
záruky tak bvtí každého (které se mu zajišťuje) již předpokládají". V překladu, který pořídil JOHN 
LADD (The Metaphysical Elements of Justice, Indianapolis, 1965, str. 65): "Občanská výchova pouze 
poskytuje právní podmínku, za níž je vlastnictví každé osoby zabezpečeno a je jí zaručeno, avšak 
konkrétně nestanovuje a neurčuje, co tímto vlastnictvím má být".

16 Pouze touto interpretací je slavná Ulpianova formule (Dig. 1,1.10) "Iustitia est constans et perpetua 
voluntas suum cuique tribuere" (Spravedlnost je stálou a vytrvalou vůlí přisuzovat každému to, co je 
jeho) ochráněna před tím, aby se nestala tautologií. Není bez zajímaosti, že Ulpian v této větě zcela 
zřejmě nahradil slovem voluntas statrší termín označující duchovní postoj: viz CICERO, De
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Irtveniione, II., 35,160: "Iustitia est habitus animi, communi utilitate conservata, suum cuique tribuens 
dignitatem* (Spravedlnost je povaha ducha, k obecnímu prospěchu udržovaná, každému přisuzující to, 
čeho je hoden).

17 JOHN W. CHAPMAN, "Spravedlnost a slušnost”, Nomos VI., str. 153,1963.
18 D. HUME,y4» Enquiry concerning the Principles of Morals, Works IV., str. 274.

Všechny přirozené zákony, které regulují vlastnictví, stejně jako občanské zákony, jsou obecné a 
vztahují se jen k podstatným okolnostem případu, aniž betou v úvahu charakter situace a vztahy 
dotčených osob nebo jakékoli jednotlivé důsledky, které by mohly vzejít z rozhodnutí těchto 
zákonů, v jakémkoli jednotlivém případě, který nabízejí. Bez rozpaků zbaví dobročinného muže 
veškerého jeho majetku, byl-li získán chybně a bez řádného nároku; aby ho udělily sobeckému 
lakomci, který již shromáždil hromadu nadbytečného bohatství. Veřejný užitek vyžaduje, aby 
bylo vlastnictví regulováno obecnými neměnnými pravidly, a ačkoli se přijímají taková pravidla, 
jež onomu veřejnému užitku napomáhají nejlépe, je nemožné, aby zabránila všem jednotlivým 
tvrdostem nebo způsobila, že z každého individuálního případu budou plynout blahodárné 
důsledky. Stačí, je-li celý plán nebo schema bezpodmínečně na podporu občanské společnosti a 
jestliže tím podíl dobra vcelku o mnoho převažuje podíl zla.

19 Srovnewj JOHN RAWLS, "Ústavní svoboda a pojem spravedlnosti", Nomos VI., Justice, (New York, 
1963), str. 102:

Řečeno jinak, principy spravedlnosti neurčují, jaká specifická rozdělení žádoucích věcí jsou za 
daných potřeb konkrétních lidí spravedlivá. Tento úkol byl opuštěn jako'zásadně chybný a 
každopádně na něj nelze dát určitou odpověď. Principy spravedlnosti spíše určují omezení, jimž 
musejí instituce a společné činnosti vyhovět, jestliže lidé, kteří jsou v nich angažováni, nemají 
proti nim mít žádné stížnosti. Bylo-li těmto omezením vyhověno, výsledné rozdělení, ať už je 
jakékoli, může být přijato jako spravedlivé (nebo alespoň ne nespravedlivé).

20 Viz  poznámku 16 výše.
21 Srovnej D. HUME, Enquiry, Works IV., str.195: "všechny tyto instituce vznikají pouze z potřeb lidské 

společnosti".
22 D. HUME, Treatise, Works II., str. 293.
23 Leon Duguit v podání J. WALTERA JONESE, Historical Introduction to the Theory of Law, (Oxford, 

1940), str. 114.
24 Viz MJ. GREGOR, Laws of Freedom, (London, 1964), str. 81. Sronej též výklad o několik odstavců 

výše, že "právní zákony ... nám pouze zakazují používat jisté prostředky k dosahování jakýchkoli cílů, 
které máme", a str. 42, kde se popisuje charakter Kantova negativního testu spravedlivého práva jako 
"pouhého omezení svobody prostřednictvím formální podmínky jejího naprostého souladu se sebou 
samou*.

Této skvělé knize vděčím za to, že jsem si uvědomil, jak těsně souhlasí mé závěry s Kantovou 
filozofií práva, kterou jsem až na příležitostná nahlédnutí seriózně nestudoval od svých studentských 
let. To, co jsem až do té doby, než jsem četl knihu slečny Gregorové, neviděl, je, že Kant se ve své 
právní filozofii důsledně drží použití kategorického imperativu jako negativního testu a že se 
nepokouší, tak jak se o to pokouší ve své filozofii morálky, používat jej jako premisy pro proces de
dukce, jehož prostřednictvím má být odvozen pozitivní obsah morálních pravidel. Toto mi velmi silně 
naznačuje, i když pro to nemohu nabídnout žádný důkaz, že Kant pravděpodobně neodhalil, jak se má 
všeobecně za to, princip kategorického imperativu v morálce, a poté jej aplikoval na právo, nýbrž že 
spíše základní představu nalezl v Humeově pojednání o vládě zákona a pak ji aplikoval na morálku. 
Zatímco se mi však Kantovo brilantní pojednání o vývoji ideálu vlády zákona s jeho důrazem na 
negativní a na cíli nezávislý charakter právních pravidel zdá být jedním z jeho trvalých výdobytků, jeho 
pokus přeměnit to, co je v právu testem spravedlnosti, jenž má být aplikován na existující soubor 
pravidel, na premisu, z níž může být deduktivně odvozen systém morálních pravidel, se nutně musel 
nezdařit.

25 KARL R. POPPER, The Logic of Scientific Discovery, (London, 1955), The Open Society and its 
Enemies (zejména 4. vydání, Princeton, 1963) a Conjectures and Refutations (2. vydání, London, 1965).

26 Srovnej např. výrok G. Radbrucha citovaný níže v poznámce 69.
27 Viz úplný popis tohoto vývoje v JOHN H. HALLOWELL, The Decline of Liberalism as an Ideology 

with Particular Reference to German Politico-Legal Thought, (California, 1943), zvláště str. 77 a 111 a 
dále. Hallowell jasně ukazuje, jak vůdčí liberální právní teoretikové v Německu koncem 19. století tím, 
že přijímali právní pozitivismus, jenž pohlížel na veškeré právo jako na uvědomělý výtvor zákonodárce, 
a kteří se zajímali pouze o ústavnost zákonodárného aktu a ne o charakter stanovovaných pravidel, se 
sami připravili o jakoukoli možnost čelit nahrazení "materiálního” pouhým "formálním" právním 
státem a zároveň liberalismus tímto spojením s právním pozitivismem, s nímž je zásadně neslučitelný, 
zdiskreditovali. Uznávání tohto faktu lze též najít v raných spisech CARIA SCHMITTA, zvláště v 
jeho Die geistgeschichtliche Lage des deutschen Parlamentarismus (2. vydání, Můnchen, 1926), str. 26:
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Konstituční a absolutistické myšlení má tak v pojmu zákona svůj prubířský kámen, přirozené 
však ne v tom, co se v Německu od Labanda nazývá právo ve formálním smyslu a podle čehož se 
zákonem nazývá vše, co se uskutečňuje za spolupSsobení zástupců lidu, nýbrž ve větě určené 
logickými znaky. Rozhodujícím znakem vždy zůstává, zda je zákon obecnou racionální větou 
nebo opatřením, konkrétní jednotlivou dispozicí, rozkazem.

28 WILLIAM JAMES, Pragmatism, (reedice, New York, 1940) str. 222: "To pravdivé", stručně řečeno, je 
pouze to účelné ve způsobu našeho myšlení, právě tak jako "to správné" je pouze tím účelným ve 
způsobu našeho chování*.

29 JOHN DEWEY a JAMES TUFT, Ethics, (New York, 1908 a později); JOHN DEWEY, Human 
Nature and Conduct, (New York, 1922 a později); a Liberalism and Social Acion, (New York, vydání z 
r. 1963).

30 VILFREDO PARETO, The Mind and Society, (London a New York, 1935), odst. 1210: "Když nějaká 
osoba říká: "Ta věc je nespravedlivá", míní tím, že ta věc uráží jeho city, protože jeho city jsou ve stavu 
společenské rovnováhy, na kteiý je navyklý".

31 Srovnej H.LA. HART, cit. dílo str. 253.
32 Viz svazek I., str. 26.
33 THOMAS HOBBES, Leviathan, kap. 26, latinské vydání, (London, 1651), str. 143.
34 THOMAS HOBBES, Dialogue of the Common Laws (1681), ve Works, sv. VI., str. 26.
35 JEREMY BENTHAM, Constitutional Code(1827), ve Works, sv. IX., str. 8, a srovnej The Theory of 

Legislation, C.K. OGDEN (red.), (London, 1931), str. 8: "Původním smyslem slova zákon a obyčejným 
významem toho slova je ... příkaz vůle zákonodárce".

36 JOHN AUSTIN, Lectures on Jurisprudence, 4. vyd., (London, 1879). sv. I., str. 88 a 555. Srovnej též 
I.C., str. 773: "Práva a povinnosti politických podřízených a práva a povinnosti soukromých osob jsou 
výtvorem téhož autora, totiž suverénního státu"; též The Province of Jurisprudence Determinined, 
H.LA. HART (red.), (London, 1954), str. 124: "Přísně řečeno, každý zákon, je-li toho jména hoden, je 
pozitivní, (tj. stanovený, pozn. překl.) zákon. Neboť je stanoven nebo uložen svým individuálním nebo 
kolektivním autorem, nebo existuje z titulu ustavení neboli institucionalizace jeho individuálního nebo 
kolektivního autora".

37 HANS KELSEN, What is Justice*!, (California, 1967), str. 20. Kelsenova díla, na něž se budeme dále 
nejčastěji odvolávat, budou označena pouze rokem publikace, a to:

1935, Čistá teorie práva, Law Quarterly Review, 51.
1945, General Theory of Law and State, (Harvard).
Í9S7, What is Justice, (California).
1960, Reine Rechtslehre, 2. vydání, (Wien).

38 Kelsen sám opakovaně zdůrazňoval, že "je nemožné "chtít" něco, co neznáme* (1949, str. 34, podobně 
1957, str. 273), ale pak obchází, jak uvidíme, obtíž, kterou by to působilo jednodušším formám 
pozitivismu, tím, že se "vůle* zákonodárce omezuje na udělování platnosti pravidlu, takže 
zákonodárce, který z něěeho udělal "normu", nemusí znát obsah zákona, který "udělal*.

Prvním autorem, který tento trik použil, byl zjevně THOMAS HOBBES, viz Leviathan, kap. 
XXVI: "Zákonodárcem není ten, jehož autoritou se zákon poprvé vytvořil, nýbrž ten, z jehož autority 
jsou zákony stále zákony".

39 Námitky historiků práva, alespoň počínaje H.S. MAINEM, směřují proti pojetí práva jako příkazu 
vládce. Srovnej např. H. KANTOROWICZ, The Definition of Law, (Cambridge, 1958), str. 35: "Celé 
dějiny právní vědy, zejména práce italských glosátorů a německých pandektiků, by byly 
nesrozumitelné, kdyby se mělo právo považovat za soubor příkazů vládce*.

40 GUSTAV RADBRUCH, Rechtsphilosophie, (6. vydání, Stuttgart, 1963), str. 179: "Nedaří-li se nikomu 
zjistit, co je spravedlivé, pak musí někdo stanovit, co bude legální podle zákona. Srovnej též: A. 
BRECHT, Political Theory, (Princeton, 1959), str. 147: "Věda ... není s to rozhodnout, který stav věcí 
je skutečně spravedlivý. Mínění se různí a věda mezi nimi nemůže rozhodovat absolutními výroky*.

41 GUSTAV RADBRUCH, "Od individualistickčho k sociálnímu právu" (1930), přetištěno v Der 
Ménsch im Recht, (Gottingen, 1957), str. 39: "Pro sociální právní řád je soukromé právo ... jen dočasně 
ušetřeným a neustále se zmenšujícím prostorem soukromé iniciativy uvnitř všeobsáhlého veřejného 
práva*. Srovnej též v Rechtsphilosophie, str. 224: "Socialismus by znamenal téměř úplné vplynutí 
soukromého práva do práva veřejného".

42 H.LA. HART, The Concept of Law, (Oxford, 1961), str. 35 s odkazem na výrok H. KELSENA, 
Central Theory of Law and State, (Harvard, 1945), str. 63: "Člověk nemá krást; jestliže někdo krade, 
bude potrestán ... Existuje-li vůbec, pak je první norma obsažena ve druhé normě, která je tou jedinou 
pravou normou ... Zákon je prvotní normou, která stanovuje sankci". Srovnej též Kelsen, 1957, str. 
248, kde se soukromé vlastnictví představuje jako "veřejná funkce par excellence" a koncepce 
"specifické oblasti "soukromého zájmu", jako "ideologická" koncepce.
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43 GLANVILLE WILLIAMS, "Spor o slovo "zákon”, British Year Book of International Law, XXII., 
1945, revidovaná verze v P. Laslett (red.), Philosophy, Politics, and Society, (Oxford, 1956); a "Jazyk a 
právo", Law Quaterfy Review LXI a LXII., 1945 a 1946.

44 LEWIS CARROL, Through the Looking Glass, kap. VI.
45 H. KELSEN, "Čistá teorie práva", Harvard Law Review, LI., 1935, str. 517: "Legální může být jakýkoli 

obsah; neexistuje žádni lidské chování, které by nemohlo fungovat jako obsah právní normy"; též 
General Theory of Law and State, (Harvard, 1945), str. 113: " Právní normy mohou mít jakýkoli druh 
obsahu".

46 Srovnej výše uvedené citace z Paula a Accursia, sv. I., kap. IV., poznámka k citátu ze záhlaví kapitoly.
47 THOMAS HOBBES, Leviathan, část I., kap. 13.
48 H. KELSEN, "Čistá teorie práva", Law Quarterly Review, sv. 50,1934, str. 482.
49 E. BODENHEIMER, Jurisprudence, (Harvard, 1962), str. 169, označuje toto použití s určitým 

oprávněním za contradictio in adjecto (rozpor ve slovech).
50 To bylo samozřejmě dlouho právní zvyklostí a mezi společenskými vědci zpopulámělo vlivem Maxe 

Webera, jehož diskuse o vztahu mezi "Právní řádem a ekonomickým řádem" (v Max Weber of Law in 
Economy and Society, Max Rheinstein (red.), (Harward, 1954), kap. I., odd. 5., srovnej též kap. II., 
odd. I.) je pro naše účely zcela neužitečná a spíše charakteristická pro obecné zmatení. Pro Webera je 
"řád" veskrze něčím, co je "platné" nebo "závazné", co má být prosazeno nebo obsaženo v právních 
zásadách. Jinými slovy, řád pro něj existuje jen jako organizace, a existence spontánního řádu se vůbec 
nestává problémem. Podobně jako většina pozitivistů nebo socialistů přemýšlí v tomto ohledu 
antropomorfně a řád zná jen jako taxis, avšak ne jako kosmos, a tím si blokuje přístup k pravým 
teoretickým problémům vědy o společnosti.

51 Srovnej např. KELSEN, 1945, str. 3: "Právo je řád lidského chování a "řád" je systémem pravidel", 
tamtéž str. 98: "rád, systém norem. Je to tento řád - nebo, což je totéž, tato organizace -..."; 1960, str. 
32: "Řád je systém norem, jejichž jednota je utvářena tím, že všechny mají tentýž základ své platnosti”; 
a Demokratie und Socialismus, (Wien, 1967), str. 100, poznámka: "Stejně tak není právnictví ničím 
jiným než naukou o řádu".

Alespoň na jednom místě předkládá KELSEN zcela adekvátní a hájitelný popis "přirozeného" řádu, 
avšak evidentně věří, že tímto popisem již ukázal jeho metafyzický a neskutečný charakter. V eseji 
"Ideje přirozeného práva" (1928) přetištěném v jeho Aufsatze zur Ideologiekritik, E. TOPISCH (red.), 
Neuwied, 1964) str. 75 píše:

"Přirozeným" řádem se míní takový řád, který nespočívá na lidské a proto nedostatečné vůli, 
který není vytvořen "svévolně", nýbrž který vzniká jakoby "od sebe", z nějaké objektivní dané, 
nezávisle na subjektivní lidské vůli existující, lidem však přesto nějak pochopitelné skutečnosti, z 
nějakého základního principu, který není původně produktem lidského rozumu, avšak přece je 
tímto rozumem reprodukovatelný. Touto objektivní skutečností, tímto základním principem je 
"příroda" nebo "Bůh", vyjádřeno zosobňujícím náboženským výrazem.

Jestliže je zde "řád" interpretován jako faktický řád v jednáních, "objektivní" jako daný nezávisle na 
vůli jakékoli osoby a "nevytvořený lidskou vůlí" jako výsledek lidského jednání, nikoli však výsledek 
uvědomělého lidského vytváření, stává se to (až na poslední větu) nejen empiricky smysluplným 
výrokem, nýbrž výrokem, který o spontánních společenských řádech skutečně platí.

52 KELSEN, 1945, str. 40: "Existencí právní normy je její platnost". Srovnej též tamtéž, str. 30,155 a 170, 
stejně jako 1957, str. 267: "Řekneme-li, že norma "existuje", míníme tím, že norma je platná". Podobně 
1960, str. 9: Slovem "platnost" označujeme specifickou existenci normy*.

53 KELSEN 1945, str. 115-122.
54 KELSEN 1960, str. 9: "Protože je fakt zvyklostí vytvořen akty lidského chování, jsou také normy, 

vytvořené prostřednictvím zvyklostí, stanoveny akty lidského chování a tím pádem stejně jako normy, 
které jsou subjektivním smyslem zákonodárných aktů, jsou stanovenými, to jest pozitivními normami".

Je pro mě obtížné věřit, že v takových větách, jako je ta následující, jsou slova, která jsem napsal 
proloženě, použita důsledně tak, aby znamenala buď udělení platnosti, nebo určení obsahu pravidla: 
1945, str. 113: "Norma je platnou právní normou kvůli faktu a jedině kvůli faktu, že byla vytvořena 
podle určitého pravidla"; tamtéž str. 392: pravidla pozitivního práva "jsou odvozena z nezávislé vůle 
lidské autority"; 1957, str. 138: "pozitivní piávo... vytvořené člověkem,"; tamtéž str. 25: "Norma patří do 
určitého právního řádu jen tehdy, jestliže vznikla určitým způsobem"; tamtéž str. 25: "zvykové právo - 
právo vytvořené specifickou metodou"; tamtéž str. 289: "společenský řád nazvaný "právo" se pokouší 
přivodit určité chování lidi, které je tvůrcem zákona považováno za žádoucí", což se jasně vztahuje k 
určování obsahu práva; "O čisté teorii práva", Israel Law Review, I., 1966, str. 2: "aby mohla být právní 
norma "pozitivní ... musí být "stanovena", to jest ustavena, zavedena nebo - jak se to formuluje v 
obrazné řeči - "vytvořena" aktem lidské bytosti, a v Aufsatze zur Ideologiekritik, E. TOPISCH (red.), 
(Neuwied, 1965), str. 85: "Normy pozitivního práva platí... protože jsou vytvořeny určitým způsobem, 
protože jsou určitými lidmi stanoveny’. Přiznávám se, že vůbec nevím, co si počít s významem výroku,
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jako je v "Učení o třech mocech nebo funkcích státu", . Kant-Festschrift der Intemationalen Vereinigung 
jur Rechts - uns Wirtschaftsphilosophie, (Berlin, 1924), str. 220: "Také takzvané zvykové právo je 
stanoveno, je "pozitivní", je produktem tvorby práva, utváření práva, i když také žádného stanovování 
práva", který doslova říká, že zvykové právo, ačkoli je "stanoveno", není produktem stanovování práva.

55 Takovýto výzkum by ukázal, že Kelsenovo pojetí "védy", která "se snaží objevit samotnou povahu 
práva" (1957, str. 226) spočívá na tom, co Karl Popper nazval "metodologickým esencialismem, tj. na 
teorii, že záměrem vědy je odhalovat podstaty a popisovat je pomocí definice" (K. POPPER, The Open 
Society and its Enemies, nové vydání, Princeton, 1963, sv. I., str. 32). V důsledku toho Kelsen vydává za 
"poznání" to, co jsou pouhé důsledky definice, a považuje se za povolaného vydávat za chybné (nebo 
bezesmyslné) všechny výroky, v nichž je termín "právo* použit v odlišném a užším smyslu než je ten, 
který mu dává on a který vydává za jedině oprávněný. "Čistá teorie práva" je tak jednou z pseudověd, 
jako marxismus a freudismus, které se vydávají za nevyvratilené, protože veškerá jejich tvrzení jsou 
pravdivá z definice, neříkají nám však nic o skutečnosti. Kelsenovi tudíž také nedá žádnou práci 
vydávat, jak to soustavně dělá, za chybné nebo bezesmyslné výroky, v nichž je termín právo použit v 
odlišném smyslu.

56 Tvrzení, že každý stát je právním státem (Rechtsstaat) nebo že vláda zákona v každém státě nutně 
existuje, je tvrzením, které se v Kelsenově díle nejčastěji objevuje. Viz např. Hauptprobleme der 
Staatsrechtslehre, (Tiibingen, 1911), str. 249, Der Soziologische und der juristische Staatsbegriff, 
(Tiibingen, 1922), str. 190,1935, str. 486; 1960, str. 314.

57 KELSEN, 1946, str. 392.
58 KELSEN, 1957, str. 20.
59 KELSEN, 1957, str. 295.
60 MJ.C. VILE, Constitutionalism and the Separation of Powers, (Oxford, 1967), str. 63, založený hlavně 

na díle JOHNA LOCKA, Second Treatise of Government, XL, odst. 142: "Mají vládnout pomocí 
vyhlášených ustavených zákonů, které se nesmějí měnit v jednotlivých případech, nýbrž mají měřit 
jednou měrou bohatému i chudému, tomu, kdo má přízeň u dvora, i venkovanu za pluhem".

61 HANS KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, (Tiibingen, 1920), str. 10: "Svoboda 
jednotlivce, kterou zásadně nelze zachránit", což se ve 2. vydání z r. 1929, str. 13 stává "zásadně 
nemožnou svobodou jednotlivce".

62 KELSEN, 1957, str. 23: "demokracie znamená ze své pravé povahy svobodu".
63 KELSEN, 1957, str. 21 a dále. Tentýž výrok je téměř doslova obsažen také v 1945, str. 13.
64 Srovnej tamtéž, str. 195: "Ten, který popírá spravedlnost takového (tj. pozitivního) "práva" a tvrdí, že 

takzvané právo není "skutečné* právo, to musí dokázat; a tento důkaz je prakticky nemožný, jelikož 
neexistuje žádné objektivní kritérium spravedlnosti".

65 Např. "Co je čistá teorie práva?" v Demokratie end Rechtsstaat, Festschrift fiir Z. Giacometti, (Zurich,
1953) , str. 155: "Mezi mnoha doktrínami, které předložila tradiční právní věda, doktrínami, které čistá 
teorie práva označila za politické ideologie ..."

66 Viz vydavatelův úvod k Hansi Kelsenovi, Aujšátze zur Ideologiekritik, E. TOPISCH (red.), (Neuwied,
1954) .

67 Např. "Přednášky o třech mocích nebo funkcích státu" v Kant-Festschrifl zu Kanťs 200 Geburtstag, 
vydala Internationale Vereinigung fůr Rechts - und Wirtschaftsphilosophie, (Berlin, 1924), str. 219: 
"Naproti tomu se musí předpokládat, že v zákonodárné koncepci teorie moci se má výrazem "zákon* 
rozumět pouze obecná norma ... Slovem "zákon" se míní právě jen nebo převážně jen obecné nebo ab
straktní normy"; a 1945, str. 270: "zákonodárstvím jakožto funkcí můžeme sotva rozumět něco jiného 
než vytváření obecných právních norem".

68 E. BRUNNER, Justice and the Social Order, (New York), (1945). str. 7: "Totalitní stát je jednoduše a 
pouze právním pozitivismem v politické praxi".

69 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie (4. vydání, E. WOLF (red.), Stuttgart, 1950), str. 355: "Toto pojetí 
zákona a jeho platnosti (nazýváme jej pozitivistickým učením) odzbrojilo právníky i lid před zákony se 
sebesvévolnějším a sebezločínnějším obsahem. Konec konců staví právo a moc naroveň, právo je jen 
tam, kde je moc". Viz též v tomtéž díle, str. 352:

Pozitivismus se svým přesvědčením "zákon je zákon" ve skutečnosti německé právnictvo odzbrojil 
před zákony se svévolným a zločinným obsahem. Přitom pozitivismus není vůbec s to odůvodnit 
platnost zákonů z jejich vlastní síly. Věří, že prokázal platnost zákonů již tím, že zákon je vybaven 
mocí se prosadit.

70 HANS KELSEN v Das Naturrecht in der politischen Theorie, F.M. SCHMOELZ (red.), (Salzburg, 
1963), str. 148.

Podle tohoto názoru každý soudce v dějinách, který nebyl právně nezávislý a který poslechl příkaz 
absolutistického krále, aby rozhodl způsobem, jenž se příčí obecně uznávaným pravidlům 
spravedlností, by musel být stále ještě označen za soudce jednajícího podle práva. Soudcové za 
nacismu, kteří poslouchali takovéto příkazy, které považovali za autoritativní donucení, si mohou
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zasloužit naše politováni; avšak vzniká pouze zmatek, když se tvrdí, že jejich jednání bylo vedeno 
právem.

Tuto koncepci charakteristiky převzal (pravděpodobně prostřednictvím britských socialistických 
právníků - srovnej The Constitution of Liberty, kap. 16, odd. 5) H J. LASKI, The State in the Theory and 
Practice, London, 1934, str. 177; ’Hitlerovský stát, stejní jako britský nebo francouzský stát, je 
právním státem, v tom smyslu, že diktátorská moc byla na Fiihrera převedena právním příkazem*.

71 Odkazy a další citace viz v mě knize The Constitution of Liberty, (London a Chicago, 1960) str. 240 a 
poznámky, a Kelsenovy komentáře viz v jeho The Communist Theory of Law, (New York, 1955).

72 Hlavně ve spojení s britskou Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution, 
(London, Cmd 247,1957), obecně známou jako Wolfendenova zpráva, a s diskusí o ní, kterou provedl 
LORD DEVLIN ve své přednášce v Britské akademii o ’Prosazování morálky”, Proceedings of the 
British Academy, XLV., 1959 (vydáno též odděleně). Viz zejména H.L.A. HART, Law, Liberty and 
Morality, (Oxford, 1963) a LON L FULLER, The Morality of Law, (Yale, 1964).

73 R.M. DWORKIN, "Model pravidel”, University of Chicago Law Review, sv. 35, 1967, přetištěno v 
ROBERT S. SUMMERS, Essays in Legal Philosophy, (Oxford, 1968).

74 Neschopnost filozofických pozitivistů představit si třetí možnost vedle koncepce pravidel vymyšlených 
lidskou myslí a pravidel vymyšlených nadlidskou inteligencí se jasně ukazuje ve formulaci AUGUSTA 
COMTA z jeho Systeme de la Politique, (Paris, 1854), sv. I., str. 356 "nutná nadřazenost morálky 
dokázané nad morálkou zjevenou". O stále tutéž koncepci se jedná i tehdy, když Kelsen v poznámce v 
článku "O čisté teorii práva", Israel Law Review, I., 1966, str. 2, tvrdí, že "přirozené právo je konec 
konců - božské právo, protože když se o přírodě předpokládá, že vytvořila právo, musí mít vůli a tato 
vůle může být pouze Boží vůlí, jež se projevuje v přírodě, kterou stvořil On". Dokonce ještě jasněji to 
vychází najevo v eseji, na nějž se Kelsen na tomto místě odvolává, totiž v "Základech učení o 
porozeném právu", Ósterechische Zeitschrift fůr óffentliches Recht, XIII., 1963.

75 Srovnej DAVID HUME, Treatise, část II., oddíl II., Works II., str. 258:
je-li nějaký výtvor zřejmý a absolutně nutný, je možné o něm stejně dobře říci, že je přirozený, 
jako o čemkoli, co bezprostředně vyplývá z původních principů bez zásahu myšlení nebo úvahy. 
Ačkoli jsou pravidla spravedlnosti umild, nejsou libovolná. Ani není nevhodné použít pro ně 
výraz přirozené zákony; jestliže slovem přirozený rozumíme to, co je společné nějakému druhu 
nebo jestliže dokonce omezíme jeho význam na to, co je od tohoto druhu neoddělitelné.

Srovnej též s K.R. POPPER, The Open Society and its Enemies (4. vyd., Princeton, 1963), I., str. 60 a 
dále, zvláště str. 64: "U téměř všech nedorozumění lze zpětně vysledovat jejich původ v jednom 
fundamentálním omylu, totiž myšlence, že "konvence" implikuje "svévoli"."

76 Srovnej např. E. WESTERMARCK, Ethical Relativity, (London, 1932), str. 183: "objektivita znamená 
univerzalitu".

77 K těmo problémům je třeba se ještě podívat do Kelsenových ranějších prací 'Ober Grenzen juristicher 
und soziologischer Methode (Tubingen, 1911) a Der soczilogische und der juristische Staatsbegriff, 
(Tubingen, 1922), aby se získala představa o jeho pojetí právní "vědy*.

78 Srovnej MAFFEO PANTALEONI, Erotemi di Economia, (Bari, 1925), sv. I., str. 112. "ono nařízení, 
které vytváří řád, je nařízení spravedlivé; je to ono nařízení, které vytváří právní stav. Avšak vytvoření 
řádu nebo uspořádání je právě to, co vylučuje náhodnost, libovůli nebo vrtoch, nevypočitatelnost, 
nesrozumitelnost, nestálost bez pořádku". Též LUDWIG VON MISES, Theory and History, (Yale, 
1957), str. 54: "Nejvyšším měřítkem spravedlnosti je způsobilost vést k zachování'spolupráce ve 
společnosti"; a MAX RHE1NSTE1N, "Vztahy mezi morálkou a právem", Journal of Public Law, It, 
1952, str. 298: "Spravedlivý zákon je ten, ktetý nám rozum ukazuje jako zákon schopný usnadňovat 
nebo alespoň nepřekážet dosažení a zachování mírového řádu ve společnosti".
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KAPITOLA IX.
"Sociální" neboli distributivní spravedlnost

Lidská zásluha je něco tak velmi neurčitého, jak pro její přirozenou nejasnost, tak pro 
naši vlastní domýšlivost, že z ní nikdy nemůže vyplynout žádné pevné pravidlo 
chování.

David Hume*

Sociální péče však nemá žádný princip, ani pro toho, komu se jí dostává, ani pro toho, 
kdo ji rozděluje (jeden by ji nasměroval sem, jiný zase tam); protože závisí na 
materiálním obsahu vůle, který je zase závislý na konkrétních faktech a nemůže být 
tudíž určován obecným pravidlem.

Immanuel Kant*

Pojem "sociální spravedlnosti"
Zatímco jsem v předchozí kapitole musel bránit představu spravedlnosti jako 

nepostradatelný základ a omezení všech zákonů, nyní se musím obrátit proti 
zneužívání slova spravedlnost, jež hrozí zničením onoho pojetí práva, které z něj 
udělalo záruku individuální svobody. Není asi nic překvapivého na tom, že pojem 
spravedlnosti, který lidé vyvinuli s ohledem na vzájemné chování jednotlivců, začali 
aplikovat na souhrnné účinky jednání mnoha lidí, a to i tehdy, když tyto souhrnné 
účinky nebyly předvídané nebo zamýšlené. "Sociální" spravedlnost (nebo někdy 
"ekonomická" spravedlnost) se začala považovat za vlastnost, kterou by mělo mít 
"jednání' společnosti nebo kterou by měla mít společnost při svém "nakládání’ s jed
notlivci a skupinami. Jak to primitivní myšlení zpravidla dělá, když se poprvé setká s 
nějakými pravidelnými procesy, výsledky spontánního tržního uspořádání se inter
pretovaly tak, jako by je nějaká myslící bytost uvědoměle řídila nebo jako by 
konkrétní výnosy nebo škody různých osob z nich odvozené byly určovány uvě
domělými volními akty a mohly být tudíž vedeny morálními pravidly. Toto pojetí 
"sociální" spravedlnosti je tak přímým důsledkem onoho antropomorfismu nebo per
sonifikace, jimiž se naivní myšlení pokouší vysvětlit všechny sebeuspořádávací pro
cesy. Je známkou nezralosti našeho myšlení, že jsme ještě z těchto primitivních poj
mů nevyrostli a od neosobního procesu, který přináší větší uspokojení lidských tužeb, 
než jakého by mohla dosáhnout jakákoli uvědomělá lidská organizace, stále ještě 
vyžadujeme, aby vyhovoval morálním příkazům, které lidé vyvinuli pro vedení svých 
individuálních jednání.1

Používání termínu "sociální spravedlnost” v tomto smyslu je poměrně nedávného 
data, zjevně není o mnoho starší než sto let. Výraz se příležitostně používal i dříve k 
označení organizovaného úsilí směřujícího k prosazení pravidel správného indi
viduálního chovánP a až do dneška se někdy v učených diskusích užívá při hodnocení
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účinků existujících společenských institucí.3 Avšak smysl, v němž se nyní obecně 
používá a v němž se ho neustále dovolává veřejná diskuse a v němž bude zkoumán i v 
této kapitole, je svou podstatou stejný jako smysl, v němž se dlouho užíval výraz 
"distributivní spravedlnost". Zdá se, že se v tomto smyslu stal obecně běžným v době, 
kdy (a snad částečně proto, že) John Stuart Mill s oběma termíny výslovně nakládal 
jako s ekvivalenty v takových výrocích, jako že

společnost by měla nakládat stejně dobře se všemi, kteří si to stejně zasloužili, to 
jest, kteří se absolutně stejně zasloužili. Toto je nejvyšší abstraktní měřítko 
sociální a distibutivní spravelnosti; k němu by se měly všechny instituce a veškerá 
úsilí všech čestných občanů v co největší míře přibližovat,2*

nebo že se
univerzálně považuje za spravedlivé, aby každý člověk dostal to (ať už dobré 
nebo zlé), co si zalouží; a za nespravedlivé, aby se dostalo dobrého tomu nebo 
byl uveden do zlého ten, který si to nezaslouží. Toto je asi nejjasnější a 
nejvýraznější forma, v níž obecné smýšlení ideu spravedlnosti chápe. Protože ob
sahuje ideu zásluhy, vzniká otázka, co zásluhu tvoří.5
Je důležité, že první z obou pasáží vystupuje při popisu jednoho z pěti významů 

spravedlnosti, které Mill rozlišuje, z nichž čtyři se vztahují k pravidlům správného 
individuálního chování, zatímco tento definuje skutečný stav věcí, který může, ale 
nemusí být způsoben uvědomělým lidským rozhodováním. Přesto však se zdá, že si 
Mill nebyl vůbec vědom okolnosti, že spravedlnost v tomto smyslu slova se vztahuje k 
situacím, které se zcela liší od těch, pro které platí ty čtyři další její významy, nebo že 
toto pojetí "sociální spravedlnosti" vede přímo k socialismu se vším všudy.

Takové výroky, které explicitně spojují "sociální a distributivní spravedlnost" s 
"nakládáním" s jednotlivci ze strany společnosti podle jejich "zásluh", nejjasněji vyje
vují odlišnost "sociální spravedlnosti" od prosté spravedlnosti a zároveň příčinu 
prázdnoty tohoto pojmu: požďdavek "sociální spravedlnosti" není adresován jed
notlivci, nýbrž společnosti - avšak společnost v přísném smyslu, v němž se musí 
odlišovat od vládního pařátu, není schopna s nějakým specifickým účelem jednat a 
požadavek "sociální spravedlnosti" se tudíž stává požadavkem, že by se členové 
společnosti měli organizovat tak, aby bylo možné přiřazovat různým jednotlivcům 
nebo skupinám konkrétní podíly na společenském produktu. První otázkou se tak 
stává to, zda existuje morální povinnost podřizovat se moci, která je s to koordinovat 
úsilí členů společnosti tak, aby bylo dosaženo konkrétní podoby rozdělování, kterou 
se považuje za spravedlivá.

Bere-li se existence takovéto moci za něco daného, pak se otázka, jak by se 
disponibilní prostředky k uspokojení potřeb měly rozdělit, stává vskutku otázkou 
spravedlnosti - i když ne otázkou, na níž existující morálka dává odpověď. Dokonce i 
předpoklad, z něhož většina moderních teoretiků "sociální spravedlnosti" vychází, 
totiž že by vyžadovala stejné podíly pro všechny, pokud by zvláštní ohledy nenutily od 
tohoto principu upustit, by se pak jevil jako oprávněný.6 Prvotní otázkou však je, zda 
je morální, aby lidé byli podrobeni řídícím pravomocem onoho rozsahu, v jakém by 
se musely vykonávat, aby bylo smysluplné označovat příjmy jednotlivců za spravedlivé 
nebo nespravedlivé.

196



Je třeba samozřejmě připustit, že způsob, jímž tržní mechanismus rozvrhuje 
výnosy a břemena, by mohl být v mnoha případech považován za velmi nespravedlivý, 
kdyby to byl výsledek něčí uvědomělé alokace jednotlivým lidem. Tak tomu ale není. 
Tyto podíly jsou výsledkem procesu, jehož dopad na jednotlivé lidi  nebyl v okamžiku, 
kdy se tržní zvyklosti poprvé objevily, nikým ani zamýšlen ani předvídán - tyto zvyk
losti se tehdy jen nadále zachovávaly, protože se shledávalo, že všem nebo většině 
zlepšují vyhlídky na uspokojení jejich potřeb. Požadovat na takovémto procesu 
spravedlnost je jasně absurdní, a vydělit z takovéto společnosti určité lidi s tím, že 
mají nárok na nějaký konkrétní podíl, je zcela zřejmě nespravedlivé.

"Sociální spravedlnost" a její vítězný útok na imaginaci veřejnosti
Dovolávat se "sociální spravedlnosti se nyní nicméně stalo nejrozšířenějším a 

nejúčinnějším argumentem politické diskuse. Téměř každý požadavek, aby vláda 
jednala ve prospěch určitých skupin, se vznáší jejím jménem, a když se dá zařídit, aby 
to vypadalo, že je určité opatření nutné kvůli "sociální spravedlnosti", opozice vůči 
němu rychle slábne. Lidé se mohou přít, zda je nějaké konkrétní opatření kvůli 
"sociální spravelnosti" nutné nebo ne. Avšak to, že je to měřítko, kterým by se mělo 
politické jednání řídit, a že tento výraz má určitě vymezený význam, se sotvakdy 
zpochybňuje. V důsledku toho dnes pravděpodobně neexistuje politické hnutí nebo 
politikové, kteří by nebyli připraveni dovolávat se "sociální spravedlnosti" na podporu 
konkrétních opatření, které obhajují.

Sotva lze popřít také to, že požadavek "sociální spravedlnosti" již do značné míry 
společenský řád přeměnil a stále hodlá měnit ve směru, který ti, kteří po ní volali, 
nikdy nepředvídali. Ačkoli tento výraz nepochybně příležitostně napomohl tomu, aby 
se zvýšila rovnost všech lidí před zákonem, o tom, že by požadavek distributivní 
spravedlnosti udělal společnost v nějakém smyslu spravedlivější nebo snížil nespoko
jenost, je nutno pochybovat.

Tento výraz samozřejmě od počátku označoval aspirace, které měl na srdci so
cialismus. Ačkoli klasický socialismus byl zpravidla definován svým požadavkem so
cializace výrobních prostředků, socializace byla pro něj hlavně prostředkem, o němž 
se myslelo, že je podstatný k dosažení "spravedlivého" rozdělení bohatství; a jelikož 
socialisté později objevili, že tohoto přerozdělení by se dalo ve větším měřítku a s 
menším odporem dosáhnout zdaněním (a jím financovanými službami státu), a své 
dřívější požadavky v praxi často odkládali stranou, uskutečnění "sociální spravedl
nosti" se stalo jejich hlavním slibem. Vskutku by se dalo říci, že hlavní rozdíl mezi 
společenským řádem, k němuž směřoval klasický liberalismus, a tím druhem 
společnosti, v jaký se nyní společnost přeměňuje, tkví v tom, že klasický liberalismus 
se řídil principy správného individuálního chování, zatímco nová společnost má uspo
kojovat požadavky "sociální spravedlnosti" - nebo jinými slovy, že klasický liberalis
mus vyžadoval, aby spravedlivě jednali jednotlivci, zatímco nová společnost stále více 
a více umisťuje závazek spravedlnosti na instituce vybavené mocí přikazovat lidem, co 
mají dělat.

197



"sociální spravedlnost" mohl vykonávat tento vliv proto, že ho postupně od 
socialistů přebírala nejenom všechna ostatní politická hnutí, nýbrž také většina 
učitelů a kazatelů morálky. Zdá se, že si ho vzala za svůj zejména velká část 
duchovenstva všech křesťanských denominací, která, zatímco stále více ztrácela svou 
víru v nadpřirozené zjevení, nalézala patrně útočiště a útěchu v novém "sociálním" 
náboženství nahrazujícím nebeské zaslíbení spravedlnosti zaslíbením pozemským a 
která doufá, že tak může pokračovat ve své snaze dělat dobro. Zejména 
římskokatolická církev udělala cíl "sociální spravedlnosti" součástí oficiální doktríny;7 
avšak duchovní většiny křesťanských denominací se snaží jeden druhého předčít 
takovýmito nabídkami světštějších cílů - což, jak se zdá, je také hlavním základem 
obnoveného ekumenického úsilí.

V nemenším rozsahu vyhlašovaly "sociální spravedlnost" za svůj hlavní cíl 
samozřejmě i různé moderní autoritářské nebo diktátorské vlády. Od autority, jakou 
je Andrej Sacharov, víme, že milióny lidí v Rusku jsou obětmi teroru, který se 
"pokouší skrývat za sloganem sociální spravedlnosti".

Oddanost "sociální spravedlnosti" se skutečně stala hlavním ventilem morálních 
emocí, charakteristickou vlastností dobrého člověka a uznávanou známkou vlastního 
morálního svědomí. I když lidé mohou být příležitostně zaskočeni nutností rozhod
nout, který z konfliktních požadavků předkládaných jejím jménem je oprávněný, 
zřídkakdy někdo zapochybuje o tom, že tento výraz má určitě vymezený význam, že je 
označením velkého ideálu a že ukazuje těžké defekty existujícího společenského řádu, 
jenž naléhavě volá po nápravě. I když by bylo až do nedávná marné hledat v rozsáhlé 
literatuře srozumitelnou definici tohoto termínu,8 stále je, zdá se, jak mezi obyčej
nými, tak mezi vzdělanými lidmi málo pochyb o tom, že výraz má jasně vymezený 
smysl, jemuž se dobře rozumí.

Avšak téměř univerzální přijímání nějakého přesvědčení nedokazuje o nic víc, že 
je toto přesvědčení platné nebo dokonce smysluplné, než všeobecná víra v čaro
dějnice nebo duchy dokazuje platnost těchto pojmů. V případě "sociální spravedl
nosti" máme co dělat jednoduše s kvazináboženskou pověrou, kterou bychom měli 
nechávat ohleduplně ňa pokoji potud, pokud dává štěstí těm, kdo s ní žijí, se kterou 
však musíme bojovat, stává-li se záminkou k donucování jiných lidí. A převládající 
víra v "sociální spravedlnost" je v současné době pravděpodobně tou nejvážnější 
hrozbou pro většinu ostatních hodnot civilizace sobody.

Ať už se Edward Gibbon celkově mýlil nebo ne, nemůže být pochyb o tom, že 
morální a náboženská přesvědčení mohou zničit civilizaci a že tam, kde takovéto 
doktríny převládají, se nejenom nejhýčkanější přesvědčení, nýbrž také i nejctihodnější  
morální vůdcové - někdy jsou to přímo svaté osoby, o jejichž nesobeckosti není 
pochyb - mohou stát vážným nebezpečím pro hodnoty, které titíž lidé považují za 
neotřesitelné. Proti této hrozbě se můžeme chránit jen tím, když i ty své nejdražší sny  
o lepším světě podrobíme nemilosrdně racionální pitvě.

Podle všeho vládne v široké míře přesvědčení, že "sociální spravedlnost" je právě  
ta nová morální hodnota, kterou musíme přidat k těm, které se uznávaly v minulosti, 
a že ji lze do existujícího rámce morálních pravidel zasadit. Dostatečně se však nevidí,  
že k tomu, aby tento výraz dostal nějaký smysl, bude muset proběhnout úplná 
přeměna celého charakteru společenského řádu a že některé z hodnot, které jej
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předtím určovaly, bude třeba obětovat. Právě takováto přeměna společnosti na 
společnost fundamentálně odlišného typu v současné době pozvolna probíhá, aniž si 
kdo uvědomuje konce, k nimž to musí vést. Právě ve víře, že se tím dosáhne něco 
jako "sociální spravedlnost", dali lidé do rukou vlády pravomoci, které vláda nyní už 
nemůže odmítnout používat, má-li uspokojit požadavky stále rostoucího počtu dílčích 
zájmů, které se naučily užívat otevřený seznam "sociální spravedlnosti”.

Věřím, že se v "sociální spravedlnosti" nakonec rozpozná bludička, která odvá- 
bila lidi od mnoha hodnot, jež  v minulosti inspirovaly rozvoj c ivilizace - pokus uspo
kojit neodolatelnou touhu zděděnou z tradic malé skupiny, který však ve velké 
společnosti svobodných lidí nemá žádný smysl. Toto matné přání, které se stalo jed
ním z nejsilnějších popudů ženoucích lidi dobré vůle k č inům, nemůže naneštěstí zů
stat pouze nesplněné. To samo by už stačilo. Avšak podobně jako většina pokusů sle
dovat nedosažitelný cíl bude mít samo usilování o něj vysoce nežádoucí důsledky a 
zejména povede k destrukci onoho nepostradatelného prostředí, v němž jediném 
mohou morální hodnoty kvést, zejména pak osobní svoboda.

Nepoužitelnost pojmu spravedlnost na výsledky spontánního procesu
Nyní je třeba jasně odlišit dva zcela různé problémy, které požadavek "sociální 

spravedlnosti" v tržním řádu vyvolává.
Tún prvním je, zda má pojem "sociální spravedlnost" v rámci ekonomického 

řádu založeném na trhu nějaký význam nebo smysl.
Tím druhým je, zda je možné zachovat tržní řád, když se do něj zavádí (jménem 

"sociální spravedlnosti" nebo pod jakoukoli jinou záminkou) nějaká struktura 
odměňování založená na ocenění výkonu nebo potřeb různých jednotlivců nebo 
skupin provedeném nějakou autoritou, která má moc tuto strukturu prosadit.

Odpověď na každou z těchto otázek je jasné ne.
Přece je to však právě všeobecná víra v platnost pojmu "sociální spravedlnost", co 

nutí soudobé společnosti vynakládat stále větší a větší úsilí nového druhu a co má 
zvláštní tendenci k sebeurychlování: čím více se má za to, že postavení jednotlivců 
nebo skupin začíná záviset na jednání vlády, tún více se bude trvat na tom, aby si 
vlády vzaly za cíl nějaké uznatelné schema spravedlnosti v rozdělování; a čím více se 
budou vlády snažit nějakou předjatou strukturu žádoucího rozdělování uskutečňovat,  
tím více budou muset rozhodovat o postavení různých jednotlivců. Dokud politické 
jednání povede víra v "sociální spravedlnost", musí tento proces vést stále blíže a blíže 
k totalitnímu systému.

Nejprve se soustředíme na problém smyslu nebo spíše chybějícího smyslu 
termínu "sociální spravedlnost" a teprve potom se podíváme na účinky, které úsilí o 
zavedení jakékoli předjaté struktury rozdělování musí mít na společenskou strukturu,  
která je předmětem jeho působení.

Tvrzení, že ve společnosti svobodných lidí (na rozdíl od jakékoli donucovací or
ganizace) je pojem sociální spravedlnosti naprosto prázdný a bezesmyslný, se bude 
většině lidí pravděpodobně zdát jako zcela neuvěřitelné. Cožpak nás neustále 
nezneklidňuje pohled na to, jak nespravedlivě život nakládá s různými lidmi, a když
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vidíme, jak poctiví nezaslouženě trpí a nehodní prosperují? A cožpak všichni nemáme 
pocit, že je všechno jak má být a nehledíme na to se zadostiučiněním, když vidíme, že 
něčí odměna odpovídá vynaloženému úsilí nebo přinesené oběti?

Prvním poznatkem, který by měl touto jistotou otřást, je, že tytéž pocity za
koušíme také tehdy, když jde o rozdíly v lidských osudech, za něž zcela jasně není 
odpovědná žádná lidská činnost a které by bylo tudíž zcela jasně absurdní nazývat ne
spravedlností. A přece protestujeme proti nespravedlnosti, když jednu rodinu stíhá 
pohroma za pohromou, zatímco ta druhá si klidně prosperuje, když něčí záslužné 
úsilí překazí nepředvídatelná nehoda a zejména když někteří mají brilantní úspěch, 
zatímco jiní naprosto zkrachují, přičemž úsilí všech se zdá být stejně velké. Určitě je 
tragické být svědkem zmaru nejzáslužnějšího úsilí rodičů vychovat své děti, zmaru 
úsilí mladých lidí vybudovat si kariéru nebo zmaru úsilí badatele nebo vědce, kteří 
jdou za skvělou myšlenkou. A my proti takovémuto osudu protestovat budeme, i když 
neznáme nikoho, komu bychom to mohli vytknout, nebo i když vůbec nevíme, jak by
chom takovýmto zklamáním mohli předejít.

Nejinak je tomu s obecným pocitem nespravedlnosti, když jde o rozdělení ma
teriálních statků ve společnosti svobodných lidí. I když jsme to v tomto případě 
ochotni připustit méně, naše stížnosti na nespravedlivé výsledky trhu ve skutečnosti 
netvrdí, že někdo byl nespravedlivý; a na otázku, kdo byl nespravedlivý, odpověď ne
existuje. Novým božstvem, k němuž si stěžujeme a u něhož se dovoláváme nápravy, 
jestliže neplní očekávání, která vytvořilo, se jednoduše stala společnost. Neexistuje 
žádný jednotlivec a žádná spolupracující skupina lidí, na koho by si mohl poškozený 
oprávněně stěžovat a neexistující myslitelná pravidla správného individuálního 
chování, která by zároveň zajišťovala fungující řád i předcházela takovýmto zkla
máním.

Jedinou výtkou, která je v těchto stížnostech implicitní, je výtka proti tomu, že 
tolerujeme systém, v němž každý smí volit své zaměstnání a v němž tudíž nikdo nemá 
moc a povinnost dohlížet, aby výsledky odpovídaly našim přáním. Neboť v takovémto 
systému, v němž každý smí využívat svých znalostí pro své vlastní účely,9 je pojem 
"sociální spravedlnost" nutně prázdný a bezesmyslný, protože v něm ničí vůle nebude 
určovat relativní důchody různých lidí nebo zabraňovat tomu, aby částečně závisely 
na náhodě. "Sociální spravedlnost" může dostat smysl pouze v řízeném "přikazovacím" 
hospodářství (jako v armádě), v němž se jednotlivcům nařizuje, co mají dělat; a 
jakékoli konkrétní pojetí "sociální spravedlnosti" by mohlo být uskutečněno pouze v 
takovémto centrálně řízeném systému. Předpokládá to, že lidé jsou vedeni 
specifickými direktivami a nikoli pravidly správného individuálního chování. Vskutku 
žádný systém pravidel správného individuálního chování a tudíž žádné svobodné 
jednání jednotlivců nemůže mít výsledky vyhovující nějakému principu distributivní 
spravedlnosti.

Samozřejmě se nemýlíme, když si všímáme, že účinky procesu svobodné 
společnosti na osudy různých jednotlivců nejsou rozděleny podle nějakého uznaného 
principu spravedlnosti. Mýlíme se tehdy, když z toho začneme vyvozovat, že jsou ne
spravedlivé a že by se to mělo někomu vytknout. Ve svobodné společnosti, v níž 
postavení různých jednotlviců a skupin není výsledkem ničího zámyslu - nebo by 
nemohlo být v rámci takovéto společnosti změněno podle nějakého obecně apliko
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vatelného principu - rozdíly v odměnách jednoduše nemohou být smysluplně ozna
čeny za spravedlivé nebo nespravedlivé. Nepochybně existuje mnoho druhů indi
viduálního jednání, které směřují k ovlivnění konkrétních výdělků a které by mohly 
být nazvány spravedlivé nebo nespravedlivé. Neexistují však žádné principy indi
viduálního chování, které by produkovaly strukturu rozdělování, kterou by bylo 
možné jako takovou nazvat spravedlivou, a tudíž také neexistuje ani možnost, aby 
nějaký jednotlivce věděl, co by měl udělat, aby zajistil spravedlivý výdělek svých 
bližních.

Základní důvod ekonomické hry, v níž může být spravedlivé pouze 
chování hráčů, nikoli však výsledek

Výše jsme viděli, že spravedlnost je vlastností lidského chování, kterou jsme se 
naučili vymáhat, protože určitý druh chování je nutný k tomu, aby se zajistilo utváření 
a udržování prospěšného řádu v jednáních. Vlastnost spravedlnosti tak může být 
přisuzována zamýšleným výsledkům lidského jednání, nikoli však okolnostem, které 
člověk uvědoměle nepřivodil. Spravedlnost vyžaduje, aby se při "zacházení" s jinou 
osobou nebo s jinými osobami, tj. při cílevědomých jednáních ovlivňujících blahobyt 
jiných osob, dodržovala určitá jednotná pravidla chování. Zcela jasně ji nelze použít 
na způsob, jímž neosobní tržní proces alokuje jednotlivým lidem vládu nad statky a 
službami: ten nemůže být ani spravedlivý, ani nespravedlivý, protože výsledky nejsou 
zamýšlené nebo předvídané a závisejí na mnoha okolnostech, které v jejich celku 
nikdo nezná. Chování jednotlivců v tomto procesu může dobře být spravedlivé nebo 
nespravedlivé; jelikož však jejich zcela spravedlivá jednání budou mít pro druhé 
důsledky, které nebyly ani předvídané, ani zamýšlené, tyto účinky se tím spravedlivé 
nebo nespravedlivé nestávají.

Skutečností jednoduše je, že jsme svolní zachovat si jednotná pravidla procedury, 
která značně zvýšila naděje všech na uspokojení jejich potřeb, a souhlasíme s tím, aby 
se tato pravidla prosazovala, avšak za cenu, že všichni jednotlivci i skupiny podstupují 
riziko nezaslouženého pádu. Přijetím této procedury se odměny různých skupin a 
jednotlivců dostávají mimo uvědomělé řízení. Je to jediná procedura, která byla až 
dosud objevena, v níž mohou být informace do široka rozptýlené mezi milióny lidí 
účinně využívány ku prospěchu všech - a využívány tak, že je všem jednotlivcům 
zajištěna svoboda, která je z etických důvodů žádoucí sama o sobě. Je to procedura, 
která samozřejmě nebyla "uvědoměle vytvořena", kterou jsme se ale postupně učili 
zdokonalovat poté, co jsme objevili, v jaké míře zvýšila produktivitu lidí v těch 
skupinách, které ji vyvinuli.

Je to procedura, která, jak to pochopil Adam Smithio (a před ním podle všeho 
staří stoikové), je ve všech důležitých ohledech (až na to, že se normálně neprovozuje 
pouze pro zábavu) zcela analogická s hrou, totiž s hrou, kde svou roli hraje zčásti 
dovednost a zčásti štěstí. Později ji označíme za hru katalaxe. Hraje se, jako ve všech 
hrách, podle pravidel, která vedou jednání individuálních účastníků, jejichž záměry, 
dovednosti a znalosti jsou různé, v důsledku čehož bude výsledek nepředvídatelný a 
pravidelně budou vítězové a poražení. A zatímco, stejně jako při hře, správně trváme
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na tom, aby se hrálo fair a aby nikdo nepodváděl, bylo by nesmyslné požadovat, aby 
byly výsledky pro jednotlivé hráče spravedlivé. Nutně je bude určovat částečně 
dovednost a částečně štěstí. Některé z okolností, které způsobují, že služby nějakého 
člověka jsou pro jeho bližní cennější, nebo které mohou způsobit, že je žádoucí, aby 
své úsilí zaměřil jinam, nikdo vědomě nevytvořil nebo je člověk nemůže předvídat.

V příští kapitole se budeme muset vrátit k základnímu důvodu procesu ob
jevování, kterým konkurenční hra na trhu ve skutečnosti je. Zde musí stačit, když 
zdůrazníme, že pro různé jednotlivce a osoby musejí být výsledky procedury využívání 
většího množství informací, než kolik by jakákoli osoba nebo instituce mohla mít, 
samy o sobě nadpředvídatelné a musejí být často jiné, než jsou naděje a úmysly, které 
určovaly směr a intenzitu jejich usilování; a že dosáhnout efektivního využití těchto 
rozptýlených znalostí můžeme jedině tehdy (jak to Adam Smith jako jeden z prvních 
jasně viděl),li jestliže dovolíme, aby působil princip negativní zpětné vazby, který 
znamená, že se někteří musejí dočkat nezaslouženého zklamání.

Později také uvidíme, že význam jednotlivých cen a mezd pro fungování tržního 
řádu a tudíž také význam důchodů různých skupin a jednotlivců, není hlavně dán 
účinky cen na všechny, kteří je dostávají, nýbrž účinky cen na ty, pro něž jsou ceny 
signálem ke změně směru jejich úsilí. Jejich funkcí není ani tolik to, aby odměňovaly 
lidi za to, co udělali, jako to, aby jim řekly, co by jak ve svém vlastním, tak v obecném 
zájmu dělat měli. Uvidíme pak také, že k poskytnutí dostatečného podnětu pro tyto 
pohyby, které jsou pro udržování tržního řádu nezbytné, bude často nutné, aby výnos 
z úsilí lidí neodpovídal zjevné zásluze, nýbrž aby ukázal, že při veškerém úsilí, jehož 
byli schopni, a z důvodů, které nemohli znát, bylo jejich úsilí buď více nebo méně 
úspěšné, než měli důvod očekávat. Ve spontánním řádu nemůže být otázka, zda 
někdo udělal nebo neudělal něco "správného", vždy věcí zásluhy, nýbrž to musí být 
určováno nezávisle na tom, zda dotčené osoby měly nebo mohly vědět, čeho bylo za
potřebí.

Zkrátka a dobře, lidi je možno nechat rozhodovat o tom, jakou práci budou 
dělat, jen tehdy, jestliže odměna, kterou mohou očekávat, že za ni získají, odpovídá 
hodnotě, kterou jejich služby mají pro ty jejich bližní, kteří je dostávají; tyto hodnoty, 
které jejich služby budou mít pro jejich bližní, nebudou často v Žádném vztahu k jejich 
individuálním kvalitám nebo potřebám. Zasloužená odměna a indikátor toho, co by 
měl někdo dělat, jsou dvě různé věci. Ne dobré úmysly, nebo potřeby, nýbrž jen když 
se skutečně dělá to, co nejvíce prospívá ostatním, zajistí bez ohledu na motiv nejvyšší 
odměnu. Z těch, co se pokusili vylézt na Mount Everest nebo přistát na Měsíci, také 
neoslavujeme ty, co vynaložili největší úsilí, nýbrž jen ty, co tam byli první.

Obecná neschopnost vidět, že v této souvislosti nemůžeme smysluplně hovořit o 
spravedlnosti nebo nespravedlnosti výsledků, je částečně dána zavádějícím užíváním 
termínu "rozdělování”, který nevyhnutelně naznačuje nějakého rozdělovatele, jehož 
vůle nebo výběr určuje relativní postavení různých osob nebo skupin.12 Žádný takový 
činitel samozřejmě neexistuje a my k určování alokace výnosů využíváme neosobní 
proces právě proto, že jeho působením můžeme přivodit strukturu relativních cen a 
výdělků, která určí velikost a složení celkové výroby, jež zaručí, že reálný ekvivalent 
podílu každého jednotlivce, který mu přisoudí náhoda nebo dovednost, bude tak 
velký, jak to jen umíme udělat.
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Nemělo by velký smysl zkoumat zde podrobněji relativní význam dovednosti a 
štěstí při skutečné determinaci relativních důchodů. Bude se to jasně velmi lišit mezi 
různými místy, obory a dobami a zejména mezi velmi kunkurenčními a méně pod
nikavými společnostmi. Celkově jsem nakloněn si myslet, že uvnitř každého oboru 
nebo povolání bude soulad důchodů s individuální schopností a pracovitostí vyšší než 
se obecně připouští, že však relativní postavení všech příslušníků konkrétního oboru 
nebo povolání ve srovnání s jinými obory bude častěji ovlivňováno okolnostmi, které 
se vymykají jejich kontrole a znalostem. (To může být také důvod, proč to, čemu se 
říká "sociální" nespravedlnost, se obecně považuje více za vadu existujícího řádu než 
za odpovídající smůlu jednotlivců15 .) Avšak rozhodující není to, že cenový mecha
nismus celkově způsobuje, že odměny jsou proporcionální dovednostem a úsilí, nýbrž 
to, že i když je nám jasné, že velkou roli hraje štěstí, a my nemáme žádnou představu 
o tom, proč mají někteří lidé neustále větší štěstí v odhadu než jiní, je stále v obec
ném zájmu postupovat na základě předpokladu, že minulý úspěch určitých lidí v sázce 
na vítěze zakládá pravděpodobnost, že se jim to bude dařit i v budoucnosti a že tudíž 
stojí za to mít je k tomu, aby ve svých pokusech pokračovali.

Údajná nutnost víry ve spravedlnost odměn
Existuje snaha přesvědčivě dokázat, že lidé budou tolerovat velké nerovnosti v 

hmotném postavení jen tehdy, budou-li věřit, že různí jednotlivci dostávají celkově to, 
co si zasluhují, že lidé ve skutečnosti podporovali tržní řád jenom proto, že (a jenom 
potud, pokud) si mysleli, že výdělkové rozdíly zhruba odpovídají rozdílům v zá
sluhách, a že v důsledku toho zachování svobodné společnosti předpokládá víru, že se 
uskutečňuje nějaká "sociální spravedlnost".14 Tržní řád však ve skutečnosti za svůj 
původ nevděčí ani takovéto víře, ani nebyl původně takto odůvodněn. Poté, co rané 
počátky tohoto řádu během středověku upadly a byly do určité míry zničeny autorita
tivními restrikcemi, se tento řád mohl vyvíjet, až když se zanechalo tisíciletého 
marného úsilí objevit podstatu spravedlivé ceny nebo mzdy a když pozdní 
scholastikové zjistili, že jde o prázdnou fomuli a namísto toho učili, že ceny určované 
správným chováním tržních partnerů, tj. konkurenční ceny, k nimž se dospělo bez 
podvodu, monopolu a násilí, jsou právě tím, co spravedlnost vyžaduje.15 Právě z této 
tradice John Locke a jeho současníci odvodili klasiácké liberální pojetí spravedlnsti, 
podle něhož, jak bylo přesně řečeno, je to pouze "způsob", jímž se konkuruje, nikoli 
výsledky konkurence",16 co může být spravedlivé nebo nespravedlivé.

Je bezesporu pravda, že zejména mezi těmi, kteří měli v* tržním řádu velký 
úspěch, se vyvinula víra v mnohem větší morální ospravedlnění individuálního 
úspěchu, a že dlouho poté, co byly základní principy takovéhoto řádu plně vypraco
vány a schváleny katolickými morálními filozofy, se mu dostalo v anglosaském světě 
silné podpory od kalvínského učení. V tržním řádu (nebo ve společnosti se svobodou 
podnikání, jíž se zavádějícím způsoberm říká "kapitalismus") je jistě důležité, že jed
notlivci věří, že jejich blahobyt primárně závisí na jejich vlastním úsilí a rozhodování. 
Vskutku jen máloco přiměje někoho k energičnosti a efektivnosti více než víra, že 
záleží hlavně na něm, zda dosáhne cílů, které si sám vytknul. Z těchto důvodů se tato
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víra často podněcuje výchovou a vládnoucím míněním - zdá se mi, že obecně hlavně 
ku prospěchu většiny členů společnosti, v níž převládá, kteří budou za mnohá mate
riální a morální zdokonalení vděčit lidem, kteří jsou jí vedeni. Nepochybně však také 
vede k přehnané důvěře v pravdivost tohoto zobecnění, které se těm, kteří se považují  
(a snad také jsou) za stejně schopné, avšak neuspěli, musí jevit jako trpká ironie a 
krutá provokace.

Není ani šťastné, že zejména v USA obhajovali populární spisovatelé jako 
Samuel Smiles a Horatio Alger a později i sociolog W.G. Summer svobodné pod
nikání na tom základě, že pravidelně odměňuje toho, kdo se zasloužil, a je špatnou 
předzvěstí pro budoucnost tržního řádu, že toto je, jak se zdá, jediná obhajoba, které 
veřejnost rozumí. Fakt, že se velkou měrou stala základem sebeúcty podnikatele, mu 
často dodává vzezření samolibosti, což mu na popularitě nepřidává.

Je zde tudíž reálné dilema, do jaké míry bychom měli v mladých lidech podněco
vat víru, že když se budou skutečně snažit, budou mít úspěch, nebo zda bychom měli 
spíše zdůrazňovat, že úspěch budou nevyhnutelně mít i někteří toho nehodní a 
někteří toho hodní naopak ne - zda bychom měli dovolit převládnout názorům těch 
skupin, v nichž je přemíra důvěry v přiměřenou odměnu schopného a pracovitého 
člověka silná a které v důsledku toho udělají hodně prospěšného pro ostatní a zda 
bez této částečně mylné víry bude široká veřejnost tolerovat skutečné rozdíly v 
odměnách, které se budou jen zčásti zakládat na výkonu a zčásti také na pouhém 
štěstí.

Neexistuje žádná "hodnota pro společnost"
Neplodného středověkého hledání spravedlivé ceny a spravedlivé mzdy se 

nakonec zanechalo, když se zjistilo, že pouze tu "přirozenou" cenu lze považovat za 
spravedlivou, k níž se dospěje na konkurenčním trhu, kde je určována ne nějakými 
lidskými zákony nebo nařízeními, nýbrž závisí na tolika okolnostech, že ji může 
předem znát pouze Bůh.1? Pátrání po tomto kameni mudrců tun však neskončilo. 
Znovu se oživilo v moderních dobách nejenom vlivem obecného volání po "sociální 
spravedlnosti", nýbrž také vlivem dlouhého a stejně pochybeného úsilí objevit kritéria  
spravedlnosti v souvislosti s postupy smiřování nebo rozhodování mzdových sporů. 
Téměř stoleté vášnivé snažení veřejně činných mužů a žen v mnoha částech světa 
objevit principy, podle nichž by se mohly určovat spravedlivé mzdy, nevedlo, jak to 
uznává stále větší počet z nich, k jedinému pravidlu, které by to umožňovalo.18 S 
ohledem na to je poněkud překvapivé, když zjišťujeme, že zkušený arbitr Lady 
Woottonová poté, co připustila, že arbitři "dostali nemožný úkol pokoušet se o 
spravedlnost v etickém vakuu”, protože "nikdo v tom kontextu neví, co to spravedlnost  
je", z toho vyvozuje závěr, že kritéria by měla být určena zákonodárstvím, a explicitně 
požaduje politické určování všech mezd a důchodů.19 Z iluze, že parlament může 
určovat to, co je spravedlivé, lze sotva vyvodit extrémnější požadavek než je tento, a 
já nepředpokládám, že by si pisatelka skutečně přála obhajovat hrůzný princip, který 
je v tom obsažen, totiž že by veškeré odměny měla určovat politická moc.
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Jiným zdrojem představy, že kategorie spravedlnosti a nespravedlnosti lze 
smysluplné aplikovat na výdělky určované trhem, je myšlenka, že různé služby mají 
zcela určitou a zjistitelnou "hodnotu pro společnost" a že se skutečný výdělek často 
odchyluje od této hodnoty. Přestože pojetí "hodnoty pro společnost" někdy nedbale 
použijí dokonce i ekonomové, nic takového naprosto neexistuje a výraz implikuje 
tentýž druh antropomorfismu nebo personifikace společnosti jako termín "sociální 
spravedlnost". Služby mohou mít hodnotu pouze pro jednotlivé lidi (nebo pro organi
zace) a každá jednotlivá služba bude mít velmi různou hodnotu pro různé členy téže 
společnosti. Považovat ji za něco jiného znamená brát společnost ne jako spontánní 
řád svobodných lidí, nýbrž jako organizaci, jejíž všichni členové jsou přinuceni sloužit 
jediné hierarchii cílů. Nutně by to byl  totalitní systém, v němž by nebylo osobní svo
body.

I když je lákavé hovořit o "hodnotě pro společnost" namísto o hodnotě člověka 
pro jeho bližní, je ve skutečnosti velmi zavádějící, když např. řekneme, že nějaký 
člověk, který nabízí zápalky miliónům lidí a vydělává tím 200 000 dolarů ročně, má 
"pro společnost" větší cenu než člověk, který nabízí velké vědomosti nebo skvělé 
potěšení několika málo tisícům lidí a vydělává tím 20 000 dolarů za rok. Dokonce ani 
přednes Beethovenovy sonáty, Leonardův obraz nebo Shakespearova hra nemají 
žádnou "hodnotu pro společnost", nýbrž jen hodnotu pro ty, kteř í je znají a oceňují. A 
nemá valný smysl tvrdit, že nějaký boxer nebo populární zpěvák má pro společnost 
větší cenu než houslový virtuos nebo baletka, jestliže podívaná na boxera slouží mi
liónům a podívaná na baletku mnohem menší skupině lidí. To, o co jde, není v tom, 
že skutečné hodnoty jsou různé, nýbrž v tom, že hodnoty přisuzované různým 
službám různými skupinami lidí nejsou souměřitelné; všechno, co tyto výrazy zname
nají, je pouze to, že jeden ve skutečnosti dostává větší celkovou částku od většího 
počtu lidí než ten druhý.20

Příjmy získávané na trhu různými osobami nebudou normálně odpovídat rela
tivním hodnotám jejich služeb pro žádného konkrétního člověka. Ačkoli, pokud 
každý člověk spotřebovává všechny různé komodity z dané skupiny, on nebo ona 
budou kupovat takové množství každé komodity, že relativní hodnoty, které pro ně 
budou mít poslední nakoupené jednotky, budou odpovídat relativním cenám těchto 
komodit, mnoho dvojic komodit nebude nikdy spotřebováváno toutéž osobou: 
relativní cena zboží spotřebovávaných pouze muži a zboží spotřebovávaných pouze 
ženami nebude odpovídat relativním hodnotám těchto zboží pro nikoho.

Výdělky, které jednotlivci a skupiny dostávají na trhu, jsou tak určovány tím, čím 
jsou tyto služby cenné pro ty, kteří je dostávají (nebo přesně řečeno, z hlediska 
poslední neodkladné poptávky po nich, kterou lze uspokojit existující nabídkou) a ne 
nějakou fiktivní "hodnotou pro společnost".

Dalším zdrojem stížností na údajnou nespravedlnost tohoto principu 
odměňování je, že takto určený výdělek bude často mnohem vyšší, než by bylo nutné 
k tomu, aby jeho příjemce měl podnět tyto služby poskytovat. To je naprosto pravda, 
ale je to' nutné, jestliže všichni, kdo poskytují tutéž službu, mají mít tentýž výdělek, 
jestliže se má onen druh služby rozšiřovat dotud, dokud je jeho cena vyšší než ná
klady a jestliže kdokoli, kdo si přeje ji koupit nebo prodat za existující cenu, má mít
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možnost to udělat. Důsledek toho musí být, že všichni až na mezní* prodávající mají 
zcela určitou a zjistitelnou "hodnotu pro společnost" a že se skutečný výdělek často 
odchyluje od této hodnoty. Přestože pojetí "hodnoty pro společnost" někdy nedbale 
jsou ochotni zaplatit. Odměňování na trhu se bude tudíž sotvakdy zdát spravedlivé v 
tom smyslu, v němž by se mohl někdo snažit platit jiným podle jejich úsilí a obětí vy
naložených kvůli uspokojení jeho požadavku.

Zkoumání různých postojů, které budou různé skupiny zaujímat vůči 
odměňování různých služeb, shodou okolností také ukazuje, že mnoho lidí vůbec 
nezávidí všechny vyšší příjmy než jsou ty jejich, nýbrž závidí a nepřeje obecně pouze  
ty, které jsou vydělané činnostmi, jejichž funkcím buďto nerozumí, nebo které 
dokonce považují za škodlivé. Nikdy jsem nepoznal obyčejné lidi, kteří by záviděli 
velmi vysoké výdělky boxerovi nebo toreadorovi, fotbalovému idolu, filmové hvězdě 
nebo jazzovému králi - často to vypadá dokonce tak, jakoby se sami opájeli a kochali 
ostentativním luxusem a marnotratností oněch postav, ve srovnání s nimiž utrácení 
průmyslových magnátů a finančních bossů bledne. Protesty proti nespravedlnosti se 
objevují právě, když většina lidí nerozumí užitečnosti nějaké činnosti, a často proto, 
že ji mylně považuje za škodlivou ("spekulant" - často je spojován s představou, že 
pouze nečestné činnosti mohou vynášet tolik peněz), a zejména když se vysoké 
výdělky používají k akumulaci majetku (opět je to z mylného přesvědčení, že by bylo 
žádnoucí, aby se raději utratily než investovaly). Přesto by však složitá struktura mo
derní velké společnosti zcela zřejmě nemohla fungovat, kdyby výdělky ze všech 
různých činností byly určovány míněním většiny o hodnotě těchto činností - nebo 
kdyby vskutku závisely na tom, jak každý chápe nebo zná význam všech různých čin
ností, které jsou nezbytné pro fungování systému.

To hlavní není v tom, že široké masy lidí nemají ve většině případů žádnou 
představu o hodnotě, kterou činnost nějakého člověka má pro jeho bližní, a že by to 
byly nutně jen jejich předsudky, které by určovaly použití vládní moci. Je to v tom, že 
každý tyto hodnoty zná jen potud, pokud mu je sdělí trh. Je až dost pravda, že se naše 
úcta k jednotlivým činnostem často liší od hodnoty, kterou jim přisuzuje trh; a my 
tento pocit vyjadřujeme protestem proti jeho nespravedlnosti. Když se však zeptáme, 
jaké by měly být výdělkové relace zdravotní sestry a řezníka, horníka a soudce nej- 
vyššího soudu, mořského potápěče a čističe kanalizací, organizátora nového 
průmyslového oboru a žokeje, daňového inspektora a vynálezce léku, který 
zachraňuje životy, pilota tryskového letadla a profesora matematiky, odvolání se na 
"sociální spravedlnost" nám ani v nejmenším nepomůže v rozhodování - a když se 
přesto odvoláme, není to nic než pokus přinutit ostatní, aby souhlasili s naším 
názorem, aniž pro něj uvádíme jakýkoli důvod.

Mohlo by se namítnout, že i když nemůžeme dát termínu "sociální spravedlnost"  
přesný smysl, nemusí to ještě být osudová námitka, protože situace může být 
podobná té, o níž jsem dříve tvrdil, že existuje ohledně vlastní spravedlnosti: nemuseli 
bychom vědět, co je "sociálně spravedlivé" a přece bychom mohli dobře vědět, co je 
"sociálně nespravedlivé"; a soustavnou eliminací "sociální nespravedlnosti", kdekoli se 
s ní setkáme, bychom se mohli postupně přibližovat "sociální spravedlnosti". To však

* mezní - dodatečný, přírůstek. Odborný termín označující dodatečnou skupinu prodávajících 
(kupujících), jejichž vstupem na trh dospívá cena daného zboží do bodu, v nčmž už přestává být 
podnétem pro další prodávající (kupující) k tomu, aby na trh vstupovali.
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východisko ze základní obtíže neposkytuje. Nemůže existovat žádný test, jímž bychom 
mohli objevit, co je "sociálně nespravedlivé", protože neexistuje žádný subjekt, který 
by se takovéto nespravedlnosti mohl dopustit, a neexistují žádná pravidla individuál
ního chování, jejichž dodržování v tržním řádu by jednotlivcům a skupinám 
zajišťovalo postavení, které by se nám jako takové (na rozdíl od procedury, která jej 
určuje) jevilo jako spravedlivé.21 "Sociální spravedlnost" nepatří do kategorie omylů, 
nýbrž do kategorie nesmyslů, podobně jako termín "morální kámen".

Význam termínu "sociální'
Někomu by se mohlo zdát, že při pátrání po významu "sociální spravedlnosti" si 

můžeme pomoci tím, že budeme zkoumat význam přívlastku "sociální"; avšak tento 
pokus vede do skoro stejně tak hlubokých bažin zmatení, jaké obklopují samotnou 
"sociální" spravedlnost.22 Původně měl termín "sociální" samozřejmě jasný význam 
(analogicky tvarům jako "národní", "kmenový" nebo "organizační"), totiž týkající se 
struktury a fungování společnosti nebo pro ně charakteristický. V tomto smyslu je 
spravedlnost jasně sociálním jevem a přidáním slova "sociální" k podstatnému jménu 
je právě takovým pleonasmem,23 jako kdybychom hovořili o "sociálním jazyku" - i 
když snad v příležitostných ranějších použitích termínu "sociální" mohl být úmysl 
odlišit obecně převládající názory na spravedlnost od těch, které zastávaly jednotlivé 
osoby nebo skupiny.

Avšak "sociální spravedlnost" tak, jak se užívá dnes, není "sociální' ve smyslu 
"společenských norem", tj. něčeho, co se v průběhu společenského vývoje vyvinulo 
jako obvyklý způsob individuálního jednání, není to produkt společnosti nebo 
společenského procesu, nýbrž představa, která má být společnosti vnucena. Právě 
odvolávka termínu "sociální' na celek společnosti nebo na zájmy všech jejích členů 
vedla k tomu, že tento termín postupně získal převládající význam morálního sou
hlasu. Když se tento výraz začal během třetí čtvrtiny minulého století všeobecně 
používat, mínilo se to jako výzva na adresu tehdy stále ještě vládnoucích tříd, aby se 
více zabývaly situací mnohem početnějších řad chudých, jejichž zájmy se nebraly 
přiměřeně v úvahu.24 "Sociální otázka" byla položena jako apel na svědomí vyšších 
tříd, aby uznaly svou odpovědnost za blahobyt zanedbávaných částí společnosti, 
jejichž hlasům se ve vládních kruzích přikládalo až do té doby málo váhy. "Sociální 
politika” (neboli Socialpolitik v jazyce země, která byla tehdy v čele tohoto hnutí) 
začala být příkazem dne, hlavní starostí všech pokrokových a dobrých lidí, a termín 
"sociální” začal postupně vytlačovat takové termíny jako "etický" nebo jednoduše 
"dobrý".

Avšak z takovéhoto apelu na svědomí veřejnosti, aby se starala o nešťastné a 
uznala je za členy téže společnosti, se tato představa vyvinula tak, že začala postupně 
znamenat, že by se "společnost” sama měla považovat za odpovědnou za konkrétní 
hmotné postavení všech svých členů a za to, že každý dostane, co mu "patří". Bylo v ní 
obsaženo, že by společenský proces měl být uvědoměle řízen ke konkrétním výsled
kům, a tím, že společnost personifikovala, z ní dělala subjekt nadaný vědomou myslí, 
schopný řídit se ve svém fungování morálními principy.23 Termín "sociální" se stále

207



více a více stával označením mimořádné ctnosti, vlastnosti, kterou vynikal dobrý 
člověk, a ideálem, jímž se mělo řídit jednám' obce.

Zatímco však tento vývoj rozšířil pole použití termínu "sociální” do neurčitá, žá
doucí nový význam mu nedal. Dokonce ho natolik zbavil jeho původního deskrip- 
tivního významu, že američtí sociologové považovali za nezbytné razit namísto něho 
nový termín "societal". Vytvořil vskutku situaci, v níž lze termínu "sociální" použít k 
označení téměř jakéhokoli jednání jako veřejně žádoucího, a zároveň způsobil, že 
všechny termíny, které jsou s ním ve spojení, ztratily svůj jasný význam. Nejenom 
"sociální spravedlnost", nýbrž také "sociální demokracie", "sociální tržní 
hospodářstvf'26 nebo "sociální právní stát" (nebo sociální vláda zákona - německy 
sozialer Rechtsstaat) jsou výrazy, které, i když spravedlnosti, demokracie, tržní 
hospodářství nebo Rechtsstaat mají samy o sobě dokonale jasný význam, jsou 
přidáním adjektiva "sociální" schopny znamenat téměř cokoli podle libosti. Toto slovo 
se vskutku stalo jedním z hlavních zdrojů zmatení politické rozpravy a 
pravděpodobně se už nedá získat zpět k užitečnému účelu.

Znásilňování jazyka při prosazování nějakého ideálu nemá zjevně konce a 
příklad "sociální spravedlnosti" dal nedávno vzniknout výrazu "globální spravedlnost". 
Jeho zápor, "globální nespravedlnost", byla definována ekumenickým shromážděním 
amerických náboženských představitelů, jako že je "charakterizována dimenzí hříchu 
v ekonomických, politických, sociálních, sexuálních a třídních strukturách a systémech 
globální společnosti"!27 Zdá se, jako by přesvědční, že se argumentuje ve prospěch 
dobré věci, produkovalo více rozbředlejšího myšlení a dokonce intelektuální nepo
ctivosti, než snad argumentace ve prospěch jakékoli jiné věci.

"Sociální spravedlnost" a rovnost
Nejobvyklejší pokusy dát smysl pojmu "sociální spravedlnost" se uchylují k 

rovnostářským úvahám a jako argument uvádějí, že každé porušení rovnosti mate
riálních požitků musí být odůvodněno nějakým uznatelným společným zájmem, je
muž tyto rozdíly slouží.28 Zakládá se to na zdánlivě vhodné analogii se situací, v níž 
na nějaké lidské instituci spočívá úkol rozdělovat odměny, kdy v tomto případě by 
vskutku spravedlnost vyžadovala, aby tyto odměny byly určeny podle nějakého zjisti
telného pravidla s obecnou platností. Avšak výdělky v tržním systému, i když lidé mají 
tendenci považovat je za odměny, takovéto funkci neslouží. Jejich základní smysl 
(může-li se tento termín použít pro roli, která nebyla vědomě vytvořena, nýbrž se 
vyvinula, protože lidskému snažení pomáhala, aniž lidé chápali jak) je spíše lidem 
ukazovat, co by měli dělat, má-li se zachovat řád, na který se všichni spoléhají. 
Přestože ceny, které je třeba v tržním hospodářství platit za různé druhy práce a 
ostatní výrobní faktory, mají-li se individuální jednání sladit, budou ovlivněny úsilím, 
pílí, dovedností, nouzí atd., nemohou se žádnou z těchto veličin řídit; a právě ve vzta
hu k determinaci veličiny, která nezávisí na ničí vůli nebo přání, nýbrž na okolnos
tech, které nikdo v jejich celku nezná, nedávají úvahy o spravedlnosti smysl.29

Tvrzení, že veškeré výdělkové rozdíly musejí být odvůdovněny nějakým odpoví
dajícím rozdílem v zásluhách, je tvrzení, které by se určitě nepovažovalo za
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samozřejmé ve společenství farmářů, obchodníků nebo řemeslníků, to jest ve 
společnosti, v níž se na úspěch nebo nezdar jasně pohlíželo jako na něco, co jen 
částečně závisí na dovednosti a pracovitosti a částečně na čisté náhodě, která může 
potkat každého - i když se ví, že i v takovýchto společnostech si jednotlivci stěžovali 
Bohu nebo štěstěně na nespravedlnost svého osudu. 1 když se však lidé pohoršují nad 
tím, že by jejich výdělek měl částečně záviset ňa čisté náhodě, je to ve skutečnosti 
přesné to, čeho je třeba, má-li se tržní řád pohotově přizpůsobovat nevyhnutelným a 
nepředvídatelným změnám v okolnostech a má*li být jednotlivci povoleno rozhodovat 
o tom, co bude dělat. Postoj, který nyní převládá, mohl vzniknout pouze ve 
společnosti, v níž lidé ve velkých počtech pracovali jako členové organizací, v nichž 
byli placeni pevně stanovenými sazbami za odpracovanou dobu. Takováto společen
ství nebudou připisovat různé majetkoyé postavem svých členů působení neosobního 
mechanismu, jenž slouží jako vodítko pro směrování úsilí, nýbrž nějaké lidské moci, 
která by měla podíly přidělovat podle zásluhy.

Postulát materiální rovnosti by byl přirozeným východiskem jen tehdy, kdyby 
bylo nutnou okolností, aby podíly různých jednotlivců nebo skupin byly takto deter
minovány uvědomělým lidským rozhodnutím. Ve společnosti, v níž by to byl nesporný 
fakt, by spravedlnost vskutku vyžadovala, aby se alokace prostředků uspokojování lid
ských potřeb děla podle nějakého jednotného principu, jako je zásluha nebo potřeba 
(nebo nějaké jejich kombinace), a v případech, ve kterých by přijatý princip 
neospravedlňoval žádný rozdíl, by podíly různých jednotlivců měly být stejné. 
Převládající požadavek materiální rovnosti se pravděpodobně často zakládá na 
přesvědčení, že existující nerovnosti jsou výsledkem něčího rozhodnutí - na 
přesvědčení, které by bylo v opravdovém tržním řádu zcela chybné a má stále ještě 
velmi omezenou platnost i ve vysoce intervencionistické "smíšené” ekonomice exis tu
jící dnes ve většině zemí. Tato forma ekonomického řádu, která nyní převládá, ve 
skutečnosti svůj charakter získala z velké části v důsledku vládních opatření 
směřujících k tomu, o čem se mělo za to, že to vyžaduje "sociální spravedlnost".

Když však. máme na vybranou mezi opravdovým tržním řádem, ve kterém se ne- 
dospívá a nelze dospět k žádnému rozdělování, které by odpovídalo jakémukoli 
měřítku hmotné spravedlnosti, a systémem, v němž vláda používá svých pravomocí k 
tomu, aby nějaké takovéto měřítko zavedla, pak otázkou není to, zda by vláda měla 
vykonávat, ať už spravedlivě nebo nespravedlivě, ty pravomoce, které musí vykonávat 
každopádně, nýbrž to, zda by vláda měla mít a vykonávat dodatečné pravomoce, 
které mohou být použity k určování podílů různách členů společnosti. Požadavek 
"sociální spravedlnosti" jinými slovy nevyžaduje pouze to, aby vláda dodržovala v těch 
svých jednáních, která musí podnikat každopádně, nějaký princip jednání podle jed
notných pravidel, nýbrž požaduje, aby vykonávala dodatečné činnosti a tím přebírala 
nové odpovědnosti - úkoly, které nejsou nutné pro udržování zákona a řádu a pro 
zabezpečování jistých kolektivních potřeb, které by trh nemohl uspokojit.

Velkým problémem je, zda tento nový požadavek rovnosti není v konfliktu s 
rovností pravidel chování, která musí vláda ve svobodné společnosti prosazovat vůči 
všem. Existuje samozřejmě velký rozdíl mezi vládou, která se všemi občany nakládá 
podle těchže pravidel ve všech Činnostech, které podniká pro další účely, a vládou, 
která dělá to, co je zapotřebí k tomu, aby různé občany dostala do rovného (nebo

209



méně nerovného) hmotného postavení. Mezi těmito dvěma záměry může vskutku 
vzniknout ostrý konflikt. Jelikož se budou občané lišit v mnoha vlastnostech, které 
vláda nemůže změnit, zabezpečit pro ně stejné hmotné postavení by vyžadovalo, aby s 
nimi vláda nakládala velmi různě. Vskutku, aby vláda zajistila stejné hmotné 
postavení lidem, kteří se značně liší jak silou, inteligencí, dovedností, znalostmi a 
vytrvalostí, tak svým fyzickým a společenským prostředím, musela by s nimi zcela 
zřejmě nakládat velmi různě, aby vyvážila ty nevýhody a nedostatky, které nemůže 
přímo změnit. Striktní rovnost v oněch prospěšných službách, které může vláda 
poskytnout všem, by na druhé straně jasně vedla k nerovnosti hmotného postavení.

Toto však není tím jediným a dokonce ani ne hlavním důvodem, proč by vláda, 
jejímž záměrem je zajistit svým občanům rovné hmotné postavení (nebo jakýkoli de
terminovaný tvar hmotného blahobytu), s nimi musela nakládat velmi nerovně. 
Musela by tak postupovat proto, že v takovémto systému by musela začít lidem říkat, 
co mají dělat. Jakmile odměny, které mohou jednotlivci očekávat, přestanou odpoví
dat hodnotě, kterou jejich služby mají pro jejich bližní, a začnou odpovídat morální 
zásluze či kvalitě, kterou si oni jednotlivci vydobyli, potom pro ně také přestanou být 
vhodným ukazatelem, kam své úsilí usměrnit, aby směřovalo tam, kde je ho nejvíce 
zapotřebí. V důsledku toho ztratí odměny svoji funkci vodítka, kterou v tržním řádu 
mají, a budou muset být nahrazeny příkazy řídící autority. Centrální plánovací úřad 
by však musel rozhodovat o úkolech, které mají být uloženy různým skupinám nebo 
jednotlivcům, zcela na základě účelnosti nebo efektivnosti, a k tomu, aby dosáhl svých 
cílů, by na ně musel uvalit velmi různé povinnosti a zatížit je velmi různými břemeny. 
S jednotlivci by se snad mohlo nakládat podle jednotných pravidel, pokud jde o jejich 
odměny, avšak ne pokud jde o různé druhy práce, k jejichž vykonávání je bude třeba 
přimět. Při přidělování lidí k různým úkolům bude muset být centrální autorita ve
dena úvahami o efektivnosti a účelnosti a nikoli principy spravedlnosti nebo rovnosti. 
O nic méně než je tomu v tržním řádu budou muset jednotlivci ve společném zájmu 
podstoupit velkou nerovnost - až na to, že tyto nerovnosti nebudou určovány vzájem
ným působením individuálních dovedností v neosobním procesu, nýbrž rozhodnutím 
autority, jemuž nelze odporovat.

Jak to začíná být jasné v neustále se rozšiřujících oblastech politiky sociální péče, 
autorita zřízená k dosahování konkrétních výsledků pro jednotlivce musí dostat v 
podstatě neomezené pravomoci, aby mohla jednotlivce přimět k dělání toho, co se 
jeví jako nutné k dosažení požadovaného výsledku. Úplná rovnost většiny může zna
menat pouze rovné podřízení velkých mas lidí příkazům nějaké elity, která řídí jejich 
záležitosti. Zatímco rovnost práv je v podmínkách omezené vlády možná a je pod
statnou podmínkou individuální svobody, požadavku rovnosti hmotného postavení 
může vyhovět pouze vláda s totalitními pravomocemi.30

Samozřejmě se nemýlíme, když si všímáme faktu, že účinky ekonomického pro
cesu svobodné společnosti na různé jednotlivce a skupiny nejsou rozděleny podle ně
jakého zjistitelného principu spravedlnosti. Mýlíme se tehdy, když z toho začneme 
vyvozovat, že jsou nespravedlivé a že je za ně někdo odpovědný a že se mu to má vyt
knout. Ve svobodné společnosti, v níž postavení různých jednotlivců a skupin není 
výsledkem ničího zámyslu - nebo v níž nemůže být změněno podle obecně použitel
ného principu - nemohou být rozdíly v odměnách smysluplně označeny za spravedlivé
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nebo nespravedlivé. Nepochybné existuje mnoho druhů individuálních jednání, které 
směřují k ovlivnění konkrétních výdělků a na které by se dalo pohlížet jako na ne
spravedlivé. Neexistují však žádné principy individuálního chování, které by produko
valy strukturu rozdělování, kterou by bylo možné jako takovou nazvat spravedlivou, a 
tudíž také neexistuje ani možnost, aby jednotlivec věděl, co by měl udělat, aby zajistil 
spravedlivý výdělek svých bližních.

Celý náš morální systém je systémem pravidel individuálního chování a ve velké 
společnosti by žádné chování vedené takovýmito pravidly nebo rozhodnutím jed
notlivců, kteří jsou takovýmito pravidly vedeni, nemohlo pro jednotlivce produkovat 
výsledky, které by se nám jevily jako spravedlivé v tom smyslu, v němž pohlížíme na 
vědomě stanovené odměny jako na spravedlivé nebo nespravedlivé: jednoduše proto, 
že v takovéto společnosti nemá žádný člověk moc nebo znalosti, které by mu 
umožnily zajistit, aby ti, jichž se jeho jednání dotýká, dostali to, co pro ně považuje za 
náležité. Rovněž by nemohl nikdo, kdo má zajištěn výdělek podle nějakého principu, 
který se přijímá jako základ "sociální spravedlnosti", smět rozhodovat o tom, co má 
sám dělat: výdělek, indikující potřebnost nějaké určité práce, by nemohl být 
spravedlivý v tomto smyslu, protože potřeba práce určitého druhu bude často záviset 
na nepředvídatelných náhodách a určitě ne na dobrých úmyslech nebo úsilí těch, kteří 
jsou s to tuto práci vykonávat. A autorita, která stanovila výdělky s úmyslem reduko
vat tím druh a počet lidí, o němž má za to, že je v každém povolání nezbytný, by 
nemohla tyto výdělky udělat "spravedlivé", tj. úměrné zásluze, potřebě nebo zá
važnosti jakéhokoli jiného nároku dotčených osob, nýbrž by musela nabídnout tolik, 
kolik by bylo nutné k získání či udržení potřebného počtu lidí pro každý druh čin
nosti.

"Rovnost příležitosti"
Nelze samozřejmě popírat, že v existujícím tržním řádu jsou nejen výsledky, ale i 

počáteční šance různých jednotlivců často velmi různé; jsou ovlivněny okolnostmi je
jich fyzického a společenského prostředí, které se vymykají jejich kontrole, avšak v 
mnoha konkrétních ohledech by mohly být nějakým jednáním vlády změněny. Poža
davek rovnosti příležitosti nebo rovných výchozích podmínek (Startgerechtigkeit) má 
odezvu i podporu u mnohých z těch, kteří jsou svobodnému tržnímu řádu obecně 
nakloněni. Pokud jde o takové možnosti a příležitosti, které jsou nutně ovlivňovány 
rozhodnutím vlády (jako je jmenování do veřejných úřadů a podobně), byl tento 
požadavek vskutku jedním z ústředních bodů klasického liberalismu, zpravidla byl 
vyjadřován francouzskou větou "la carriěre ouverte aux talents" (kariéra otevřená pro 
talenty). Lze též uvést mnohé argementy ve prospěch vládní politiky, která by na 
rovném základě poskytovala prostředky pro vyučování nezletilých, kteří ještě nejsou 
plně odpovědnými občany, i když existují vážné pochybnosti o tom, zda bychom měli 
vládě dovolit tyto prostředky spravovat.

To všechno by však bylo stále ještě daleko od vytvoření skutečné rovnosti 
příležitosti, dokonce i pro lidi se stejnými schopnostmi. K dosažení toho by vláda 
musela řídit celé fyzické a lidské prostředí všech osob a musela by se snažit poskyt-
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nout alespoň ekvivalentní šance pro každého; a čím úspěšnější by tato snaha vlády 
byla, tím ostřejší by začal být oprávněný požadavek, aby se podle téhož principu 
odstranily všechny ještě zbývající handicapy - nebo vyvážily dodatečným zatížením 
těch, kteří jsou stále ještě ve výhodě. To by muselo pokračovat až dotud, dokud by 
vláda neřídila doslova každou okolnost, která by se mohla dotýkat něčího blahobytu. 
Jakkoli atraktivně věta o rovnosti příležitosti zpočátku zní, jakmile tato idea přestane 
být omezena jen na ony služby a zařízení, které z jiných důvodů musí poskytovat 
vláda, začne to být ideálem zcela iluzorním a každý pokus ho konkrétně realizovat 
může snadno skončit něčím děsivým.

"Sociálním spravedlnost" a svoboda podřízená zákonu
Idea, že by lidé měli být odměňováni podle toho, jak se hodnotí význam nebo 

přínos jejich služeb "pro společnost", předpokládá autoritu, která tyto odměny nejen 
rozděluje, nýbrž ukládá jednotlivcům úkoly, za jejichž plnění budou odměňováni. Má
li být jinými slovy "sociální spravedlnost" nastolena, od jednotlivců se musí požadovat, 
aby se podřizovali nejenom obecným pravidlům, nýbrž specifickým příkazům vydá
vaným pouze pro ně. Typem společenského řádu, v němž jsou jednotlivci řízeni tak, 
aby sloužili jedinému systému cílů, je organizace a nikoli spontánní tržní řád, to jest, 
nikoli systém, v němž je jednotlivec svobodný, protože je vázán pouze obecnými 
pravidly správného chování, nýbrž systém, v němž všichni dostávají od autority speci
fické direktivy.

Zdá se, že si někteří představují, že "sociální spravedlnost" může být uskutečněna 
pouhou změnou pravidel individuálního chování. Žádný soubor takovýchto pravidel 
však nemůže existovat, nemohou existovat žádné principy, podle nichž by mohli jed
notlivci vést své chování tak, aby souhrnným výsledkem jejich činnosti ve velké 
společnosti bylo rozdělení příjmů, které by mohlo být označeno za materiálně 
spravedlivé, nebo jakákoli jiná specifická a chtěná alokace výhod a nevýhod mezi 
konkrétní lidi nebo skupiny. K tomu, aby se dosáhlo jakékoli konkrétní struktury 
rozdělování prostřednictvím tržního procesu, by musel každý výrobce vědět nejenom 
to, komu přinese jeho úsilí prospěch (nebo škodu), nýbrž také to, jak na tom budou 
všichni ostatní lidé (skutečně nebo potenciálně), j ichž se jeho činnosti dotýkají, vlivem 
služeb, které jim poskytují také ostatní členové společnosti. Jak jsme viděli dříve, 
vhodná pravidla chování mohou determinovat pouze formální charakter řádu čin
ností, který se bude sám utvářet, nikoli však specifické výhody, které z něho budou 
získávat konkrétní skupiny nebo jednotlivci.

Tento dosti zřejmý fakt je stále ještě třeba zdůrazňovat, protože i nejpřednější 
právníci namítali, že nahrazení individuální nebo vzájemné spravedlnosti spravedl
ností "sociální' nebo spravedlností distributivní nemusí svobodu jednotlivce 
podřízenou zákonu zničit. Tak například věhlasný německý filozof práva Gustav 
Radbruch výslovně tvrdil, že "socialistická obec by také byla Rechtsstaat (tj. panoval 
by zde zákon), ačkoli by to byl Rechtsstaat řízený ne vzájemnou spravedlností, nýbrž 
spravedlností distributivní'.31 A o Francii se dozvídáme, že tam "bylo navrženo, že by 
se určitým vysoce postaveným úředníkům měl dát trvalý úkol "vyslovovat se" k
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rozdělování národního důchodu, jako se soudcové vyslovují k právním záleži
tostem” .32 Takovéto představy však přehlížejí fakt, že tím, když se jednotlivci přimějí 
dodržovat pravidla chování, nelze dosáhnout žádné specifické struktury rozdělování, 
nýbrž že dosažení takovýchto konkrétních předem určených výsledků vyžaduje uvě
domělou koordinaci všech různých činností podle konkrétních okolností času a místa. 
To jinými slovy znemožňuje, aby různí jednotlivci jednali na základě svých vlastních 
znalostí a ve službě svým vlastním cílům, což je podstata svobody, a naopak to 
vyžaduje přimět je, aby jednali způsobem, který je podle znalostí řídící autority 
nezbytný k uskutečnění cílů, které tato autorita zvolila.

Distributivní spravedlnost, k níž směřuje socialismus, je tedy neslučitelná s 
panstvím zákona a s onou svobodou podřízenou zákonu, kterou má vláda zákona 
zabezpečit. Pravidla distributivní spravedlnosti v rozdělování nemohou být pravidly 
chování vůči sobě rovným, nýbrž to musejí být pravidla chování nadřízených vůči 
podřízeným. Avšak přesto si někteří socialisté už dávno sami vyvodili nevyhnutelný 
závěr, že "fundamentální principy formálního práva, kde každý případ musí být posu
zován podle obecných racionálních principů ... obstojí pouze v konkurenční fázi ka
pitalismu”,33 a komunisté, pokud brali socialismus vážně, dokonce prohlašovali, že 
"komunismus znamená nikoli vítězství socialistického práva, nýbrž vítězství socialismu 
nad jakýmkoli právem, jelikož právo zcela zmizí se zrušením tříd s jejich antagonis
tickými zájmy",34 vyvolal před více než třiceti lety autor této knihy velké rozhořčení a 
prudké protesty, když z této skutečnosti učinil ústřední téma diskuse o politických 
důsledcích socialistické ekonomické politiky.35 Tento klíčový bod je však obsažen 
dokonce v Radbruchově vlastním důrazu na fakt, že přechod od vzájemné spravedl
nosti ke spravedlnosti distributivní znamená postupné nahrazování soukromého 
práva právem veřejným,36 jelikož veřejné právo sestává nikoli z pravidel chování pro 
soukromé občany, nýbrž z organizačních pravidel pro úředníky veřejného sektoru. Je 
to právo, jak Radbruch sám zdůrazňuje, které podřizuje občany autoritě.37 Jen tehdy, 
když se právem nerozumějí pouze obecná pravidla správného chování, nýbrž jakýkoli 
příkaz, který autorita vydala (nebo jakékoli oprávnění k vydávání takovýchto příkazů 
udělené zákonodárným sborem), mohou se opatření zaměřená na dosažení distribu
tivní spravedlnosti představovat jako slučitelná s vládou zákona. Avšak tento pojem 
tím začne znamenat pouhou legalitu a přestane poskytovat ochranu individuální svo
bodě, které chtěl původně sloužit.

Není důvodu, proč by vláda ve svobodné společnosti neměla všem zajišťovat 
ochranu proti krutému strádání ve formě nějakého zaručeného minima důchodu 
nebo dolní hranice, pod níž by nemusel nikdo klesout. Zavést takovéto pojištění proti 
krajní bídě může docela dobře být v zájmu všech; nebo se může pociťovat jako jasná 
morální povinnost všech pomáhat v rámci organizovaného společenství těm, kteří si 
nemohou pomoci sami. Dokud se takovýto konkrétní minimální důchod poskytuje 
mimo trh všem těm, kteří jsou z jakéhokoli důvodu neschopni vydělat si na trhu na 
přiměřené živobytí, nemusí to vést k omezení svobody nebo ke konfliktu s vládou 
zákona. Problémy, kterými se zde zabýváme, vznikají jen tehdy, když je výdělek za 
poskytnuté služby určován autoritou, a neosobní tržní mechanismus, jenž usměrňuje 
individuální úsilí, je tím vyřazen.
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Snad nejsilnějšún pocitem křivdy z  nespravedlnosti, které se na nčkom dopustila 
nikoliv nějaká konkrétní osoba, nýbrž "systém", je pocit, že jsem připraven o 
příležitost rozvinout své schopnosti, kterou jiní mají. Lze to přičíst jakýmkoli 
rozdílům ve společenském nebo fyzickém prostředí a alespoň některé z nich mohou 
být nevyhnutelné. Ty nejdůležitější z nich jsou jasně neoddělitelné od instituce rodiny. 
Ta nejenom uspokojuje silnou psychologickou potřebu, nýbrž všeobecně slouží jako 
nástroj předávání důležitých kulturních hodnot. Nemůže být pochyb o tom, že ti, kteří 
jsou o tento prospěch buď zcela připraveni nebo vyrostli v nepříznivých podmínkách,  
mají těžký handicap; a jen málokdo bude zpochybňovat to, že by bylo žádoucí, aby 
nějaká veřejná instituce co možná nejvíce pomáhala takovým nešťastným dětem, když 
příbuzní a sousedé selžou. Přece však jen málokdo bude vážně věřit (ačkoli Platón 
věřil), že tento deficit jim můžeme plně vyrovnat, a ještě méně si myslím, že jelikož 
toto dobrodiní nelze zajistit všem, mělo by být v zájmu rovnosti odňato těm, kteří ho 
nyní mají. Rovněž se mi nezdá, že by materiální rovnost mohla vyrovnat ty rozdíly ve 
schopnosti mít potěšení z kulturního prostředí a ve schopnosti mít o něj živý zájem, 
jaké přináší vhodná výchova.

Existuje samozřejmě mnoho dalších nevyléčitelných nerovností, které se musejí 
zdát stejně nerozumné jako nerovnosti ekonomické; vzbuzují však menší odpor než 
ekonomické jenom proto, že se nejeví být lidským dílem nebo důsledkem institucí, 
které by mohly být změněny.

Prostorový rozměr "sociální spravedlnosti"
Sotva lze pochybovat o tom, že morální city, které se vyjadřují požadavkem 

"Sociální spravedlnosti", pocházejí z postoje, který si jednotlivec v primitivnějších 
podmínkách vypěstoval vůči svým druhům v malé skupině, k níž patřil. Vůči osobně 
známému členovi vlastní skupiny může být docela dobře uznávanou povinností 
pomáhat mu a vlastní jednání přizpůsobit jeho potřebě. Je to umožněno znalostí jeho 
osoby a jeho podmínek. Ve velké nebo otevřené společnosti je situace zcela odlišná. 
Zde výrobky a služby každého člověka prospívají většinou lidem, které nezná. Vyšší» 
produktivita takovéto společnosti spočívá na dělbě práce, která daleko přesahuje 
rozměr, o němž může mít kdokoli přehled. Toto rozšíření procesu směny za hranice 
relativně malých skupin a zahrnutí velkého počtu osob, které se navzájem neznají, 
bylo umožněno tím, že se lidem zvenčí a dokonce i cizincům poskytla stejná ochrana 
pravidly správného chování, jaká platí ve vztazích ke známým členům vlastní malé 
skupiny.

Toto uplatnění stejných pravidel správného chování ve vztazích ke všem ostatním 
lidem se správně považuje za jeden z velkých výdobytků liberální společnosti. Obvykle 
se však nechápe, že toto rozšíření stejných pravidel na vztahy k ostatním lidem (za 
hranice nejužší skupiny jako je rodina nebo osobní přátelé) vyžaduje zeslabení ales
poň některých pravidel, která jsou prosazována ve vztazích k ostatním členům menší 
skupiny. Mají-li být legální povinnosti vůči lidem zvenčí nebo vůči cizincům stejné 
jako vůči sousedům nebo obyvatelům stejné vesnice nebo města, tyto sousedské 
povinnosti budou muset být omezeny na ty, které mohou platit také pro lidi zvenčí.
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Lidé si budou bezpochyby přát, aby patřili také k malým skupinám a budou dobro
volně chtít brát na sebe větší závazky vůči přátelům a kamarádům, které si sami vy
brali. Avšak takovéto morální závazky k určitým lidem se v systému svobody 
podřízené zákonu nikdy nemohou stát prosazovanou povinností, protože v takovémto 
systému musí být výběr lidí, vůči nimž si člověk přeje vzít na sebe zvláštní morální zá
vazky, ponechán na něm a nemůže být určován zákonem. Systém pravidel zamýšlený 
pro otevřenou společnost a alespoň v principu míněný k aplikaci na všechny ostatní 
musí mít poněkud menší obsah než systém, jenž má být aplikován v malé skupině.

Zvláště obecná shoda v tom, co je to náležitý status nebo náležité hmotné 
postavení různých členů, se  pravděpodobně vyvine jen v relativně malé skupině, v níž 
budou členové důvěrně obeznámeni s charakterem a významem činnosti všech ostat
ních. V takovýchto malých společenstvích bude mínění o přiměřeném statutu stále 
ještě spojeno s pocitem vlastního dluhu vůči druhému člověku a nebude pouhým 
požadavkem, aby mu někdo poskytnul přiměřenou odměnu. Požadavky uskutečnění 
"sociální spravedlnosti" jsou zpravidla jako samozřejmost, i když často jen mlčky, 
adresovány národním vládám jako institucím, které mají nezbytné pravomoci. Je však 
pochybné, zda i v těch nejmenších zemích lze celonárodně aplikovat měřítka, která 
jsou odvozena z podmínek konkrétní lokality, kterou jednotlivec důvěrně zná, a je 
téměř jisté, že jen málokteří budou ochotni postoupit cizincům stejné právo na 
konkrétní důchod, které celkově uznávají v případě svých spoluobčanů.

Je pravda, že v posledních letech byl zájem voličů z bohatších národů o utrpení 
velkého počtu lidí v chudých zemích podnětem ke schvalování rozsáhlé materiální 
pomoci těmto chudým zemím; sotva lze však říci, že v tom hrály významnou roli 
úvahy o spravedlnosti. Vskutku je pochybné, zda by se byla jakákoli rozsáhlá pomoc 
poskytla, kdyby se soupeřící mocenské skupiny nesnažily vtáhnout co možná nejvíce 
rozvojových zemí do sféry svého vlivu. A stojí za povšimnutí, že se moderní technika, 
která takovouto pomoc umožnila, mohla rozvinout jenom proto, že některé země 
byly s to vytvořit velké bohatství, zatímco většina světa se mnoho nezměnila.

To hlavní však je, podíváme-li se přes hranice našich národních států a zejména 
vykročíme-li za hranice toho, co považujeme za svou civilizaci, že už si  nemůžeme ani 
nalhávat, že víme, co by bylo "sociálně spravedlivé", a že právě ty skupiny uvnitř exis
tujících států, které se dožadují "sociální spravedlnosti" nejhlasitěji, jako například 
odbory, jsou pravidelně těmi prvními, kdo takovéto požadavky vznesené ve prospěch 
cizinců zamítají. Při aplikaci na mezinárodní oblast začne být naprostá nepřítomnost 
uznávaného měřítka "sociální spravedlnosti" nebo jakéhokoli známého principu, na 
němž by mohlo být takovéto měřítko založeno, hned zřejmá; přitom si v národním 
měřítku většina lidí stále myslí, že to, co je pro ně na úrovni společnosti, kde si 
všichni vidí do talíře, důvěrně známou věcí, musí mít platnost i v národní politice 
nebo při použití vládních pravomocí. Ve skutečnosti je z ní na této úrovni humbuk - z  
jehož působivosti na dobromyslné lidi se naučili úspěšně těžit agenti organizovaných 
zájmů.

V tomto ohledu existuje fundamentální rozdíl mezi tím, co je možné v malé 
skupině a co ve velké společnosti. V malé skupině může jednotlivec znát účinky svého 
jednám na své bližní a pravidla mu mohou účinně zakazovat, aby jim jakkoli dělal 
škodu, a dokonce mohou od něho vyžadovat, aby jim specifickým způsobem pomáhal.
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Ve velké společnosti musí zůstat mnoho z účinků jednání nějakého člověka na jeho 
různé bližní pro něho neznámých. Nemohou to tudíž být specifické účinky v 
konkrétním případě, nýbrž pouze pravidla, která definují druhy jednání jako 
zakázané nebo požadované, co musí jednotlivci sloužit jako vodítko. Jednotlivec 
zejména nebude často vědět, zda uspokojuje nějakou naléhavou potřebu nebo ještě 
přidává k nadbytku. Nemůže směřovat ke spravedlivým výsledkům, když neví, koho se 
budou týkat.

Přechod od malé skupiny k velké nebo otevřené společnosti - a nakládání s 
každým člověkem spíše jako s lidskou bytostí než buď jako s přítelem, nebo jako s 
nepřítelem - vskutku vyžaduje omezení rozsahu povinností, které máme vůči ostat
ním.

Jestliže mají být zákonné povinnosti nějakého člověka vůči všem lidem stejné, 
včetně lidí zvenčí a dokonce i cizinců (a větší jen tehdy, když na sebe člověk vzal zá
vazky dobrovolně nebo je spojen fyzickými pouty, jaké jsou mezi rodiči a dětmi), 
zákonně prosaditelné povinnosti vůči sousedovi a příteli nesmějí být větší než povin
nosti k člověku zvenčí. To jest, všechny ty povinnosti, které se zakládají na osobní 
blízkosti a důvěrné známosti individuálních okolností, nesmějí být nadále vynutitelné. 
Rozšiřování povinnosti podřizovat se jistým pravidlům správného chování na stále 
širší okruhy a vposledu na všechny lidi tak musí vést k zeslabování povinností vůči 
spoluČlenům téže malé skupiny. Naše zděděné a částečně snad i vrozené morální 
cítění je zčásti neaplikovatelné na otevřenou společnost (která je abstraktní 
společností) a druh "morálního socialismu", který je možný v malé skupině a který 
často uspokojuje hluboce založený instinkt, nemusí být dobře možný ve velké 
společnosti. Určité altruistické chovám směřující ku prospěchu nějakého známého 
přítele, které může být v malé skupině vysoce žádoucí, nemusí takové být ve velké 
společnosti a může tam být dokonce škodlivé (jako např . požadavek, aby si př íslušníci 
téhož oboru navzájem nekonkurovali).38

Zpočátku se může zdát paradoxní, že pokrok morálky by měl vést k omezení 
specifických povinností vůči ostatním: přece však každý, kdo je přesvědčen, že princip 
stejného nakládání se všemi lidmi, který je pravděpodobně jedinou nadějí pro mír, je 
důležitější než zvláštní pomoc viditelně trpícím, si to musí přát. Nepochybně to zna
mená, že svůj racionální poznatek necháme dominovat nad svými zděděnými in
stinkty. Avšak ono velké morální dobrodružství, do něhož se moderní člověk pustil, 
když uvedl v život otevřenou společnost, je ohroženo, když se po něm chce, aby apli
koval na všechny lidi pravidla, která jsou vhodná jen na spolučleny kmenové skupiny.

Požadavky náhrady za výkon odpudivých prací
Čtenář ode mně pravděpodobně očekává, že nyní podrobněji prozkoumám jed

notlivé požadavky zpravidla odůvodněné odvolávkou na "sociální spravedlnost". Byla 
by to však, jak mě hořká zkušenost naučila, nejenom nekonečná, nýbrž také 
bezvýsledná práce. Po tom všem, co bylo již řečeno, by mělo být  zřejmé, že neexistují 
použitelná měřítka lidských kvalit, zásluh nebo potřeb, na nichž by mohlo být 
rozdělování hmotných požitků v tržním řádu založeno, a ještě méně pak existuje ně
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jaký princip, podle něhož by bylo možné tyto různé požadavky smířit. Sám se proto 
omezím na rozbor dvou argumentů, v nichž se odvolávka na "sociální spravedlnost" 
velmi obvykle používá. První případ je v teoretické argumentaci zpravidla uváděn na 
ilustraci nespravedlnosti v rozdělování prostřednictvím tržního procesu, ačkoli v praxi 
se s tím dělá málo, zatímco ten druhý je pravděpodobně nejčastějším typem situace, v 
níž odvolávka na "sociální spravedlnost vede" k jednání vlády.

Když se chce poukázat na nespravedlnost existujícího tržního řádu, často se 
zdůrazňuje okolnost, že většina nepříjemných prací je obvykle také nejhůře placená. 
Ve spravedlivé společnosti, namítá se, by ti, kteří musejí pod zemí rubat uhlí nebo 
čistit komíny nebo stoky nebo vykonávat jiné nečisté nebo nekvalifikované úkoly, měli 
být placeni více než ti, jejichž práce je příjemná.

Je samozřejmě pravda, že by bylo nespravedlivé, kdyby nadřízený přiděloval 
někomu takovéto odpudivé povinnosti bez zvláštní náhrady, i když by byl stejně způ
sobilý jako druzí vykonávat práce jiné. Kdyby např. v takové organizaci, jako je ar
máda, byli dva stejně způsobilí muži nuceni vykonávat různé úkoly, z nichž jeden je 
atraktivní a druhý velmi nepříjemný, spravedlnost by jasně vyžadovala, aby se to 
tomu, který musel pravidelně vykonávat nepříjemnou povinnost, nějak zvlášť 
vynahradilo.

Situace je však zcela odlišná, když si lidé vydělávají na živobytí tím, že prodávají 
své služby komukoli, kdo za ně nejlépe zaplatí. Zde nemá oběť, kterou přinesl 
konkrétní člověk při poskytnutí své služby, vůbec žádný význam a počítá se pouze 
(mezní)* hodnota, kterou mají tyto služby pro ty, kterým se poskytují. Je tomu tak 
nejenom proto, že oběti, které různí lidé přinášejí při poskytování téhož druhu služby, 
budou často velmi různé nebo že nebude možné brát v úvahu důvody, proč někteří 
budou s to poskytovat pouze služby, které jsou méně hodnocené než služby druhých. 
Avšak ti, jejichž schopnosti a tudíž také výdělky budou v atraktivnějšwích povoláních 
malé, často shledají, že si mohou vydělat více než by jinak mohli, když převezmou 
nepříjemné úkoly, jimiž jejich šťastnější bližní opovrhují. Samotný fakt, že 
nepříjemnějším povoláním se budou vyhýbat ti, co mohou poskytovat služby, které 
kupující hodnotí výše, otevře těm, jejichž dovednosti se hodnot í méně, př íležitost vy
dělat více, než by jinak mohli.

To, že ti, co mohou svým bližním ztěží něco hodnotného nabídnout, musejí asi i 
na žebrácký výdělek vynaložit více námahy a úsilí, než jiní, které snad skutečně těší 
poskytovat služby, za něž jsou dobře placeni, je nutným průvodním jevem každého 
systému, v němž je odměňování založeno na hodnotách, které mají poskytované 
služby pro jejich uživatele, a ne na ocenění pracovní zásluhy. Musí to tudíž existovat v 
každém společenském řádu, v němž má jednotlivec svobodu volit kterékoli zaměst
nání, které najde, a autorita mu žádné neurčuje.

Jediným předpokladem, z něhož by se mohlo označovat za spravedlivé, aby 
horník pracující pod zemí nebo metař nebo dělník na jatkách byl placen více než ti, 
co jsou zaměstnáni v příjemných povoláních, by tedy bylo, že je tím třeba podnítit 
dostatečný počet lidí, aby tyto úkoly vykonávali nebo že je nějaká lidská vůle k těmto 
úkolům uvědoměle určila. I když však může být v tržním řádu smůla narodit se a 
vyrůstat na vesnici, kde je pro většinu lidí jedinou příležitostí obživy rybolov (nebo 

* mezní - viz vysvětlivku na str. 77
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pro ženy čištění ryb), nemá smysl označovat to za nespravedlivé. O kom se má za to,  
že byl nespravedlivý? Zvláště když se uváží, že kdyby tyto místní příležitosti neexis
tovaly, tito lidé by se pravděpodobně vůbec nebyli narodili, protože většina obyvatel 
takovéto vesnice bude pravděpodobně za svou existenci vděčit těmto příležitostem, 
které umožnily jejich předkům přivádět na svět děti a vychovávat je.

Odpor ke ztrátě navyklého postavení
O tom dovolávání se "sociální spravedlnosti", jehož vliv v praxi byl 

pravděpodobně největší, se v literatuře mnoho nehovoří. Úvahy o domnělé "sociální 
nespravedlnosti", které vedly k dalekosáhlejšímu narušení tržního řádu, jsou založeny 
na ideji, že lidé mají být chráněni proti nezaslouženému sestupu z hmotného 
postavem, na které si zvykli. Žádná jiná úvaha o "sociální spravedlnosti" 
pravděpodobně neměla tak široký vliv, jako "silná a univerzální víra, že je ne
spravedlivé zklamat oprávněná očekávání bohatství. Když vzniknou názorové rozdíly, 
pak je to vždy v otázce, která očekávání jsou oprávněná." Věří se, jak tentýž autor 
říká, že "je oprávněné, aby i ty nejširší třídy očekávaly, že nenastanou žádné velké a 
náhlé změny na jejich úkor".39

Mínění, že něčí pevně zavedené postavení u něj vytváří spravedlivé očekávání, že  
toto postavení bude existovat i nadále, často slouží jako náhražka za masívnější 
kritérium "sociální spravedlnosti". Když se očekávání nevyplní a v důsledku toho jsou  
pak odměny za vynaložené úsilí často neúměrné podstoupené oběti, bude se to po
važovat za nespravelnost, aniž se kdo pokusí ukázat, že ti dotyční měli na konkrétní 
příjem, jenž očekávali, poprávu nárok. Přinejmenším se obvykle považuje za ne
spravedlivé, když velké skupině lidí poklesnou příjmy v důsledku okolností,  které tito 
lidé nemohli změnit nebo předvídat.

Častý výskyt takovýchto nezasloužených ran osudu zasahujících nějakou skupinu 
je však neoddělitelnou součástí řídícího mechanismu trhu. Právě pouze 
prostřednictvím takovýchto změn, které ukazuji, že určité činnosti by bylo třeba 
omezit, se může úsilí všech nepřetržitě přizpůsobovat větší rozmanitosti faktů, než 
může znát jakákoli osoba nebo instituce, a dosahuje se onoho využití rozptýlených 
znalostí, na němž blahobyt velké společnosti spočívá. Nemůžeme se spolehnout na 
systém, v němž se jednotlivci vedou k tomu, aby reagovali na události, které neznají a 
znát nemohou, bez toho, že by se měnily také hodnoty služeb různých skupin, a to 
zcela nezávisle na zásluhách členů těchto skupin. Je nezbytnou součástí tohoto pro
cesu neustálé adaptace na měnící se okolnosti, na němž závisí i pouhé udržování exis
tující úrovně bohatství, že některé lidi bude muset hořká zkušenost přivést k objevu, 
že své úsilí vynakládali chybným směrem a že jsou nuceni poohlédnout se po výnos
ném zaměstnání jinde. A totéž platí o odporu vůči odpovídajícím nezaslouženým 
ziskům, které připlynou jiným, jimž věci dopadly lépe, než měli důvod očekávat.

Pocit křivdy, který lidé mají, když se jim navyklý příjem sníží nebo když o něj 
zcela přijdou, je do začné míry výsledkem přesvědčení, že si tento příjem morálně za
sloužili a že tudíž pokud budou pracovat tak pilně a čestně jako dříve, mají na za
chování tohoto přijmu jednoduše nárok. Avšak myšlenka, že jsme si morálně za
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sloužili to, co jsme si v minulosti poctivě vydělali, je z velké části iluzí. Pravda je 
pouze to, že by bylo nespravedlivé, kdyby nám někdo vzal to, co jsme ve skutečnosti 
získali dodržování pravidel hry.

Právě proto, že my všichni ve světě trhu neustále získáváme prospěch, který jsme 
si v žádném morálním smyslu nezasloužili, jsme také povinni přijmout stejně neza
sloužené snížení svého přijmu. Náš jediný morální nárok na to, co nám trh dává, jsme 
si zasloužili svým podřízením se pravidlům, která utváření tržního řádu umožňují. 
Tato pravidla znamenají, že nikdo nemá povinnost poskytovat nám konkrétní příjem, 
ledaže se k tomu zvláště smluvně zavázal. Kdybychom my všichni měli být důsledně 
zbaveni všech "nezasloužených výhod", které nám uděluje trh, jak to navrhují socia
listé, museli bychom být zbaveni většiny výhod civilizace.

Je jasným nesmyslem namítat, jak se to často dělá, že když za tyto výhody 
vděčíme "společnosti", "společnost" by také měla mít právo přidělovat tyto výhody 
těm, kdo si to podle jejího názoru zaslouží. Znovu opakuji, že společnost není jedna
jící osobou, nýbrž uspořádanou strukturou jednání, která vyplývá z toho, že její čle
nové dodržují určitá abstaktní pravidla. Nikdo z nás nevděčí za přínosy, které z fun
gování této struktury máme, něčímu úmyslu nám je poskytnout, nýbrž tomu, že se 
členové společnosti při sledování svých zájmů obecně podřizují určitým pravidlům 
zahrnujícím i pravidlo, že nikdo nemůže druhé nutit, aby jemu (nebo třetím osobám) 
zajistili konkrétní příjem. To nám ukládá povinnost strpět výsledky trhu i tehdy, když 
se obrátí proti nám.

Šance, kterou každý jednotlivec v naší  společnosti má, že si vydělá důchod blížící 
se tomu, jaký má nyní, je důsledkem toho, že se většina jednotlivců podřizuje 
pravidlům, která zajišťují utváření tohoto řádu. Ačkoli tento řád poskytuje většině 
dobré vyhlídky na úspěšné využití jejich dovedností, tento úspěch musí zůstat závislý 
také na tom, co se z hlediska jednotlivce musí jevit jako pouhé štěstí. Velikost těchto 
šancí, které jsou mu otevřeny, není jeho dílem, nýbrž je výsledkem toho, že se ostatní 
podřizují stejným pravidlům hry. Požadavek ochrany proti tomu, aby někdo nebyl 
nahrazen jinými v postavení, kterému se dlouho těšil, a aby nebyl nahražen těmi, 
kterým nyní nové okolnosti přejí, znamená upírat jim právě ty šance, jimž on sám 
vděčí za své současné postavení.

Jakákoli ochrana navyklého postavení je tak nutně privilegiem, které nemůže být 
uděleno všem a které, kdyby bylo uznáváné vždy, by znemožnilo těm, kteří ho nyní 
chtějí, aby kdy dosáhli postavení, jehož ochrany se nyní dožadují. Zejména nemůže 
existovat žádné právo podílet se rovným dílem na obecném přírůstku příjmů, jestliže 
tento přírůstek (nebo snad i udržení těchto příjmů na existující úrovni) závisí na 
nepřetržitém přizpůsobování celé struktury č inností novým a nepředvídatelným okol
nostem, které změní a často zmenší to, čím některé skupiny mohou přispět k 
potřebám svých bližních. Nemůže tedy poprávu existovat žádný takový požadavek, 
jako je např. požadavek "parity" vznášený americkými farmáři nebo jako je požadavek  
každé jiné skupiny, aby bylo zachováno její relativní nebo absolutní postavení. Uspo
kojení takovýchto požadavků jednotlivých skupin by tedy nebylo spravedlivé, nýbrž 
navýsost nespravedlivé, protože by to znamenalo odepřít některým lidem ty šance, 
jimž ti, co tento požadavek vznášejí, vděčí za své postavení. Z tohoto důvodu se vždy 
vyhovělo jen některým mocným organizovaným skupinám, které byly s to své poža-
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dávky prosadit. Mnohé z toho, co se dnes dělá jménem "sociální spravedlnosti", je 
tudíž nejenom nespravedlivé, nýbrž také vysoce nesociální v pravém smyslu toho 
slova: je to jednoduše obrana etablovaných zájmů. Kdykoli se dostatečně velký počet 
lidí hlučně domáhá ochrany svého postavení, považuje se to dnes za "sociální pro
blém", přičemž vážným problémem se to stává hlavně proto, že kamuflováno jako 
požadavek "sociální spravedlnosti" to může vyvolat sympatie veřejnosti. Ve 3. svazku 
uvidíme, proč je za existujícího typu demokratických institucí prakticky nevyhnutelné,  
že zákonodárné sbory s neomezenými pravomocemi ustupují takovýmto 
požadavkům, když je předkládají dostatečně velké skupiny. To nic nemění na faktu, 
že vydávat takováto opatření za taková, která uspokojují "sociální spravedlnost", je 
sotva něčím více než jen záminkou, jak zařídit, aby zájem jednotlivých skupin 
převládnul nad obecným zájmem všech. Ačkoli je dnes obvyklé pohlížet na každý 
požadavek nějaké organizované skupiny jako na "sociální problém", mnohem 
přesnější by bylo říci, že ačkoli dlouhodobé zájmy různých jednotlivců většinou s 
obecným zájmem souhlasí, zájmy organizovaných skupin jsou s ním téměř vždycky v 
rozporu. A přece jsou to právě tyto zájmy organizovaných skupin, které se obvykle 
vydávají za "sociální".

Závěry
Základní tvrzení této kapitoly, totiž že ve společnosti svobodných lidí, jejíž čle

nové smějí využívat svých znalostí pro své vlastní účely, je termín "sociální spravedl
nost" zcela zbaven smyslu nebo obsahu, je tvrzením, které pro jeho samotnou povahu  
nelze dokázat. Negativní tvrzení nemůže být nikdy dokázáno. Na jakémkoli počtu 
konkrétních případů je možno předvést, že nám odvolávání se na "sociální 
spravedlnost" na žádný způsob nepomáhá při rozhodnutích, která musíme dělat. 
Avšak tvrzení, že ve společnosti svobodných lidí nemá tento termín vůbec žádný 
smysl, je možné uvést jen jako výzvu, která přiměje ostatní, aby uvažovali o smyslu 
slov, kterých používají, a jako připomínku, že by neměli používat výrazy, jejichž smysl 
neznají.

Pokud se má za to, že tak široce používaný výraz nějaký zjistitelný smysl mít 
musí, je možné se snažit dokázat, že pokusy prosadit jej do společnosti svobodných 
lidí musí tuto společnost udělat neschopnou fungování. Avšak takovéto úsilí začne být 
nadbytečné, jakmile se uzná, že v takovéto společnosti není splněna fundamentální 
předběžná podmínka aplikace pojmu spravedlnosti na způsob, jímž se hmotné výnosy 
dělí mezi její členy, totiž že je toto rozdělování určeno lidskou vůlí - nebo že by toto 
určování odměn lidskou vůlí mohlo utvářet životaschopný tržní řád. Nemusí se přece 
dokazovat, že nelze provádět něco, co nemůže existovat.

Doufám, že jsem objasnil, že slovní spojení "sociální spravedlnost" není nevin
ným výrazem dobré vůle vůči těm méně šťastným, jak to většina lidí pravděpdoobně 
pociťuje, nýbrž se stalo nečestnou narážkou, že bychom měli souhlasit s požadavkem 
lidí hájících svůj zvláštní zájem, kteří pro tento svůj požadavek nemohou uvést žádný 
pořádný důvod. Jestliže se má politická diskuse stát čestnou, je nutné, aby si lidé uvě
domili, že tento termín nemá žádnou intelektuální vážnost, je známkou demagogie či
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laciného žurnalismu a odpovědní myslitelé by se měli stydět ho používat, protože, je
li jeho prázdnota nabíledni, pak jeho používání není čestné. Možná, že jsem se stal 
vůči němu přehnaně alergickým v důsledku svých dlouhých snah vystopovat destruk
tivní účinek dovolávání se "sociální spravedlnosti" na naši morální citlivost a v 
důsledku toho, že jsem znovu a znovu viděl, jak-vynikající myslitelé tento výraz 
bezmyšlenkovitě používají,40 ale začal jsem silně pociťovat, že tou největší službou, 
kterou ještě mohu svým bližním prokázat, by bylo, že bych mohl řečníky a pisatele 
mezi nimi přimět k tomu, aby se styděli termín "sociální spravedlnost" opět někdy 
použít.

To, že za současného stavu diskuse je další používání tohoto termínu nejen 
nečestné a nejen zdrojem neustálého politického matení, nýbrž zničující pro morální 
cítění, se ukazuje na stále se opakujícím jevu, že poté, co myslitelé včetně význačných 
filozofů4! správně zjistí, že termín spravedlnost je ve svém nynějším převládajícím 
významu distributivní spravedlnosti (neboli spravedlnosti odměňující i trestající) 
bezesmyslný, vyvozují z toho závěr, že sám pojem spravedlnosti je prázdný a házejí 
tak přes palubu jednu ze základních morálních představ, na níž fungování společnosti 
svobodných lidí spočívá. Avšak to, co vykonávají soudní dvory a co je původním vý
znamem spravedlnosti, je právě spravedlnost v tomto smyslu, a jí se musí chování lidí 
řídit, má-li být mírová koexistence svobodných lidí možná. Zatímco dovolávání se 
"sociální spravedlnosti" je ve skutečnosti pouhou výzvou, aby se morálně schválily 
požadavky, které nemají žádné morální odůvodnění a které jsou v rozporu se základ
ním pravidlem svobodné společnosti, totiž že by měla být prosazována pouze taková 
pravidla, která mohou být aplikována stejně na všechny, je spravedlnost ve smyslu 
pravidel správného chovám pro vzájemný styk svobodných lidí nepostradatelná.

Dotýkáme se zde problému, který je se všemi svými výhonky přespříliš rozsáhlý 
na to, abychom se pokusili ho zde systematicky zkoumat, musíme se však o něm ales
poň stručně zmínit. Jde o to, že nemůžeme mít jakoukoliv morálku, která se nám 
zlíbí nebo kterou si vysníme. Morálka, aby byla životná, musí vyhovovat určitým 
požadavkům, které nemusíme být s to specifikovat, ale můžeme být pouze s to je 
odhalit metodou pokusů a omylů. Požadavkem není pouze vzájemný soulad nebo 
slučitelnost jak pravidel tak i činů, které tato pravidla vyžadují. Systém morálky musí 
také utvářet fungující řád schopný udržovat civilizační aparát, který onen řád 
předpokládá.

O neživotných morálních systémech nemáme představu a určitě je nemůžeme 
nikde pozorovat v praxi, jelikož společnosti, které se o ně pokoušejí, rychle zanikají. 
Jsou však hlásány často vysoce ctěnými svatě působícími postavami, a upadající 
společnosti, které můžeme pozorovat, jsou často společnosti, které naslouchaly 
učením takovýchto morálních reformátorů a stále ještě tyto ničitele své společnosti ctí 
jako dobré muže. Častěji však evangelium "sociální spravedlnosti" míří na mnohem 
nižší city: na odpor vůči lidem, kteří jsou na tom lépe než my, nebo jednoduše na 
závist, na tu "nejprotispolečenštější a nejšpatnější ze všech vášní', jak ji nazval John 
Stuart Mill,42 na to nepřátelství vůči velkému bohatství, které považuje za "skandál", 
že by si někteří lidé měli užívat bohatství a jiní by neměli mít uspokojené základní 
potřeby, a které kamufluje pláštíkem spravedlnosti to, co nemá se spravedlností nic 
společného. Přinejmenším všichni ti, co si přejí oloupit bohatého ne proto, že by

221



chtěli vidět, aby se z něho těšil někdo, kdo si je zaslouží víc, nýbrž proto, že považují 
samotnou existenci  bohatého za pobuřující urážku, ti všichni nejen nemohou chtít pro  
své požadavky nárokovat nějaké morální ospravedlnění, nýbrž se oddávají zcela ira
cionální vášni a těm, na jejichž hrabivé instinkty působí, ve skutečnosti ubližují.

Nemůže být žádný morální nárok na něco, co může existovat jen díky rozhodnutí 
jiných riskovat své zdroje, aby toto něco vytvořili. Ti, co napadají velké soukromé bo
hatství, nechápou, že to není ani fyzické úsilí, ani pouhý akt spoření a investování, co 
vytváří bohatství, nýbrž usměrňování zdrojů na nejproduktivnější použití. A nemůže 
být pochyb o tom, že většina těch, kteří shromáždili velký majetek ve formě nových 
průmyslových závodů a podobně, prospěli vytvořením lépe placených pracovních 
příležitostí více lidem, než kdyby byli svůj přebytek věnovali chudým. Teorie, že v 
těchto případech ti lidé, jimž jsou dělníci ve skutečnosti nejvíce zavázáni, jim dělají 
naopak spíše něco špatného než velmi prospěšného, je absurdní. I když bezpochyby 
existují také jiné a méně záslužné způsoby jak získat velký majetek (u nichž můžeme 
doufat, že je dostaneme pod kontrolu zdokonalením pravidel hry), tím nejefek
tivnějším a nej důležitějším způsobem je směrování investic do míst, kde nejvíce 
zvyšují produktivitu práce - což je úkol, který se vládám notoricky nedaří z důvodů, 
které jsou vnitřně zabudované do nekonkurenčních byrokratických organizací.

Kult "sociální spravedlnosti" však směřuje ke zničení pravých morálních citů ne
jenom tím, že podněcuje zlovolné a škodlivé předsudky. Dostává se také - zejména ve 
svých rovnostářštějších formách - do neustálého konfliktu s některými základními 
morálními principy, na nichž musí každé společenství svobodných lidí spočívat. Začne 
to být zřejmé, když si uvědomíme, že požadavek, abychom hodnotili všechny své 
bližní stejně, je neslučitelný s faktem, že celý náš morální kodex spočívá na schva
lování nebo neschvalování chování druhých; a že podobně tradiční postulát, že každý 
zdravý dospělý člověk je prvotně sám odpovědný za svůj blahobyt a blahobyt lidí, 
kteří jsou na něm závislí, resp. mínění, že se nesmí svou vinou stát přítěží pro své 
přátele a bližní, jsou neslučitelné s ideou, že "společnost" nebo vláda je každému 
člověku povinna poskytovat přiměřený příjem.

I když byly všechny tyto morální principy vážně oslabeny některými pseu- 
dovědeckými módami naší doby, které směřují k destrukci veškeré svobody - 
všudypřítomná závislost na moci jiných lidí, kterou prosazování jakékoli podoby 
"sociální spravedlnosti" vytváří, nevyhnutelně ničí tu svobodu osobního rozhodování, 
na níž musí veškerá morálka spočívat.43 Ve skutečnosti je ono systematické sledování 
ignis fatuus (pošetilé vášně lásky) "sociální spravedlnosti", kterou nazýváme socialis
mus, veskrze založena na ohavné myšlence, že by politická moc měla určovat hmotné 
postavem různých jednotlivců a skupin - na myšlence, která se obhajuje falešným 
tvrzením, že tomu tak vždycky bylo, je a bude a že socialismus si pouze přeje tuto 
moc převést z rukou privilegované třídy do rukou té nejpočetnější. Bylo velkou zá
sluhou tržního řádu, jak se rozšířil během posledních dvou století, že každého zbavil 
této moci, kterou nelze používat jinak než svévolně. Měl vskutku za následek největší 
omezení svévolné moci, jakého bylo kdy dosaženo. Lákadla "sociální spravedlnosti" 
hrozí, že nás o tento největší triumf osobní svobody znovu připraví. A nebude to 
dlouho trvat a ti, co mají moc "sociální spravedlnost" prosazovat, se ve svém postavení 
opevní tím, že budou výdobytky "sociální spravedlnosti" udělovat jako odměnu za
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poskytnutí této moci a  proto, aby si zabezpečili podporu pretoriánské gardy, která jim 
zajistí, že převládne jejich názor na to, co je to "sociální spravedlnost".

Dříve než tento předmět opustím, chci ještě jednou zdůraznit, že zjištění 
naprosté prázdnoty termínu spravedlnost v takových kombinacích, jako je "sociální 
spravedlnost", "ekonomická spravedlnost", "distributivní spravedlnost", "odměňující i 
trestající spravedlnost", by nás nemělo vést k tomu, abychom vylili s vaničkou i dítě. 
Spravedlnost, kterou vykonávají soudy, je mimořádně důležitá nejenom jako základna 
právních pravidel správného chování; bezesporu také existuje opravdový problém 
spravedlnosti v souvislosti s uvědomělým vytvářením politických institucí, problém, 
jemuž profesor John Rawls nedávno věnoval významnou knihu. Je mi líto pouze 
jedné věci, kterou považuji za matoucí, a sice, že v této souvislosti používá termín 
"sociální spravedlnost". Nemám však žádný zásadní spor s autorem, který dříve, než 
se do tohoto problému pustí, uznává, že úkol výběru specifických systémů nebo 
specifických rozdělení žádoucích věcí jako spravedlivých je třeba "vzdát jako v prin
cipu chybný, a každopádně neschopný určitě vymezeného řešení. Přesněji, principy 
spravedlnosti definují klíčová omezení, jimž musí instituce a společně podnikané čin
nosti vyhovět, jestliže osoby, které jsou v nich angažované, na ně nemají mít žádné 
stížnosti. Jsou-li tato omezení respektována, pak výsledné rozdělení, ať už je jakékoli, 
může být přijato jako spravedlivé (nebo alespoň ne nespravedlivé)".44 Toto je 
víceméně to, co jsem se pokoušel v této kapitole dokazovat.

Poznámky
* První citace pochází z Davida Humea, An Enquiry Concerning the Principles of Morals, oddíl III., část 

II., Works IV., str. 187, a míla by se zde uvést ve svém kontextu:
Nejspíše by každého napadlo přidělit největší vlastnictví tam, kde je nejvyšší ctnost, a dát 
každému moc ke konání dobra úměrnou jeho sklonům ... Co by se ale stalo, kdyby lidstvo 
takovéto právo vykonávalo; lidská zásluha je něco tak velmi neurčitého, jak pro její přirozenou 
nejasnost, tak pro naši vlastní domýšlivost, že z ní nikdy nemůže vyplynout žádné pevné pravidlo 
chování; a bezprostředním důsledkem musí být rozpad společnosti.

Druhá citace je přeložena z IMMANUELA KANTA (Der Streit der Fakultáten (1798), odd. 2., odst. 6, 
poznámka 2 a v originále zní takto: Wohlfart aber hat kein Princip, weder fůr den der sie empfángt, 
noch fůr den der sie austeilt (der eine setzt sie hierin, der andere darin); weil es dabei auf das 
Materiále des Willens ankommt, welches empirisch und so einer allgemeinen Regel unfahig ist". 
Anglický překlad tohoto eseje, v němž je pasáž uvedena poněkud jinak, se nachází v Kant’s Political 
Writings, H. REISS (red.), přeložil H.B. Nisbett, (Cambridge, 1970). str. 183, poznámka.

1 Srovnej P.H. WICKSTTEED, The Common Sense of Political Economy, (London, 1910), str. 184: "Je 
mamě předpokládat, že eticky žádoucí výsledky budou nutně produkovány eticky indiferentním 
nástrojem".

2 Srovnej G. DEL CECCHIO, Justice, (Edinburgh, 1952), str. 37. V 18. století se výraz "sociální 
spravedlnost* příležitostně používal k označení prosazení pravidel správného chování v rámci dané 
společnosti, tak např. EDWARD GIBBON, Decline and Fall of the Roman Empire, kapitola 41, (edice 
World’s Classics, sv. IV., str. 367).

3 Např. JOHN RAWLS, A Theory of Justice, (Harvard, 1971).
4 JOHN STUART MILL, Utilitarianism, (London, 1861), kapitola 5. str. 92; v H. Plamenatz (red.), The 

English Utilitarians, (Oxford, 1949), str. 225.
5 Tamtéž, str. 66, resp. 208- Srovnej též recenzi J.S. MILLA na práci F.W. NEWMANA, Lectures on 

Political Economy, původně publikovanou v r. 1851 ve Westminster Review a znovu publikovanou ve 
Collected Works, sv. V., (Toronto a London, 1967), str. 444: "rozlišování mezi bohatým a chudým, tak 
málo soúvisející se zásluhou a proviněním nebo dokonce s námahou a nepřítomností námahy, je 
očividně nespravedlivé". Též Principles of Political Economy, kniha II., kap. 1., WJ. ASHLEY (red.),
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London, 1909), str. 211 a dále: "Rozdělování odměny podle vykonané práce je skutečně spravedlivé jen 
potud, pokud je větší nebo menší množství práce předmětem volby: když to závisí na přirozených 
rozdílech v síle a schopnosti, je tento princip odměňování sám nespravedlností, dává těm, kteří již 
mají".

6 Viz např. A.M. HONORÉ, "Sociální spravedlnost" v McGill Law Journal, VIII., 1962 a revidovanou 
verzi v R.S. SUMMERS (red.), Essays on Legal Philosophy, (Oxford, 1968), str. 62 přetisku: "První (zc 
dvou vět, v nichž je princip sociální spravedlnosti obsažen), je tvrzení, že všichni lidé, braní pouze jako 
lidé u nezávisle na jejich chování nebo volbě, mají nárok na stejný podíl na všech těch věcech, nazý
vaných zde výhodami, které jsou všeobecně žádoucí a které ve skutečnosti vedou k blahobytu". Též 
W.R. RUNCIMAN, Relative Deprivation and Social Justice, (London, 1966), str. 261.

7 Srovnej zejména encykliky GUADRAGESIMO ANNA (1931) a DIVINI REDEMPTORIS (1937) a 
JOHANNES MESSNER, "K pojmu sociální spravedlnosti" ve svazku Die soziale Frage und der 
Katholicismus, (Paderborn, 1931) vydaném na paměť 40. výročí encykliky Rerum Novarum.
8 Zdá se, že termín "sociální spravedlnost" (nebo spíše jeho italský ekvivalent) v jeho moderním smyslu 
poprvé použil LUIGI TAPARELLI D’ANZEGLIO, Saggio teoretico di diritto naturale, (Palermo, 1840) 
a v širší známost jej uvedl ANTONIO ROSMINI - SERBATI, La constituzione secondo la giustizia 
sociále, (Milan, 1848). K novějším diskusím srovnej N.W. WILLOUGBY, Social Justice, (London a 
New York, 1920); JOHN A. RYAN, Distributive Justice, (New York, 1916); L.T. HOBHOUSE, The 
Elements of Social Justice, (Harvard, 1922); T.N. CARVER, Essays in Social Justice, (Harvard, 1922); 
W. SHIELDS, Social Justice, The History and Meaning of the Term, (Notre Dame, Ind., 1941); 
BENEVUTO DONATI "Co je to sociální spravedlnost?", Archivio guiridico, sv. 134, 1947; C. DE 
PASQUIER "Pojem sociální spravedlnosti", Zeitschrift fur Schweizerisches Recht, 1952; P. ANTOINE 
"Co je to sociální spravedlnost?" Archives de Philosophic, 24, 1961; úplnější seznam této literatury viz v 
G. DEL VECCHIO, cit. dílo, str. 37-39.

Když jsem asi před deseti lety psal první verzi této kapitoly, měl jsem navzdory hojnosti spisů k 
tomuto předmětu velké potíže najít jakoukoli vážnou diskusi o tom, co mají lidé na mysli, když tento 
termín používají. Avšak téměř ihned poté se objevila řada vážných studií o tomto předmětu, zejména 
dvě práce citované v poznámce 6 výše, a dále R.W. BALDWIN, Social Justice, (Oxford a London, 1966) 
a R. RESCHER, Distributive Justice, (Indianapolis, 1966). Zdaleka nejpronikavější pojednání o tomto 
předmětu je v němčině od švýcarského ekonoma EMILA KÚNGA, Wirtschaft und Gerechtigkeit, 
(Tubingen, 1967) a mnoho podstatných poznámek v H.B. ACTON, The Morals of the Markét, (London, 
1971), zejména str. 71: "Bída a neštěstí jsou zla, ale ne nespravedlnosti". Velmi důležitý je rovněž 
BERTRAND DE JOUVENEL, The Ethics of Redistribution, (Cambridge, 1951), stejně jako určité 
pasáže z jeho Sovereignty, (London, 1957), z nichž dvě zde můžeme ocitovat. Str. 140: "Spravedlnost 
nyní doporučovaná není kvalitou člověka a jeho jednání, nýbrž jistou konfigurací věcí v geometrii 
společnosti nezávislou na tom, jakými prostředky je přivozena. Spravedlnost je nyní něčím, co existuje 
nezávisle na spravedlivých lidech". Str. 164: "Žádná věta pravděpodobně nepobouří naše současníky 
více než tato: není možné nastolit spravedlivý společenský řád. Logicky však vyplývá ze samotné 
myšlenky spravedlnosti, kterou jsme, nikoli bez obtíží, osvětlili. Dělat spravedlnost znamená aplikovat 
při rozdělování příslušné pořadníky. Není však možné, aby lidská inteligence nastolila příslušný 
pořadník pro všechny zdroje ve všech ohledech. Lidé vykazují potřeby k uspokojování, zásluhy k 
odměňování a možnosti k uskutečňování; i když bychom vzali v úvahu pouze tato tři hlediska a 
předpokládali, že existují - ve skutečnosti však tomu tak není - přesné ukazatele, které bychom mohli 
na tato hlediska použít, stále ještě bychom nemohli tyto tři soubory přijatých ukazatelů správně 
navzájem zvažovat".

Svého času velmi slavný a vlivný esej Gustava Schmollera o "Spravedlnosti v národním 
hospodářství" v autorově Jahrbuch fiir Volkswirtschafi, sv. V., 1895, je intelektuálně nanejvýš 
neuspokojivý - je to domýšlivé expozé typického myšlenkového zmatku dobroděje předznamenávající 
jisté neblahé pozdější události. Nyní víme, co to znamená, mají-li se velká rozhodnutí ponechat na 
"jeweilige Volksbewusstsein und der Ordnung der Zwecke, die in Augenblick ais die richtige 
erscheint!" (na existujícím uvědomění lidu ohledně pořadí cílů, které se ihned ukáže jako správné).

9 Srovnej poznámku 7 ke kapitole VII. výše.
10 Srovnej ADAM SMITH, The Theory of Moral Sentiments, (London, 1801), sv. II., část VIL, odd. II., 

kap. I., str. 198: "Zdá se, že stoikové pohlíželi na lidský život jako na hru s velkými nároky na 
dovednost, v níž je však příměs štěstí nebo toho, co se vulgárně rozumí štěstím". Viz též ADAM 
FERGUSON, Principles of Mora! and Political Science, (Edinburg, 1792), sv. I., str. 7: "Stoikové 
zobrazovali lidský život jako hru, v níž potěšení a kvalita hráčů záležely v pozorném a dobrém hraní, ať 
už se hrálo o hodně nebo o málo". V poznámce Ferguson odkazuje na Discourses of Epictetus, která 
zachoval Arrian, kniha II., kap. 5.

11 Srovnej G. HARDIN, Nature and Man's Fate, (New York, 1961), str. 55: "Na svobodném trhu, říká ve 
skutečnosti Smith, jsou ceny regulovány negativní zpětnou vazbou". Velmi vysmívaný "zazrak", že
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sledování vlastního zájmu slouží obecnému zájmu, se redukuje na zcela evidentní tvrzení, že řádu, v 
nimž má být jednání prvk& vedeno účinky, které jim nemohou být známé, lze dosáhnout jen tehdy, 
budou-li tyto prvky pobízeny k tomu, aby odpovídaly na signály odrážející účinky onéch událostí. To, 
co Smith védél, bylo opožděné znovuobjeveno vědeckou módou pod názvem "samoorganizující 
systémy*.

12 Viz L. VON MISES, Human Action, (Yale, 1949), poznámka na str. 255: "Ve fungování tržní 
ekonomiky není nic, co by se mohlo správně nazvat rozdělováním. Statky nejsou napřed vyrobeny a 
pak rozděleny, jak by tomu bylo v socialistickém státě*. Srovnej též M.R. ROTHBARD, *K 
rekonstrukci ekonomie užitku a blahobytu" v M. SENNHOLZ (red.), On Freedom and Free Enterprise, 
(New York, 1965), str. 231.

13 Srovnej W.G. RUNCIMAN, cit. dílo, str. 274: "Požadavky sociální spravedlnosti jsou požadavky ve 
prospěch nějaké skupiny a osoba relativně strádající v rámci individuální kategorie, je-li obětí 
nespravedlivé nerovnosti, bude obětí pouze individuální nespravedlnosti*.

14 Viz IRVING KRISTOL, "Když ctnost přichází o všechnu svou krásu - několik úvah o kapitlismu a 
"svobodné společnosti"", The Public Interest, č. 21, (1970), přetištčěno v autorově On the Democratic 
Idea in America, (New York, 1972) a dále v DANIEL BELL a IRVING KRISTOL (red.), Capitalism 
Today, (New York, 1970).

15 Srovnej J. HÓFFNER, Wirtschaftsethik und Monopole im 15. und 16. Jahrhundert, (Jena, 1941) a 
"Konkurence ve scholastice", ORDO, V., 19S3\ též MAX WEBER, On Law in Economy and Society, 
MAX RHEINSTEIN (red.), (Harvard, 1954), str. 295 a dále, ale o právu v ekonomice a společnosti 
též H.M. ROBERTSON, Aspects on the Rise of Economic Individualism, (Cambridge, 1933) a B. 
GROETHUYSEN, Origines de I’esprit bourgeois en France, (Paris, 1927). Nejdůležitější výklad pojetí 
spravedlivé ceny, podaný španělským jezuitou z konce 16. století, viz zejména v L. MOLINA, De 
iustitia et de iure, sv. 2., De Contractibus (Cologne, 1594), disp. 347, č. 3 a zejména disp. 348, č. 3, kde je 
spravedlivá cena definována jako cena, která se utvoří "bez úskoku, monopolu a jiných zchytralostí, 
běžné je prodávat nějakou věc za cenu obvyklou v tom kterém kraji nebo místě, za měřítko a pravidlo 
je nutno mít spravedlivou cenu oné věci v onom kraji": O neschopnosti člověka určovat předem to, co 
by bylo spravedlivou cenou, viz zejména JOHANES DE SALAS, Commentarii in Secundum Secundae 
D. Thomas de Contractibus, (Lyon, 1617), Tr. de empt. et Vend., IV., č. 6, str. 9: "... čehož přesné 
pochopení a zvážení náleží Bohu, nikoli člověku"; a J. DE LUGO, Disputationes de Iustitia et Iure, 
(Lyon, 1643), sv. II., d. 26, s. 4, č. 40: "spravedlivou matematickou cenou může znát jen Bůh". Viz též 
L. MOLINA, cit. dílo, disp. 365, č. 9: "Všichni synové republiky mají právo dosáhnout nejvyššího 
póstavení, jestliže to komu přinese náhoda, a nikomu nepřísluší určité postavení, které by nemohlo 
klesat, nebo stoupat*. Zdá se, že H.M. ROBERTSON (cit. dílo, str. 164) sotva přehání, když píše, že 
by "nebylo obtížné tvrdit, že náboženstvím, které podporovalo ducha kapitalismu, bylo jezuitství, 
nikoli kalvinismus".

16 JOHN W. CHAPMAN "Spravedlnost a slušnost", Nomos VI., Justice, (New York, 1963), str. 153. Tuto 
lockeovskou koncepci podržel i John Rawls, přinejmenším ve své ranější ptáci "Ústavní svoboda a 
pojem spravedlnosti", Nomos VI., Justice, (New York, 1963), str. 117, poznámka: "předpokládá-li se, že 
právo a vláda jednají tak, aby dlouhodobě zachovávaly kompetititvnost trhů, plnou zaměstnanost 
zdrojů a široce rozdělený majetek a bohatství a udržují rozumné sociální minimum, potom, existuje-li 
rovnost příležitosti, výsledné rozdělení bude spravedlivé nebo alespoň ne nespravedlivé. Bylo by 
výsledkem fungování spravedlivého systému ... sociální minimum je jednoduše formou rozumného 
pojištění a obezřetnosti*.

17 Viz pasáže citované v poznámce 15 výše.
18 Viz M. FOGARTY, The Just Wage, (London, 1961).
19 BARBARA WOOTTON, The Social Foundation of Wage Policy, (London, 1962), str. 120 a 162 a nyní 

též její Incomes Policy, An Inquest and a Proposal, (London, 1974).
20 SAMUEL BUTLER (Hudibras, II., 1) měl jistě pravdu, když napsal:

Cenou každé věci stane se,
jen kolik peněz vynese.

21 K obecnému problému odměňování podle zásluhy viz kromě pasáží z Davida Humea a Immanuela 
Kanta ze záhlaví této kapitoly též kapitolu VI. mé knihy The Constitution of Liberty, (London a 
Chicago, 1960), a sorvnej též MAFFEO PANTALEONI, "Ekonomické jednání" v Erotemi di 
Economia (2 svazky, Padua, 1963), sv. I., str. 101:

Existují tři téže, které je třeba dobře pochopit: První je, že zásluha je slovo, po kterém volá cit. Druhá 
je, že pojem spravedlnosti je mnohoznačný, pro svoji obojživelnost poskytuje libovolný počet závěrů. 
Třetí je, že odměna nemůže být vyměřena podle mezní produktivity určené izolovaně, tj. bez 
současného určení produktivit ostatních faktorů, s nimiž vstupuje do komplementární kombinace.

22 O historii termínu "sociální" viz KARL WASSERRAB, Sozialwissenschaft und soziale Frage, (Leipzig, 
1903); LEOPOLD VON WIESE, Der Liberalismus in Verangenheit und Zukunf, (Berlin, 1917) a
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Sozial, Geistig Kultur ell, (Koln, 1936); WALDEMAR ZIMMERMANN, ""Sociální" v dějinných 
proměnách svého smyslu a pojmu" ve Studien zur Soziologie, Festgabe fiir L. von Wiese, (Mainz, 1948); 
L.řř-4. Geck uber das Eindringen des Wortes "sozial" in die deutsche Sprache, (Gottingen, 1963); a 
RUTH GRUMMENERL, "K dějinám slova "sociální" až k anglickému osvícenství", nepublikovaný 
esej ke státním zkouškám z filologie, (Bonn, 1963). Srovnej též můj esej "Co je to "sociální"? Co to 
znamená?" v opravené anglické verzi v mých Studies in Philosophy, Politics and Economics, (London a 
Chicago, 1967).

23 Srovnej G. DEL VECCHIO, cit. dílo, str. 37.
24 Velmi poučný je o tom LEOPOLD VON WIESE, Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft, 

(Berlin, 1917), str. 115 a dále.
25 Charakteristický pro mnohé diskuse o problému vedené sociálními filozofy je W.A. FRANKENA, 

"Pojem sociální spravedlnosti", v. Social Justice, B B. BRANDT (red.), (New York, 1962), str. 4, jehož 
argumentace spočívá na předpokladu, že "společnost" jedná, což je termín, který nedává smysl, je-li 
použit na spontánní řád. Přesto se však zdá, že na tuto antropomorfní interpretaci společnosti jsou 
utilitaristé zvláště pyšní, i když to často nepřipouštějí tak naivně jako J.W. Chapman ve výroku 
citovaném výše v poznámce 21 ke kapitole VII.

26 Lituji tohoto obratu, i když se jeho pomocí některým mým přátelům v Německu (a později také v 
Anglii) zjevně podařilo udělat pro širší kruhy přijatelným ten druh společenského řádu, který 
zastávám.

27 Srovnej "Prohlášení svědomí" přijaté "Áspenskou poradou o globální spravedlnosti", "ekumenickým 
shromážděním amerických náboženských vůdců" v Aspenu, Coloradu, 4.-7. června 1974, které zjistilo, 
že "globální nespravedlnost je charakterizována dimenzí hříchu v ekonomických, politických, 
sociálních, rasových, sexuálních a třídních strukturách a systémech globální společnosti". Aspen 
Institute Quarterly, (New York), č. 7, 3. čtvrtletí, 1974, str. 4.

28 Viz zejména A.M. HONOŘE, cit. dílo. Absurdita tvrzení, že ve velké společnosti je zapotřebí 
morálního ospravedlnění, jestliže A má více než B, jáko by to byl výsledek nějakého lidského úskoku, 
začne být zřejmé, když vezmeme v úvahu nejen propracovaný a složitý vládní aparát, jehož by bylo 
zapotřebí, aby se tomu zabránilo, nýbrž také to, že tento aparát by musel mít moc řídit úsilí všech 
občanů a požadovat produkty tohoto úsilí.

29 Jedním z mála moderních filozofů, kteří to jasně viděli a naplno to vyjádřili, byl R.G. 
COLLINGWOOD. Viz jeho esej "Ekonomie jako filozofická věda", Ethics, 36, 1926, zvláště str. 74: 
"Spravedlivá cena, spravedlivá mzda, spravedlivá úroková míra je rozporem ve slovech. Otázka, co by 
měl nějaký člověk dostat oplátkou za své statky a práci, je otázkou absolutně beze smyslu".

30 Existuje-li nějaký fakt, který zjistili všichni ti, co se požadavky rovnosti vážně zabývali, pak je to fakt, 
že materiální rovnost a svoboda jsou nesmiřitelné. Srovnej A. DE TOCQUEVILLE, Democracy in 
America, kniha II., kap. I., (New York, vydání z r. 1946, sv. II., str. 87): demokratická společenství 
"volají po rovnosti ve svobodě, a když toho nemohou dosáhnout, pak volají po rovnosti v otroctví". 
WILLIAM S. SORLEY, 7Zic Moral Life and the Moral Worth, (Cambridge, 1911), str. 110: "Rovnosti je 
dosahováno jen neustálým narušováním svobody"; nebo později GERHARD LEIBHOLZ, "Ohrožení 
svobody moci zákonodárce", ve Freiheit der Personlichkeit, (Stuttgart, 1958), str. 80: "Svoboda vytváří 
nutně nerovnost a rovnost nutně nesvobodu" - to je několik málo příkladů, které zrovna nacházím ve 
svých poznámkách. Přesto lidé, kteří se považují za nadšené stoupence svobody, se stále vytrvale 
dožadují materiální rovnosti.

31 GUSTAV RADBRUCH, Rechtsphilosophie, (Stuttgart, 1956), str. 87: "Také socialistické společenství 
tak bude právním státem, právním státem ovšem, který bude ovládán namísto spravedlností, která je 
pro všechny stejná, spravedlností, která se uděluje".

32 Viz M. DUVERGER, The idea of Politics, (Indianapolis, 1966), str. 201.
33 KARL MANNHEIM, Man and Society in an Age of Reconstruction, (London, 1940), str. 180.
34 P.J. STUŠKA (předseda sovětského nejvyššího soudu) v Encyklopedia of State and Law (ruský, 

Moskva, 1927), citoval V. GSOVSKI, Soviet Civil Law, (Ann Arbor, Michigan, 1948), I., str. 70. Dílo 
E. Pašukanise, sovětského autora, který nejdůslednějí rozvinul myšlenku zániku práva za socialismu, 
označil KARL KORSCH v Archiv sozialistischer Literatur, III., (Frankfurt, 1966) za jediné důsledné 
rozvinutí učení Karla Marxe.

35 The Road to Serfdom (London a Chicago, 1944), kapitola IV. K diskusi o ústřední tézi této knihy mezi 
právníky viz W. FRIEDMANN, The Planned State and the Rule of Law, (Melbourne, 1948), přetištěno 
v knize téhoř autora Law and Social Change in Contemporaty Britain, (London, 1951); HANS 
KELSEN, "Základy demokracie", Ethics, 6, 1955; ROSCOE POUND, "Vláda zákona a moderní stát 
blahobytu", Vanderbilt Law Review, 7, 1953; HARRY W. JONES, "Vláda zákona a moderní stát 
blahobytu", Columbia Law Reiview, 58, 1958; A.L. GOODHART, "Vláda zákona a absolutní 
panování", Unvicrsity of Pennsylvania Law Review, 106,1958.

36 G. RADBRUCH. cit. dílo, str. 126.
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37 Radbruchovo pojetí těchto věcí shrnul ROSCOE POUND (ve svém úvodu k R.H. GRAVES, Statuts 
in the Common Law, (London, 1953), str. XI):

Radbruch začíná rozlišením mezi záměnnou spravedlností - opravnou spravedlností, která člověku 
vrací zpět to, co mu bylo odňato nebo mu dává podstatnou náhradu, a distributivní spravedlností - 
rozdělením existenčních statků nikoli stejně, nýbrž podle nějakého hodnotového schématu. Existuje 
tak kontrast mezi koordinujícím právem, které zajišťuje zájmy nápravou a podobně a které se všemi 
jednotlivci nakládá jako s rovnými, a subordinujícím právem, které některé lidi či jejich zájmy podle 
svého hodnotového měřítka preferuje. Veřejné právo, říká, je právo subordinace podřizující veřejným 
zájmům jednotlivce, ne však zájmy jiných jeánotlivců, kteří mají tyto veřejné zájmy.

38 Srovnej BERTRAND DE JOUVENEL, Sovereignty, (Chicago, 1957), str. 136:
Malá společnost jako prostředí, v němž se člověk nejprve ocital, si pro něj zachovává nekonečnou 
přitažlivost; bezpochyby si do ní chodí obnovovat své síly; avšak... jakýkoli pokus naroubovat tytéž 
rysy na velkou společnost je utopií a vede k tyranii. Připustí-li se to, je jasné, že s tím, jak začnou být 
společenské vztahy širší a rozmanitější, společné dobro, pojaté jako vzájemná důvěryhodnost, nelze 
hledat v metodách, které inspiruje model malé, uzavřené společnosti; takovýto model je naopak 
zcela zavádějící.

39 EDWIN CANNAN, The History of Local Rates in England, 2. vydání, (London, 1912), str. 162.
40 I když si člověk na zmatené myšlení sociálních filozofů hovořících o "sociální spravedlnosti" zvykl, 

velmi mě mrzí, když zjišťuji, že vynikající myslitel, jako je historik PETER GEYL {Encounters in 
History, London, 1963, str. 358), tento termín bezmyšlenkovitě používá. J.M. KEYNES {The Economic 
Consequences of Mr. Churchill, London, 1925, Collected Writings, sv. IX., str. 223) rovněž bez váhání 
píše, že "z hlediska sociální spravedlnosti nemůže být žádný důvod pro snížení mezd horníků".

41 Srovnej např. WALTER KAUFMANN, Without Guilt and Justice, (New York, 1973), který poté, co 
správně zamítnul pojmy distributivní spravedlnosti a spravedlnosti odměňující i trestající, věří, že ho to 
musí přivést k zamítnutí spravedlnosti vůbec. To však nepřekvapuje poté, co dokonce The Times 
(London) v přemýšlivém hlavním článku věnovaném vydání anglického překladu Justice od Josefa 
Piepera, (London, 1957), poznamenaly, že "zhruba se dá říci, že pokud pojem spravedlnosti nadále 
ovlivňuje politické myšlení, tak pouze v redukované formě "distributivní spravedlnosti”, a že idea 
záměnné spravedlnosti téměř úplně přestala ovlivňovat naše kalkulace až na ty své prvky, jež jsou 
zabudovány do zákonů a zvyků - například do zásad zvykového práva - které se zachovávají z čirého 
konzervativismu*. Někteří současní sociální filozofové vskutku chtějí celý problém vyřídit tím, že 
definují "spravedlnost ták, že zahrnuje pouze spravedlnost v rozdělování. Viz např. BRIAN M. 
BARRY, "Spravedlnost a společné dobro”, Analysis, 19, 1961, str. 80: ačkoli Hume užívá výraz 
"pravidla spravedlnosti", aby pokryl takové věci, jako vlastnická práva, "spravedlnost’’je nyní analyticky 
vázána na "zásluhu" a "potřebu“, takže je možné zcela správně říci, že některá pravidla, která Hume 
nazval "pravidla spravedlnosti", byla nespravedlivá (podtrženo mnou). Srovnej tamtéž, str. 89.

42 J.S. MILL, On Liberty, MC CALLUM (red.), (Oxford, 1946), str. 70.
43 O destrukci morálních hodnot vědeckým omylem viz mou diskusi v mé inaugurální přednášce 

hostujícího profesora na univerzitě v Salcburku, Die Irrtiimer des Konstruktivismus und die Grundlagen 
Legitimer kritik gesellschaftlicher Gebilde, (Múnchen, 1970, nyní přetištěno pro ústav Waltera Euckena 
ve Freiburgu i. Brg. nakladatelstvím J.C.B. Mohr, Tubingen, 1975).

44 JOHN RAWLS, "Ústavní svoboda a pojem spravedlnosti", Nomos IV., Justice, (New York, 1963), str. 
102, kde je před citovanou psasáží výrok, že "je to systém institucí, který je nutno posoudit, a to z 
obecného hlediska*. Není mi známo, že by pozdější a mnohem čtenější práce profesora Rawlse A 
Theory of Justice, (Harvard, 1971), obsahovala srovnatelně jasný výklad hlavní teze, což by mohlo 
vysvětlit, proč se často zdá, podle mě chybně, že toto dílo je interpretováno tak, jako že poskytuje 
podporu socialistickým požadavkům, např. DANIELEM BELLEM. "O meritokracii a rovnosti", 
Public Interest, podzim 1972, str. 72, který Rawlsovu teorii označuje za "nejobsažnější úsilí v moderní 
filozofii ospravedlnit socialistickou etiku".
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DODATEK KE KAPITOLE IX. 

Spravedlnost a individuální práva

Přechod od negativního pojetí spravedlnosti definované pravidly správného 
chování k "pozitivnímu” pojetí, které zavazuje "společnost" péčí o to, aby se jed
notlivcům dostalo konkrétních věcí, se často děje zdůrazňováním práv jednotlivců. 
Zdá se, že instituce sociální péče, za nichž se mladá generace již narodila, u ní 
pěstovaly pocit, že má vůči "společnosti" spravedlivý nárok na konkrétní věci a 
společnost je povinna jí je poskytnout. Jakkoli silný může tento pocit být, jeho 
existence nedokazuje, že má tento nárok cokoli společného se spravedlností nebo že 
takovéto nároky mohou být ve svobodné společnosti uspokojeny.

Existuje smysl podstaného jména "právo", v němž každé pravidlo správného indi
viduálního chování vytváří odpovídají právo jednotlivců. Pokud pravidla chování 
vymezují individuální oblasti, jednotlivec bude mít na svou oblast právo a při její ob
hajobě bude mít sympatie a podporu svých bližních. A tam, kde lidé vytvořili na 
prosazování pravidel chování organizace, jako je vláda, jednotlivec bude mít právní 
nárok na to, aby vláda toto jeho právo ochraňovala a přestupky proti němu napravo- 
vala.

Takovéto nároky však mohou být právními nároky nebo právy jen potud, pokud 
směřují vůči nějaké osobě nebo organizaci (jako je vláda), která může jednat a která 
je ve svém jednání vázána pravidly správného chování. Budou v nich obsaženy nároky 
vůči lidem, kteří na sebe dobrovolně vzali nějaké závazky, nebo to budou vzájemné 
nároky lidí, kteří jsou spojeni zvláštními okolnostmi (jako jsou vztahy mezi rodiči a 
dětmi). Za takovýchto okolností budou pravidla správného chování udělovat ně
kterým lidem práva a jiným odpovídající povinnosti. Avšak pravidla jako taková, bez 
toho, že by zde byly konkrétní okolnosti, k nimž se pravidla vztahují, nemohou 
nikomu udělit právo na konkrétní druh věci. Dítě má právo na výživu, ošacení a 
přístřeší, protože je odpovídající povinnost uložena rodičům, pěstounům nebo třeba 
nějaké konkrétní autoritě. Nemůže však existovat žádné takovéto právo samo o sobě 
určené pravidlem správného chování bez toho, že by byly stanoveny konkrétní okol
nosti, které určují, komu připadne odpovídající povinnost. Nikdo nemá právo na 
konkrétní stav věci, ledaže by bylo něčí povinností jej zajistit. Nemáme žádné právo 
na to, aby náš dům nevyhořel, ani právo na to, aby naše výrobky nebo služby našly 
kupce, ani na to, aby se nám konkrétních výrobků nebo služeb dostalo. Spravedlnost 
našim bližním neukládá všeobecnou povinnost nás zaopatřovat; a nárok na takovéto 
zaopatření může existovat jen v té míře, v jaké pro tento účel udržujeme organizaci. 
Nemá smysl hovořit o právu na nějaký stav, který nemá nikdo povinnost, a snad ani 
moc, přivodit, a stejně nesmyslné je hovořit o právu ve smyslu nároku vůči spontán
nímu řádu, jakým je společnost. Ledaže by to mělo znamenat, že někdo má za úkol 
přeměnit tento kosmos na organizaci a tím převzít moc nad jejími výsledky.

Jelikož my všichni musíme podporovat vládní organizaci, máme podle principů 
určujících tuto organizaci jistá práva, která se obvykle nazývají politická práva. Exis
tence donucovací vládní organizace a jejích organizačních pravidel skutečně vytváří
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oprávněný nárok na podíl na vládních službách a může dokonce odůvodňovat nárok 
na rovný podíl při určování toho, co by měla vláda dělat. To však nedává základ pro 
nárok na to, co vláda neposkytuje a snad ani nemůže poskytovat všem. Nejsme v 
tomto smyslu členy organizace zvané společnost, protože společnost, která produkuje 
prostředky pro uspokojení většiny našich potřeb, není organizací řízenou uvědomělou 
vůlí a nemohla by produkovat to, co produkuje, kdyby organizací byla.

Starobylá politická a občanská práva vtělená do formálních listin práv jsou svou 
podstatou požadavkem, že vládní moc by měla být užívána spravedlivě v celé oblasti 
své působnosti. Jak uvidíme, všechna ta práva nejsou než konkrétními aplikacemi ob
sažnější formule, kterou by mohla být účinně nahražena, totiž že se nesmí použít 
žádného donucení kromě prosazování obecného pravidla aplikovatelného na 
neznámý počet budoucích případů. Může být velmi žádoucí, aby se tato práva stala 
opravdu univerzální jako výsledek toho, že se jim podřídí všechny vlády. Dokud jsou 
však pravomoci různých vlád vůbec omezené, tato práva nemohou vytvářet povinnost 
vlád přivozovat konkrétní stav věcí. Můžeme požadovat jen to, že pokud vláda jedná, 
měla by jednat spravedlivě; z těchto práv však nemůžeme odvozovat žádné pozitivní 
pravomoci, které by vláda měla mít. Nechávají zcela otevřenou otázku, zda donuco- 
vací organizace, kterou nazýváme vláda, může být a měla by být po právu použita k 
určování konkrétního hmotného postavení různých jednotlivců nebo skupin.

K negativním právům, která jsou pouhým doplňkem pravidel chránících indi
viduální oblasti a která byla zakotvena v chartách vládních organizacích, a k pozi
tivním právům občanů účastnit se na řízení těchto organizací, byla v poslední době 
přidána nová pozitivní "sociální a ekonomická" lidská práva, pro která se požaduje 
stejný nebo dokonce ještě vyšší respekt.! Tato práva jsou nároky na konkrétní 
požitky, o nichž se má za to, že na ně každá lidská bytost jako taková právo má, aniž 
se uvádí, kdo má mít povinnost tyto požitky poskytovat nebo jakým procesem se mají 
poskytovat.2 Takováto pozitivní práva však jako svůj protějšek vyžadují rozhodnutí, že 
někdo (osoba nebo organizace) má to, čeho se má ostatním dostat, povinnost posky
tovat. Nemá samozřejmě žádný smysl označovat je za nároky vůči "společnosti", pro
tože "společnost" nemůže myslet, jednat, hodnotit nebo "nakládat" s někým určitým 
způsobem. Má-li se takovýmto nárokům vyhovět, spontánní řád, který nazýváme 
společnost, musí být nahražen uvědoměle řízenou organizací: kosmos trhu by musel 
být nahrazen taxisem, jehož členové by museli dělat to, co se jim poručí. Nesmělo by 
se jim dovolit, aby využívali své znalosti pro své vlastní účely, nýbrž by museli plnit 
plán, který sestavili jejich vládci, aby byly uspokojeny stanovené potřeby. Z toho vy
plývá, že stará občanská práva a nová sociální a ekonomická práva nelze naplnit 
současně, nýbrž jsou ve skutečnosti neslučitelná; nová práva nelze prosazovat 
zákonem, aniž se zároveň nezničí onen liberální řád, k němuž stará občanská práva 
směřují.

Tento nový trend dostal svůj hlavní popud od prezidenta Franklina Roosvelta, 
který vyhlásil "čtyři svobody" zahrnující "svobodu od nouze" a "svobodu od strachu" 
spolu se starou "svobodou projevu" a "svobodou vyznání". Své definitivní zakotvení 
však nalezly až ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou přijalo valné 
shromáždění OSN v roce 1948. Tento dokument je nepochybně pokusem o spojení 
práv západní l iberální tradice s veskrze odlišným pojetím, jež má svůj původ v marxis
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tické ruské revoluci.3 K seznamu klasických občanských práv vyjmenovaných v jeho 
prvních jednadvaceti článcích přidává sedm dalších záruk se zámérem vyjádřit nová 
"sociální a ekonomická práva". Těmito dodatečnými klausulemi se "každému jako 
členu společnosti" zajišťuje uspokojení pozitivních nároků na konkrétní požitky, aniž 
se zároveň komukoli ukládá povinnost je poskytovat nebo nést jejich náklady. Doku
ment také zcela opomíjí definovat tato práva tak, aby soud mohl vůbec určit, co je je
jich obsahem v konkrétním případč. Jaký může být například právní smysl výroku, že 
každý "má nárok na uplatnění ... ekonomických, sociálních a kulturních práv, která 
jsou nepostradatelná pro jeho důstojnost a svobodný rozvoj jeho osobnosti" (čl. 22)? 
U koho má "každý" uplatňovat nárok na "spravedlivé a uspokojivé pracovní pod
mínky" (čl. 23; 1) a na "spravedlivé a uspokojivé zaměstnání" (čl. 23; 3)? Co vyplývá z 
požadavku, že každý by měl mít právo "svobodně se účastnit kulturního života ve 
společenství a podílet se na pokroku vědy a jejích přínosech" (Čl. 27; 1)? "Každému" 
se dokonce říká, že má "právo na společenský a mezinárodní řád, v němž jsou práva a 
svobody uvedené v této deklaraci plně realizovány" (čl. 28) - zjevně na základě 
předpokladu, že je nejenom možné, nýbrž že nyní existuje známá metoda, jejíž 
pomocí mohou být tyto nároky všem splněny.

Je zcela zřejmé, že všechna tato "práva" spočívají na interpretaci společnosti jako 
uvědoměle vytvořené organizace, u níž je každý zaměstnán. Nemohou dostat uni
verzální platnost v rámci systému pravidel správného chování, jenž spočívá na pojetí 
individuální odpovědnosti, a proto vyžadují, aby byla celá společnost přeměněna na 
jedinou organizaci, to jest, aby se stala totalitní v nejplnějším smyslu toho slova. 
Viděli jsme, že pravidla správného chování, která platí pro každého stejně, avšak 
nikoho nepodřizují příkazům nadřízeného, nemohou nikdy určovat, které konkrétní 
věci má každý člověk mít. Nikdy nemohou nabýt podoby "každý musí mít to a to". Ve 
svobodné společnosti musí to, co jednotlivec dostane, vždy do určité míry záviset na 
jednotlivých okolnostech, které nemůže nikdo předvídat a které nemá nikdo moc 
určovat. Pravidla správného chování tudíž nemohou nikdy udělovat žádnému člověku 
jako takovému (na rozdíl od členů konkrétní organizace) nárok na konkrétní věci; 
mohou pouze poskytovat příležitosti k získání těchto nároků.

Autory deklarace nikdy nenapadlo, že ne každý je zaměstnaným členem nějaké 
organizace, jehož právo na "spravedlivý a přiměřený výdělek včetně rozumného 
vymezení pracovní doby a pravidelné placené dovolené" (čl. 24) může být zaručeno. 
Představa "univerzálního práva", které zajišťuje rolníkovi, Eskymákovi a podle všeho i 
sněžnému muži "pravidelnou placenou dovolenou", ukazuje absurditu celé věci. I ta 
špetka obyčejného selského rozumu měla autorům dokumentu říci, že toho, co 
stanovili za univerzální práva, je v současnosti i v jakékoli dohlédnutelné budoucnosti 
naprosto nemožné dosáhnout a že vyhlásit to slavnostně za práva bylo neodpovědnou 
hrou s pojmem "právo", která může mít za následek jen zničení respektu k tomuto 
pojmu.

Celým dokumentem se vskutku táhne tento žargon organizačního myšlení, který 
jsme si navykli očekávat v prohlášeních odborových funkcionářů nebo úředníků 
Mezinárodní organizace práce a který odráží postoj, jenž sdílejí pracující podniků se 
stáními zaměstnanci a organizátory velkých korporací, který je však zcela neslučitelný 
s principy, na nichž spočívá řád velké společnosti. Kdyby byl tento dokument pouze
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výsledkem práce nějaké mezinárodní skupiny filozofů (což v jádru je), byl by jen 
poněkud znepokojivým dokladem stupně, v jakém proniklo organizační myšlení do 
myšlení těchto filozofů a v jakém se jim odcizily základní ideály svobodné společnosti. 
Avšak jeho přijetí sborem podle všeho odpovědných státníků, jimž vážně záleželo na 
vytvoření mírového mezinárodního řádu, je důvodem pro mnohem větší obavy.

Organizační myšlení, z velké části výsledek nadvlády racionalistického kon
struktivismu Platóna a jeho následovníků, bylo dlouhou dobu zakořeněným 
zlozvykem filozofů; asi by nás proto nemělo překvapovat, že akademičtí filozofové, 
žijící v závětří jako členové organizací, museli ztratit veškeré porozumění pro síly, 
které drží pohromadě velkou společnost, a když si ještě sami sebe představili jako 
platónovské filozofy-krále, museli navrhnout reorganizaci společnosti podle totalit
ních zásad. Kdyby mělo být pravda, jak se nám říká, že  sociální a ekonomická práva 
Všeobecné deklarace lidských práv jsou dnes "přijímána velkou většinou amerických 
a britských moralistů,"4 bylo by to jen ukazatelem politováníhodného nedostatku kri
tického smyslu u těchto myslitelů.

Avšak scéna valného shromáždění OSN slavnostně vyhlašující, že každý jed
notlivec (!) "maje tuto deklaraci neustále na mysli" (!), by se měl snažit zajistit, aby se 
tato lidská práva všeobecně dodržovala, by byla pouze komická, kdyby iluze, které 
vytváří, nebyly tak hluboce tragické. Vidět, jak si nejmohutnější autorita, kterou kdy 
člověk vytvořil, podkopává respekt, kterému by se měla těšit, podporou naivního 
předsudku, že můžeme vytvořit jakýkoliv stav věcí, který považujeme za žádoucí, 
jednoduše tím, že nařídíme, aby existoval, a vidět, jak se oddává sebeklamu, že 
můžeme mít prospěch ze spontánního společenského řádu a zároveň si ho formovat 
podle své vlastní vůle, je více než pouhá tragedie.5

Tyto iluze přehlížejí fundamentální fakt, že existence všech těch požitků, jež 
přejeme co největšímu počtu lidí, závisí na těchže lidech, kteří k jejich výrobě použí
vají svých vlastních nejlepších znalostí. Ustavit prosaditelná práva na požitky není 
totéž jako tyto požitky produkovat. Jestliže si přejeme, aby se měl každý dobře, 
svému cíli se nejvíce přiblížíme ne tím, že zákonem nařídíme, že se to má stát, nebo 
tím, že každý dostane právní nárok na to, o čem si myslíme, že by měl mít, nýbrž tím, 
že všem poskytneme podněty, aby co možná nejvíce dělali to, co prospívá ostatním. 
Hovořit o právech tam, kde se jedná o pouhé aspirace, které může naplnit jen spon
tánní systém, nejenže odvádí pozornost od skutečných determinant bohatství, které si 
přejeme pro všechny, nýbrž také znehodnocuje slovo "právo", jehož přesný smysl je 
velmi důležité zachovat, máme-li udržet svobodnou společnost.

Poznámky k dodatku
Tento dodatek byl publikován jako článek v čísle věnovaném 75. výročí norských novin Farmand, 

(Oslo, 1966).
1 K diskusi tohoto problému srovnej referáty shromážděné ve Philosophical Review, duben 1955, a ve 

D.D. RAPHAEL (red.), Political Theory and the Rights of Man, (London, 1967).
2 Viz Universal Declaration of Human Rights přijatou valným shromžděním OSN 10. prosince 1948. Je 

přetištěna ve svazku nazvaném Human Rights, Comments and Interpretations, sborníku vydaném 
UNESCO, (London a New York, 1945), kde lze též nalézt intelektuální pozadí tohoto dokumentu. V 
dodatku obsahuje nejenom "Memorandum UNESCO o teoretických základech lidských práv* (str. 251-
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254), nýbrž také ’Zprávu výboru UNESCO o teoretických základech lidských práv” (na jiných místech 
označovanou jako "Komise Unesco o principech lidskýchpráv"), v níž je vysvětleno, že jeho úsilí 
směřovalo ke smíření dvou různých "navzájem se doplňujících" pracovních pojmů lidských práv, z nichž 
jeden "vycházel z premisy vnitřně zabudovaných individuálních práv... zatímco ten druhý byl založen na 
marxistických principech", a k nalezení "nějakého společného jmenovatele obou tendencí". "Tato 
společná formulace", vysvětluje se, "musí nějak smířit různé divergentní nebo proti sobě stojící 
formulace, které nyní existují"! (Britskými zástupci v tomto výboru byli profesoři H.J. Laski a E.H. 
Carr!).

3 Tamtéž, na str. 22, vysvětluje profesor E.H. Carr, předseda výboru expertů UNESCO, že "má-li nová 
deklarace lidských práv obsahovat poskytování sociálních služeb, dětských přídavků, podpory ve stáří, v 
pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti, je zřejmé, že žádná společnost nemůže zaručit naplnění 
takovýchto práv, pokud sama nemá na oplátku právo mobilizovat a řídit produktivní kapacity jed
notlivců,kteří tato práva využívají"!

4 G. VLASTOS, "Spravedlnost", Revue Internationale de la Philosophie, 1957, str. 331.
5 K celému dokumentu srovnej MAURICE CRANSTON, "Lidská práva, skutečná a domnělá", ve 

svazku, který vydal D.D. Raphael, citovaném v pozn. 1 výše, kde autor uvádí, že "filozoficky korektní 
pojem lidských práv byl v posledních letech popleten, zatemněn a oslaben pokusem začlenit do něj 
specifická práva odlišné logické kategorie. Viz též Human Rights Today, (London, 1955) od téhož 
autora.

232



KAPITOLA X.

Tržní řád neboli katallaxe

Názor lidstva na to, co je spravedlivé, podléhá zrněné a ... jednou ze sil, která 
způsobuje jeho změnu, je, že lidstvo čas od času objeví, že to, o čem se mělo za to, že 
je v určitém konkrétním případě zcela spravedlivé a poctivé, začalo být, nebo snad 
vždycky bylo, neekonomické.

Edwin Cannan*

Povaha tržního řádu
V kapitole II jsme diskutovali o obecném charakteru všech spontánních řádů. 

Nyní je nutné hlouběji prozkoumat zvláštní vlastnosti, které má tržní řád, a povahu 
prospěchu, za nějž mu vděčíme. Tento řád slouží našim cílům nejenom tím, že jako 
každý řád vede naše jednání a přivozuje určitý sloulad mezi očekáváními různých lidí, 
nýbrž také tím, že zvyšuje vyhlídky nebo šance každého na to, že jeho vláda nad 
různými statky ( tj. nad zbožími a službami) bude větší, než ta, jakou bychom byli s to 
zajistit jakýmkoli jiným způsobem, a to ve smyslu, který nyní musíme upřesnit. 
Uvidíme však, že tento způsob koordinace individuálních jednání bude zajišťovat 
vysoký stupeň souladu v očekáváních a účinné využití znalostí a dovedností různých 
členů společnosti jen za cenu neustálého zklamávání určitých očekávání.

Pro správné pochopení charakteru tohoto řádu je podstatné, abychom se zbavili 
zavádějících asociací podněcovaných tím, že je obvykle označován za "ekonomiku". 
Ekonomika v přísném smyslu toho slova, v němž může být nazvána ekonomikou 
domácnost, farma nebo podnik, sestává z komplexu činností, jimiž je daný soubor 
prostředků alokován podle jednotného plánu mezi konkurenční cíle v souladu s jejich 
relativním významem. Tržní řád neslouží žádné takovéto jediné soustavě cílů. To, co 
se obvykle nazývá národní hospodářství nebo národní ekonomika, není v tomto 
smyslu jedinou ekonomikou, nýbrž sítí mnoha vzájemně propletených ekonomik, i 
Její řád, jak uvidíme, má s řádem pravé ekonomiky společné některé formální 
charakteristiky, nikoli však tu nejdůležitější: její činnosti nejsou řízeny jedinou 
stupnicí nebo jedinou hierarchií cílů. Přesvědčení, že ekonomické činnosti 
individuálních členů společnosti jsou nebo mají být částí jedné ekonomiky v přísném 
smyslu toho slova a že to, co se obvykle označuje jako ekonomika nějaké země nebo 
společnosti, by mělo být uspořádáno a posuzováno podle téhož kritéria jako pravá 
ekonomika, je hlavním zdrojem omylů na tomto poli. Kdykoli však hovoříme o 
ekonomice nějaké země nebo o světové ekonomice, používáme termín, jenž 
naznačuje, že by se tyto systémy měly provozovat podle socialistických principů a 
měly by být řízeny podle jediného plánu tak, aby sloužily jednotnému systému cílů.

Zatímco pravá ekonomika je organizací v tom technickém smyslu, v němž jsme 
tento termín definovali, to jest, uvědomělým uspořádáním způsobu použití
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prostředků, které jsou známé néjaké jediné svobodné vůli, kosmos trhu ani není, ani 
by nemohl být řízen takovouto jedinou stupnicí cílů; slouží velké četnosti oddělených 
a nesouměřitelných cílů všech jeho oddělených členů.

Zmatení, které vzniklo z nejednoznačnosti slova ekonomika je tak vážné, že se 
pro naše nynější účely jeví jako nutné přísně omezit jeho používání na původní vý
znam, v němž označuje komplex uvědoměle koordinovaných jednám sloužících jediné 
stupnici cílů, a k označení systému četných vzájemně provázaných ekonomik, jenž 
tvoří tržní řád, zavést jiný termín. Jelikož se pro vědu, která se zabývá tržním řádem,2 
už dávno navrhovalo jméno "katallaxie" a později bylo znovu oživeno,3 zdá se vhodné 
zavést odpovídající termín pro tržní řád samotný. Termín katallaxie byl odvozen 
z řeckého slovesa katallatein (nebo katallassein), které příznačně znamenalo nejenom 
"směňovat", nýbrž také "přijmout do společenství" a "přeměnit nepřítele na přítele"A 
Z něho bylo odvozeno přídavné jméno "katallaktický", aby sloužilo namísto 
přídavného jména "ekonomický" k označení druhu jevů, jimiž se zabývá katallaxie 
jako věda. Staří Řekové neznali ani tento termín, ani neměli odpovídající podstatné 
jméno; kdyby ho bývali vytvořili, byla by to pravděpodobně katallaxia. Z něho 
můžeme vytvořit český termín katallaxe, který budeme užívat k označení řádu, který 
vzniká vzájemným přizpůsobováním se mnoha individuálních ekonomik na trhu. 
Katallaxe je tak zvláštním druhem spontánního řádu, který je přivozován trhem 
prostřednictvím lidí jednajících v rámci pravidel majetkového, škodního a smluvního 
práva.

Svobodná společnost je pluralistickou společností bez společné 
hierarchie konkrétních cílů

Velké společnosti a jejímu tržnímu řádu se často vytýká, že nemá dohodnutou 
stupnici cílů. Ve skutečnosti je to však její velká přednost, která umožňuje indi
viduální svobodu a všechno to, čeho si cení. Velká společnost vznikla z objevu, že lidé 
mohou žít pohromadě v míru a být si navzájem ku prospěchu, aniž se dohodnou na 
konkrétních záměrech, které odděleně sledují. Je to objev, že nahražení povinných 
konkrétních cílů abstraktními pravidly chovám umožnilo rozšířit mírový řád za hra
nice malých skupin sledujících tytéž cíle, protože to každému jednotlivci dalo 
možnost mít prospěch z dovednosti a znalosti jiných, které dokonce ani nemusí znát 
a jejichž záměry mohou být zcela odlišné od těch jeho.S

Rozhodujícím krokem, který při neexistenci konkrétních společných účelů 
takovouto mírovou spolupráci umožnil, bylo přijetí praxe výměnného obchodu nebo 
směny. Bylo to jednoduché zjištění, že různí lidé mají pro stejné věci různá použití 
a že často by dva jednotlivci měli prospěch z toho, kdyby dostali to, co má ten druhý 
oplátkou za to, že se tomu druhému dá to, co on potřebuje. Aby to všechno vzniklo, 
bylo k tomu třeba jen toho, aby se uznávala pravidla určující to, co každému náleží, 
a to, jak může být takovéto vlastnictví po dohodě převedeno.6 Nebylo třeba, aby se 
strany dohodly na účelech, jimž transakce slouží. Vskutku je pro takové směnné akty 
charakteristické, že slouží různým a nezávislým účelům každého partnera transakce 
a že tak stranám pomáhají jako prostředky k různým cílům. Ve skutečnosti je
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pravděpodobnost, že strany budou mít ze směny prospěch, tím větší, čím více se jejich 
potřeby liší. Zatímco uvnitř organizace si budou různí členové vzájemně pomáhat v té 
míře, v jaké jsou přinuceni sledovat tytéž účely, v katallaxi jsou podněcováni přispívat 
k potřebám jiných, aniž o tyto lidi dbají nebo je dokonce znají.

Ve velké společnosti my všichni ve skutečnosti přispíváme nejenom k uspoko
jování potřeb, které neznáme, nýbrž někdy dokonce k dosahování cílů, s nimiž by
chom nesouhlasili, kdybychm je znali. Tomu se nedá odpomoci, protože nevíme, 
k jakým účelům ti druzí použili statky nebo služby, které jim dodáváme. To, že 
pomáháme uskutečnění záměrů jiných lidí, aniž s nimi máme co společného nebo je 
dokonce známe, a že to děláme výlučně proto, abychom dosáhli svých vlastních cílů, 
je zdrojem síly velké společnosti. Dokud spolupráce předpokládá společné účely, bu
dou lidé s různými záměry nutně nepřáteli, kteří mohou jeden s druhým bojovat 
o tytéž prostředky; teprve zavedení výměnného obchodu umožnilo rozdílným jed
notlivcům být si navzájem k užitku, aniž se dohodli na konečných cílech.

Když byl tento účinek směny poprvé jasně rozpoznán, účinek, který způsobil, že 
si lidé byli navzájem prospěšní, aniž to měli v úmyslu,7 příliš mnoho se zdůrazňovala 
výsledná dělba práce a skutečnost, že to jsou "sobecké" záměry, co vede různé lidi 
k tomu, aby si navzájem poskytovali služby. To je přespříliš úzký pohled na věc. 
Dělba práce se široce praktikuje i uvnitř organizací; a výhody spontánního řádu 
nezávisejí na lidské sobeckosti v obvyklém smyslu toho slova. To důležité v katallaxi 
je, že smiřuje různé znalosti a různé účely, které se budou od jednoho člověka ke 
druhému velmi lišit bez ohledu na to, zda jsou jednotlivci sobečtí nebo ne. Právě 
proto, že v katallaxi budou lidé při sledování svých vlastních zájmů, ať už jsou zcela 
sobecké nebo vysoce altruistické, podporovat záměry mnoha jiných lidí, z nichž 
většinu nebudou nikdy znát, převyšuje katallaxe jakožto celkový řád v tak velké míře 
jakoukoli uvědomělou organizaci: ve velké společnosti mají různí členové prospěch ze 
vzájemného úsilí nejenom navzdory tomu, že jejich různé záměry jsou odlišné,8 nýbrž 
často právě kvůli tomu.

Mnoho lidí má za pobuřující, že velká společnost nemá žádné společné 
konkrétní účely, nebo, jak bychom mohli říci, že ji spojují pouze prostředky a nikoliv  
cíle. Je vskutku pravda, že hlavní společný účel všech jejích členů je čistě instrumen
tální, a sice zabezpečení vzniku abstraktního řádu, který nemá žádné specifické účely,  
nýbrž bude všem lidem zvyšovat vyhlídky na dosažení jejich příslušných účelů. 
Převládající morální tradice, v níž mnohé stále ještě pochází z kmenové společnosti 
spojené cíli, má lidi k tomu, aby na tuto okolnost pohlíželi jako na morální vadu velké 
společnosti, vadu, kterou by bylo třeba napravit. A přece to bylo právě to, že se donu
cování omezilo jen na dodržování negativních pravidel správného chování, co 
umožnilo začlenění jednotlivců a skupin sledujících různé cíle do mírového řádu; 
a právě nepřítomnost předepsaných společných cílů dělá společnost svobodných lidí 
vším tím, čím nám začala být.

Ačkoli je představa o tom, že společná stupnice konkrétních hodnot je dobrá 
věc, která by měla být i vnucena, bude-li to zapotřebí, hluboce založená v dějinách 
lidské rasy, její dnešní intelektuální obhajoba spočívá na mylné víře, že je takováto 
společná stupnice cílů nezbytná pro začlenění jednotlivých činností do řádu a že je to 
nutná podmínka míru. Tento omyl je však největší překážkou dosažení právě těchto
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cílů. Velká společnost nemá co dčlat se "solidaritou" v pravém slova smyslu jednot
ného sledování známých společných cílů, která je s velkou společností ve skutečnosti 
nesmiřitelná.9 Jestliže my všichni přiležitostnšé pociťujeme, že je dobré mít společný 
cíl se svými bližními a povznáší nás, když můžeme jednat jako členové skupiny 
směřující ke společným cílům, je to instinkt, který jsme zdědili z kmenové společnosti 
a který nám nepochybně stále prospívá, kdykoli je důležité, abychom byli v malé 
skupině sehraní a mohli se vypořádat s nějakou nenadálou potřebou. Nápadně je 
tento instinkt vidět, když se někdy i propuknutí války pociťuje jako uspokojení touhy 
po takovémto společném účelu; a v moderní době se nejjasněji ukazuje ve dvou nej
větších hrozbách svobodné civilizaci: v nacionalismu a socialismu.*0

Většina znalostí, na které se spoléháme při sledování svých cílů, je 
nezamýšleným vedlejším produktem druhých, kteří zkoumají svět v jiných směrech 
než sledujeme my, protože je vedou jiné záměry; nikdy by nám nebyly bývaly k dis
pozici, kdyby se bývaly sledovaly jen ty cíle, které jsme považovali za žádoucí. Pod
mínit něčí členství ve společnosti tím, že musí schvalovat a uvědoměle podporovat 
konkrétní cíle, kterým slouží jeho bližní, by vyloučilo hlavní faktor, který způsobuje 
pokrok takovéto společnosti. Tam, kde je dohoda o konkrétních předmětech nezbyt
nou podmínkou řádu a míru a kde je nesouhlas nebezpečím pro společenský řád, 
tam, kde schvalování a odsudek závisejí na konkrétních cílech, jímž určitá jednání 
slouží, budou síly intelektuálního pokroku velmi omezené. Jakkoli  mnoho může exis
tence dohody o cílech v mnoha ohledech usnadňovat běh života, možnost nesouhlasu 
nebo alespoň nepřítomnost vynucování souhlasu s konkrétními cíli je základem toho 
druhu civilizace, jaká vyrůstala od té doby, co Řekové rozvinuli nezávislé myšlení jed
notlivce jako nejúčinnější metodu pokroku lidského ducha.**

I když velká společnost není jedinou ekonomikou, stále ji drží 
pohromadě hlavně to, co se vulgárně nazývá ekonomické vztahy

S chybnou představou, že tržní řád je ekonomikou v přísném smyslu slova, se 
zpravidla setkáváme v kombinaci s popíráním toho, že velkou společnost drží pohro
madě to, co se  volně nazývá ekonomické vztahy. Tyto dva názory často zastávají ti tíž 
lidé, protože je určitě pravda, že ony uvědomělé organizace, které se správně nazývaj í 
ekonomikami, spočívají na dohodě o společných cílech, které jsou na oplátku 
většinou neekonomické; zatímco velkou předností spontánního řádu trhu je, že je 
spojen pouze prostředky a že tudíž dělá dohodu o cílech zbytečnou a smíření 
rozbíhavých účelů možným. To, co se obvykle nazývá ekonomické vztahy, jsou 
vskutku vztahy určované faktem, že použití všech prostředků je ovlivňováno 
usilováním o dosažení oněch mnoha různých účelů. Právě v tomto širokém smyslu 
termínu "ekonomický" je vzájemná závislost nebo soudržnost částí velké společnosti 
čistě ekonomická.12

Myšlenka, že v tomto širokém smyslu těmito jedinými pouty, která drží celek 
velké společnsoti pohromadě, jsou pouta čistě "ekonomická" (mnohem přesněji 
"katallaktická"), budí velký citový odpor. Přesto však lze tento fakt sotva popřít; ani 
ten fakt ne, že ve společnosti o rozměrech a složitosti moderní země nebo světa tomu
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sotva může být jinak. Většina lidí se stále zdráhá přijmout fakt, že by to měla být 
opovrhovaná "pouta peněz", co drží velkou společnost pohromadě, a že by velký ideál  
jednoty lidstva měl vposledu záviset na vztazích mezi částmi, které jsou vedené 
snahou o lepší uspokojení svých materiálních potřeb.

Je samozřejmě pravda, že uvnitř celkového rámce velké společnosti existují 
četné sítě dalších vztahů, které nejsou v žádném smyslu ekonomické. To však nic 
nemění na faktu, že právě tržní řád umožňuje mírovou cestou sladit rozbíhavé účely 
- a umožňuje to procesem, který je ku prospěchu všem. Tato vzájemná závislost všech  
lidí, o níž nyní kdekdo mluví a která směřuje k tomu, že lidstvo spojí do jednoho 
světa, je nejenom výsledkem tržního řádu, nýbrž by Žádnými jinými prostředky 
nemohla vzniknout. To, co dnes spojuje život každého Evropana nebo Američana 
s tím, co se děje v Austrálii, Japonsku nebo Zaire, jsou ozvuky předávané sítí tržních 
vztahů. Jasně je to vidět, když si uvědomíme, jak málo by například záleželo na tech
nických možnostech dopravy a komunikací, kdyby byly výrobní podmínky stejné ve 
všech různých částech světa.

Prospěch ze znalostí druhých včetně všech pokroků vědy se k nám dostává 
prostřednictvím kanálů, které poskytuje a řídí tržní mechanismus. Dokonce i za stu
peň, v němž se můžeme účastnit estetického a morálního úsilí lidí v jiných částech 
světa, vděčíme ekonomickým vazbám. Je pravda, že celkově není tato závislost 
každého člověka na jednáních tolika dalších lidí fyzickým faktem, nýbrž tím, co 
nazýváme faktem ekonomickým. Je tudíž nedorozuměním způsobeným používanými 
zavádějícími termíny, když jsou ekonomové někdy obviňovái z "panekonomismu", 
z tendence vidět všechno z ekonomického hlediska, nebo ještě hůře z přání 
dosáhnout toho, aby "ekonomické účely" převládly nad všemi ostatními.13 Pravda je 
ta, že katallaxie je vědou, která popisuje ten jediný celkový řád, který zahrnuje téměř 
celé lidstvo, a že ekonom je tudíž povolán trvat na tom, aby se to, co k tomuto řádu 
vede, přijímalo jako měřítko posuzování všech jednotlivých institucí.

Je však nedorozuměním vydávat to za úsilí o to, aby ekonomické cíle převládly 
nad ostatními. Vposledu žádné ekonomické cíle neexistují. Ekonomická úsilí jed
notlivců stejně jako služby, které jim tržní řád poskytuje, sestávají z alokace 
prostředků k dosažení vzájemně si konkurujících finálních účelů, které jsou vždy mi- 
moekonomické. Úkolem veškeré ekonomické činnosti je smířit vzájemně si konkuru
jící cíle rozhodnutím, pro které z nich se mají omezené prostředky použít. Tržní řád 
smiřuje požadavky různých mimoekonomických cílů jediným známým procesem, 
který je ku prospěchu všem - bez toho však, že by zajišťoval, že to důležitější přijde 
na řadu před tím méně důležitým, a to z jednoduchého důvodu, že v takovémto sys
tému nemůže existovat žádné jednotné pořadí potřeb. To, co má tento systém ten
denci přivozovat, je pouze stav věcí, v němž se žádné potřebě neslouží za cenu odnětí 
větší částky prostředků z použití pro ostatní potřeby, než je pro její uspokojení 
nezbytné. Trh je jedinou známou metodou, kterou se toho dá dosáhnout bez dohody 
o relativním významu různých finálních cílů, a to výlučně na základě principu re
ciprocity, jehož prostřednictvím budou příležitosti každého člověka pravděpodobně 
větší, než jaké by jinak byly.
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Ve společnosti svobodných lidí nemůže být záměrem politiky 
maximum předem známých výsledků, nýbrž pouze abstraktní řád

Mylná interpretace katallaxe jako ekonomiky v přísném smyslu toho slova často 
vede k pokusům oceňovat přínosy, které z ní získáváme, jako stupeň uspokojení dané 
hierarchie cílů. Jestliže je však význam různých poptávek posuzován podle nabízené 
ceny, tento přístup, jak to nesčetněkrát, a dokonce ještě častěji než zastánci tržního 
řádu, zdůrazňovali jeho kritikové, nás zavádí do bludného kruhu: protože relativní 
váha poptávky po různých zbožích a službách, na níž bude trh přizpůsobovat svou 
produkci, je sama určena rozdělením důchodů, které jsou opět určeny tržním mecha
nismem. Mnoho autorů z toho vyvozovalo závěr, že když nelze tuto stupnici rela
tivních poptávek přijmout bez uvažování v kruhu jako společnou stupnici hodnot, pak 
máme-U účinnost tohoto tržního řádu posuzovat, je třeba postulovat jinou stupnici 
cílů.

Z přesvědčení, že nemůže existovat racionální politika bez společné stupnice 
konkrétních cílů, však vyplývá interpretace katallaxe jako pravé ekonomiky a je proto 
zavádějící. Politika nemusí být vedena úsilím od dosažení konkrétních výsledků, nýbrž 
může směřovat k zajištění abstraktního celkového řádu, jenž bude mít takový 
charakter, že bude členům společnosti zajišťovat nejlepší příležitosti k dosažení jejich 
různých a z velké části neznámých konkrétních cílů. Záměrem politiky v takovéto 
společnosti bude muset být zvyšovat stejnou měrou šance každého neznámého člena 
společnosti na úspěšné sledování jeho rovněž neznámých účelů a omezit donucování 
(kromě vybírání  daní) na prosazování takových pravidel, která budou v tomto smyslu  
zlepšovat příležitosti každého, budou-li se aplikovat univerzálně.

Využívání sil spontánního uspořádávání při tvorbě politiky tudíž nemůže 
směřovat ke známému maximu konkrétních výsledků, nýbrž musí směřovat ke 
zvyšování vyhlídek každého náhodně vybraného člověka na to, že celkovým účinkem 
všech změn vyžadovaných tímto řádem bude zvýšení jeho šancí na dosažení jeho cílů. 
Viděli jsme,14 že společným dobrem v tomto smyslu není konkrétní stav věcí, nýbrž 
že toto dobro spočívá v abstraktním řádu, který musí ve svobodné společnosti 
ponechávat stupeň, do jakého budou různé konkrétní potřeby naplněny, neurčený. 
Záměrem bude muset být řád, který co možná nejvíce zvýší šance každého - ne 
v každém okamžiku, nýbrž pouze "vcelku" a dlouhodobě.

Protože výsledky každé ekonomické politiky musejí záviset na tom, jak budou 
fungování trhu využívat neznámé osoby vedené svými vlastními znalostmi a svými 
vlastními záměry, cílem takovéto politiky musí být poskytování mnohaúčelového 
nástroje, který v žádném konkrétním okamžiku nemusí být tím nejvhodnějším pro 
konkrétní okolnosti, ale který bude tím nejlepším pro velmi různorodé okolnosti, 
které pravděpodobně nastanou. Kdybychom tyto konkrétní okolnosti znali předem, 
pravděpodobně bychom se na ně mohli zařídit lépe; jelikož je však předem neznáme, 
musíme se spokojit s méně specializovaným nástrojem, který nám umožní zvládnout 
i velmi nepravděpodobné události.
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Hra katallaxe
Nejlepším způsobem, jak porozumět tomu, jak fungování tržního systému vede 

nejenom k utváření řádu, nýbrž také ke značnému zvýšení výnosů, které lidé mají ze 
svého úsilí, je brát jej, jak jsme to navrhli v minulé kapitole, jako hru, kterou nyní 
můžeme nazvat hrou katallaxe. Je to hra vytvářející bohatství (a ne to, co teorie her 
nazývá hrou s nulovým součtem), to jest hra, která vede ke zvětšení toku statků 
a vyhlídek všech účastníků na uspokojení jejich potřeb, která si však podržuje 
charakter hry v tom smyslu, v němž tento termín defmuje Oxford English Dictionary 
(Slovník oxfordské angličtiny): "soutěž, která se hraje podle pravidel a ve které 
rozhoduje nejvyšší dovednost, nadání a štěstí”. To, že výsledek této hry pro každého 
bude z její samotné povahy nutně určován směsicí dovednosti a štěstí, bude jedním 
z hlavních bodů, které se nyní musíme pokusit objasnit.

Hlavní příčinou charakteru této hry spočívající v tvorbě bohatství je to, že výnosy 
z úsilí každého hráče působí jako signály, které mu dávají  možnost přispívat k uspo
kojování potřeb, které nezná, a sice tak, že těží z podmínek, o nichž se rovněž 
dozvídá pouze nepřímo tím, že je odrážejí ceny výrobních faktorů, které hráči 
používají. Je to tedy hra produkující bohatství, protože nabízí každému hráči 
informace, které mu umožňují naplňovat potřeby, o nichž přímo nic neví, a to 
použitím prostředků, o jejichž existenci by bez ní nic nevěděl, tedy hra přinášející 
uspokojení většího rozsahu potřeb, než by bylo jinak možné. Výrobce bot nevyrábí 
boty proto, Že ví, že je potřebuje Jones. Vyrábí je proto, že ví, že desítky 
velkoobchodníků jich koupí určitý počet za různé ceny, protože vědí(nebo to spíše 
vědí maloobchodníci), že tisíce Jonesů, které výrobce bot nezná, si přeje boty koupit. 
Podobně zpracovatel surovin přenechá zdroje k dodatečnému použití jiným tím, že ve  
své výrobě nahradí řekněme hořčík hliníkem nikoli proto, že zná všechny změny 
poptávky a nabídky, které dohromady způsobily, že je hliník méně vzácný a hořčík 
vzácnější, nýbrž proto, že se dověděl  o jednom prostém faktu,  totiž  že cena, za kterou 
se mu hliník dostává, klesla vzhledem k ceně hořčíku. Pravděpodobně nejdůležitějším 
případem cenového systému je vskutku kalkulace nákladů, kde se zvažují konflikty 
přání, které by se jinak přehlížely - což je mezi všemi zájmy společenství ta 
nejdůležitější stránka, tj. je u ní největší pravděpodobnost, že přinese prospěch 
mnoha jiným lidem, a je to též oblast, v níž soukromý podnik vyniká, ale státní podnik 
vždy znovu selhává.

A tak vlastní viditelný zisk vede v tržním řádu každého k tomu, aby sloužil 
potřebám, které sám nevidí, a zároveň využíval konkrétních okolností, které sám 
nezná, což mu dává možnost, aby tyto potřeby uspokojoval za co nejnižší náklady 
měřené množstvím jiných věcí, které by bylo možné namísto toho vyrobit. A když 
nějaký důležitý nový fakt zná zatím jen málo lidí, oni tolik ostouzení spekulanti se 
postarají o to, aby se relevantní informace rychle rozšířila prostřednictvím příslušné 
změny cen. Z toho ovšem plyne důležitý důsledek, totiž že se do úvahy berou všechny 
změny průběžně tak, jak se stávají známými někomu z dané oblasti podnikání, nikoliv 
ale důsledek, že adaptace na nová fakta bude někdy dokonalá.

Zvláště je třeba zaznamenat, že běžné ceny v tomto procesu slouží jako ukazatel 
toho, co by se za současných okolností mělo udělat, a nemají žádný nutný vztah 
k tomu, co se muselo udělat v minulosti pro to, aby se běžná nabídka nějakého statku
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dostala na trh. Z téhož důvodu, jenž způsobuje, že ceny, které udávají smér různým 
úsilím, odrážejí události, které výrobce nezná, se budou také výnosy z těchto úsilí 
často lišit od očekávaných, a tak tomu být musí, mají-li vést výrobu správně. Výdélky,  
které určuje trh, jaksi nemají funkční vztah k tomu, co lidé udělali, nýbrž pouze 
k tomu, co udělat měli. Výdělky jsou podněty, které zpravidla vedou lidi k úspěchu, 
produkovat životný řád však budou jenom proto, že často zklamávají očekávání 
těmito výdělky vyvolaná, když se relevantní okolnosti neočekávaně změnily. Jedním 
z hlavních úkolů konkurence je právě ukázat, které plány jsou chybné. Skutečnost, že 
plné využití omezených informací, které přinášejí ceny, se zpravidla vyplácí a že proto 
stojí za to jim věnovat tu největší pozornost, je stejně důležitá jako to, že v případě 
nepředvídaných změn jsou očekávání zklamána. Moment štěstí se od působení trhu 
nedá oddělit stejně jako se od něj nedá oddělit moment dovednosti.

Vůbec není třeba morálně ospravedlňovat specifické rozdělení (důchodu nebo 
bohatství), které nebylo způsobeno uvědoměle, nýbrž je výsledkem hry, jež se hraje 
proto, že zvyšuje šance všech. V takovéto hře nikdo s lidmi "nenakládá" různě 
a skutečnost, že výsledek hry je pro různé l idi velmi různý, je v naprostém souladu se  
stejným respektováním všech lidí. Stejně takovou sázkou do loterie by bylo, kdyby 
úsilí lidí řídila plánovací autorita a rozhodovala, které účinky jednotlivých lidí se 
budou cenit, až na to, že by při určování úspěchu nebo neúspěchu úsilí nějakého 
člověka nerozhodovaly jeho znalosti, nýbrž znalosti této autority. Souhrn informací 
zrcadlený či kondenzovaný v cenách je zcela produktem konkurence nebo 
přinejmenším produktem otevřenosti trhu pro každého, kdo má relevantní informaci 
o nějakém zdroji poptávky po tom kterém statku nebo o zdroji jeho nabídky. 
Konkurence působí jako proces objevování nejen tím, že každému, kdo má příležitost 
využít zvláštních okolností, dává možnost využít je se ziskem, nýbrž také tím, že 
předává ostatním stranám informaci, že nějaká taková příležitost existuje. Právě 
tímto předáváním kódovaných informací zajišťují různá vzájemně si konkurující úsilí 
tržní hry využití široce rozptýlených znalostí.

Snad ještě důležitější než informace o potřebách, jež by mohly být uspokojeny 
a za jejichž uspokojení se nabízí lákavá cena, je informace o možnosti udělat to 
s menším vynaložením zdrojů než je běžně nutné, zdrojů, jichž je zapotřebí také 
jinde. Skutečnost, že ceny budou šířit informace o existenci technických možností, jak 
dané zboží produkovat efektivněji, není  tou jednou či dokonce hlavní rozhodující věcí.  
Tou je především identifikace té metody, která je z disponibilních technických metod 
za daných okolnéstí nejekonomičtější, a pak změny v relativních vzácnostech různých 
materiálů a dalších faktorů měnící relativní výhody různých metod. Téměř každý 
výrobek lze vyrábět nejrozličnějším kombinováním různých výrobních faktorů, a to, 
která z těchto kombinací bude ta nejméně nákladná, tj. bude znamenat nejmenší 
oběť jiných statků, které by se s těmito výrobními faktory daly vyrobit, bude určeno 
relativními cenami těchto faktorů.5

Touto svou snahou vyrábět co možná nejlevněji budou výrobci v jistém smyslu 
vskutku způsobovat, že celkový produkt katallaxe bude co možná největší. Ceny, za 
které mohou výrobci na trhu nakoupit různé faktory, poskytují v libovolné dvojici 
těchto faktorů všem výrobcům informaci o tom, jaké množství jednotlivých faktorů 
stojí stejně, protože jinde přinášejí stejný mezní výnos; a výrobce tím bude podně
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cován k tomu, aby přizpůsoboval relativní množství každé dvojice faktorů, které 
potřebuje, tak, aby stejné mezní příspěvky k jeho produktu byly vytvářeny právě těmi 
kvantitami různých faktorů (tj. byly navzájem "mezními substituty"), jaké ho budou 
stát stejné množství peněz. Jestliže se to tak děje všeobecně a mezní míry substituce 
mezi kterýmikoli dvěma faktory se vyrovnaly ve všech jejich použitích, trh dospěl 
k horizontu katallaktických možností, kdy bylo vyrobeno největší možné množství 
konkrétní kombinace statků, jaké za daných okolností lze vyrobit.

V případě pouze dvou statků jě možné tento horizont katallaktických možností 
ilustrovat na jednoduchém diagramu známém z ekonomické teorie jako transfor
mační křivka: měříme-li množství dvou statků na dvou pravoúhlých osách, každá 
přímka procházející počátkem bude představovat množinu možných celkových kvan
tit dvou produktů v daném kvantitativním poměru, řekněme a+2b, 2a+4b, 3a+6b 
atd., atd., a pro každou danou zásobu faktorů bude existovat absolutní maximum, 
kterého lze dosáhnout tehdy, budou-li tyto faktory ekonomicky rozděleny mezi tato 
dvě použití. Konvexní křivka spojující body, které znamenají maximum různých kom
binací těch dvou statků, je "transformační křivka" představující horizont katallaktic
kých možností pro tyto dva statky za dané situace. O tomto prostoru potenciálního 
maxima je důležité uvést to, že není jednoduše technickým faktem, nýbrž že je de
terminován momentální vzácností nebo hojností různých faktorů a že horizontu 
katallaktických možností bude dosaženo jen tehdy, budou-li mezní míry substituce 
mezi různými faktory vyrovnány ve všech jejich použitích - což samozřejmě v kata- 
llaxi, kde se vyrábí mnoho statků, může být dosaženo jen tehdy, když všichni výrobci  
přizpůsobují relativní množství různých faktorů, které používají, podle jejich jednot
ných tržních cen.

Horizont katallaktických možností (v systému produkujícím n statků je zobrazen  
n-dimensionální povrchem) bude vyznačovat prostor, jenž se nyní zpravidla označuje 
jako prostor Paretových optim, tj. prostor všech kombinací různých statků, které je 
možné vyrobit, kde již nelze výrobu přeskupit tak, aby nějaký spotřebitel dostal 
něčeho více, aniž by v důsledku toho někdo jiný dostal něčeho méně (což je vždy 
možné, jestliže produkt odpovídá nějakému bodu uvnitř horizontu).

Neexistuje-li žádné pořadí různých potřeb, nelze rozhodnout, která z různých 
kombinací statků odpovídající tomuto horizontu je větší než kterákoli jiná. Každá 
z těchto kombinací je totiž "maximem" ve zvláštním omezeném smyslu, jenž je však 
jediným smyslem, v němž můžeme vůbec o maximu hovořit ve společnosti, která 
nemá dohodnutou hierarchii cílů: odpovídá největším množstvím konkrétní kombi
nace statků, kterou lze známou technikou vyrobit (je to smysl, v němž by jedním 
z maxim obsažených v horizontu možností bylo největší množství nějakého statku, 
které by bylo možné vyrobit, kdyby se nic jiného nevyrábělo). Skutečně vyráběná 
kombinace bude určena relativní vahou poptávky po různých statcích - která zase 
závisí na rozdělení důchodů, to jest na cenách placených za příspěvek různých výrob
ních faktorů, a tyto ceny slouží opět pouze tomu, aby bylo zajištěno přiblížení se hori
zontu katallaktických možností (resp. jsou pro tento účel nutné).

Výsledkem toho všeho tudíž je, že zatímco podíl každého výrobního faktoru na 
celkovém produktu je určován instrumentálními nutnostmi jediného známého pro
cesu, jehož prostřednictvím se můžeme k onomu horizontu neustále přibližovat,
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hmotný ekvivalent podílu každého daného jednotlivce bude tak velký, jak je jen 
možné, aby byl. Jinými slovy, zatímco podíl každého hráče v katallaktické hře bude 
určován zčásti dovedností a zčásti štěstím, obsah podílu, jenž mu přiřkne tato smíšená 
hra štěstí a dovednosti, bude opravdovým maximem.

Bylo by samozřejmě nerozumné chtít něco víc od působení systému, v němž 
různé subjekty neslouží společné hierarchii cílů, nýbrž spolupracují jenom proto, že si 
tím navzájem pomáhají ve sledování svých příslušných vlastních cílů. Nic jiného není 
vskutku možné v řádu, v němž jsou účastníci svobodní v tom smyslu, že smějí využívat  
svých vlastních znalostí pro své vlastní účely. Dokud se hraje hra, při níž jediné lze 
všechny tyto znalosti využít a všechny tyto cíle vzít v úvahu, by bylo nedůsledné a ne
spravedlivé odklonit nějakou část toku statků k nějaké skupině hráčů, která si to po
dle nějaké autority zaslouží. Na druhé straně by bylo v centrálně řízeném systému 
nemožné odměňovat lidi podle hodnoty, kterou pro jejich bližní mají jejich dobro
volná přispění, protože bez účinného trhu by jednotlivci nevěděli ani to, kam své úsilí 
napřít, ani by o tom nesměli rozhodovat. Odpovědnost za využití jejich vloh a za 
užitečnost výsledků by zcela spočívala na řídící autoritě.

Lidi je možné nechat jednat podle jejich vlastních znalostí a pro jejich vlastní účely 
jenom tehdy, jestliže odměna, které se jim dostává, závisí zčásti na okolnostech, které 
nemohou ani řídit ani předvídat. A mají-li se ponechat, aby byli ve svém jednání vedeni 
svým vlastním morálním přesvědčením, nelze také morálně vyžadovat, aby souhrnné 
účinky jejich příslušných jednání na různé lidi odpovídaly nějakému ideálu distributivní 
spravedlnosti. V tomto smyslu je svoboda neoddělitelná od odměn, které často vůbec 
nesouvisejí se zásluhou a pociťují se tudíž jako nespravedlivé.

Při posuzování adaptací na změněné okolnosti není relevantní 
srovnávat nové postavení s dřívějším

Zatímco v případě dvoustranného výměnného obchodu jsou vzájemné výhody 
obou stran snadno vidět, situace se může na první pohled zdát jiná v podmínkách 
mnohostranné směny, která je pravidlem v moderní společnosti. V ní bude člověk 
normálně poskytovat služby jedné skupině lidí, avšak sám bude dostávat služby od 
nějaké jiné. A protože každé rozhodnutí bude zpravidla otázkou od koho koupit 
a komu prodat, musíme zvážit také účinky tohoto rozhodnutí na ty, s nimiž se 
účastníci nové transakce rozhodli nový obchod nenavázat, protože jim jejich noví 
partneři nabídli výhodnější podmínky, i když stále platí, že v tomto případě obě strany  
nové transakce vydělají. Účinky takovýchto rozhodnutí na třetí osoby se budou 
pociťovat zvláště těžce, když tyto třetí osoby počítaly s příležitostí obchodu s lidmi, 
s nimiž obchodovaly i v minulosti, a nyní jsou jejich očekávání zklamána a jejich 
příjem klesnul. Neměli bychom v tomto případě odečíst ztrátu těch, kteří přišli 
o poptávku nebo nabídku, od zisku těch, kteří využili nové příležitosti?

Jak jsme viděli v poslední kapitole, takovéto nezasloužené ztráty hmotného 
postavení celých skupin jsou zdrojem hlavních stížností na tržní řád. Přece však 
takovéto ztráty relativního a často i absolutního postavení některých lidí budou nut
ným a neustále se opakujícím důsledkem potud, pokud budou strany v různých svých
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transakcích zvažovat jenom své vlastní výhody a ne účinky svých rozhodnutí na jiné. 
Znamená to tedy, že se přehlíží něco, co by se mělo vzít při utváření žádoucího řádu 
v úvahu?

Podmínky, které převládaly dříve, jsou však zcela nerelevantní pro to, co je 
vhodné poté, co se vnější okolnosti zménily. Minulé postavení těch, kteří jsou nyní 
nuceni z něj sestouppit, bylo určeno působením téhož procesu, jenž nyní zvýhodňuje 
jiné: Fungování trhu bere v úvahu jen podmínky, o nichž je známo, že existují 
v současnosti (nebo se očekává, že budou převládat v budoucnosti); přizpůsobuje jim 
relativní hodnoty bez ohledu na minulost. Ti, jejichž služby se v minulosti cenily více, 
byli tehdy za ně podle toho také placeni. Nové postavení není zdokonalením minulých 
podmínek v tom smyslu, že by bylo lepší adaptací na tytéž okolnosti; je stejným 
druhem adaptace na nové okolnosti, jako jím bylo to předchozí postavení vzhledem 
k okolnostem, které existovaly tehdy.

V kontextu řádu, jehož předností je, že nepřetržitě přizpůsobuje použití zdrojů 
podmínkám, jež jsou pro většinu lidí nepředvídatelné a neznámé, platí - co bylo, to 
bylo16 - minulé podmínky nám neříkají nic o tom, co je  vhodné nyní. I když nám mi
nulé ceny do určité míry slouží jako hlavní základna pro očekávání budoucích cen, 
bude tomu tak jen tam, kde se velká část podmínek nezměnila, ne však tam, kde 
došlo k rozsáhlým změnám.

Každý objev, jak výhodněji uspokojit své potřeby, učiněný nějakými lidmi, bude 
tudíž znamenat ztrátu pro ty, na jejichž služby by se ti dotyční byli jinak spolehli. 
Přesto však jsou účinky nových a výhodnějších příležitostí směny, které se ukazují 
konkrétním jednotlivcům, pro společnost jako celek stejně prospěšné jako objev do
sud neznámých hmotných zdrojů. Strany nové směnné transakce budou nyní s to 
uspokojit své potřeby výdajem menší části svých zdrojů a to, co tím uspořili, může být 
použito na poskytnutí dodatečných služeb jiným. Samozřejmě ti, kteří v důsledku 
toho přijdou o své bývalé zákazníky, utrpí ztrátu, a jejich zájmem by bylo jí zabránit. 
Avšak stejně jako ostatní budou po celou dobu těžit z důsledků tisíců podobných 
změn jinde, které uvolní zdroje pro lepší zásobování trhu. A ačkoli krátkodobě může 
nepříznivý účinek na ně převážit souhrn nepřímých účinků, které jsou pro ně 
prospěšné, dlouhodobě souhrn všech těchto jednotlivých účinků pravděpodobně zvýší 
šance všech, i když poškozen bude někdo vždycky. Tento výsledek se však dostaví jen 
tehdy, jestliže se na bezprostřední a obecně viditelnější účinky soustavně nebude 
hledět a politika bude vedena pravděpodobností, že dlouhodobě budou všichni těžit 
z využívání každé příležitosti tohoto druhu.

Jinými slovy, nesmí se dopustit, aby známá a koncentrovaná škoda těch, kteří 
ztratili část nebo celý svůj obvyklý příjem padla na váhu proti rozptýleným (a 
z hlediska politiky zpravidla neznámým a tudíž náhodným) přínosům mnoha lidí. 
Uvidíme, že univerzální tendenci politiky je právě brát přednostně v úvahu několik 
málo velkých a tudíž nápadných efektů před velkým počtem efektů malých a tudíž 
přehlížených a udělovat tudíž zvláštní privilegium skupinám ohroženým ztrátou 
dosaženého postavení. Když si však uvědomíme, že většina dobrodiní, za něž 
v současné době vděčíme trhu, nejsou než výsledky nepřetržitých adaptací, které 
neznáme a kvůli kterým lze jen některé, ale ne všechny důsledky našich uvědomělých 
rozhodnutí předvídat, mělo by být zřejmé, že jen nejlepších výsledků dosáhneme
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tehdy, když se budeme držet pravidla, které, důsledné aplikováno, nejspíše zvýší 
šance každého. I když bude podíl každého nepředvídatelný, protože bude pouze 
zčásti záviset na jeho dovednosti a příležitostech dovídat se fakta, a zčásti na náhodě, 
je to podmínka, která jediná zajistí, že bude v zájmu všech chovat se tak, aby 
souhrnný produkt, z něhož každý dostane nepředvídatelný podíl, byl co možná 
největší. O výsledném rozdělení nelze tvrdit, že je materiálně spravedlivé,* nýbrž 
pouze to, že je výsledkem procesu, o němž se ví, že zvyšuje šance všech, a nikoli 
důsledkem specificky zaměřených opatření zvýhodňujících některé lidi podle 
principů, podle nichž nelze jednat obecně.

Pravidla správného chování ochraňují pouze hmotné oblasti, nikoli 
však tržní hodnoty

Hodnota, kterou budou mít něčí výrobky nebo služby na trhu, a tudíž i podíl to
hoto člověka na souhrnném produktu, budou vždy záviset také na rozhodnutích, která 
dělají jiní lidé ve světle jim známých měnících se možností. Konkrétní cenu nebo 
konkrétní podíl na celkové výrobě lze tudíž kterémukoli člověku zajistit pouze tak, že 
by se od jiných konkrétních lidí požadovalo, aby u něj za určitou cenu nakupovali. To 
je jasně neslučitelné s principem, že donucování má být omezeno na prosazování jed
notných pravidel správného chování, která jsou aplikovatelná na všechny stejně. 
Pravidla správného chování, jež jsou nezávislá na cíli, nemohou určovat to, co by měl 
kdo dělat (vyjma splnění dobrovolně přijatých závazků), nýbrž mohou určovat jen to, 
co nesmí dělat nikdo. Stanovují pouze principy, které určují každému jeho chráněnou 
oblast, do níž nesmí nikdo zasahovat.

Jinými slovy, pravidla správného chování nám pouze umožňují určit to, které 
konkrétní věci patří kterým konkrétním osobám, nikoli však to, jakou hodnotu budou 
tyto věci mít nebo jaký prosěpch z nich budou mít ti, jimž patří. Pravidla slouží 
k poskytování informací pro rozhodování jednotlivců a pomáhají tak snižovat 
nejistotu, avšak nemohou jednotlivci určovat, jak má tyto informace použít, a tím také 
nemohou vyloučit veškerou nejistotu. Každému jednotlivci říkají pouze to, se kterými 
konkrétními věcmi může počítat, že je bude moci použít, nikoli však to, jakých 
výsledků jejich použitím dosáhne, pokud tyto výsledky závisejí na směně produktů 
jeho úsilí s jinými lidmi.

Je zcela jasně zavádějící vyjadřovat to formulací, že pravidla správného chování 
přidělují konkrétní věci konkrétním lidem. Pravidla stanovují podmínky, za nichž 
může kterýkoli člověk konkrétní věci získat nebo se jich vzdát, avšak konkrétní pod
mínky, v jakých se bude člověk nacházet, pravidla sama o sobě jednoznačně neurčují. 
Jeho doména bude v každém okamžiku záviset na tom, jak úspěšně těchto podmínek 
využil, a na konkrétních příležitostech, které se mu poštěstilo potkat. V jistém smyslu 
je dokonce pravda, že takovýto systém přidává těm, kteří již mají. Toto je však spíše

* materiálně 
překl.)

spravedlivé - odpovídající nějaké konkrétní koncepci výsledné distribuce příjmů (pozn.
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jeho přednost než nedostatek, protože právě tento jeho rys způsobuje, že každému 
stojí za to zaměřovat své úsilí nejen na bezprostřední výsledky, nýbrž také na budoucí 
přírůstek své schopnosti poskytovat služby druhým. Právě možnost získávání za 
účelem zdokonalení schopnosti získávat i v budoucnosti plodí neustálý celkový pro
ces, v němž nemusíme v každém okamžiku startovat od nuly, nýbrž můžeme začínat 
s vybavením, které je výsledkem minulého úsilí vydělat co možná nejvíce s prostředky, 
jimiž disponujeme.

Souladu očekávání se dosahuje tím, že některá očekávání
jsou zklamávána

Abstraktní pravidlo chování tedy může (a má-li zajistit utváření spontánního 
řádu, tak musí) ochraňovat pouze očekávání týkající se disponování konkrétními 
fyzickými věcmi a službami a nikoli očekávání týkající se  jejich tržní hodnoty, tj. pod
mínek, za nichž je lze směnit za jiné věci. Toto je věc naprosto zásadní důležitosti, 
která se často špatně chápe. Vyplývá z ní mnoho významných důsledků. Především to, 
že i když záměrem práva je zvýšit jistotu, právo může vyloučit pouze určité zdroje ne
jistoty a bylo by na škodu věci, kdyby se pokoušelo vyloučit veškerou nejistotu; může 
ochraňovat očekávání pouze tím, že zakazuje zasahovat do vlastnictví lidí (včetně za
sahování do nároků na takové budoucí služby jiných, které tito lidé dobrovolně slíbili) 
a ne tím, že od ostatních vyžaduje konkrétní jednání. Nemůže tudíž nikomu zajistit, 
že statky a služby, které nabízí, budou mít konkrétní hodnotu, nýbrž jen to, že za ně 
bude smět dostat cenu, jaké bude s to dosáhnout.

Důvodem, proč může právo ochraňovat pouze některá, ne však veškerá 
očekávání, nebo odstraňovat pouze některé, ne však veškeré zdroje nejistoty, je, že 
pravidla správného chování mohou pouze vymezovat prostor povolených jednání tak, 
aby se záměry různých lidí nekřížily, nemohou však pozitivně určovat, co musejí tito 
lidé dělat.  Tím, že právo omezuje prostor jednání, které může každý jednotlivec pod
nikat, otevírá všem možnost účinné spolupráce s ostatními, ale tuto spolupráci 
nezajišťuje. Pravidla chování, která rovným způsobvem omezují svobodu každého 
tak, aby zajistila stejnou svobodu pro všechny, mohou pouze umožňovat dohody 
o získání toho, co nyní vlastní jiní, a tím usměrňovat úsilí všech k nalézání vzájemné 
dohody. Nemohou však zajistit úspěch tohoto úsilí nebo určovat podmínky, za nichž 
mohou být takovéto dohody uzavřeny.

Souladu mezi očekáváními, který všem stranám umožňuje dosáhnout toho, oč se 
snaží, se ve skutečnosti dosahuje procesem učení se pomocí pokusů a omylů, jenž 
musí být spojen se soustavným zklamáváním některých očekávání. Proces adaptace, 
stejně jako přizpůsobování se jakéhokoli sebeorganizujícího systému, působí 
prostřednictvím toho, co nás kybernetika naučila nazývat negativní zpětnou vazbou: 
reaguje na odchylky mezi očekávanými a skutečnými výsledky jednání tak, aby se tyto 
odchylky zmenšily. To povede k vyššímu souladu očekávání různých lidí za 
předpokladu, že běžné ceny poskytují určitou informaci o budoucích cenách, to jest 
za předpokladu, že se v přiměřeně stabilním rámci známých faktů mění vždy pouze 
některé z nich; a za předpokladu, že cenový mechanismus funguje jako prostředek na
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komunikování znalostí, jenž způsobuje, že fakta, o kterých se dozvěděli jen někteří, 
začnou prostřednictvím účinků jednání těchto lidí na ceny ovlivňovat rozhodování 
druhých.

Zpočátku se může zdát paradoxní, že by k tomu, aby se dosáhlo co největší jisto
ty, mělo být nutné ponechat nejistým tak důležitý předmět očekávání, jakým jsou 
podmínky, za nichž lze věci kupovat a prodávat. Paradox však zmizí, když si 
připomeneme, že můžeme usilovat pouze o zajištění co nejlepší základny pro posu
zování toho, co je nutně nejisté, a pro neustálou adaptaci na to, co jsme dříve 
nevěděli: můžeme usilovat pouze o nejlepší využití dílčích znalostí, které se neustále 
mění a které jsou komunikovány hlavně prostřednictvím změn cen, a nikoliv o nej
lepší využití dané a neměnné zásoby znalostí. To nejlepší, čeho můžeme za takové 
situace dosáhnout, není jistota, nýbrž vyloučení zbytečné nejistoty - čehož nelze 
dosáhnout tím, že se bude bránit tomu, aby se šířily účinky nepředvídaných změn, 
nýbrž pouze tím, že se usnadní adaptace na takovéto změny.

Často se namítá, že je nespravedlivé nechat dopadnout břemeno takovýchto 
nepředvídaných změn na lidi, kteří je nemohli předvídat, a že když jsou takováto 
rizika nevyhnutelná, měla by se rozdělit a ztráty by měli nést rovným dílem všichni. 
Sotva však lze vědět, zda byla nějaká konkrétní změna pro všechny nepředvídatelná. 
Celý systém spočívá na stimulování všech k tomu, aby využívali svých dovedností ke 
zjišťování konkrétních okolností s cílem anticipovat co možná nejpřesněji blížící se 
změny. Kdyby každé rozhodnutí s sebou neneslo riziko ztráty nebo kdyby nějaká au
torita musela pokaždé rozhodnout, zda byl nějaký omyl v anticipaci omluvitelný nebo 
ne, pak by tento stimul zanikl.17

Abstraktní pravidla správného chování mohou určovat pouze šance 
a ne konkrétní výsledky

Pravidla správného chování, která platí stejně pro všechny členy společnosti, se 
mohou týkat pouze některých, ale ne všech podmínek, za nichž jejich jednání 
probíhá. Právě proto mohou zajišťovat všem jednotlivcům pouze šance a ne jistotu 
konkrétního výsledku. I ve hře se stejnými šancemi pro všechny hráče budou vítězové 
a poražení. Když se jednotlivci zajistí některé z prvků situace, v aSi bude muset jed
nat, jeho vyhlídky se tím zlepší, mnoho faktorů, na nichž jeho úspěch závisí, však 
nutně zůstane neurčených. Záměrem zákonodárství stanovujícího pravidla pro 
neznámý počet budoucích případů může tudíž být jen zvýšení šancí neznámých osob, 
jejichž příležitosti budou hlavně záviset jak na jejich individuálních znalostech 
a dovednostech, tak na konkrétních podmínkách, do nichž je náhoda zasadí. Úsilí 
zákonodárce může proto směřovat pouze ke zvýšení šancí pro všechny nikoli v tom 
smyslu, že dopad rozptýlených účinků jeho rozhodnutí na různé jednotlivce bude 
známý, nýbrž pouze v tom smyslu, že může směřovat ke zvětšení příležitosti, které se 
naskytnou nějakým neznámým lidem.

Z toho nutně vyplývá, že každý jednotlivec bude mít oprávněný nárok nikoli na 
stejné šance vůbec, nýbrž pouze na to, aby principy, jimiž se řídí všechna donucovací 
opatření vlády, byly stejně pravděpodobně prospěšné šancím každého; a aby byla tato

246



pravidla aplikována ve všech jednotlivých případech bez ohledu na to, zda se účinek 
na konkrétní jednotlivce zdá žádoucí nebo ne. Pokud má být postavení různých jed
notlivců alespoň trochu závislé na jejich dovednosti a na konkrétních okolnostech, 
s nimiž se střetávají, nikdo nemůže zajistit, že budou mít stejné šance.

V takové hře, jejíž výsledky pro jednotlivce závisejí zčásti na náhodě a zčásti na 
jejich dovednosti, nemá zcela jasné žádný smysl nazývat výsledek spravedlivý nebo 
nespravedlivý. Situace se poněkud podobá soutěži o cenu, ve které se budeme snažit 
zařídit podmínky tak, abychom mohli říci, kdo podal nejlepší výkon, ale nebudeme 
s to rozhodnout, zda nejlepší současný výkon je důkazem nejvyšších zásluh. Vlivu 
náhody nebudeme s to zabránit a v důsledku toho si nebudeme moci být jisti, že 
výsledky budou odpovídat schopnostem soutěžících nebo jejich zvláštním vlastnos
tem, které si přejeme podpořit. Ačkoli nechceme, aby někdo podváděl, nemůžeme 
zabránit tomu, aby někdo neklopýtnul. Ačkoli používáme soutěž k tomu, abychom 
našli toho, kdo podá nejlepší výkon, výsledek pouze ukáže, kdo si vedl nejlépe při 
dané konkrétní příležitosti, ale ne to, že vítěz si povede nejlépe za všech okolností. Až 
příliš často shledáme, že "vítězství v závodě nepřipadne rychlému, vítězství v boji sil
nému, chleba moudrému, bohatství muži vzdělanému, ani přízeň muži dovednému; 
ale čas a štěstí jim vládne všem".!8 Právě naše neznalost účinků aplikace pravidel na 
konkrétní lidi umožňuje spravedlnost ve spontánním řádu svobodných lidí.19

Důsledná spravedlnost bude často dokonce vyžadovat, abychom jednali tak, jako 
kdybychom neznali okolnosti, které ve skutečnosti známe. Svoboda i spravedlnost 
jsou hodnoty, které mohou převládat jenom mezi lidmi s omezenými znalostmi, 
a neměly by žádný význam ve společnosti vševědoucích lidí. Důsledné používání moci 
nad strukturou tržního řádu, kterou disponujeme, bude vyžadovat soustavné 
odhlížení od konkrétních předvídatelnýách účinků, které soudní rozhodnutí bude mít. 
Jelikož soudce může být spravedlivý jen tehdy, jestliže se drží právních principů 
a odhlíží ode všech okolností nezahrnutých do abstraktních právních pravidel (které 
však mohou být vysoce relevantní pro morální hodnocení jednání), pak pravidla 
spravedlnosti musí omezovat okolnosti, které lze brát v úvahu ve všech případech. 
Jestliže tout comprendre est tout pardonner (všechno chápat znamená všechno 
odpouštět), pak je to přesně to, o co se soudce nesmí pokoušet, protože nikdy neví 
všechno. Potřeba spolehnout se při udržování spontánního řádu na abstraktní 
pravidla je důsledkem této nevědomosti a nejistoty; a prosazování pravidel chování 
dosáhne svého účelu jen tehdy, jestliže se k nim přikloníme důsledně a jestliže s nimi 
nebudeme nakládat jako s pouhou náhražkou znalostí, které v konkrétním případě 
nemáme. Není to tudíž účinek jejich aplikace v konkrétních případech, nýbrž pouze 
účinky jejich univerzální aplikace, co povede ke zlepšení šancí každého a co se tudíž 
bude přijímat jako spravedlivé.20 Zejména veškerá starost o krátkodobé účinky nutně 
zvyšuje převahu viditelných a předvídatelných účinků nad těmi neviditelnými 
a vzdálenými, zatímco pravidla zamýšlená ku prospěchu všech nesmí připustit, aby 
účinky, které náhodou došly vědomosti soudce, převážily nad těmi, které znát 
nemůže.

Ve spontánním řádu se nelze vyhnout nezaslouženým zklamáním. Nutně způ
sobují rozhořčení a pocit nespravedlivého zacházení, i když nespravedlivě nikdo ne
jednal. Ti dotčení budou zpravidla v dokonale dobré víře a jako věc spravedlnosti
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předkládat návrhy na nápravná opatření. Má-li být však donucení omezeno na 
prosazování jednotných pravidel správného chování, je podstatné, aby vláda neměla 
moc takovýmto žádostem ustupovat. Zhoršení relativního postavení nějakých lidí, na 
něž si stěžují, je důsledkem toho, že se vydali těmže šancím, kterým nejenže někteří 
jim nyní vděčí za vzestup svého postavení, nýbrž kterým oni sami vděčili za své 
dřívější postavení. Právě jen proto, že bezpočetní jiní neustále zažívají zklamání svých 
rozumných očekávám, má každý tak vysoký příjem, jaký má; a je tudíž jen správné, že 
přijme nepříznivý zvrat událostí, když se obrátí proti němu. Stejnou měrou to platí i 
v případě, kdy onen pocit rozhořčení nemá jen osamělý jednotlivec, nýbrž sdílejí ho 
členové velké skupiny a navzájem se v něm podporují - a v důsledku toho se začne 
změna považovat za "sociální problém".

Specifické příkazy ("zásahy") v katallaxi narušují řád a nemohou být 
nikdy spravedlivé

Pravidlo správného chování slouží smíření různých účelů mnoha jednotlivců. 
Příkaz slouží dosažení konkrétních výsledků. Na rozdíl od pravidla správného chování 
příkaz jednotlivcům neomezuje pouze prostor výběru (nebo od nich nevyžaduje, aby 
uspokojili očekávání, která uvědoměle vytvořili), nýbrž přikazuje jim jednat konkrét
ním způsobem, jaký se od jiných lidí nevyžaduje.

Termín "zásah" (nebo "intervence") se hodí pouze na takové specifické příkazy, 
které na rozdíl od pravidel správného chování neslouží pouhému utváření spontán
ního řádu, nýbrž směřují ke konkrétním výsledkům. Klasičtí ekonomové toho termínu 
používali pouze v tomto smyslu. Nebyli by ho použili na ustavení nebo zdokonalení 
těch obecných pravidel, jichž je zapotřebí pro fungování tržního řádu a která ve své 
analýze výslovně předpokládali.

I v běžném jazyce slovo "zásah” implikuje existenci nějakého fungujícího procesu, 
který probíhá na základě nějakých principů sám od sebe, protože se jeho části řídí 
jistými pravidly. Nehovořili bychom o zásahu, kdybych namazali hodinový strojek 
nebo kdybychom nějak jinak zajišťovali podmínky nezbytné pro správný chod ně
jakého mechanismu. Teprve kdybychom změnili postavení nějaké konkrétní části 
způsobem, jenž není v souladu s obecným principem jejího fungování, jako je třeba 
posunutí hodinových ručiček, mohlo by se oprávněně říci, že jsme zasáhli. Záměrem 
zásahu tedy vždycky je přivodit určitý výsledek, odlišný od toho, jenž by se dostavil, 
kdyby mechanismus mohl bez pomoci běžet podle svých zabudovaných principů.2l 
Jsou-li pravidla, podle nichž proces probíhá, určena předem, budou konkrétní 
výsledky, k nimž proces v každém okamžiku povede, nezávislé na momentálních lid
ských přáních.

Konkrétní výsledky, které budou určeny změněním konkrétního působení sys
tému, budou vždy v nesouladu s jeho celkovým řádem: kdyby nebyly, bylo by bývalo 
možné dosáhnout jich změnou pravidel, podle nichž by měl systém nadále pracovat. 
Zásah, je-li termínu správně použito, je tudíž z definice izolovaným aktem donu
cení,22 podniknutým za účelem dosažení konkrétního výsledku, aniž to zároveň zna
mená povinnost udělat totéž ve všech případech, kdy jsou okolnosti definované pravi-
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dlem stejné. Je to tudíž vždycky nespravedlivý čin, kterým je někdo donucován 
(zpravidla v zájmu někoho třetího) za okolností, za nichž by jim donucováni nebyli, 
a k účelům, které nejsou jeho vlastní.

Je to navíc čin, který bude vždycky rozrušovat celkový řád a bude bránit  onomu  
vzájemnému přizpůsobování se všech jeho částí, na němž spontánní řád spočívá. 
Bude se to dít tím, že lidem, jimž jsou specifické příkazy určeny, budou tyto příkazy 
zabraňovat v adaptaci jejich jednání na okolnosti, jež jsou jim známé, a tím, že se bu
dou nutit ke službě určitým konkrétním cílům, jimž ostatní sloužit nemusejí a jichž se  
bude dosahovat na úkor nějakých jiných nepředvídatelných přínosů. Každé zasáhnutí 
tak vytváří privilegium v tom smyslu, že bude někomu zajišťovat výhody na úkor 
jiných, a to způsobem, který nelze odůvodnit principy, jež lze aplikovat obecně. Co 
utváření spontánního řádu v tomto ohledu vyžaduje, vyžaduje také omezení 
veškerého donucení’na prosazování pravidel správného chování: totiž aby se donu
cování použilo jenom tam, kde to žádají jednotná pravidla aplikovatelná stejně na 
všechny.

Záměrem práva by mělo být zvyšovat stejně šance všech
Jelikož se pravidla správného chování mohou dotýkat jen šancí lidského úsilí na 

úspěch, záměrem jejich měnění nebo rozvíjení by mělo být zvýšit co možná nejvíce 
šance kohokoli náhodně vybraného. Jelikož dlouhodobě nelze předpovědět, kdy a 
kde nastane konkrétní souhra okolností, k níž se nějaké pravidlo vztahuje, nemůže 
být také známé, kdo bude mít z takového abstraktního pravidla prospěch a nakolik ho 
budou různí lidé mít. Takováto univerzální pravidla zamýšlená pro použití na 
neomezenou dobu mohou tedy směřovat výlučně ke zvýšení šancí neznámých lidí.

V tomto kontextu raději hovoříme o šancích než o pravděpodobnostech, neboť 
pravděpodobnosti naznačují numerické veličiny, které známé nebudou. Vše, co může 
právo udělat, je přidat něco k počtu příznivých možností, které se nějaké neznámé 
osobě podle všeho ukáží a tak zvýšit naději libovolného člověka, že narazí na příznivé 
příležitosti. I když by však záměrem mělo být přidat něco k vyhlídkám každého, ne
bude normálně známé, čí vyhlídky se konkrétním legislativním opatřením zlepší 
a nakolik.

Bylo by třeba poznamenat, že pojem šance zde vystupuje dvěma způsoby. 
V prvním případě může být relativní postavení každého daného člověka popsáno jen 
jako prostor příležitosti, který by mohl být vyjádřen, kdyby byl přesně známý, jako 
rozdělení pravděpodobností. Ve druhém případě existuje otázka pravděpodobnosti, 
že kterýkoli člen společnosti zaujme každé takto popsané postavení. Výsledný pojem 
šancí každého člověka společnosti, že bude mít jistý prostor příležitostí, je proto 
složitým pojmem, jemuž je obtížné dát matematickou přesnost. Užitečné by to však 
bylo jen tehdy, kdyby byly numerické veličiny známé, což samozřejmě nejsou.23

Je zřejmé, že úsilí zvýšit šance každého bez rozdílu nebude mít za následek, že 
by se šance všech vyrovnaly. Šance budou vždycky záviset nejenom na budoucích 
událostech, které právo neusměrňuje, nýbrž také na výchozím postavení každého jed
notlivce v momentě, kdy se dotyčné pravidlo přijímá. V nepřetržitém procesu bude
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toto výchozí postavení každého člověka vždycky výsledkem předchozích fází a bude 
tudíž stejně takovým vědomě nevytvořeným faktem a bude stejně tak záviset na 
náhodě jako budoucí vývoj. A jelikož část úsilí většiny lidí bude normálně směřovat 
spíše ke zdokonalení jejich budoucích šancí než k uspokojení jejich běžných potřeb, 
a to tím více, čím více se jim už podařilo své běžné potřeby zabezpečit, výchozí 
postavení každého člověka bude vždy stejně tak výsledkem řady minulých náhod, jako 
výsledkem jeho úsilí a předvídavosti. Zdá se tudíž, že právě proto, že jednotlivec má 
volnost rozhodovat, zda použije výsledků svého současného úsilí na současnou 
spotřebu nebo na zvýšení svých budoucích příležitostí, bude postavení, kterého již 
dosáhnul, zvyšovat jeho šance na ještě lepší postavení nebo že "bude dáno těm, kteří 
již mají". Možnost rozložit používání vlastních zdrojů v čase tudíž bude také mít vždy  
tendenci zvětšovat nesrovnalost mezi kvalitou dnešního úsilí nějakého člověka 
a výnosy, které nes získává.

V míře, ve které se při uvádění nějakého jednotlivce do života spoléháme na in
stituci rodiny, bude řetěz událostí ovlivňující vyhlídky každého, nutně přesahovat 
dobu jeho individuálního života. Je tudíž nevyhnutelné, aby v nepřetržitém procesu 
katallaxe byly výchozí body, a tudíž také vyhlídky různých jednotlivců, různé.

Tím nemá být řečeno, že by nemohl nastat případ oprávněné korekce postavení, 
které bylo určeno dřívějšími nespravedlivými činy nebo institucemi. Pokud však 
takováto nespravedlnost není jasná a nedávná, napravit ji bude prakticky obecně ne
proveditelné. Celkově se ukáže lepší přijmout dané postavení jako vzniklé náhodou 
a jednoduše se od nynějška nadále zdržovat jakýchkoli opatření směřujících ke 
zvýhodnění konkrétních jednotlivců nebo skupin. Ačkoli se může zdát rozumné 
koncipovat zákony tak, aby silněji směřovaly ke zvětšení příležitosti těch, jejichž šance  
jsou relativně malé, sotva toho lze dosáhnout obecnými pravidly. Bez pochyby existují  
případy, kdy minulý právní vývoj způsobil posun ve prospěch nebo v neprospěch 
konkrétních skupin; a takováto ustanovení by se měla jasně opravit. Celkově se však 
zdá, že faktem, který na rozdíl od široce zastávaného přesvědčení nejvíce přispěl ke 
zvýšení nejen absolutního, nýbrž i relativního postavení lidí v nejnižších důchodových 
skupinách během posledních dvou set let, byl všeobecný růst bohatství s jeho tendencí  
zvyšovat příjmy nejnižších skupin více než příjmy těch relativně vyšších. .To je 
samozřejmě důsledek okolnosti, že když byl jednou malthuiánský ďábel zažehnán, 
růst celkového bohatství měl tendenci činit práci vzácnější než kapitál. Ale nic z toho, 
co můžeme udělat, kromě zavedení absolutní rovnosti všech příjmů, nemůže změnit 
fakt, že jisté procento obyvatelstva se musí ocitat na spodu stupnice; a je věcí logiky, 
že šance každého náhodně vybraného člověka, že bude mezi nejnižšími 10 procenty, 
musí být jedna desetina.^

Dobrá společnost je ta, v níž je pravděpodobné, že šance kohokoli 
náhodně vybraného budou co možná největší

Závěrem, k němuž naše úvahy vedou, tak je, že bychom měli za společenský řád, 
který je nejvíce žádoucí, považovat ten, který bychom si vybrali, kdybychom věděli, že 
by o našem výchozím postavení v něm rozhodovala čirá náhoda (jakou je fakt našeho
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narozeni v konkrétní rodině). Jelikož přitažlivost, kterou by takováto šance měla pro 
každého konkrétního dospělého jedince, by pravděpodobně závisela na konkrétních 
dovednostech, schopnostech a zálibách, které již získal, bylo by vhodnější to formulo
vat tak, že nejlepší společností by byla ta, do níž bychom chtěli zařadit své děti, kdy
bychom věděli, že jejich postavení v ní by bylo určeno losem. Pravděpodobně velmi 
málo lidí by v tomto případě dávalo přednost přísně rovnostářskému řádu. Přestože 
by snad mohl považovat například způsob života, jímž v minulosti žila pozemková 
šlechta, za ten nejpřitažlivější, a volil by společnost, v níž takováto třída existovala, 
kdyby měl tu jistotu, že on nebo jeho děti by byli jejími příslušníky, rozhodl by se 
pravděpodobně jinak, kdyby věděl, že by toto postavení bylo určeno losováním a že 
by v důsledku toho bylo mnohem pravděpodobnější, že bude pracovat na poli jako 
zemědělec. Velmi pravděpodobně by pak volil právě onen typ průmyslové 
společnosti, která by nenabízela takováto utěšená místa malé hrstce lidí, nýbrž by 
nabízela lepší vyhlídky velké většině.25

Poznámky
• EDWIN CANNAN, The History of Local Rates in England, (London, 2. vydání, 1912), str. 173. Termín 

"neekonomický” je zde užit v tom širokém smyslu, v nímž se vztahuje k tomu, co vyžaduje tržní řád, ve 
smyslu, v nimž je poněkud zavádějící a bylo lépe se mu vyhnout.

1 Srovnej CARL MENGER, Problems of Economics and Sociology, (Illinois, 1963), str. 93:
Národ jako takový není nějaký velký subjekt, který má potřeby, který pracuje, provozuje 
hospodářství a spotřebovává; a to, co se nazývá "národní hospodářství", není tudíž hospodářstvím 
národa v pravém smyslu slova. "Národní hospodářství* není jevem analogickým s individuálními 
hospodářstvími v národě, ke kterým též patří finanční hospodářství. Není to velké individuální 
hospodářství; právě tak málo je to protiklad individuálních hospodářství, či něco, co existuje 
paralelně s nimi. Ve své nejobecnější jevové formě je to svébytný propletenec individuálních 
hospodářství.

Srovnej též dodatek I. k této práci.
2 RICHARD WHATELY, Introductory Lectures on Political Economy, (London, 1855), str. 4.
3 Zvláště L. VON MISESEM, Human Action, (Yale, 1949), průběžně.
4 H.G. LIDELL a RA. SCOTT, AA. GREEK - English Dictionary, (London, nové vydání, 1940) viz 

hesla katallagden, katallage, kataltagma, katallaktikos, katallaso (-tto), katallakterios, katallaxis.
5 V řeckých termínech, které jsme použili, je pravá ekonomika tedy taxis a teleocracie, zatímco katallaxe 

je kosmos a nomokracie.
6 Byla to tato pravidla, na něž se David Hume a Adam Smith s takovým důrazem odvolávali jako na 

"pravidla spravedlnosti* a která měl ADAM SMITH na mysli, když mluvil (The Theory of Moral 
Sentiments, část I., odd. II., kap. Ill) o spravedlnosti jako o "hlavním pilíři celé budoby. Je-li 
spravedlnost odstraněna, velká, nesmírná stavba lidské společnosti, stavba, jej® budování a udržování 
na tomto světě se zdá být, mohu-li to tak říci, obzvláštní a milovanou starostí přírody, se musí v jednom 
okamžení rozpadnout na atomy*.

7 Počátkem 18. století, když se BERNARD MANDEVILLE stal se svou Fable of the Bees jeho 
nejvlivnějším vykladačem. Avšak zdá se, že byl rozšířenější v literatuře raných whigů a že je ho třeba 
hledat např. u autorů jako je THOMAS GORDON, "Catův dopis" č. 63 s datem 27. ledna 1721 (v 
přetisku v The English Libertarian Heritage, DAVID L. JACOBSON (red.), Indianapolis, 1965, str. 138- 
9): Počestný důmysl a užitečný talent každého člověka, jsou-li zaměstnány pro veřejnost, budou 
zaměstnány pro sebe; a zatímco tento člověk slouží sobě, bude sloužit veřejnosti; veřejný a soukromý 
zájem se budou zabezpečovat navzájem; všichni ochotně přispějí částí k zabezpečení celku - a budou jej 
statečně bránit*. Poprvé pak byl vyjádřen v klasických dílech (v obou případech pravděpodobně pod 
vlivem Mandevillovým) v C. DE S. DE MONTESQUIEU, The Spirit of the Laws, kniha IlI.k odd. 
7 (přeložil T. Nugent, New York, 1949), str. 35: "Každý jednotlivec podporuje veřejné dobro, zatímco 
myslí jen na prosazení svých vlastních zájmů", a v DAVID HUME, Treatise, ve Works, II., str. 289: 
"Učím se služit jinému, aniž bych mu prokazoval jakoukoli skutečnou laskavost"; a tamtéž, str. 291:
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“výhoda pro veřejnost, ačkoli to pro tento účel nebylo zamýšleno“; srovnej též Essays, Works, III., str. 
99: “Pozdčji se objevuje v JOSIAH TUCKER, Elements of Commerce, (Londýn, 1756), v ADAM 
SMITH, Theory of Moral Sentiments, (London, 1759), část IV., kap. I., kde mluví o lidech “vedených 
neviditelnou nikou ... aniž to mají v úmyslu, aniž včdí, že slouží zájmu společnosti", a samozřejmé ve 
své nejslavnější formulaci ve Smithové Wealth of Nations (vydal Cannan, London 1910), sv. I., str. 421: 
“Napřením této píle tak, aby její výsledek mél největší hodnotu, zamýšlí pouze svůj zisk, a je při tom 
veden, stejně jako v mnoha jiných případech, neviditelnou rukou, aby sloužil cíli, který nebyl součástí 
jeho úmyslu. Není to ani vždycky společnosti na škodu, že nebyl jeho součástí. Sledování svého 
vlastního zájmu často slouží zájmu společnosti účinněji, než kdyby mu skutečně zamýšlel sloužit". 
Sronej též EDMUND BURKE, Thoughts and Details of Scarcity (1795), ve Works (vydání World’s 
Classics), sv. VI., str. 9: "požehnaný a moudrý vládce všech věcí, jenž nutí lidi, ať chtějí nebo ne, aby 
sledováním svého vlastního sobeckého zájmu spojovali obecné dobro se svým vlastním individuálním 
úspěchem".

8 Srovnej ADAM SMITH, Wealth of Nations, I., str. 16: Není to pro dobrou vůli řezníka, sládka nebo 
pekaře, že můžeme pomýšlet na oběd, nýbrž pro jejich ohled na svůj vlastní zájem".

9 Právě v trvání na "solidaritě* společnosti se konstrukttivistický přístup Augusta Comta, Emila 
Durkheima a Léopolda Duquita ukazuje nejjasněji.

10 Na oba John Stuart Mill charakteristicky pohlížel jako na jediné "vyšší* city, které zůstaly v moderním 
člověkovi.

11 O významu rozvoje kritiky u starých Řeků viz zejména KARL R. POPPER, The Open Society and Its 
Enemies, (London a Princeton, 1947 a dále), průběžně.

12 Srovnej již A.L.C. DESTU'1'1' DE TRACY, A Treatise on Political Economy, (Georgetown, 1817), str. 
6 a dále: "Společnost je čistě a pouze nepřetržitou řadou směn ... Obchod tvoří celek společnosti". 
Předtím než vešel do obecného užívání termín "společnost", se tam, kde bychom dnes hovořili 
o "společnosti", často používalo slovo "ekonomika*. Srovnej například JOHN WILKINS, Essay toward 
a Real Character and a Philosophical Language, (London, 1668) v citaci H.R. ROBBINSE A Short 
History of Linguistics, (London, 1967), str. 114-115, který, zdá se, použil termín "ekonomický" jako 
ekvivalent výrazu "mezilidský". Zdá se, že v té době se termín "ekonomika* také obecně používal pro 
označení toho, co zde nazýváme spontánní řád, jak to ukazují takové často se opakující výrazy jako 
"ekonomika tvorstva" a podobné.

13 Hlavní námitky proti "alokačnímu* přístupu nebo proti "ekonomismu" velké části současné 
.ekonomické teorie přicházejí z velmi různýách stran, na jedné straně od J.M. Buchanana, nedávno 
znovu formulované v eseji “Je ekonomie vědou o volbě?", v E Streisler (red.), Roads to Freedom, 
(London, 1969), a od G. Myrdala, zejména v The Political Element in the Development of Economic 
Theory, (London, 1953) a Beyond the Welfare State, (Yale, 1960). Srovnej též HANS PETER, Freiheit 
der Wirtschaft, (Kbln, 1953); GERHARD WEISSER, "Překonání ekonomismu v ekonomii", ve 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung, (Berlin, 1954); a HANS ALBERT, Ekonomische Theorie und 
Politische Ideologie, (Gottingen, 1954).

To, co se často nepřesně, i když snad vhodně, označuje jako "ekonomické cíle", jsou nejobecnější 
a proto nerozlišené prostředky, jako jsou peníze nebo obecná kupní síla, které jsou během normálního 
procesu vydělávání na živobytí bezprostředními cíli, protože konkrétní účel, k němuž budou použity, 
není ještě známý. Dílo, jež pojednává o faktu, že přísně řečeno neexistují žádné ekonomické cíle 
a které zároveň považuji za nejjasnější výklad ekonomie viděné jako teorie volby, je L.C. ROBBINS, 
The Nature and Significance of Economic Science, (London, 1930 a dále).

14 Viz též kapitolu VII. výše.
15 To je bod, jehož zdůrazňování nelze přehnat, neboť se tak často špatně chápe, zejména mezi socialisty, 

že technické znalosti nám říkají jen to, které techniky jsou k dispozici, ne však to, která z nich je ta 
nejekonomičtější nebo nejefektivnější. Na rozdíl od široce zastávaného přesvědčení neexistuje nic 
takového, jako je čisté technické optimum - představa zpravidla odvozená od chybné myšlenky, že 
existuje pouze jeden stejnorodý faktor, totiž energie, který je skutečně vzácný. Z tohoto důvodu může 
být to, co je u něčeho nejefektivnější technikou výroby v USA, mimořádně neekonomické řekněme 
v Indii.

16 W.S. JEVONS, The Theory of Political Economy, (London, 1871) str. 159.
17 Mnohé znalosti jednotlivců, které mohou být tak užitečné při konkrétních adaptacích, nejsou 

pohotovými znalostmi, které by jednotlivci mohli předem dát na seznam, jenž by mohla příležitostně 
využít centrální plánovací autorita; předem budou znát velmi málo o výhodách, které by mohli mít 
z faktu, že řekněme hoříčík začal být levnější než hliník nebo nylon než konopí nebo jeden druh 
plastické hmoty než druhý; to, co mají, je schopnost objevit to, co daná situace vyžaduje, často mají 
důvěrnou znalost konkrétních okolností, o nichž nemají předem žádnou představu, jak by mohly být 
užitečné.

18 Ecclesiastes 9:11.
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19 Mám podezření, že to byla rovněž tato neznalost, co mži Cicero na mysli, když tvrdil, že ani příroda, 
ani vůle, nýbrž intelektuální slabost je matkou spravedlnosti. Viz De Re Publica, 3, 13 "spravedlnosti 
není matkou ani příroda, ani vůle, nýbrž slabost". Zdá se, že přinejmenším toto mži na mysli, když na 
mnoha jiných místech hovoří o "slabosti lidského rodu*.

20 Srovnej pasáž z Davida Huma citovanou výše v kapitole VII., poznámka 12.
21 Rozlišení, které zavedl WILHELM ROPKE, Die Gesellschaftskrise der Gegenwart , (5. vydání, 

Erlenbach - Ziirich, 1948), str. 259, mezi zásahy, které "zapadají* a zásahy, které "nezapadají" do 
tržního řádu (nebo, jak to vyjádřili jiní nžmežtí autoři, jsou nebo nejsou systemgerecht (slučitelné se 

systémem), smžřuje k témuž rozlišení, avšak opatření, která "zapadají", bych radžji neoznačoval jako 
"zásahy".

22 Srovnej L. VON MISES, Kritik des Interventionismus, (Jena, 1929), str. 5 a dále: "Jednání nadřízeného 
úřadu, která používají tržních prostředků, tj. taková, která se snaží ovlivnit poptávku nebo nabídku 
zmžnami tržních faktorů, nespadají pod pojem zásahu ... Zásah je izolovaný příkaz vycházející od 
společenské moci, kteiý nutí vlastníky výrobních prostředků a podnikatele použít výrobní prostředky 
odlišné, než jak by to jinak udžlali*.

23 Šance jakéhokoli náhodné vybraného človžka, že si vydělá daný důchod, by tudíž zobrazoval 
gaussovský vrch, tj. trojrozmžmý povrch, přičemž jedna souřadnice by představovala 
pravdžpodobnost, že tento človžk patří do třídy s daným rozdžlením pravděpodobnosti očekávání 
určitého důchodu (uspořádaným podle hodnoty mediánu), druhá souřadnice by představovala 
rozdělení pravděpodobnosti konkrétních důchodů pro tuto třídu. Ukazoval by například, že člověk, 
jehož postavení by mu dávalo lepší šanci na vydělání konkrétního důchodu než určitému jinému, by 
mohl ve skutečnosti vydělat mnohem méně než ten jiný.

24 Šance všech se zvýší nejvíce, jestliže jednáme podle principů, jež povedou ke vzrůstu obecné úrovně 
důchodů, aniž se věnuje pozornost následným přesunům konkrétních jednotlivců nebo skupin 
z jednoho postavení na stupnici do druhého. (Přesuny v průběhu takovéhoto procesu nutně nastanou 
a musí nastat, aby se umožnil růst průměrné úrovně). Není snadné ilustrovat to existující statistikou 
změn rozdělení důchodu během období rychlého ekonomického vzestupu. Avšak v jedné zemi, v níž 
existují zcela adekvátní informace tohoto druhu, v USA, by se ukázalo, že člověk, který v roce 1940 
patřil do skupiny, jejíž individuální důchody byly větší než důchody 50 % obyvatelstva, avšak menší než 
důchody 40 % obyvatelstva, by se v roce 1960 těšil většímu absolutnímu důchodu, než jaký měl v roce 
1940, i kdyby mezitím sestoupil do skupiny těch, jejichž důchody jsou větší už jen oproti 30 % obyvatel 
a menší než důchody 60% obyvatel.

25 Čtenáři by mohlo pomoci, kdybych ilustroval obecné tvrzení vyložené v textu vysvětlením své osobní 
zkušenosti, která mě přivedla k tomu, abych problém viděl tímto způsobem. To, že nějaký člověk 
v zavedeném postavení nevyhnutelně zaujímá postoj, který je odlišný od toho, který by měl zaujímat 
při uvažování obecného problému, jsem si velmi živě uvědomil jako obyvatel Londýna v létě roku 
1940, kdy se zdálo dosti pravděpodobné, že bych i se všemi prostředky pro svou rodinu mohl náhle 
zahynout při nepřátelském bombardování. Právě v době, když jsme byli všichni připraveni na nejhorší, 
jsem dostal nabídky z mnoha neutrálních zemí, abych dal své tehdy malé děti do nějaké rodiny, kde by 
patrně zůstaly, kdybych válku nepřežil. Musel jsem tudíž zvážit relativní přitažlivost tak různých 
společenských řádů, jaké jsou v USA, Argentině a Švédsku na základě předpokladu, že podmínky, za 
nichž by moje děti v té zemi vyrůstaly, by byly určeny víceméně náhodně. To mě přivedlo k tomu, že 
jsem si uvědomil to, co by se pomoct abstraktního uvažování asi nikdy nepodařilo, totiž že když jde 
o moje děti, racionální preference by měly být vedeny úvahami, které se poněkud liší od těch, jež by 
určovaly obdobnou volbou týkající se mě samotného, když zaujímám již zavedené postavení a věřím 
(možná chybně), že by tento fakt vážil více v nějaké zemi než v USA. A tak zatímco volba týkající se 
mě samotného by byla ovlivněna úvahami o relativních šancích muže krátce po čtyřicítce s již hotovými 
dovednostmi a zálibami, s určitou reputací a se známostmi v třídě lidí s konkrétními sklony, volba 
týkající se mých dětí by se musela dít s ohledem na konkrétní prostředí, do něhož by je náhoda 
pravděpodobně umístila v jedné z oněch zemí. V zájmu mých dětí, které ještě musely rozvíjet svou 
osobnost, jsem tedy pociťoval, že právě neexistence ostrých společenských rozdílů v USA, které by 
jinak byly mou výhodou ve starém světě, by mě měla v záležitosti mých dětí vést k rozhodnutí pro 
USA. (Měl bych snad dodat, že se to zakládalo na mlčky přijatém předpokladu, že by se zde mé děti 
dostaly do bílé a ne do barevné rodiny.)
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KAPITOLA XI.
Kázeň abstraktních pravidel a emoce kmenové společnosti

Liberalismus - je dobré si to dnes připomenout - je nejvyšší formou velkorysosti; je to 
právo, které většina postupuje menšinám, a proto je to nejvznešenější zvolání, které 
kdy na této planetě zaznělo. Oznamuje odhodlání sdílet existenci s nepřítelem; bá co 
víc, s nepřítelem, který je sláb; bylo neuvěřitelné, že lidský rod měl dospět k tak 
vznešenému postoji, jenž je tak paradoxní, tak ušlechtilý, tak proti přirozenosti. 
A proto není divu, že totéž lidstvo mělo záhy projevit horlivou snahu se ho zbavit. Je 
to sebeovládání příliš obtížné a složité na to, aby na zemi zapustilo pevné kořeny.

José Ortega y Gasset*

Sledování nedosažitelných cílů může zabránit dosažení možného
Nestačí zjistit, že "sociální spravedlnost" je prázdnou frází bez určitého obsahu. 

Stalo se z ní mocné zaklínadlo na podporu hluboko založených emocí, které hrozí 
zničit velkou společnost. Naneštěstí není pravda, že když něčeho nelze dosáhnout, 
nemůže být na škodu se o to snažit.1 Podobně jako pronásledování fáty morgány 
přivodí takovéto snažení nejspíše důsledky, kterým by se každý nejraději vyhnul, 
kdyby je byl předvídal. Mnoho žádoucích cílů se obětuje marné naději, že bude 
možné to, co musí provždy zůstat mimo náš dosah.

V současné době jsme ovládáni dvěma odlišnými a nesmiřitelnými představami 
toho, co je správné; a po období nástupu koncepcí, které umožnily vizi otevřené 
společnosti, jsme rychle znovu upadli do představ kmenové společnosti, z nichž jsme 
se již pomalu dostávali. Doufali jsme, že jsme s porážkou evropských diktátorů za
žehnali nebezpečí totalitního státu; avšak vše, čeho jsme dosáhli, bylo, že jsme uhasili 
první vzplanutí reakce, která se postupně šíří všude. Socialismus je jednoduše opět
ným prosazením té kmenové etiky, jejíž postupné slábnutí umožnilo přibližovat se 
k velké společnosti. Zánik klasického liberalismu způsobený nerozdělnými silami so
cialismu a nacionalismu, je důsledkem oživení oněch kmenových postupů.

Většina lidí stále odmítá vzít na vědomí to nejvarovnější poučení z moderních 
dějin: že ty největší zločiny naší doby spáchaly vlády, které měly nadšenou podporu 
miliónů lidí vedených morálními podněty. Jednoduše není pravda, že se Hitler nebo 
Mussolini, Lenin nebo Stalin obraceli jen k těm nejhorším instinktům svého lidu: 
obraceli se také k některým pocitům, které rovněž ovládají současné demokracie. Ať 
už bylo rozčarování, které mohli zažít vyspělejší stoupenci těchto hnutí, když začali 
vidět důsledky politiky, kterou podporovali, jakékoli, nemůže být pochyb o tom, že 
v řadách komunistického, nacionálně socialistického nebo fašistického hnutí byli 
mužové a ženy inspirovaní ideály nepříliš odlišnými od ideálů některých nejvlivnějších 
filozofů v zemích Západu. Někteří z nich určitě věřili, že jsou zapojeni do budování 
spravedlivé společnosti, v níž bude lépe postaráno o potřeby těch, co si to nejvíce za
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sluhují, nebo těch, kteří jsou "společensky nejhodnotnější". Byli vedeni touhou po 
viditelném společném účelu, která je dědictvím kmenové společnosti a která všude 
stále vyráží na povrch.

Příčiny oživení organizačního kmenového myšlení
Jedním důvodem, proč jsme byli v nedávné době svědky silného oživení organi

začního myšlení a úpadku chápání toho, jak funguje tržní řád, je to, že neustále roste 
podíl členů společnosti, kteří pracují jako členové velkých organizací a mají obzor 
svého chápání omezen tún, co vyžaduje vnitřní struktura takovýchto organizací. Za
tímco rolník a nezávislý umělec, obchodník a řemeslník důvěrně znali trh a i když 
nerozuměli jeho fungování, přijímali jeho příkazy jako přirozený běh věcí, růst 
velkých podniků a velké správní byrokracie způsobil, že stále větší část lidí tráví celý 
svůj produktivní život ve velkých organizacích a je vedena k tomu, aby myslela zcela 
v jazyce požadavků organizační formy života. I když v předindustriální společnosti 
velká většina lidí rovněž trávila většinu svého života uvnitř rodinné organizace, která 
byla jednotkou veškeré ekonomické činnosti,2 hlavy domácností viděly společnost 
jako síť rodinných jednotek propojených trhy.

Dnešní organizační myšlení stále více ovládá činnosti mnoha nejmocnějších 
a nejvlivnějších postav moderní společnosti, organizátorů samotných.3 Moderní 
zdokonalení organizační techniky a následný růst počtu úkolů, které lze vykonávat 
prostřednictvím rozsáhlé organizace, daleko převyšující to, co bylo možné dříve, 
vytvořily přesvědčení, že pro organizaci neexistují žádné meze toho, čeho může 
dosáhnout. Většina lidí si už vůbec neuvědomuje míru, v níž je obsažnější řád 
společnosti, na němž úspěch organizací uvnitř závisí, dán uspořádávajícími silami 
zcela odlišného druhu.

Dalším hlavním důvodem rostoucí nadvlády organizačního myšlení je, že úspěch 
uvědomělého vytváření nových pravidel pro účelové organizace byl v mnoha ohledech 
tak velký, že lidé už vůbec nerozpoznávali, že obsažnější řád, uvnitř něhož organizace 
působí, spočívá na odlišném typu pravidel, která nebyla vymýšlena s určitým 
předvídaným účelem na mysli, nýbrž jsou produktem procesu pokusů a omylů, 
během něhož bylo naakumulováno více zkušeností, než si je jakýkoli žijící člověk 
vědom.

Nemorální důsledky morálně inspirovaného úsilí
Ačkoli v dlouhodobém vývoji západní civilizace jsou dějiny práva dějinami po

stupného vývinu pravidel správného chování schopných univerzální aplikace, rozvoj 
práva během posledního sta let byl stále více procesem destrukce spravedlnosti 
prostřednictvím "sociální spravedlnosti" do té míry, že se i některým badatelům 
v oboru právní vědy vytratil původní význam "spravedlnosti". Viděli jsme, jak tento 
proces nabyl hlavně formy nahrazování pravidel správného chování pravidly
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organizace, která nazýváme veřejné právo ("právo subordinace"), což je rozlišení, 
které se někteří socialističtí právníci úporné snaží zahladit/* V podstatě to znamenalo, 
že jednotlivec už nadále není vázán pouze pravidly, která vymezují prostor jeho 
soukromého jednání, nýbrž se stále více stává adresátem příkazů autorit. Rostoucí 
technické možnosti řízení spolu s domnělou morální nadřazeností společnosti, jejíž 
členové slouží téže hierarchii cílů, způsobily, že se tento totalitní trend objevil 
v morálním převleku. Tím trojským koněm, kterým totalitarismus proniknul, byl 
vskutku pojem "sociální spravedlnosti".

Hodnoty, které stále ještě přežívají z malých skupin spojených cílem, a na nichž 
soudržnost těchto skupin závisí, jsou však nejenom odlišné od hodnot, které umožnily 
mírovou koexistenci velkého počtu lidí v otevřené společnosti, nýbrž jsou s nimi často 
neslučitelné. Víra, že při sledování nového ideálu této velké společnosti, v níž se na 
všechny lidské bytosti pohlíží jako na sobě rovné, si můžeme podržet různé ideály 
malé uzavřené společnosti, je iluzí. Pokoušet se o to vede ke zničení velké 
společnosti.

Možnost, aby lidé žili společně v míru a byli si navzájem ke prospěchu, aniž by se 
museli dohodnout na společných konkrétních záměrech, a byli vázáni pouze abstrakt
ními pravidly chování,5 byla asi tím největším objevem, které lidstvo kdy udělalo. 
"Kapitalistický" systém, který z tohoto objevu vyrostl, ideály liberalismu bez pochyby 
plně neuspokojoval, protože se vyvíjel v době, kdy zákonodárci a vlády opravdu 
nechápali modus operandi (způsob fungování) trhu, a vyvíjel se do značné míry 
navzdory skutečně prováděné politice.6 Kapitalismus ve své dnešní podobě má 
v důsledku toho nepopiratelně mnoho vyléčitelných vad, které by inteligentní politika 
svobody měla napravit. Systém, který se spoléhá na spontánní uspořádávací sfly trhu, 
jakmile jednou dosáhl určité úrovně bohatství, je také každopádně slučitelný s vládou, 
která mimo trh poskytuje určité zabezpečení proti krutému strádání. Avšak pokoušet 
se zajišťovat každému to, o čem se má za to, že si zaslouží, tím, že se všem uloží 
systém společných konkrétních cílů, k němuž směřuje úsilí všech řízené autoritou, jak 
to zamýšlí dělat socialismus, by bylo krokem zpět, který by nás připravil o využití 
znalostí a aspirací miliónů lidí a tím o výhody svobodné civilizace. Socialismus se 
nezakládá pouze na systému nejvyšších hodnot odlišném od liberalismu, systému, 
který bychom museli respektovat, i kdybychom s ním nesouhlasili; je založen na in
telektuálním omylu, který stoupence socialismu zaslepuje před jeho důsledky. Je 
třeba to říci naprosto otevřeně, protože důraz na údajnou odlišnost nejvyšších hodnot 
se stal obvyklou omluvou socialistů pro uhýbání před skutečným intelektuálním 
problémem. Domnělá rozdílnost výchozích hodnotových soudů se stala ochranným 
pláštíkem používaným na zakrytí chybného uvažování, které je za socialistickými 
schématy.

Ve velké společnosti se "sociální spravedlnost" stává rozvratnou silou
Nejenomže je nemožné, aby se velká společnost udržela, pokud by prosazovala 

pravidla "sociální" spravedlnosti nebo distr ibutivní spravedlnosti; pro její zachování je 
také nutné, aby žádné dílčí skupině zastávající společný názor na své nároky nebylo
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dovoleno vnucovat tento názor tím, že se ostatním zabrání nabízet své služby za 
výhodnějších podmínek. Ačkoli společné zájmy těch, jejichž postavení je dotčeno 
stejnými okolnostmi, pravděpodobně povedou k silnému společnému mínění ohledně 
toho, co si zaslouží, a poskytnou motiv ke společnému jednám zaměřenému na 
dosažení svých cílů, každé takovéto skupinové jednání s cílem zajistit svým členům 
konkrétní příjem nebo postavení vytváří překážku integrace velké společnosti a je 
tudíž protispolečenské v pravém smyslu toho slova. Musí se z něj stát dezintegrační 
síla, protože nevede ke smiřování zájmů různých skupin, nýbrž ke konfliktu mezi 
nimi. Jak aktivní účastníci boje za "sociální spravedlnost” dobře vědí, v praxi se z něj 
stává mocenský boj organizovaných zájmů, v němž argumenty spravedlnosti slouží 
jako pouhé záminky.

Hlavním poznatkem, kterého se musíme pevně držet, je, že když má nějaká 
skupina lidí vyhraněný názor na to, co považuje za svůj spravedlivý požadavek, tak 
z toho nemusí vždy plynout, že existuje (nebo že lze najít) příslušné pravidlo, které by 
při své univerzální aplikaci vytvářelo životaschopný řád. Je klamné si myslet, že 
kdykoli se nějaká otázka postaví jako otázka spravedlnosti, musí být možné objevit 
pravidlo schopné univerzální aplikace, které tuto otázku rozhodne? Ani fakt, že se 
nějaký zákon snaží vyjít vstříc něčímu požadavku spravedlnosti nedokazuje, že je to 
pravidlo správného chování.

Ve všech skupinách, jejichž členové sledují stejné nebo paralelní záměry, vznik
nou společné názory na to, co je pro členy těchto skupin dobré. Takovéto názory však 
budou dobré jenom pro všechny ty, kteří sledují stejné záměry, mohou však být zcela 
neslučitelné se všemi principy, podle nichž může být takováto skupina integrována do 
velkého řádu společnosti. Výrobci jakéhokoli konkrétního zboží nebo služby, kteří 
všichni usilují o dobrou odměnu za své úsilí, budou považovat za nespravedlivé jed
nání kteréhokoli výrobce z oboru, který má tendenci ukrátit příjmy ostáních. Přesto 
to bude právě ten druh jednání některých členů skupiny, který ostatní považují za 
škodlivý, co začlení činnosti členů skupiny do celkové struktury velké společnosti 
a tím prospěje všem.

Určitě není samo o sobě nespravedlivé, jestliže holič dostává za stříhání v jed
nom městě 3 dolary, zatímco v druhém městě se za ste jnou práci platí pouze 2 dolary. 
Bylo by však jasně nespravedlivé, kdyby holiči v prvním městě bránili komukoli ze 
druhého města zlepšit si své postavení tím, že by své služby nabídl v prvním městě za 
řekněme 2,50 dolarů, a tak si své postavení zlepšil snížením příjmů první skupiny. 
Přesto se však dnes dovoluje, aby se etablované skupiny spojovaly k obraně svého 
zavedeného postavení právě proti takovémuto úsilí. Na pravidlo "neudělej nic, co by 
snížilo příjmy členů tvé vlastní skupiny" se bude často pohlížet jako na závazek 
spravedlnosti vůči spoluobčanům. Nelze ho však přijmout jako pravidlo správného 
chování ve velké společnosti, kde se dostává do konfliktu s obecnými principy, podle 
nichž jsou činnosti v této společnosti koordinovány. Ostatní členové této společnosti 
budou mít veškerý zájem a morální právo bránit prosazení takového pravidla, které 
členové zvláštní skupiny považují za spravedlivé, protože principy integrace velké 
společnosti vyžadují, aby jednání některých těch, kteří jsou zaměstnáni v daném 
oboru, často vedlo ke snížení příjmů vlastních kolegů. Přesto toto je kladem 
konkurence. Koncepce skupinové spravedlnosti by často stavěla mimo zákon
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veškerou efektivní konkurenci jakožto nespravedlivou - a mnohé z požadavků 
namířených proti "nekalé konkurenci" nesměřují ve skutečnosti k ničemu jinému.

Asi platí, že v jakékoli skupině, jejíž členové vědí, že jejich vyhlídky závisejí na 
stejných okolnostech, se vyvinou názory, jež pokládají za nespravedlivé každé chování 
kteréhokoli člena, které škodí ostatním; a v důsledku toho vznikne přání takovémuto 
chování zabránit. Avšak kterýkoli člověk stojící mimo skupinu bude oprávněné po
važovat za nespravedlivé, jestliže kterémukoli členovi takovéto skupiny zabrání jeho 
kolegové nabízet lidem zvenku výhodnější podmínky, než je ochoten nabízet zbytek 
skupiny. A totéž platí, když je nějaký "vetřelec", který předtím nebyl organizován jako 
člen skupiny, přinucen podřídit se jejím měřítkům, jakmile jeho úsilí začne 
konkurovat ostatním.

Důležitým faktem, který si většina lidí zdráhá připustit a který přesto ve většině 
případů pravděpodobně platí, je, že ačkoli sledování sobeckých záměrů zpravidla jed
notlivce zavede ke službě obecnému zájmu, kolektivní jednání organizovaných skupin 
jsou téměř bez výjimky s obecným zájmem v rozporu. To, co ve skutečnosti vede 
k tomu, že se toto sledování individuálních zájmů, které přispívá obecnému zájmu, 
odsuzuje jako něco protispolečenského, a co vede k tomu, že podřizování se oněm 
dílčím zájmům, které celkový řád ničí, doporučuje jako něco "sociálního", jsou po
stoje, které jsme zdědili z dřívějších forem společností. Použití donucení ve službě 
tomuto druhu "sociální spravedlnosti", který je zájmem dílčí skupiny, do níž jed
notlivec patří, tak bude vždycky znamenat vytvoření jednotlivých hájemství zvláštních  
skupin sjednocených proti těm, kteří stojí mimo - zájmových skupin, které existují 
proto, že smějí používat síly nebo nátlaku na vládu ve prospěch svých členů. Jakkoli 
však mohou členové takovýchto skupin mezi sebou souhlasit, že to, co chtějí, je 
spravedlivé, neexistuje žádný princip, podle něhož by se to jako spravedlivé jevilo 
tomu, kdo stojí mimo. Přesto však, je-li takováto skupina jen trochu velká, se vy
dávání požadavků jejích členů za spravedlivé dnes běžně přijímá za jeden názor na 
spravedlnost, který je třeba brát v úvahu při uspořádávání celku, přestože nespočívá 
na žádném principu, který by mohl být obecně aplikován.

Od péče o ty nejbědnější k ochraně etablovaných zájmů
Nesmíme však ztrácet ze zřetele fakt, že na počátku snah o "sociální spravedl

nost" stála chvályhodná touha odstranit bídu a že velká společnost dosáhla skvělého 
úspěchu v odstraňování chudoby v absolutním smyslu.8 Nikdo schopný užitečné práce 
dnes nemusí mít v rozvinutých zemích nouzi o potravu a přístřeší a těm, kteří nejsou 
sami s to dost vydělat, se tyto životní potřeby obecně poskytují mimo trh. Chudoba 
v relativním smyslu musí samozřejmě mimo jakoukoli zcela rovnostářskou společnost 
nadále existovat: pokud existuje nerovnost, někdo být na spodu stupnice musí. Avšak 
odstranění absolutní chudoby se neodpomůže snahou dosáhnout "sociální spravedl
nosti"; ve skutečnosti v mnoha zemích, v nichž je absolutní chudoba stále ještě 
naléhavějším problémem, se starost o "sociální spravedlnost" stala jednou z největších 
překážek likvidace chudoby. Na Západě byl vzestup širokých mas ke slušnému kom
fortu důsledkem obecného růstu bohatství a byl pouze zpomalován opatřeními za-
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sáhujícími do tržního mechanismu. Právě tento tržní mechanismus vytvořil přírůstek 
souhrnného důchodu, který také umožnil poskytovat mimo trh podporu těm, kteří 
nejsou s to si dost vydělat. Avšak pokusy "napravit" výsledky trhu ve směru "sociální  
spravedlnosti" způsobily pravděpodobně více nespravedlnosti v podobě nových pri- 
vilégií, v podobě zábran mobility a v podobě překaženého úsilí, než kolik přispěly 
k ulehčení osudu chudých.

Tento vývoj je důsledkem okolnosti, že volání po "sociální spravedlnosti", které 
se původně dělo ve prospěch těch nejbědnějších, převzalo mnoho dalších skupin, je
jichž členové měli pocit, že nedostávají tolik, kolik si podle svého názoru zasluhují, 
a zejména pak ty skupiny, které se cítily ve svém současném postavení ohroženy. 
Jakožto požadavek, aby politická opatření přidělila členům jakékoli skupiny 
postavení, které je v nějakém smyslu zasloužené, je "sociální spravedlnost" 
nesmiřitelná s ideálem, že donucení má být použito jenom k prosazování stejných 
pravidel správného chování, která mohou vzít všichni v úvahu při tvorbě svých plánů. 
Nicméně v okamžiku, kdy byly poprvé přijaty požadavky ve  prospěch skupin, s jejichž 
nešťastným osudem každý symaptizoval, se otevřela stavidla žádostí všech těch, kteří 
považovali své relativní postavení za ohrožené a kteří se začali domáhat toho, aby 
vláda jejich postavení ochránila. Nepříznivý osud přesto nemůže vytvářet nárok na 
ochranu proti rizikům, která musili k dosažení svého dnešního postavení podstoupit 
všichni. Díky samotnému dnešnímu jazykovému uzu, který okamžitě označí za 
"sociální problém" cokoli, co způsobuje nespokojenost jakékoli skupiny, a který 
sugeruje představu, že povinností legislatury je s takouto "sociální nespravedlností" 
něco udělat, se idea "sociální spravedlnosti" přeměnila v pouhou záminku pro 
nárokování privilegií ze strany etablovaných partikulárních zájmů.

Ti, kteří se rozhořčeně obracejí proti pojetí spravedlnosti, které například ne
dokázalo zabránit "rychle postupujícímu vykořeňování venkovského lidu, které za
počalo už po napoleonských válkách, nebo úpadku řemesel ve druhé polovině století 
a zbídačování námezdních dělníků",9 naprosto nechápou to, čeho lze dosáhnout 
prosazováním pravidel správného chování ve světě svobodných l idí, kteří si navzájem 
prokazují služby kvůli svému vlastnímu prospěchu a kterým nikdo neukládá úkoly 
nebo nepřiděluje požitky. Jelikož dnes můžeme to množství lidí, na které se lidstvo 
rozrostlo, i jen uživit dflcyintenzívnímu využívání rozptýlených znalostí umožněnému 
trhem - nemluvě o udržení té úrovně komfortu, které v některých částech světa velká  
většina dosáhla - určitě by nebylo spravedlivé vyjmout některé lidi z nutnosti přijímat 
méně příznivé postavení, než jakého již dosáhli, jestliže nějaký nepředvídaný zvrat 
událostí zmenší hodnotu jejich služeb pro zbytek. Jakkoli nám může být líto těch, 
kteří se ne svou vlastní vinou, nýbrž v důsledku nepředvídatelného vývoje ocitli ve 
zhoršeném postavení, tak to neznamená, že nám může postupně růst obecné bo
hatství, na němž závisí budoucí zlepšení podmínek širokých mas lidí, a přitom 
zároveň nemusí opakovaně docházet k úpadku postavení některých skupin.

"Sociální spravedlnost" se v praxi stala jednoduše sloganem, který používají 
všechny skupiny, jejichž status upadá - spíše farmáři, samostatní řemeslníci, horníci 
v uhelných dolech, drobní obchodníci, úředníci a značná část staré "střední tř ídy", než 
průmysloví dělníci, v jejichž prospěch se "sociální spravedlnost" poprvé požadovala, 
kteří však z rozvoje poslední doby obecně těžili. Skutečnost, že se těmto skupinám
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často daří dovoláváním se spravedlnosti vzbuzovat sympatie mnohých těch, kteří po
važují tradiční hierarchii společnosti za přirozenou a kteří mají odpor k vzestupu 
nových typů do onoho středního postavení, k němuž druhdy zjednávala přístup pouhá 
schopnost číst a psát, ještě neukazuje, že takovéto požadavky nějak souvisejí s obecně 
aplikovatelnými pravidly správného chování.

V existujícím politickém řádu bude takovýmto požadavkům ve skutečnosti vy
hověno jen tehdy, budou-li takovéto skupiny dost velké na to, aby měly politickou 
váhu, a zejména je-li možné organizovat její členy ke společné akci. Později uvidíme, 
že pouze některé, ne však všechny takovéto zájmy lze takto organizovat a v důsledku 
toho mohou být výsledné výhody výhodami pouze pro někoho a pro ostatní to budou 
škody. Čím více se však k tomuto účelu organizování zájmů používá, tím je pro kaž
dou skupinu nezbytností, aby se k nátlaku na vládu organizovala, jelikož ti, kterým se 
to nepodaří, se dostávají k ledu. Pojetí "sociální  spravedlnosti" tak vyústilo do toho, že 
vláda zajišťuje konkrétním skupinám patřičný důchod, což způsobuje, že se rostoucí 
organizování všech takovýchto "zájmů" stává nevyhnutelností. Avšak ochranu 
očekávání, kterou takovéto zabezpečení znamená, lze poskytovat všem patrně jen ve 
stacionární společnosti. Jediným spravedlivým principem je tudíž neudílet toto privi
legium nikomu.

Svého času to byly hlavně odbory, proti kterým by tento argument mířil, jelikož 
byly z takovýchto skupin první, komu se podařilo odít své požadavky svatozáří legi
timity (a dostávat svolení použít donucení k jejich prosazování) tím, že je vydávaly za 
požadavek "sociální spravedlnosti". Ačkoliv zavedení diskriminace se zpočátku zdálo 
ospravedlnitelné, neboť byla použita ve prospěch relativně chudých a nešťastných 
skupin, takováto diksriminace byla klínem zaseknutým do principu rovnosti před 
zákonem a ničícím jej. Nyní jsou to jednoduše ti početně silní nebo ti, kteří se mohou 
pohotově organizovat, aby odepřeli poskytování základních služeb, kdo získávají 
v procesu politického vyjednávání, jenž ovládá zákonodárství v současné demokracii. 
Jednotlivými absurditami, které vznikají, když se demokracie pokouší určovat 
rozdělování důchodů většinovým hlasováním, se však budeme blíže zabývat až ve 
třetím svazku této práce.

Pokusy "opravovat" tržní řád vedou k jeho ničení
V současnosti se zdá převládat názor, že bychom v zásadě měli používat 

uspořádavacích sil trhu a že to tak vskutku do značné míry dělat musíme, avšak měli 
bychom "opravovat" jeho výsledky tam, kde jsou očividně nespravedlivé. Přesto dokud 
nebudou výdělky konkrétních jednotlivců nebo skupin určovány rozhodnutím ně
jakého orgánu, žádné konkrétní rozdělení nelze smysluplně označit za spravedlivější 
než jiné. Jestliže ho chceme udělat zásadně spravedlivým, můžeme to udělat jen tím, 
že nahradíme celý spontánní řásd organizací, v níž je podíl každého stanoven nějakou 
centrální autoritou. Jinými slovy, "opravy" rozdělení prováděné jednotlivými zásahy 
do spontánního procesu nemohou být nikdy spravedlivé ve smyslu vyhovění pravidlu 
aplikovanému stejně na všechny. Každý ojedinělý zásah tohoto druhu vyvolá poža-
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dávky jiných lidí, aby se s nimi zacházelo podle téhož principu; a tyto požadavky lze 
uspokojit jen tehdy, jestliže se takto alokují všechny příjmy.

Současná snaha spoléhat se na spontánní řád opravovaný podle principů 
spravedlnosti znamená pokoušet se mít to nejlepší ze dvou světů, které jsou vzájemně 
neslučitelné. Nějaký absolutní vládce, plně nezávislý na veřejném mínění, by se snad 
mohl obmezit na zmírňování úptrap těch nejbědnějších izolovanými zásahy a mohl by 
nechat spontánní řád, aby určoval postavení těch zbývajících. A je jistě možné 
vyjmout z tržního procesu ty, kteří se sami o sebe nemohou příslušně postarat 
a vydržovat je pomocí prostředků, které se k tomuto účelu vyčlenily. Pro člověka na 
začátku nejisté kariéry a pro jeho děti může být dokonce dokonale rozumné souhlasit 
s tím, že by všichni měli být pojištěni pro takovýto případ v zájmu zajištění minima 
životních potřeb. Avšak vláda závisející na veřejném mínění, a zejména demokracie, 
nebude s to takovéto pokusy doplnit trh obmezit na zmírňování údělu nejchudších. 
Ať už má v úmyslu řídit se principy nebo ne, pak má-li příslušnou moc, je ve 
skutečnosti jisté, že se dostane do vleku principů, které jsou obsažené v 
precedentech, které vytvoří. Svými opatřeními bude utvářet mínění a stanovovat 
měřítka, která ji budou nutit pokračovat ve směru, kterým se vydala.

Řád je možné "opravovat" jen tím, že se zajistí, aby se principy, na nichž spočívá, 
důsledně aplikovaly, nikoli však tím, že se budou na nějakou část celku aplikovat 
principy, které se  neaplikují na zbytek. Jelikož podstatou spravedlnosti je, aby se stej 
né principy aplikovaly univerzálně, vyžaduje to, aby vláda pomáhala konkrétním 
skupinám jenom za těch podmínek, za nichž je ochotna jednat podle těchže principů 
ve všech obdobných případech.

Revolta proti kázni abstraktních pravidel
Vzestupu ideálu neosobní spravedlnosti založené na formálních pravidlech bylo 

dosahováno v neustálém boji proti těm pocitům osobní loajality, které tvoří základ 
kmenové společnosti, kterým se však ve velké společnosti nesmí dovolit, aby ovlivňo
valy používání donucovacích pravomocí vlády. Postupné rozšiřování společného 
mírového řádu směrem od malé skupiny ke stále větším společenstvím bylo spojeno 
s neustálými střety mezi voláním po lokální spravedlnosti spočívající na společných 
viditelných účelech a požadavky univerzální spravedlnosti aplikovatelné stejně tak na 
cizince jako na člena skupiny. 10 To způsobovalo neustálý konflikt mezi emocemi 
hluboko založenými do lidské povahy tisíciletími kmenové existence a požadavky ab
straktních principů, jejichž význam nikdo plně nechápal. Lidské emoce se váží ke 
konkrétním předmětům a zejména emoce spravedlnosti jsou stále ještě velmi silně 
spojeny s viditelnými potřebami skupiny, k níž každý člověk patří - s potřebami oboru 
nebo profese, rodu nebo vesnice, města nebo země, kam každý náleží. Pouze men
tální přestavba celkového řádu velké společnosti nám umožňuje pochopit, že by uvě
domělé směřování ke konkrétním společným účelům, které se většině lidí stále ještě 
jeví jako záslužnější a nadřazenější v porovnání se slepou poslušností vůči abstrakt
ním pravidlům, zničilo orifen obsáhlejší řád, v němž všechny lidské bytosti váží stejně.
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Jak jsme již viděli, mnohé z toho, co bude ryze společenské v malé, cílem spo
jené skupině, protože to vede k soudržnosti funěního řádu této společnosti, bude 
protispolečenské z hlediska velké společnosti. Volání po "sociální spravedlnosti" je 
vskutku výrazem revolty kmenového ducha proti abstraktním požadavkům 
soudržnosti velké společnosti, která žádné takové viditelné společné účely nemá. 
Pouze rozšířením pravidel správného chování na vztahy se všemi ostatními lidmi 
a zároveň zbavením závaznosti těch pravidel, která nelze univerzálně aplikovat, se 
můžeme přibližovat univerzálnímu mírovému řádu, který by mohl integrovat celé lid
stvo do jediné společnosti.

Zatímco v kmenové společnosti je podmínkou vnitřního míru oddanost všech 
členů nějakým společným viditelným účelům a tudíž vůli někoho, kdo může 
rozhodovat, co v daném okamžiku tyto účely představuje a jak jich má být dosaženo, 
otevřená společnost svobodných lidí začne být možná, jen když jsou jednotlivci 
omezeni pouze na poslušnost vůči abstraktním pravidlům, která vyznačují oblast 
prostředků, které smí každý používat pro své účely. Dokud se na jakékoli konkrétní 
cíle, které ve společnosti každé velikosti musejí vždy být cíli některých konkrétních 
osob nebo skupin, pohlíží jako na odůvodnění donucování, vždy musejí vznikat kon
flikty mezi skupinami s odlišnými zájmy. Vskutku, dokud jsou konkrétní účely zákla
dem politické organizace, pak ti, jejichž účely jsou odlišné, jsou nevyhnutelně 
nepřáteli; a je pravda, že v takovéto společnosti je poli tika nutně ovládána vztahy typu 
přítel - nepřítelJt Pravidla správného chování mohou začít být stejná pro všechny, jen 
když se n? konkrétní cíle nepohlíží jako na ospravedlnění donucování (kromě 
takových zvláštních přechodných okolností, jakými jsou válka, vzpoura nebo přírodní  
katastrofy).

Morálka otevřené a uzavřené společnosti
Proces, který popisujeme, je úzce spjat s okolností, a je vskutku jejím důsledkem, 

že v rozsáhlém tržním řádu jsou výrobci vedeni k tomu, aby sloužili lidem, aniž znají 
jejich individuální potřeby. Takovýto řád spočívající na tom, že  lidé svojí prací  uspo
kojují potřeby lidí jim zcela neznámých, předpokládá a vyžaduje morální názory, 
které se poněkud liší od řádu, v němž lidé slouží viditelným potřebám. Nepřímé ve
dení očekávaným peněžním výnosem, který působí jako ukazatel požadavků druhých 
lidí, vyžadovalo nové morální představy, které nepředepisují konkrétní záměry, nýbrž  
spíše obecná pravidla omezující prostor povolených jednání.

Součástí etosu otevřené společnosti se stala myšlenka, že je lepší investovat svůj 
majetek do nástrojů umožňujících produkovat více za menší náklady než jej rozdělit 
mezi chudinu nebo že je lepší zajišťovat potřebné věci tisícům neznámých lidí než je 
poskytovat několika málo známým sousedům. Tyto názory se samozřejmě nerozvi
nuly proto, že ti, kteří podle nich poprvé jednali, pochopili, že tím svým bližním 
prospívají více, nýbrž proto, že skupiny a společnosti, které tímto způsobem jednaly, 
prosperovaly více než jiné; v důsledku toho se postupně stávalo morální povinností 
"povolání” takto jednat. Ve své nejčistší formě považuje tento etos za první povinnost 
každého, aby sledoval cíl, který si sám zvolil, co možná nejefektivněji, aniž věnuje po-
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zornost úloze, kterou onen cil hraje ve složité síti lidských činností. Je to názor, který 
se nyní všeobecně, avšak poněkud zavádějídm způsobem označuje jako kalvínská 
etika - zavádějícím proto, že převládal již v kupeckých městech středověké Itálie 
a vyučovali mu španělští jezuité přibližně vě stejné době jako KalvínJ2

Stále ještě ceníme dělání dobra jen tehdy, když se dělá ve prospěch konkrétních 
známých potřeb známých lidí, a považujeme za skutečně lepší pomoci jednomu 
hladovějícímu člověku, kterého známe, než odstranit akutní nedostatek stovky lidí, 
které neznáme; ve skutečnosti však obecně děláme většinu dobra tím, že sledujeme 
zisk. Bylo poněkud zavádějící a jeho věd uškodilo, když Adam Smith vzbudil dojem, 
jako by určujícím rozdílem byl rozdíl mezi egoistickým usilováním o zisk a altruis
tickou snahou uspokojit známé potřeby. Cílem, pro který si úspěšný podnikatel přeje 
použít své zisky, může docela dobře být postavení nemocnice nebo umělecké galerie 
svému vlastnímu městu. Avšak zcela nezávisle na otázce, co si se svými zisky přeje 
posléze udělat, úsilím o co největší zisk prospěje většímu počtu lidí než jakému by 
prospěl, kdyby se soustředil na uspokojování potřeb známých lidí. Je veden neviditel
nou rukou trhu k tomu, aby přinášel moderní pohodlí i do nejchudších domů, o nichž 
ani neví.13

Je však pravda, že morální názory, které jsou v základech otevřené společnosti, 
byly po dlouhou dobu omezeny na malé skupiny v několika málo městských 
lokalitách a všeobecně začaly ovládat právo a mínění západního světa poměrně 
nedávno, takže se často stále ještě pociťují jako umělé a nepřirozené ve srovnání 
s intuitivními a zčásti snad i instinktivními city zděděnými ze starší kmenové 
společnosti. Morální city, které otevřenou společnost umožnily, vyrostly ve městech, 
v centrech obchodu a řemesel, zatímco pocity velkého počtu lidí byly stále ještě 
ovládány citovým lokálním partiotismem a xenofobickými a bojovnými postoji ovlá
dajícími kmenovou skupinu.14 Vzestup velké společnosti je událostí až příliš 
nedávného data na to, aby lidem poskytnul čas odhodit výsledky vývoje trvajícího 
stovky tisíců let a nepovažovat za umělá a nelidská ona abstraktní pravidla chování, 
která jsou často v konfliktu s hluboce založenými instinkty nechat se v jednání vést 
vnímanými potřebami druhých.

Odpor proti nové morálce otevřené společnosti byl posilován také vědomím, že 
tato společnost nejenom že do neurčitá rozšířila okruh druhých lidí, vůči nimž se 
každý musel řídit morálními pravidly, nýbrž že toto rozšíření prostoru působnosti 
morálního kodexu s sebou nezbytně přineslo i omezení jeho obsahu. Mají-li být 
prosaditelné povinnosti vůči všem stejné, povinnosti vůči nikomu nemohou být větší 
než povinnosti vůči všem - kromě případů, kdy existují zvláštní přirozené nebo smluv
ní vztahy. Může existovat obecná povinnost poskytnout v případě nouze pomoc ně
jaké vymezené skupině lidi, avšak nikoli lidem vůbec. Morální pokrok, jímž jsme se 
pohybovali směrem k otevřené společnosti, to jest rozšiřování povinnosti zacházet 
stejně nejenom se členy vlastního kmene, nýbrž s osobami ze stále širších kruhů 
a vposledu se všemi lidmi, byl vykoupen za cenu zeslabení prosaditelné povinnosti mít 
uvědoměle za cíl blaho ostatních členů téže skupiny. Nemůžeme-li už nadále znát 
ostatní l idi nebo podmínky, v nichž žijí, takováto povinnost se stává psychologickou a 
intelektuální nemožností. Přesto však zánik těchto specifických povinností zanechává
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emocionální prázdno tím, že lidi připravuje jak o uspokojující úkoly, tak o jistotu 
podpory v případě potřeby .15

Nemělo by tudíž překvapovat, kdyby se neměl první pokus člověka přerůst 
z kmenové do otevřené společnosti zdařit, protože člověk ještě není připraven 
odhodit morální názory vyvinuté pro kmenovou společnost; nebo, jak to napsal 
Ortega y Gasset o klasickém liberalismu v pasáži uvedené v záhlaví této kapitoly, 
nemělo by být divu, že se "lidstvo mělo záhy projevit horlivou snahu zbavit se postoje 
tak vznešeného, tak paradoxního, tak ušlechtilého, tak protipřirozeného ... 
sebeovládání příliš obtížného a složitého na to, aby na zemi zapustilo pevné kořeny”. 
V době, kdy je velká většina lidí zaměstnána v organizacích a má jen malou 
příležitost naučit se morálce trhu, je dost pravděpodobné, že jejich intuitivní touha po 
humánnější a osobnější morálce odpovídají jejich zděděným instinktům může 
otevřenou společnost zničit.

Bylo by však třeba si uvědomit, že ideály socialismu (nebo "sociální spravedl
nost"), které se v této situaci ukazují být tak přitažlivé, nenabízejí skutečně novou 
morálku, nýbrž pouze apelují na instinkty zděděné z ranějších typů společnosti. Jsou 
atavismem, marným pokusem uložit otevřené společnosti morálku kmenové 
společnosti, která by, kdyby převládla, musela nejen zničit velkou společnost, nýbrž 
by také velmi ohrozila přežití onoho velkého počtu lidí, na který se lidstvo mohlo 
rozrůst díky nějakým těm třem stům let tržního řádu.

Podobně lidé, kteří se označují za odcizené od společnosti založené na tržním 
řádu, nejsou nositeli nové morálky, nýbrž jsou to ti nezdomácnělí nebo necivilizovaní, 
kteří se nikdy nenaučili pravidlům chování, na nichž otevřená společnost spočívá, 
nýbrž si přejí vnutit jí své institnktivní "přirozené" představy odvozené z kmenové 
společnosti. Co zvláště většina členů nové levice, zdá se, nevidí, je, že to stejné 
zacházení se všemi lidmi, které také požadují, je možné jen v systému, v němž jsou 
individuální jednání spíše omezena pouze formálními pravidly než vedena jejich 
známými účinky.

Rousseauovská nostalgie po společnosti řídící se nikoli naučenými morálními 
pravidly, která lze odůvodnit pouze racionálním proniknutím k principům, na nichž 
tento řád spočívá, nýbrž nereflektovanými "přirozenými" emocemi hluboko spočíva
jícími v tisíciletích života v malé tlupě, vede tudíž přímo k volání po socialistické 
společnosti, v níž autorita zajišťuje, že se viditelné "sociální spravedlnosti" dosahuje 
způsobem, jenž hoví přirozeným emocím. V tomto smyslu je však samozřejmě 
veškerá kultura nepřirozená a i když není vytvořena uvědoměle, přesto zůstává něčím  
umělým, protože se spoléhá na poslušnost spíše vůči naučeným pravidlům než vůči 
přirozeným instinktům. Tento konflikt mezi tím, co lidé stále ještě pociťují jako 
přirozené emoce, a kázní pravidel vyžadovanou pro zachování otevřené společnosti, 
je vskutku jednou z hlavních příčin toho, co bylo nazváno "křehkost svobody”: všechny 
pokusy modelovat velkou společnost podle obrazu důvěrně známé malé skupiny nebo 
přeměnit ji na společenství tím, že jednotlivci budou řízeni k dosahování společných 
viditelných účelů, musí produkovat totalitní společnost.

264



Starý konflikt mezi loajalitou a spravedlností
Vytrvalý konflikt mezi kmenovou morálkou a univerzální spravedlností se 

v průběhu dějin projevoval ve stále se opakujícím střetu mezi smyslem pro loajalitu 
a smyslem pro spravedlnost. Je to stále loajalita k takovým partikulárním skupinám, 
jaké existují v povolání nebo jakými jsou třídy a stejné tak rody, národy, rasy nebo 
náboženství, co je tou největší překážkou univerzální aplikace pravidel správného 
chování. Jen pomalu a postupně začínají obecná pravidla chování vůči všem bližním 
převládat nad zvláštními pravidly, která jednotlivci dovolovala poškozovat cizince, 
jestliže to sloužilo zájmům jeho skupiny. Zatímco však pouze tento proces umožnil 
vzestup otevřené společnosti a pouze tento proces nabízí vzdálenou naději na uni
verzální mírový řád, současná morálka zatím tento vývoj nijak nadšeně neschvaluje; 
ve skutečnosti se v poslední době odehrál ústup z pozic, kterých bylo v západním 
světě již velkou měrou dosaženo.

Jestliže se snad v dávné minulosti vznášely jménem formální spravedlnosti zcela 
nelidské požadavky, jako když byl ve starém Římě vychvalován otec, který ve funkci 
soudce nesmlouvavě odsoudil svého syna k smrti, naučili jsme se mezitím takovýmto 
nejtěžším konfliktům vyhnout a obecně omezit požadavky formální spravedlnosti na 
míru, která je slučitelná s našimi emocemi. Pokrok spravedlnosti postupoval až do 
nedávné doby jako růst převahy obecných pravidel správného chování platných pro 
naše vztahy k jakémukoli spolučlenu společnosti nad zvláštními pravidly sloužícími 
potřebám jednotlivých skupin. Je pravda, že se  tento vývoj do určité míry zastavil na 
národních hranicích; avšak většinou byly národy tak velké, že tento vývoj přinášel 
postupující nahrazování pravidel organizace spojené účelem pravidly spontánního 
řádu otevřené společnosti.

Hlavní odpor proti tomuto vývoji byl způsoben tím, že tento vývoj vyžadoval 
nadvládu abstraktních racionálních principů nad oněmi emocemi, které vyvolává to 
jednotlivé a to konkrétní, popř. nadvládu závěrů vyvozených z abstraktních pravidel, 
jejichž význam se málo chápal, nad spontánní reakcí na vnímání konkrétních účinků, 
které se dotýkaly životů a podmínek lidí nám důvěrně známých. To neznamená, že ta 
pravidla chování, která se týkají zvláštních osobních vztahů, ztratila pro fungování 
velké společnosti na svém významu. Znamená to pouze to, že jelikož ve společnosti 
svobodných lidí bude členství v takovýchto zvláštních skupinách dobrovolné, nesmí 
také existovat moc pravidla takovýchto skupin prosazovat. Právě v takovéto svobodné 
společnosti začne být tak důležité, aby se jasně rozlišovalo mezi morálními pravidly, 
která nejsou vynucována, a právními pravidly, která vynucována jsou.Mají-li být 
menší skupiny integrovány do obsažnějšího řádu společnosti jako celku, musí se to dít 
svobodným pohybem jednotlivců mezi skupinami, do nichž mohou být jednotlivci 
přijati, podřídí-li se jejich pravidlům.

Malá skupina v otevřené společnosti
Revolta proti abstraktnosti pravidel, kterým se musíme podřizovat ve velké 

společnosti, a zvláštní záliba v konkrétním, které pociťujeme jako to lidské, jsou tudíž
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pouze známkou toho, že jsme ještě intelektuálně a morálně plně nedorostli poža
davkům neosobního, obsažného řádu lidstva. S plným vědomím se podřizovat oněm 
pravidlům, která umožnila přiblížit se otevřené společnosti a kterým jsme se 
podřizovali, dokud jsme je připisovali příkazu vyšší osobní autority, a nepřipisovat 
vinu za kdejaký náš neúspěch imaginárnímu osobnímu činiteli, to vše zcela zřejmě 
vyžaduje určitý stupeň pochopení toho, jak spontánní řád funguje, pochopení, k ně
muž se dobralo zatím jen málo lidí.

Zdá se, že i morální filozofové si často v emocích zděděných z kmenové 
společnosti jednoduše libují, aniž zkoumají jejich slučitelnost s aspiracemi univerzál
ního humanismu, který se jim také líbí. Většina lidí se bude vskutku s politováním dí
vat na úpadek malé skupiny, v níž byl omezený počet lidí spojen mnoha osobními 
pouty, a na vymizení jistých citů s ní spojených. Avšak cenou, kterou musíme zaplatit  
za dosažení velké společnosti, v níž mají všechny lidské bytosti vůči nám stejné 
nároky, je, že tyto nároky se musejí omezit na požadavek, abychom se vyhnuli 
škodlivému jednání, a nemohou zahrnovat naše pozitivní povinnosti. Svobodná volba 
společníků každého jednotlivce bude mít obecně za následek, že každý bude 
k různým účelům jednat společně s různými druhy a že žádné z těchto spojení nebude 
nucené. To předpokládá, že žádná z těchto malých skupin nemá moc vnucovat svá 
měřítka nějaké osobě, která si to nepřeje.

Divoch v nás stále ještě považuje za dobré to, co bylo dobré v malé skupině, 
avšak velká společnost se musí nejenom zdržet toho, aby to prosazovala, nemůže 
dokonce ani dovolit, aby to prosazovaly nějaké dílčí skupiny. Mírová otevřená 
společnost je možná jen tehdy, zřekne-li se oné metody vytváření solidarity, která je 
nejúčinnější v malé skupině, totiž jednání podle principu že "když má být mezi lidmi 
harmonie, nechť usilují o nějaký společný cíl". Toto je představa vytváření 
soudržnosti, která vede přímo k interpretaci veškeré politiky jako záležitosti vztahů 
typu přítel - nepřítel. Je to také nástroj, který účinně používali všichni diktátoři.

Kromě případu, kdy je samotná existence svobodné společnosti ohrožena 
nepřítelem, musí si svobodná společnost sama odpírat to, co je v mnoha ohledech 
stále ještě tou největší silou působící k soudržnosti, totiž společný viditelný účel. Musí 
se rozloučit, pokud jde o použití donucení, s využíváním některých nejsilnějších 
morálních emocí, které nám stále ještě dobře slouží v malé skupině a které, ačkoli 
jich je uvnitř malých skupin, z nichž je velká společnost vybudována, stále zapotřebí, 
musí vyústit v napětí a konflikt, prosazují-li se ve velké společnosti.

Představou, jejímž prostřednictvím se dnes atavistická touha po viditelných 
společných účelech, která tak dobře sloužila potřebám malé skupiny, hlavně vy
jadřuje, je představa "sociální spravedlnosti". Je neslučitelná s principy, na nichž velká 
společnost spočívá a vskutku je v rozporu s těmi silami působícími k její soudržnosti, 
které lze opravdu označit jako "sociální". Naše vrozené instinkty jsou zde v konfliktu  
s rozumovými pravidly, kterým jsme se naučili, v konfliktu, který můžeme řešit pouze 
omezením donucení na to, co vyžadují abstraktní pravidla, a zdržením se prosazování  
toho, co lze ospravedlnit pouze přáním konkrétních výsledků.

Druh abstraktního řádu, na který se člověk naučil spoléhat a který mu dal 
schopnost v míru koordinovat úsilí miliónů lidí, nemůže být naneštěstí založen na 
takových pocitech, jako je láska, které byly tou největší ctoností v malé skupině.
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Láska je cit, který je vzbuzován pouze tím konkrétním, a velká společnost se stala 
možnou nikoli úsilím jednotlivců vedených záměrem pomáhat konkrétním druhým 
lidem, nýbrž tím, že se snaha o dosažení vlastních účelů omezovala abstraktními 
pravidly.

Důležitost dobrovolných sdružení
Bylo by zlým nepochpením základních principů svobodné společnosti, kdyby

chom dospěli k závěru, že kvůli tomu, že tyto principy musejí malou skupinu zbavovat 
veškerých donucovacích pravomocí, nepřikládají velkou váhu dobrovolnému jednání v 
malé skupině. Tím, že tyto principy vyhrazují veškeré donucování vládním orgánům 
a vymezují jeho použití na prosazování obecných pravidel, směřují k co možná nej- 
menšímu donucování vbec a k ponechání co možná největšího prostoru pro dobro
volné úsilí. Zhoubná idea, že by se veškeré veřejné potřeby měly uspokojovat nu
ceným organizováním a že by veškeré prostředky, které si jednotlivci přejí věnovat na 
veřejné účely, měly být pod kontrolou vlády, je základním principům svobodné 
společnosti naprosto cizí. Skutečný liberál si musí naopak přát co možná nejvíce těch 
"konkrétních společností uvnitř státu", dobrovolných organizací na spojnici mezi 
jednotlivcem a vládou, které chtěli Rousseau a francouzská revoluce se svým 
falešným individualismem potlačit; přeje si však zbavit je všech výlučných a donuco
vacích pravomocí. Liberalismus není individualistický ve smyslu "každý pro sebe", 
i když je nutně nedůvěřivý k tendenci organizací osobovat si pro své členy výlučná 
práva.

Později (v kapitole XV) budeme muset hlouběji prozkoumat problémy spojené 
s úvahou, že vzhledem k tomu, že takovéto dobrovolné organizace disponují mocí, 
která o tolik přesahuje moc kteréhokoliv jednotlivce, bude třeba je v jejich činnostech 
omezovat zákonem, a to způsobem, jímž jednotlivec být omezován nemusí, a ze
jména, že bude třeba odepřít jim některá práva diskriminovat, která jsou pro jed
notlivce důležitou součástí jeho svobody. To, co si přejeme v tom ohledu zdůraznit, 
však je, že existence četných dobrovolných sdružení není nutně omezením, nýbrž že je 
důležitá nejenom pro konkrétní účely těch, kteří sdílejí nějaké společné zájmy, nýbrž 
i pro veřejné účely v pravém smyslu. To, že vláda by měla mít monopol na 
donucování, je nutné k tomu, aby se donucování omezilo; to však nesmí znamenat, že 
vláda by měla mít výlučné právo sledovat veřejné účely. Ve skutečně svobodné 
společnosti se veřejné záležitosti neomezují na záležitosti vlády (a ze všeho nejméně 
na záležitosti ústřední vlády) a veřejný duch by se neměl vyčerpávat zájmem 
o vládu.16

Je jednou z největších slabin naší doby, že nám chybí trpělivost a víra v budování 
dobrovolných organizací pro účely, kterých si vysoce ceníme, a ihned požadujeme po 
vládě, aby s použitím donucení (nebo prostředky získanými donucením) zajistila to, 
co se velkému počtu lidí zdá jako žádoucí. Nic však nemůže víc umrtvovat reálnou 
participaci občana, než když vláda namísto toho, aby pouze poskytovala základní 
rámec spontánního růstu, začne být monolitická a vezme si na starost uspokojování 
všech potřeb, které lze uspokojovat pouze společným úsilím mnoha lidí. Je velkou
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předností spontánního řádu, který se zabývá pouze prostředky, že umožňuje existenci 
velkého počtu rozmanitých a dobrovolných zájmových společenství sloužících 
takovým hodnotám jako je věda, umění, sport a podobně. A je vysoce žádoucím 
jevem, že v moderním světě směřuje rozšiřování těchto skupin za národní hranice 
a že např. švýcarský horolezec může mít více společného s japonským horolezcem 
než s fotbalovým fanouškem vlastní země; a že mohou být dokonce příslušníky 
společného sdružení, které je zcela nezávislé na jakékoli politické organizaci, k níž 
ten nebo onen patří.

Současná tendence vlád podřizovat všechny společné zájmy velkých skupin své 
kontrole vede k ničení skutečně veřejného ducha; a v důsledku toho se rostoucí počet 
mužů a žen, kteří by v minulosti bývali veřejným účelům zasvětili mnoho úsilí, od 
veřejného života odvrací. Na evropském kontinentu přespřílišná péče vlád v minulosti 
zabránila rozvoji dobrovolných organizací s veřejnými účely a vytvořila tradici, v níž 
se na soukromé úsilí často pohlíží jako na zbytečné pletení se do věcí povolaných 
orgánů, a zdá se, že moderní vývoj podobnou situaci stále více vyvolával i v an
glosaských zemích, kde bylo svého času soukromé úsilí vynakládané pro veřejné účely 
tak charakteristickým rysem společenského života.

Poznámky
• JOSÉ ORTEGA Y GASSET, The Revolt of the Masses, (London, 1932), str. 83.
1 Toto překvapiví tvrdí tak pronikavý myslitel, jakým je MICHAEL POLANYI, o centrálním plánování 

v The Logic of Liberty, (London, 1951), str. 111 “jak může být centrální ekonomické plánování, je-li 
naprosto neschopné nééeho dosáhnout, nebezpečím pro svobodu, jak se má všeobecné za to?" Může 
být docela dobře nemožné dosáhnout toho, co plánovači zamýšlejí, a přece pokus uskutečnit jejich 
záměry může nadélat mnoho škody.

2 Srovnej PET ER LASLETT, The World We Have Lost, (London, New York, 1965).
3 Viz W.H. WHYTE, The Organization Man, (New Yoiít, 1957).
4 Viz MARTIN BULLINGER, Oeffentliches Recht und Privatrecht, (Stuttgart, 1968).
5 V této spojitosti se vracíme k termínu "abstraktní pravidlo", abychom zdůraznili, že pravidla správného 

chování se nevztahují ke specifickým účelům a že výsledným řádem je to, co Sir Karl Popper nazval 
"abstraktní společností*.

6 Srovnej ADAM SMITH, Wealth of Nations, vydal Cannan, sv. II., str. 43:
Přirozené úsilí každého jednotlivce zlepšit si sé vlastní podmínky je, pokud se může napnout 
svobodné a bezpečné, tak mocným principem, že je samo o sobě, bez jakékoli pomoci, nejenom 
schopno přivést společnost k bohatství a prosperitě, nýbrž překonat stovky nemístných překážek, 
které hloupost lidských zákonů příliš často staví do cesty jeho působení; i když účinkem těchto 
překážek je vždy více méně buď okleštění jeho svobody nebo snížení jeho bezpečnosti.

7 C. PERELMAN, Justice, (New York, 1967), str. 20: "Formu chování nebo lidský úsudek lze označit za 
spravedlivé, jen když na ně může být aplikováno pravidlo nebo kritérium".

8 Jelikož se často neví, že to byl zároveň i výdobytek klasického liberalismu, dva výroky z poloviny 
minulého století si zaslouží ocitování. N.W. SENIOR (citovaný L.C. ROBBINEM, The Theory 
Economic Policy, London, 1952, str. 140) napsal v r. 1848: "Prohlášení, že žádný člověk, ať už jsou jeho 
vady nebo dokonce zločiny jakékoli, nezemře hlady nebo zimou, je slibem, který může být při stavu an
glické nebo francouzské civilizace splněn nejenom bezpečně, ale též výhodně, protože dar prostředků 
pouhého přežití může být poskytnut za podmínek, které nikdo nepřijme dobrovolně". V témže roce 
německý ústavní právník Moritz Mohl jako zástupce v Německém ústavním shromáždění ve Frankfurtu 
mohl tvrdit (Stenographicher Bericht uber die Verhandlungen der Deutschen konstituirenden 
Nationalversammlung zu Frankfurt a. M., FRANZ WIGARD (red.), Leipzig, 1949, sv. 7., str. 5109), že 
"v Německu neexistuje, pokud vím, jeden jediný stát, ve kterém by nebyly pozitivní, zcela určité zákony, 
které zabraňují tomu, aby někdo vyhladověl. Ve všech německých zákonodárstvích, která jsou mi 
známa, je obec zavázána k tomu, aby se postarala o toho, kdo se sám o sebe postarat nemůže".
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9 Srovnej FRANZ BEYERLE, “Jiný přístup k přirozenému právu“, Deutsche Rechtswissenschaft, 1939, 
str. 20: "Nadčasové a bez starosti o své vlastní okolí (učení pandektiků) nepoznalo a duchovně 
nezaznamenalo jedinou společenskou krizi své doby. Ani rychle pokračující vykořeňování rolnictva, 
které započalo již po napoleonských válkách, ani úpadek postavení řemeslníků po přelomu století, 
nakonec ani zbídačení námezdního dělnictva*. Z velkého počtu citací tohoto výroku význačného učitele 
soukromého práva v současné německé literatuře se zdá, že vyjadřuje široce zastávaný názor.

10 J J. Rousseau jasně viděl, že to, co může být v jeho smyslu "obecné vůle" spravedlivé pro konkrétní 
skupinu, nemusí takové být pro širší společnost. Srovnej The Political Writings of J J. Rousseau, E.E. 
VAUGHAN (red.), (Cambridge, 1915), sv. I., str. 243: "Pro členy spolku je to obecná vůle; pro velkou 
společnost je to vůle partikulární, která je velmi často správná na první pohled a špatná na druhý*. 
Avšak v pozitivistické interpretaci spravedlnosti, která ji ztotožňuje s příkazy nějaké legitimní autority, 
se věc začne nevyhnutelně chápat tak že "jakákoli otázka spravedlivého řádu je otázkou zákona", jak 
např. tvrdí E. FORSTHOFF, Lehrbuch des Verwaltungsrechts (8. vydání, Múnchen, 1961, sv. I., str. 66). 
Avšak tato "orientace na ideu spravedlnosti", jak byl tento názor zvláštně nazván, určitě nestačí na to, 
aby přeměnila příkaz na pravidlo správného chování, ledaže by se tím výrazem mínilo nejenom to, že 
pravidlo uspokojuje něčí nárok na spravedlivé zacházení, nýbrž že pravidlo vyhovuje Kantovu testu 
univerzální aplikovatelnosti.

11 Toto je hlavní teze CARLA SCHMITTA, Der Begriff des Politischen (Berlin, 1932). Srovnej komentář 
k ní od J. Huizingy citovaný v pozn. 19 ke kap. III., sv. I. této práce.

12 Viz poznámka 15 ke kapitole IX. výše.
13 Konstruktivistický předsudek, který způsobuje, že se tolik socialistů stále ještě vysmívá "zázraku", že by 

neřízené sledování vlastních zájmů jednotlivců mělo vytvářet prospěšný řád, je samozřejmě pouhou 
převrácenou formou onoho dogmatismu, kteiý oponoval Darwinovi poukazem na to, že existence řádu 
v organické přírodě je důkazem vědomého působení inteligentní .bytosti.

14 Srovnej H.B. ACTON, The Morias of Markets, (London, 1971).
15 Srovnej BERTRAND DE JOUVENEL, Sovereignty, (London a Chicago, 1957), str. 136: "Byli jsme 

tak přivedeni ke třem závěrům. Tím prvním je, že malá společnost, prostředí, v němž se člověk nejprve 
nacházel, si pro něj podržuje nekonečnou přitažlivost; tím dalším je, že si do ní nepochybně chodí 
obnovovat svou sílu; avšak tím posledním je, že jakýkoli pokus naroubovat tytéž rysy na velkou 
společnost je utopií a vede k tyranii"; k čemuž autor v poznámce pod čarou dodává: "V tomto ohledu 
ukázal Rousseau (Rousseau Juge de Jean-Jacques, třetí dialog) moudrost, která jeho stoupencům 
chyběla: Jeho cílem nemohlo být volat lidnaté země a velké státy zpět k jejich primitivní 
jednoduchosti, nýbrž pouze zadržet, je-li to vůbec možné, pokrok těch, které malost a životní 
postavení uchránily od téže bezhlavé honby za zdokonalováním společnosti a od degenerace lidského 
rodu".

16 Srovnej RICHARD CORNUELLE, Reclaiming the American Dream, (New York, 1965).
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Svazek 3

POLITICKÝ ŘÁD SVOBODNÉHO LIDU

Ústava, která dosahuje největší možné svobody takovým 
sestavováním zákonů, že svoboda každého se může snášet 
se svobodou všech.

Immanuel Kant (Critique of Pure 
Reason, II. 1.1)





KAPITOLA XII

Mínění většiny a současná demokracie

Avšak velká většina (athénského shromáždění) vykřikovala, že by bylo obludné, 
kdyby se mělo lidu zbraňovat v tom, aby dělal to, co si přeje ... Načež Prytanští, 
polekáni, souhlasili s položením otázky - souhlasili všichni až na Sokrata, syna 
Sophroniscova; ten řekl, že v žádném případě by nejednal jinak než podle zákona.

Xenophon*

Postupná ztráta iluzí o demokracii
Když činnost moderní vlády vede k souhrnným výsledkům, které si jen málo lidí 

přálo nebo je předvídalo, všeobecně se na to pohlíží jako na nevyhnutelný rys 
demokracie. Sotva lze však tvrdit, že takovýto vývoj událostí zpravidla odpovídá 
přáním nějaké identifikovatelné skupiny lidí. Zdá se, že konkrétní proces, který jsme 
zvolili, abychom zjistili to, co nazýváme vůle lidu, přináší výsledky, které mají jen 
máloco společného s čímkoli, co si zaslouží pojmenování "společná vůle" nějaké pod
statné části obyvatel.

Ve skutečnosti jsme si tolik navykli považovat za demokratický pouze konkrétní 
soubor institucí, které dnes převládají ve všech západních demokraciích a v nichž 
většina v zastupitelském orgánu stanovuje zákon a řídí vládnutí, že to považujeme za 
jedinou formu demokracie. V důsledku toho nám uniká fakt, že tento systém ne
jenom přivodil mnoho výsledků, které se nikomu nelíbí, dokonce ani v těch zemích, 
v nichž celkově funguje dobře, nýbrž že se ukázal jako neschůdný ve většině zemí, kde 
tyto demokratické instituce nebyly omezeny přísnými tradicemi ohledně toho, které 
úkoly jsou pro zastupitelská shromáždění vhodné. Jelikož správně věříme v základní 
ideál demokracie, pociťujeme obvykle povinnost bránit konkrétní instituce, které 
jsme dlouho přijímali za jeho ztělesnění, a váháme je kritizovat, protože by to mohlo 
oslabit respekt před ideálem, který si přejeme zachovat.

Nadále však není možné přehlížet fakt, že v poslední době, přes pokračující slovní 
podporu a dokonce požadavky na jeho další rozšíření, vznikají mezi přemýšlivými 
lidmi vážné obavy a sílící zneklidnění ohledně výsledků, k nimž tento ideál často 
vede.l Všude to nedostává formu onoho cynického realismu, jenž je charakteristický 
pro některé současné politology, kteří považují demokracii pouze za jinou formu 
nevyhnutelného boje, v němž se rozhoduje "kdo co dostává, kdy a jak".2 Nicméně 
skutečnost, že převládají hluboké deziluze a pochybnosti o budoucnosti demokracie 
způsobené přesvědčením, že onen vývoj událostí, s nímž sotvakdo souhlasí, je 
nevyhnutelný, lze ztěží popřít. Nalezly svůj výraz před mnoha lety ve velmi známém 
výroku Josepha Schumpetera, že ačkoli systém založený na svobodném trhu by byl
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pro většinu lidí lepší, je beznadějně odsouzen, zatímco socialismus, ačkoli své sliby 
nemůže splnit, nutně přijde.3

Zdá se, že vývoj  demokracie probíhá pravidelně tak, že po prvním slavném obdo
bí, v němž se chápe demokracie jako ochrana osobní svobody a jako její ochrana 
skutečně působí, protože přijímá omezení vyššího nomos, dříve nebo později si začne 
osobovat právo řešit každou konkrétní otázku jakýmkoli způsobem, na němž se 
většina dohodne. Právě toto se stalo athénské demokracii na konci 5. století, jak to 
ukazuje slavná příhoda, kterou uvádí citát v záhlaví této kapitoly; a v následujícím 
století si Demosthenes (a další) museli stěžovat, že "naše zákony nejsou lepší než to
lik dekretů; opravdu zjistíte, že zákony, které se mají dodržovat při formulaci 
dekretů, jsou pozdějšího data než dekrety samotné".4

V moderní době podobný vývoj začal tehdy, když britský parlament požadoval 
svrchované, to jest neomezené pravomoci a v roce 1766 výslovně zamítnul myšlenku, 
že je ve svých konkrétních rozhodnutích povinen dodržovat nějaká obecná pravidla, 
která nejsou jeho výtvorem. Ačkoli silná tradice vlády zákona po určitou dobu bránila 
vážnému zneužívání moci, kterou si parlament usurpoval, dlouhodobě se ukázalo 
jako velké neštěstí moderního vývoje, že brzy poté, co byla vytvořena zastupitelská 
vláda, byla postupně odstraňována jako nadále zbytečná všechna ta omezení uvalená 
na nejvyšší moc, která se s velkými obtížemi během vývoje konstituční monarchie bu
dovala. To, že to ve skutečnosti znamená opuštění konstitucionalismu, který spočívá 
v omezování veškeré moci trvalými principy vlády, viděl již Aristeteles, když trval na  
tom, že "tam, kde zákony nejsou suverénní... jelikož mnozí jsou suverénní ne jako 
jednotlivci, nýbrž kolektivně ... takováto demokracie není ústavou vůbec"5 a nedávno 
to znovu zdůraznil moderní autor, který hovoří "o ústavách, které jsou tak demokra
tické, že už ani nejsou v pravém slova smyslu ústavami".6 Vskutku se nám nyní říká, 
že "moderní pojetí demokracie je formou vlády, v níž není na vládnoucí těleso 
uvaleno žádné omezení"? a, jak jsme viděli, někteří z toho již vyvodili závěr, že ústavy 
jsou zastaralým přežitkem, který nemá v moderním pojetí vlády místo.8

Neomezená moc jako osudová vada převládající formy demokracie
Tragickou iluzí bylo, že přijetí demokratických procedur umožňuje obejít se bez 

všech ostatních omezení vládní moci. To také posílilo přesvědčení, že "kontrola vlády" 
prostřednictvím demokraticky zvolené legislativy adekvátně nahradí tradiční 
omezení,9 zatímco ve skutečnosti nutnost vytvářet organizované většiny na podporu 
programu konkrétních akcí ve prospěch zvláštních skupin zavedla nový zdroj svévole 
a stranění a přivodila výsledky, které nejsou v souladu s morálními principy většiny. 
Jak uvidíme, paradoxní výsledek vlastní neomezené moci způsobuje, že zastupitelský 
orgán nemůže dosáhnout toho, aby převládly obecné principy, na nichž se dohodl, 
protože v takovém systému většina zastupitelského shromáždění musí proto, aby 
zůstala většinou, dělat všechno možné, aby si koupila podporu nejrůznějších zájmů 
tím, že jim poskytne zvláštní výhody.

Tak se stalo, že Británie přivedla na svět se vzácnými institucemi zastupitelské 
vlády i zhoubný princip suverenity parlamentu, 10 podle něhož je zastupitelské
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shromáždění nejenom nejvyšší, nýbrž také neomezenou autoritou. Neomezenost 
autority se někdy má za nutný důsledek nejvyšší autority, ale tak tomu není. Moc au
tority nemusí být omezená nějakou jinou nejvyšší "vůlí", nýbrž souhlasem lidu, na 
němž veškerá moc a soudržnost státu spočívá. Platí-li tento souhlas pouze pro 
stanovování a prosazování obecných pravidel správného chování a nikdo nedostal 
moc někoho donucovat kromě prosazování těchto pravidel (nebo ji dostal dočasně 
v období násilného rozpadu řádu v nějakém kataklysmatu), pak i nevyšší ústavní moc 
může být omezená. Nárok parlamentu na suverenitu znamenal nejprve pouze to, že 
nad sebou neuznával žádnou jinou vůli; až postupně začal znamenat nárok na to, aby  
mohl dělat to, co se mu líbí - což nutně neplyne z nároku na suverenitu, protože 
souhlas, na němž je jednota státu a tudíž moc každého jeho orgánu založena, může 
pouze omezovat moc, ale nemusí udělovat pozitivní moc jednat. Je to věrnost, co 
vytváří moc a moc takto vytvořená se rozšiřuje jen potud, pokud byla rozšířena se 
souhlasem lidu. A jenom proto, že se na to zapomnělo, se ze suverenity zákona stalo 
něco, co je stejné jako suverenita parlamentu. A zatímco pojetí vlády (panství, suve
renity nebo nadřazenosti) zákona předpokládá pojem zákona definovaný vlastnostmi 
pravidel, nikoli jeho zdrojem, dnešním zákonodárným orgánům se vláda zákona už 
neříká, protože tyto orgány zákony dělají, avšak zákonům se zákon říká, nehledě na 
formu nebo obsah jejich nařízení, protože vycházejí ze zákonodárných orgánů.u

Kdyby bylo možné oprávněně tvrdit, že existující instituce plodí výsledky, které 
většina chce nebo které schvaluje, pak ten, který věří v základní principy demokracie, 
by je samozřejmě musel přijmout. Existují však silné důvody pro to si myslet, že to, 
co tyto instituce ve skutečnosti produkují, je velkou měrou spíše nezamýšleným 
výsledkem konkrétního druhu mechanismu, který jsme sestrojili k zajištění toho, co 
považujeme za vůli většiny, než uvědomělým rozhodnutím většiny nebo kohokoli 
jiného. Zdá se, že kdekoli přestaly být demokratické instituce omezené tradicí vlády 
zákona, vedly nejenom k "totalitní demokracii", nýbrž v příslušné době i k 
"plebiscitnímu diktátorstvf.tí To by nás mělo přivést k pochopení skutečnosti, že 
opravdu vzácným majetkem není konkrétní soubor institucí, které jsou dost snadno 
kopírovatelné, nýbrž některé méně hmatatelné tradice; a že degenerace těchto 
institucí může být dokonce nutným výsledkem všude tam, kde vnitřní logika 
mechanismu není kontrolována nadvládou existujících obecných představ 
spravedlnosti. Nemůže být pravda, jak bylo dobře řečeno, že "víra v demokracii 
předpokládá víru v něco vyššího než je demokracie?"13 A neexistuje skutečně žádná 
jiná cesta, aby si lid udržel demokratickou vládu, než předat neomezenou moc 
skupině volených zástupců, jejichž rozhodnutí musejí být vedena požadavky 
vyjcdnávacího procesu, v němž si uplácejí dostatečný počet voličů, aby mohli podpořit  
organizovanou skupinu těchže voličů dosti početnou na to, aby přehlasovala zbytek?

Pravý obsah demokratického ideálu
Ačkoli se o demokracii a o výhodách, které zajistí její další rozšíření, napovídalo 

mnoho nesmyslů a stále se ještě povídá, úpadek víry v ní mě hluboce zneklidňuje. 
Tento prudký pokles úcty, kterou má demokracie v očích kritických duchů, by měl
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alarmovat i ty, kteří nikdy nesdíleli to bezmezné a nekritické nadšení, které až do 
nedávná vládlo a které způsobilo, že se tímto termínem označovalo téměř všechno, co  
bylo v politice dobré. Jak je zřejmě osudem většiny termínů vyjadřujících politický 
ideál, termín "demokracie" obvykle označoval různé druhy věcí, které měly s původ
ním významem tohoto termínu málo co společného, a nyní se dokonce často používá 
tam, kde se má ve skutečnosti na mysli "rovnost". Přísně řečeno se týká metody nebo 
procedury určování vládních rozhodnutí a netýká se ani nějakého základního blaha 
nebo záměru vlády (jako je nějaký druh materiální rovnosti), ani to není metoda, 
kterou lze smysluplně použít na nevládní organizace (jako jsou vzdělávací, zdravot
nická, vojenská nebo obchodní zařízení). Obě tato jeho nadužití zbavují slovo 
"demokracie" jakéhokoli jasného významu.14

Avšak i zcela střízlivá a citově nezaujatá úvaha, která na demokracii pohlíží jako 
na pouhou dohodu umožňující mírovou výměnu držitelů moci,15 by nás měla přivést 
k pochopení, že je to ideál, za který stojí za to doposledu bojovat, protože je naší jedi
nou ochranou (i když ve své současné formě nejistou) proti tyranii. Ačkoli 
demokracie sama o sobě není svobodou (až na ten neurčitý kolektiv, většinu "lidu"), 
je jednou z těch svrchovaných, i když negativních hodnot, které lze přirovnat k hygie
nickým opatřením proti moru, jichž jsme si sotva vědomi, když jsou účinná, jejichž 
nepřítomnost však může být smrtelná.

Princip, podle něhož by donucování mělo být dovoleno pouze pro účely zajištění 
poslušnosti vůči pravidlům správného chování schválených převážnou většinou nebo 
alespoň většinou, se zdá být základní podmínkou nepřítomnosti svévolné moci a tudíž 
podmínkou svobody. Právě tento princip umožnil mírovou koexistenci lidí ve velké 
společnosti a mírovou výměnu ředitelů organizované moci. Avšak ze skutečnosti, že 
kdykoli je společné jednání nezbytné, mělo by být vedeno míněním většiny, a že 
žádná donucovací moc není ligitimní, pokud princip, který ji vede, není schválen ales
poň většinou, nevyplývá, že moc většiny musí být neomezená - nebo že dokonce musí 
existovat možný způsob jak zjistit to, co se nazývá vůle většiny, ohledně každé 
představitelné věci. Zdá se, že jsme bezděčně vytvořili mechanismus, který umožňuje 
od údajné většiny požadovat, aby posvětila opatření, která si většina ve skutečnosti 
nepřeje a s nimiž může dokonce většina lidu nesouhlasit; a že tento mechanismus 
produkuje souhrn opatření, která nejenom nikdo nechtěl, nýbrž jako celek nemůže 
schválit žádná rozumná hlava, protože je to celek vnitřně rozporný.

Má-li veškerá donucovací moc spočívat na mínění většiny, pak by také neměla 
sahat dále, než kde může většina doopravdy souhlasit. To neznamená, že většina musí 
každé konkrétní jednání vlády zvlášť schvalovat. Ve složité moderní společnosti by 
bylo jasně nemožné takovýto požadavek splnit, pokud jde o běžné podrobné řízení 
vládního soukolí, to jest všechna každodenní rozhodnutí ohledně toho, jak mají být 
využity zdroje, které dostala vláda k dispozici. To však znamená, že jednotlivec by 
měl být vázán povinností podřizovat se pouze takovým příkazům, jak nutně vyplývají  
z obecných principů schválených většinou, a že by moc představitelů většiny měla být  
neomezená pouze při spravování konkrétních prostředků, které dostala k dispozici.

Nejvyšším ospravedlněním toho, že byla propůjčena moc donucovat, je, že 
takovéto moci je zapotřebí, má-li být udržen životný řád, a že tudíž všichni mají na 
existenci takovéto moci zájem. Avšak toto ospravedlnění nesahá dále než je potřeba.
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Neexistuje jasně žádná potřeba, aby kdokoli, třebas i většina, měl moc nad všemi 
konkrétními jednáními nebo věcmi, které se ve společnosti vyskytují. Krok od 
představy, že pouze to, co je schváleno většinou, by mělo být závazné pro všechny, 
k představě, že všechno, co většina schválí, by tuto sí lu mělo mít, se může zdát malý. 
A přece je to přechod od jednoho pojetí vlády k pojetí veskrze odlišnému: od pojetí, 
v němž má vláda určité vymezené a omezené úkoly nezbytné k tomu, aby se utvářel 
spontánní řád, k pojetí, že její pravomoci jsou neomezené; nebo je to přechod ze 
systému, v němž pomocí uznaných procedur rozhodujeme, jak se mají uspořádat jisté 
společné věci, k systému, v němž jedna skupina lidí může prohlásit cokoli, co se jí 
zlíbí, za věc společného zájmu a na tomto základě to podrobit oněm procedurám. 
Zatímco to první pojetí se týká nutných společných rozhodnutí nezbytných pro 
udržení míru a řádu, to druhé dovoluje některým organizovaným částem lidu všechno 
řídit a snadno se stává záminkou útlaku.

Neexistuje však o nic větší důvod myslet si o většině, že když si přeje nějakou 
konkrétní věc, že je toto přání výrazem jejího smyslu pro spravedlnost, než je důvod 
myslet si to o jednotlivcích. V případě jednotlivců víme až příliš dobře, že jejich smysl 
pro spravedlnost bude často ovlivněn přáním nějakých konkrétních věcí. Avšak jako 
jednotlivce nás obecně učili držet svá nelegitimní přání na uzdě, i když nás někdy 
musí omezovat autorita. Civilizace spočívá velkou měrou na skutečnosti, že jed
notlivci se naučili svá přání konkrétních věcí omezovat a podřizovat se obecně uzná
vaným pravidlům správného chování. Většiny však ještě tímto způsobem civilizovány 
nebyly, protože se nemusejí podřizovat pravidlům. Čeho všeho bychom se byli nedo
pustili, kdybychom bývali byli doopravdy přesvědčeni, že naše přání nějak konkrétně 
jednat dokazuje, že je to správné? Výsledek není jiný, když jsou lidé přesvědčeni, že 
souhlas většiny ohledně výhodnosti konkrétního opatření dokazuje, že je toto 
opatření správné. Když se lidé učí věřit, že to, s čím souhlasí, je nutně správné, 
vskutku se brzy přestanou ptát, zda tomu tak je. Nicméně víra, že všechno, na čem se 
většina může dohodnout, je z definice správné, byla populárnímu mínění vštěpována 
po mnoho generací. Má nás překvapovat, že existující zastupitelská shromáždění 
v přesvědčení, že to, o čem rozhodla, je nutně správné, přestala dokonce 
v konkrétních případech zvažovat, zda tomu tak opravdu je?i<>

Zatímco dohoda lidí o spravedlnosti konkrétního pravidla může být vskutku do
brým, i když ne neomylným testem jeho spravedlnosti, z pojetí spravedlnosti se stane 
nesmysl, jestliže jako spravedlivé definujeme jakékoli konkrétní opatření, které 
většina schválí - ospravedlnitelné je pouze pozitivistickou doktrínou, podle které nee
xistuje žádný objektivní test spravedlnosti (nebo spíše nespravedlnosti viz kap. VIII. 
výše). Existuje velký rozdíl mezi tím, jaká většina může rozhodnout v nějaké 
konkrétní otázce, a obecným principem relevantním pro problém, který by většina 
mohla chtít schválit, kdyby byla do tohoto problému vtažena, jak to bude existovat 
mezi jednotlivci. Je tudíž velmi zapotřebí, aby se od většiny vyžadovalo, aby prokázala 
své přesvědčení, že to, o čem rozhoduje, rozhoduje s vůlí vztáhnout i na sebe univer
zální aplikaci pravidel, podle nichž se jedná v konkrétním případě; a její moc donuco
vat by měla být omezena na prosazování pravidel, jimiž je ochotna se sama řídit.

Přesvědčení, že vůle většiny ohledně konkrétních záležitostí určuje to, co je 
spravedlivé, vede k názoru, který se nyní všeobecně považuje za samozřejmý, totiž že
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většina nemůže být svévolná. Jako nutný závěr to vypadá pouze tehdy, jestliže podle 
převládající interpretace demokracie (a podle pozitivistické právní vědy jako jejího 
základu) se za kritérium spravedlnosti považuje zdroj, z něhož rozhodnutí vychází, 
a nikoli jeho shoda s pravidlem, s nímž lidé souhlasí, a termín "svévolný" je svévolně 
definován jako to, co není určováno demokratickou procedurou. Termín "svévolný" 
však platí na jednání, které je určované konkrétní vůlí, jež není omezena obecným 
pravidlem - bez ohledu na to, zda je tato vůle vůlí jedince nebo vůlí většiny. Není to 
tudíž dohoda většiny o konkrétním jednání, dokonce ani ne shoda s ústavou, nýbrž 
pouze ochota zastupitelského orgánu zavázat se k univerzální aplikaci pravidla, 
kterou vyžaduje konkrétní jednání, co se může považovat za důkaz, že jeho členové 
považují za spravedlivé to, o čem rozhodují. Dnes se však většiny nikdo dokonce ani 
neptá, zda konkrétní rozhodnutí považuje za spravedlivé; ani se její jednotliví členové  
nemohou ujistit o tom, že princip, který se aplikuje v konkrétním rozhodnutí, se bude 
v podobných případech aplikovat stejně. Jelikož žádné rozhodnutí zastupitelského 
orgánu není pro něj z hlediska jeho budoucích rozhodnutí závazné, není ve svých nej
různějších rozhodnutích vázáno žádnými obecnými pravidly.

Slabost voleného shromáždění s neomezenými pravomocemi
Klíčovým bodem je, že hlasy o pravidlech aplikovatelných na všechny a hlasy 

o opatřeních, která přímo ovlivňují pouze někoho, mají zcela různý charakter. Hlasy 
o věcech, které se týkají všech, jako jsou obecná pravidla správného chování, spočívají 
na trvalém silném mínění a tudíž na něčem zcela odlišném od hlasů o konkrétních 
opatřeních ku prospěchu (a často také na úkor) neznámých lidí - obecně s vědomím, 
že takovýto prospěch bude ze společné pokladny rozdělen každopádně a že jed
notlivec může tento výdaj pouze zaměřit směrem, kterému dává přednost. Takovýto 
systém musí ve velké společnosti nutně produkovat ty nejparadoxnější výsledky, 
jakkoli potřebný může být pro zařizování místních záležitostí, kde všichni příslušné 
problémy velmi důvěrně znají, protože počet a složitost úkolů, které administrativa 
velké společnosti má, daleko přesahuje rozsah, v němž by bylo možné neznalost jed
notlivce léčit lepšími informacemi, které jsou pro voliče nebo zastupitele k dis
pozici. 17

Klasická teorie zastupitelské vlády předpokládala, že když poslanci mohou dělat 
jenom takové zákony, kterým se musejí oni sami a jejich potomci podřizovat,

že když mohou vydávat jen z peněz, na kterých museli zaplatit svůj podíl, že když 
mohou udělat jen takovou škodu, která dopadne na jejich vlastní hlavy společně 
s jejich krajany, jejich zmocnitelé pak mohou očekávat dobré zákony, malé škody 
a velkou hospodárnost.

Avšak voliči "zákonodárného orgánu", jehož členy zajímá hlavně to, jak si zajistit 
a udržet hlasy jednotlivých skupin tím, že jim obstarávají zvláštní výhody, se budou 
pramálo starat o to, co dostávají ostatní a budou se zajímat pouze o to, co handr
kováním získají. Normálně budou pouze souhlasit s tím, aby se něco dalo i ostatním, 
které málo znají, a zpravidla na úkor třetích skupin, jako s cenou za to, že se splnila 
jejich vlastní přání, aniž jakkoli pomýšlejí na to, zda jsou tyto různé požadavky

278



spravedlivé. Každá skupina bude dokonce svolná poskytnout ze společné pokladny 
nečestné výhody jiným skupinám, je-li to podmínka souhlasu ostatních s tím, co se 
tato skupina naučila považovat za své právo. Výsledek tohoto procesu nebude 
odpovídat ničímu mínění ohledně toho, co je správné, a žádným principům; tento 
proces nebude spočívat na úsudku o zásluze, nýbrž na politické účelnosti. Hlavním 
předmětem tohoto procesu se nutně musí stát rozdělování fondů vydřených 
z menšiny. Skutečnost, že je to nevyhnutelný výsledek jednání neomezeného 
"intervencionistického" zákonodárství, jasně předvídali raní teoretikové zastupitelské 
demokracie. 19 Kdo by chtěl opravdu tvrdit, že demokratické zákonodárné orgány 
moderních dob poskytovaly všechny ty zvláštní dotace, privilegia a ostatní výhody, 
jimž se těší tolik zvláštních zájmových skupin, proto, že tyto požadavky považovaly za 
spravedlivé? Skutečnost, že A je chráněn před konkurencí levného dovozu a B před 
tím, aby ho nepodbízel méně kvalifikovaný dělník, C před snížením své mzdy a 
D před ztrátou své práce, není v obecném zájmu, jakkoli zastánci takovýchto opatření 
soustavně tvrdí opak. A není to hlavně proto, že by byli voliči přesvědčeni, že je to 
v obecném zájmu, nýbrž proto, že si přejí podporu těch, kteří tyto požadavky 
předkládají, a jsou proto na oplátku ochotni podpořit jejich požadavky. Vytvoření 
mýtu "sociální spravedlnosti", který jsme zkoumali v předchozím svazku, je vskutku 
velkou měrou produktem tohoto demokratického mechanismu, který zastupitele nutí 
vymýšlet morální ospravedlnění pro výhody, které udělují konkrétním zájmovým 
skupinám.

Lidé začnou být často doopravdy přesvědčeni, že v nějakém smyslu musí být 
spravedlivé, když většina pravidelně postupuje zvláštní výhody konkrétním skupinám 
- jako by mělo cokoli společného se spravedlností (nebo s jakoukoli morální úvahou), 
když každá strana, která chce podporu většiny, musí slibovat zvláštní výhody nějakým 
konkrétním skupinám (jako farmářům nebo narkomanům nebo právní privilegia 
odborům), jejichž hlasy mohou posunout rovnováhu moci. V existujícím systému 
může tudíž každá malá zájmová skupina prosadit své požadavky nikoli tím, že 
přesvědčí většinu, že jsou tyto požadavky spravedlivé nebo poctivé, nýbrž tím, že 
pohrozí odmítnutím té podpory, kterou bude jádro dohodnutých jednotlivců 
potřebovat k tomu, aby se stalo většinou. Tvrzení, že demokratické zákonodárné 
orgány udělovaly všechny ty zvláštní dotace, privilegia a další výhody, jimž se dnes těší 
tolik konkrétních zájmových skupin, proto, že si o nich myslí, že jsou spravedlivé, by 
samozřejmě bylo jednoduše směšné. I když šikovná propaganda může jménem 
zvláštních skupin příležitostně pohnout několika jednotlivci s měkkým srdcem a 
i když se samozřejmě zákonodárcům hodí tvrdit, že byli vedeni úvahami o spravedl
nosti, artefakta hlasovacího mechanismu, která nazýváme vůle většiny, dozajista 
neodpovídají nijakému mínění většiny ohledně toho, co je správné a co špatné.

Shromáždění s mocí hlasovat o výhodách pro konkrétní skupinu se musí stát 
shromážděním, v nčmž bude rozhodovat spíše vyjednávání nebo dohadování uvnitř 
většiny než zásadní souhlas ohledně oprávněnosti různých nároků. Fiktivní "vůle 
většiny" vyplývající z tohoto vyjednávacího procesu není ničím více než jen dohodou 
o pomoci vlastním podporovatelům na úkor zbytku. Právě vědomí tohoto faktu, že 
politika je velkou měrou určována řadou dohod se zvláštními zájmovými skupinami, 
způsobuje, že "politika" má mezi prostými lidmi špatnou pověst.
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Ušlechtilému člověku, který pociťuje, že politik by se měl zajímat výlučně 
o společné blaho, se realita, ve které jsou konkrétní skupiny neustále konejšeny 
předhazováním soust nebo větších darů, musí vskutku jevit jako jasná korupce. 
A skutečnost, že většinová vláda neprodukuje to, co většina chce, nýbrž to, co každá 
ze skupin tvořících většinu musí postoupit ostatním, aby získala podporu v tom, co 
chce sama, k tomu vede. To, že tomu tak je, se dnes přijímá jako jedna 
z každodenních otřepaných věcí a to, že zkušený politik pouze polituje idealistu, který 
je dost naivní na to,  aby to odsuzoval a aby věřil, že  by bylo možné se tomu vyhnout, 
jen kdyby byli lidé čestnější, je tudíž dokonale pravda, pokud se to týká existujících 
institucí, a není to pravda, jen když se to bere za nevyhnutelnou vlastnost každé 
zastupitelské nebo demokratické vlády, za vnitřně zabudovanou deformaci, jíž 
nemůže uniknout ani ten nejčestnější a nejmravnější člověk. Nutná vlastnost každé 
zastupitelské nebo demokratické! vlády to však není, nýbrž je to nutný produkt pouze 
každé neomezené a všemocné vlády závisející na podpoře početných skupin. Pouze 
omezená vláda může být slušná vláda, protože neexistují (a nemohou existovat) 
obecná morální pravidla pro udělování konkrétních požitků - jak to napsal Kant, 
protože "sociální péče nemá žádný princip, nýbrž závisí na materiálním obsahu vůle 
a je tudíž neschopná obecného pravidla1'.20 Nikoli demokracie nebo zastupitelská 
vláda jako taková, nýbrž konkrétní instituce, kterou jsme si vybrali, instituce jediného 
všemocného "zákonodárného orgánu" vládu nutně korumpuje.

Vládnoucí většina je zkorumpovaná a zároveň slabá: neschopná odolávat tlakům 
skupin, z nichž se skládá, musí dělat co může, aby vyhověla přáním skupin, jejichž 
podporu potřebuje, jakkoli škodlivá mohou taková opatření být pro zbytek - alespoň 
pokud není snadné to vidět nebo pokud skupiny, které musejí trpět, nejsou příliš 
populární. Zatímco je nesmírně mocná v útlaku a umí zvládnout každý odpor 
menšiny, je zcela neschopná důsledně sledovat směr činnosti a motá se jako parní 
válec s opilým řidičem. Jestliže žádná nejvyšší soudní autorita nemůže zákono
dárnému orgánu zabránit v tom, aby konkrétním skupinám uděloval privilegia, vy
dírání, kterému je vláda vystavena, nemá mezí. Má-li vláda moc vyhovovat jejich 
požadavkům, stane se jejich otrokem - jako v Británii, kde tyto skupiny znemožnily 
jakoukoli hospodářskou politiku, která by mohla zemi vytáhnout z ekonomického 
úpadku.2i Bude-li vláda dost silná na to, aby udržela řád a spravedlnost, musíme 
politiky zbavit onoho rohu hojnosti, jehož vlastnictví je přivádí k víře, že mohou a že 
by měli "odstraňovat všechny zdroje nespokojenosti".22 Každá nutná adaptace na 
změněné okolnosti musí naneštěstí způsobovat všeobecnou nespokojenost a od poli
tiků se hlavně požaduje, aby jednotlivcům umožnili se těmto nevítaným změnám vyh
nout.

Jedním podivným důsledkem oné okolnosti, kdy udělování zvláštních výhod není 
vedeno obecným přesvědčením o tom, co je spravedlivé, nýbrž "politickou nutností", 
je, že je s to vytvořit mylná přesvědčení následujícího druhu: jestliže se nějaká 
skupina pravidelně zvýhodňuje proto, že by mohla zvrátit poměr hlasů, vznikne mýtus 
o všeobecném souhlasu s tím, že si to zaslouží. Bylo by však samozřejmě absurdní 
vyvozovat závěr, že když se pravidelně uspokojují požadavky farmářů, drobných 
podnikatelů nebo komunálních zaměstnanců, že jejich nárok musí být oprávněný, 
děje-li se to ve skutečnosti jen proto, že bez podpory značné části těchto skupin by
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žádná vláda neměla většinu. A tak existuje, zdá se, paradoxní opak toho, o čem 
demokratická teorie předpokládá, že se děje: že většina není vedena všeobecným 
přesvědčením o tom, co je správné, nýbrž za správné se pokládá to, o čem si myslí, že 
je nutné dělat, aby si udržela svou soudržnost. Stále se má za to, že souhlas většiny je 
důkazem spravedlnosti opatření, ačkoli pro převážnou část členů většiny bude často 
souhlas jen cenou za splnění požadavků jejich vlastního rezortu. Na věci se začne 
pohlížet jako na "sociálně spravedlivé" pouze proto, že se pravidelně dělají, nikoli 
proto, že kdokoli kromě těch, kteří z výhody těží, na ně pohlíží jako na spravedlivé 
samy o sobě. Avšak nutnost neustálého nadbíhání odštčpeneckým skupinám vytváří 
nakonec čistě náhodná morální měřítka a často vede lidi k přesvědčení, že 
zvýhodněné společenské skupiny jsou skutečně zvláště zasloužilé, protože jsou 
pravidelně vybírány pro udělování zvláštních výhod. Často se setkáváme 
s argumentem, že "všechny moderní demokracie shledaly, že je nutné dělat to nebo 
ono", který se používá tak, jako by to byl důkaz žádoucnosti opatření a ne pouhého 
slepého výsledku konkrétního mechanismu.

A tak existující mechanismus neomezené demokratické vlády vytváří nový soubor 
"demokratické" pseudomorálky, výtvor mechanismu, který má lidi k tomu, aby 
považovali za sociálně spravedlivé právě to, co demokracie pravidelně dělají, nebo to, 
co se dá umným využitím tohoto mechanismu z demokratických vlád vymámit. 
Rozšiřující se vědomí toho, že stále větší počet příjmů je determinován jednáním 
vlády, povede ke stále novým požadavkům kladeným skupinami, jejichž postavení 
stále ještě determinují tržní síly, aby se jim obdobně zajistilo to, co si podle svého 
přesvědčení zaslouží. Kdykoli je příjem nějaké skupiny zvyšován jednáním vlády, 
poskytuje se tím legitimní nárok na obdobné zacházení i jiným skupinám. Za většinou 
požadavků "sociální spravedlnosti" jsou pouhá očekávání mnohých, že se s nimi bude 
nakládat stejně, očekávání, která zákonodárné orgány vytvořily tím, že některým 
skupinám již přání splnily.

Koalice organizovaných zájmů a aparát paralelní vlády
Až doposud jsme zkoumali tendenci převládajících demokratických institucí, jen 

pokud je určována nutností uplácet jednotlivého voliče sliby zvláštních výhod pro jeho 
skupinu, aniž jsme brali v úvahu faktor, který značně zesiluje vliv některých konkrét
ních zájmů, totiž jejich schopnost organizovat se a působit jako organizovaná nátla
ková skupina.23 To vede k tomu, že jednotlivé politické strany sé nesjednocují na ně
jakém principu, nýbrž pouze jako koalice nebo organizovaný zájem, kde záležitosti 
těch nátlakových skupin, které jsou schopné se účinně organizovat, značně převažují 
nad těmi skupinami, které z toho nebo onoho důvodu nemohou účinnou organizaci 
vytvořit.24 Tento značně zesílený vliv organizovatelných skupin dále deformuje 
rozdělování požitků a stále méně odpovídá požadavkům efektivnosti nebo jakémukoli 
představitelnému principu nestrannosti. Výsledkem je, že rozdělení důchodů je 
určováno hlavně politickou mocí. Současná "důchodová politika", obhajovaná jako 
domnělý prostředek proti inflaci, je ve skutečnosti velkou měrou insipirovaná oblud-
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nou myšlenkou, že veškeré materiální požitky by měli určovat držitelé takovéto 
moci.25

Součástí této tendence je, že během tohoto století vyrostl enormní a mimořádný 
ničivý aparát paralelní vlády sestávající z živnostenských svazů, odborů a profesních 
organizací utvořených primárně k tomu, aby se proud vládní přízně co možná nejvíce 
přiklonil k jejich členům. Začalo se to považovat za zcela jasně nutné a nevyhnutelné,  
vzniklo to však až jako reakce na to (nebo to byla částečně obrana proti znevýhod
nění plynoucímu z toho), že všemohoucí většinová vláda stále více potřebovala udržo
vat si svou většinu kupováním si podpory jednotlivých malých skupin.

Politické strany se v těchto podmínkách stávají ve skutečnosti sotva něčím více než 
koalicemi organizovaných zájmů, jejichž jednání je určováno vnitřně zabudovanou 
logikou mechanismu těchto zájmů a nikoli obecnými principy nebo ideály, na nichž se 
shodly. Kromě několika ideologických stran na Západě, které nesouhlasí se 
systémem, jenž nyní v jejich zemích převládá, a které usilují ó jeho nahrazení nějakou 
zdánlivou utopií, by bylo vskutku obtížné nalézt v programu kterékoli hlavní strany, 
a ještě méně v jejích jednáních, nějaké důsledné pojetí typu společenského řádu, 
s nímž její příslušníci souhlasí. Všechny jsou nuceny, i když to není jejich dohodnutý 
záměr, používat své moci k tomu, aby společnosti vnutily nějakou konkrétní 
strukturu, tj. nějakou formu socialismu, a ne k tomu, aby vytvářely podmínky, v nichž 
by společnost mohla postupně rozvíjet a zdokonalovat své uspořádání.26

Nevyhnutelnost takovéhoto vývoje v systému, kde je zákonodárný orgán všemocný, 
je jasně vidět, když se zeptáme, jak se většina sjednocená ke společnému jednání 
a schopná řídit běžnou politiku může utvořit. Původní demokratický ideál spočíval na  
koncepci společného mínění většiny lidí ohledně toho, co je správné. Avšak 
společenství mínění ohledně základních hodnot nepostačuje k tomu, aby byl určen 
program pro běžné jednání vlády. Specifický program, kterého je zapotřebí ke 
sjednocení souboru všech podporovatelů vlády nebo k semknutí takovéto strany, musí  
spočívat.na nějaké agregaci různých zájmů, které lze dosáhnout pouze procesem 
vyjednávání. Nebude výrazem společného přání dosáhnout konkrétních výsledků; 
a protože se bude týkat použití konkrétních zdrojů, jimiž disponuje vláda pro 
konkrétní účely, bude obecně spočívat na souhlasu mnoha skupin, aby se některým 
z nich poskytly konkrétní služby oplátkou za jiné služby nabízené každé souhlasící 
skupině.

Bylo by pouhou troufalostí označovat program jednání, o němž se takto rozhodlo 
ve vyjednávači demokracii, za výraz společného mínění většiny v jakémkoli smyslu. 
Vskutku nemusí existovat nikdo, kdo si všechny věci obsažené v takovémto programu 
přeje nebo je dokonce schvaluje; neboť bude často obsahovat tak rozporné prvky, že 
žádný myslící člověk by si je pro ně samotné nikdy nepřál. Když se vezme proces, 
v němž se takovéto programy společného jednání dohadují, byl  by to vskutku zázrak, 
kdyby výsledkem bylo cokoli jiného než slepenec dílčích a nesourodých přání mnoha 
různých jednotlivců a skupin. Na většinu bodů zahrnutých do programu nebude mít 
většina voličstva (nebo velká část zastupitelského shromáždění) vůbec žádný názor, 
protože nevědí nic o příslušných okolnostech. Vůči mnoha dalším budou indiferentní 
nebo budou mít dokonce zamítavý postoj, budou však ochotni s nimi souhlasit jako 
s cenou za uskutečnění svých vlastních přání. Pro většinu jednotlivců bude tudíž volba
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mezi programy stran většinou volbou mezi zly, totiž mezi různými požitky, které se 
mají poskytnout jiným na úkor těchto jednotlivců.

Čistě aditivní charakter takovéhoto programu jednání vlády se ukáže nejjasněji, 
uvážíme-li problém, který bude řešit vůdce strany. Může mít nebo nemusí mít nějaký 
hlavní cíl, na němž mu velmi záleží. Ať už je však jeho nejvyšší cíl jakýkoli, k jeho 
dosažení potřebuje moc. K tomu potřebuje podporu většiny, které se mu může dostat 
jen tehdy, získá-U lidi, kteří se zajímají o cíle, za nimiž jde. Aby si pro svůj program 
vybudoval podporu, bude tudíž muset nabídnout dostatečnému počtu zvláštních zá
jemců účinné lákadlo, aby pro podporu svého programu jako celku dal dohromady 
většinu.

Dohoda, na níž je takovýto program jednání vlády založen, je něco velmi 
odlišného od onoho společného mínění většiny, o kterém se doufalo, že bude určující 
silou demokracie. Tento druh vyjednávání nelze považovat ani za druh kompromisu, 
který je nevyhnutelný, kdykoli se lidé různí a musejí se dohodnout na nějaké střední 
cestě, která úplně neuspokojuje nikoho. Řada dohod, kterými se přání jedné skupiny 
uspokojí oplátkou za uspokojení přání jiné skupiny (a často na úkor někoho třetího, 
jehož se nikdo neptá), může určovat záměry společného jednání koalice, avšak nez
namená, že lidé schvalují celkové výsledky. Výsledek může být vskutku zcela v roz
poru se všemi principy, které by mnozí členové koalice schvalovali, kdyby měli někdy 
příležitost o nich hlasovat.

Člověk zvenčí pohlíží na toto ovládnutí vlády koalicemi organizovaných zájmů jako 
na zlořád nebo dokonce jako na druh mravní zkaženosti (když se objevily poprvé, 
všeobecně se označovaly za "nekalé zájmy"). Je to však nevyhnutelný výsledek sys
tému, v němž má vláda neomezené pravomoci dělat jakákoli opatření, která jsou za
potřebí, aby se uspokojila přání těch, na jejichž podporu spoléhá. Vláda, která 
takovéto pravomoce má, nemůže odmítnout je vykonávat a přitom si zachovat pod
poru většiny. Nemáme žádné právo vytýkat politikům, že dělají to, co musejí dělat 
v postavení, do něhož jsme je dostali. Vytvořili jsme podmínky, za nichž se ví, že 
většina má moc dát konkrétní části obyvatel cokoli, co požaduje. Avšak vláda, která 
má takovéto neomezené pravomoci, může zůstat v úřadě, jen když uspokojuje 
dostatečně velký počet nátlakových skupin, aby si zajistila podporu většiny.

Vláda v úzkém smyslu správy zvláštních zdrojů oddělených pro uspokojování 
společných potřeb bude mít do určité míry tento charakter vždycky. Její úkol, rozdá
vat různým skupinám konkrétní požitky, je od úkolu vlastního zákonodárství zcela 
odlišný. Avšak zatímco je tato slabá stránka vlády relativně neškodná, pokud je vláda 
omezená na to, aby určovala použití objemu zdrojů, které dostala k dispozici podle 
pravidel, jež nemůže změnit (a zejména když lidé, jako v případě místních vlád, mo
hou uniknout vykořisťování tím, že hlasují svým rozhodnutím sebrat se a odejít), 
nabývá tato slabá stránka hrozivých rozměrů, když se začne plést dohromady vláda 
a tvorba pravidel a lidé, kteří spravují vládní zdroje, také určují, o jak velkém dílu 
celkových zdrojů by měla vláda rozhodnout. Postavit ty, kteří by měli definovat, co je 
správné, do situace, v níž se mohou udržet jen tím, že svým podporovatelům dají to, 
co tito podporovatelé chtějí, znamená dát jim k dispozici veškeré společenské zdroje 
na jakýkoli účel, který považují za nezbytný pro udržení se u moci.
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Když volení správci určité části společenských zdrojů podléhají zákonu, který 
nemohou změnit, pak i když je musejí použít tak, aby uspokojili své podporovatele, 
nemůže je to dohánět k dělání věcí, které nejsou možné bez zasahování do svobody 
jednotlivce. Když jsou však zároveň také těmi, kdo ony zákony chování dělají, bude je 
to pudit k použití své moci k organizování nejenom zdrojů patřících vládě, nýbrž 
veškerých společenských zdrojů včetně jednotlivců, aby sloužily konkrétním přáním 
jejich voličů.

Vládě můžeme zabránit v tom, aby sloužila zvláštním zájmům, jen tím, že ji 
zbavíme moci použít při tom donucování, což znamená, že moc organizovaných 
zájmů můžeme omezit jen tehdy, omezíme-li moc vlády. Systém, v němž jsou poli
tikové přesvědčeni, že jejich povinností je odstraňovat veškerou nespokojenost a že je  
to v jejich moci,27 musí vést k tomu, že politikové záležitostmi lidí zcela manipulují. 
Je-li tato moc neomezená, bude použita a musí být použita ve službě konkrétním 
zájmům a bude podněcovat všechny zájmy, které se jen mohou organizovat, aby se 
spojily k vykonávání tlaku na vládu. Jedinou obranou, kterou pol itik proti takovémuto 
tlaku má, je poukázat na ustavený princip, který mu brání ustoupit a který nemůže 
změnit. Žádný systém, v němž ti, co řídí používání vládních zdrojů, nejsou vázáni 
nezměnitelnými pravidly, nemůže uniknout z toho, aby se stal nástrojem organizo
vaných zájmů.

Dohoda o obecných pravidlech a o konkrétních opatřeních
Opakovaně jsme zdůrazňovali, že ve společnosti nikdo nemůže znát všechna jed

notlivá fakta nebo mít názor na fakta, která by se mohla stát předmětem rozhodování  
vlády. Žádný člen takovéto společnosti nemůže znát více než určitou malou část 
obsažné struktury vztahů, které vytvářejí společnost; avšak jeho přání ohledně 
vytváření podmínek v tom úseku celkové struktury, k němuž patří, se budou nutně 
dostávat do konfliktu s přáními ostatních.

A tak zatímco nikdo nezná všechno, účinky jednotlivých přání se budou často 
střetávat a bude třeba je smiřovat, má-li se dosáhnout dohody. Demokratická vláda 
(na rozdíl od demokratického zákonodárství) vyžaduje, aby souhlas jednotlivců 
daleko přesahoval konkrétní fakta, jichž si mohou být vědomi; a na svá vlastní přání 
nebudou jednotlivci dbát jedině tehdy, když přijmou určitá obecná pravidla, která ve
dou všechna konkrétní ópatřem a která bude uznávat i většina. Na to, že v takovýchto 
situacích se lze konfliktu vyhnout jen dohodou o obecných pravidlech, zatímco je-li 
dohody o mnoha jednotlivostech zapotřebí, konflikty by byly nesmiřitelné, se dnes, 
zdá se, velkou měrou zapomíná.

Skutečná obecná pravidla nebo i skutečná dohoda v rámci většiny bude ve velké 
společnosti sotvakdy přesahovat určité obecné principy a lze ji udržet jen u takových 
konkrétních opatření, která mohou být známá většině jejích Členů.?8 A což je ještě 
důležitější, takováto společnost dospěje k soudržnému celkovému řádu, který sám 
udržuje svůj vnitřní soulad jedině tehdy, podřídí-li se ve svých konkrétních rozhod
nutích obecným pravidlům, a když ani většině nedovolí tato pravidla porušovat,
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ledaže je tato většina ochotna podřídit se novému pravidlu, které se od nynějška za
vázala aplikovat bez výjimky.

Výše jsme viděli, že podřízení se pravidlům je do určité míry nutností i pro 
samotného jednotlivce, který se snaží vnést řád do komplexu svých jednání, která 
nemůže předem podrobně znát. Ještě více je to nutné tam, kde různé skupiny lidí 
dělají návazná rozhodnutí týkající se různých částí celku. Návazné hlasování o jed
notlivých problémech by za takovýchto podmínek nejspíše nevedlo k celkovému 
výsledku, který by kdokoli schvaloval, ledaže by byli všichni vedeni týmiž obecnými 
pravidly.

Do značné míry to bylo vědomí neuspokojivých výsledků ustavených postupů 
demokratického rozhodování, které vedlo k požadavkům na celkový plán, podle 
něhož by se o všech akcích vlády rozhodovalo na dlouhou dobu předem. Nicméně 
takovýto plán by řešení kritické obtíže neposkytoval. Přinejmenším by to byl, jak je 
plán obvykle koncipován, stále výsledek řady jednotlivých rozhodnutí o konkrétních 
problémech a jeho stanovení by tudíž vyvolávalo stejné problémy. Důsledkem přijetí 
takovéhoto plánu zpravidla je, že se stává substitutem reálného kritéria, zda opatření, 
která poskytuje, jsou žádoucí.

Rozhodující skutečností je nejen to, že ve velké společnosti bude skutečný 
většinový názor existovat pouze ohledně obecných principů, nýbrž to, že většina může  
vykonávat určitou kontrolu nad výsledkem tržního procesu jen tehdy, jestl iže se sama 
omezí na stanovování obecných principů a zdrží-li se zasahování do jednotlivostí, 
i když jsou jednotlivé výsledky v rozporu s přáním. Je nevyhnutelné, že když se pro 
dosažení některých svých účelů obracíme na mechanismus, který reaguje zčásti na 
okolnosti nám neznámé, že jeho účinky na některé konkrétní výsledky budou v roz
poru s našimi přáními a často tudíž vznikne konflikt mezi obecnými pravidly, která 
bychom chtěli, aby se dodržovala, a jednotlivými výsledky, které si přejeme.

V kolektivním jednání se tento konflikt projevuje nejnápadnčji proto, že zatímco 
jako jednotlivci jsme se obecně naučili držet se pravidel a jsme s to dělat to důsledně, 
jako členové nějakého orgánu, který rozhoduje většinovým hlasováním, nemáme žád
nou jistotu, že budoucí většiny se budou držet oněch pravidel, která by nám mohla 
zakazovat hlasovat pro jednotlivosti, které bychom rádi měli, které však lze získat 
pouze porušením zavedeného pravidla. Ačkoli jsme se jako jednotlivci naučili 
přijímat, že jsme při sledování svých záměrů omezeni zavedenými pravidly správného 
chování, když hlasujeme jako členové orgánu, který má moc tato pravidla měnit, 
často pocit podobného omezení nemáme. Za této druhé situace bude většina lidí 
vskutku považovat za rozumné požadovat pro sebe stejné výhody, o nichž ví, že se 
poskytují ostatním, o nichž však také ví, že je nelze poskytovat všeobecně a byla by 
proto snad nejraději, aby se neposkytovaly vůbec nikomu. V průběhu konkrétního 
rozhodování o specifických problémech budou tudíž voliči nebo jejich zástupci často 
vedeni k podpoře opatření, která jsou v rozporu s principy, které by byli rádi, kdyby 
se všeobecně dodržovaly. Dokud neexistují žádná pravidla, která by byla závazná pro  
ty, kteří rozhodují o konkrétních opatřeních, je tudíž nevyhnutelné, že většiny budou 
schvalovat opatření téhož druhu, jaký by pravděpodobně zakázaly jednou pro vždy, 
kdyby měly hlasovat o principu.
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Tvrzení, že v každé společnosti bude zpravidla existovat více shody v obecných 
principech než v jednotlivých problémech, se bude zpočátku zdát v rozporu s běžnou 
zkušeností. Každodenní praxe jako by ukazovala, že je obvykle snazší dohodnout se 
o konrétnún problému než o obecném principu. To je však pouze důsledek 
skutečnosti, že obvykle výslovně neznáme a nikdy jsme nevyjádřili slovy ony společné 
principy, podle nichž umíme dobře jednat a které normálně vedou různé lidi ke 
shodě jejich úsudků. Artikulace nebo verbální formulace těchto principů bude často 
velmi obtížná. Tento nedostatek uvědomělé znalosti principů, podle nichž jednáme, 
však není důkazem proti tomu, že se ve skutečnosti obvykle shodneme v konkrétních 
morálních problémech jenom proto, že se shodujeme v pravidlu, které je na ně 
použitelné. Často se však naučíme vyjadřovat tato společná pravidla jen tím, že 
zkoumáme různé konkrétní případy, v nichž jsme se shodli, a jen systematickou 
analýzou bodů, v nichž se shodujeme.

Jestliže lidé, kteří se poprvé dovídají o okolnostech sporu, všeobecně dospějí 
k podobným úsudkům o jeho povaze, znamená to přesně to, že ať už o něm vědí 
nebo ne, jsou ve skutečnosti vedeni týmiž principy, zatímco když nejsou s to se 
dohodnout, pak to zřejmě ukazuje na to, že takovéto společné principy nemají. To se 
potvrzuje, když zkoumáme povahu argumentů, které nejspíše povedou k dohodě mezi 
stranami, které se na vlastnostech konkrétního případu zprvu nedohodly. Těmito 
argumenty budou odkazy k obecným principům nebo alespoň k faktům, která mají 
význam jenom z hlediska nějakého obecného principu. Nikdy to nebude konkrétní 
případ jako takový, nýbrž vždy to bude jeho charakter jako jednoho z třídy případů 
nebo jako případu, který spadá pod konkrétní pravidlo, co se bude považovat za 
relevantní. Objev takovéhoto pravidla, na němž se můžeme shodnout, bude 
základnou dosažení dohody o konkrétním problému.

Poznámky
* XENOPHON, Helenica I, VII, 12-16. Německý překlad dřívější verze toho, z čeho pak byly kapitoly 12 

a 13, se obevil pod titulem: "Názory většiny a současná demokracie” už v roce 1965 v Ordo XV/XVI 
(Diisseldorf a Miinchen, 1965) a byl přetištěn v mých Freiburger Studien (Tubingen, 1969).

1 Význačným symptomem byl článek CECILA KINGA v The Times (London) ze 16. září 1968 nazvaný 
"Upadající reputace parlamentní demokracie", v němž autor tvrdil:

To, co mě v mysli nejvíce zneklidňuje, je všeobecný úpadek autority demokratických institucí 
a respektu k nim. Před sto lety byla v rozvinutých zemích světa všeobecná shoda v tom, že 
parlamentní vláda je tou nejlepší formou vlády. Dnes je však rozšířená nespokojenost 
s parlamentní demokracií. Nikdo nemůže vážně tvrdit, že parlamenty v Evropě nebo Americe 
získávají na prestiži... Reputace parlamentní vlády klesla tak hluboko, že se dnes obhajuje na tom 
základě, že je sice špatná, ale jiné formy vlády jsou ještě horší.

Z neustále narůstající literatury na toto téma uvádím několik novějších knih: ROBERT MOSS, The 
Collapse of Democracy (London, 1975); K. SONTHEIMER, G.A. RITTER a j., Der Oberdruss an der 
Demokratie (Kóln, 1970); C. JULIEN, La Suicide de la democratic (Paris, 1972); a LORD HAIL- 
SHAM, The Dilema of Democracy (London, 1978).

2 HAROLD D. LASSWELL, Politics - Who get What, When, How (New York, 1936).
3 J.A. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy (New York, 1942; 3. vyd., 1950).
4 DEMOSTHENES, Against Leptines, 92, vydání Loeb Classical Library, přeložil J.H. Vince, s. 552-553. 

Viz též episodu, k níž se vztahuje pasáž z Xenophona v záhlaví této kapitoly, LORD ACTON, History 
of Freedom (London, 1907), s. 12:
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Athéňané shromáždění při slavnostní příležitosti prohlásili, že by bylo obludné, kdyby se jim 
mělo zbraňovat, aby dělali to, k čemu se rozhodli; žádná existující síla by je nemohla zastavit; 
rozhodli, že by je nemohl omezit respekt k ničemu a že nebudou vázáni žádnými zákony, které by 
nebyly jejich dílem. Tak se emancipovaný aténský lid stal tyranem.

5 ARISTOTELES, Politics, IV, IV, 7, vydání Loeb Classical Library, přeložil H. Rackham (Cambridge, 
Mass, a London, 1932), s. 304-305.

6 GIOVANNI SARTORI, Democratic Theory (New York, 1965), s. 312. Celá subkapitola 7 kapitoly 13, 
s. 306-314 této knihy, je k tomuto tématu vysoce relevantní.

7 RICHARD WOLLHEIM, "Paradox v teorii demokracie", v PETER LASLETT a W.G. RUNCIMAN 
(red.), Philosophy, Politicis and Society, 2. řada (Oxford, 1962), s. 72

8 GEORGE BURDEAU, jak byl citován výše ve svazku I, v pozn. 4 k Úvodu.
9 Zdá se patrně, a potvrzuje to M.J.C. VILE, Constitutionalism and the Separation of Powers (Oxford, 

1967), s. 217, že JAMES MILL byl v tomto ohledu hlavním viníkem, i když je obtížné najít v jeho Essay 
on Government přesný výrok v tomto smyslu. Avšak jeho vliv můžeme jasně vystopovat u jeho syna, 
když J.S. MILL v díle On Liberty například tvrdí, že "národ není třeba chránit před jeho vlastní vůlí" 
(vydání Everyman, s. 67).

10 Američané v době revoluce plně chápali tento nedostatek britské ústavy a jeden z jejich nej
pronikavějších myslitelů v oboru ústavních problémů, JAMES WILSON (jak o tom píše M.J.C. 
VILE, cit. dílo, s. 158),

zamítnul Blackstoneovu doktrínu o suverenitě parlamentu jako zastaralou. Britové nepochopili 
myšlenku ústavy [tvrdil], která omezuje působení zákonodárného orgánu a dozírá nad ním. Toto 
bylo zdokonalení vědy o vládě vyhražené Američanům.

Viz též článek "Záviděníhodná svoboda" v Economist, 2. dubna 1977, s. 38:
Americký systém může tudíž představovat to, co by se bylo mohlo v Britanii vyvinout, kdyby 
Britové nebyli bývali vsadili na doktrínu o suverenitě parlamentu - s jejím logickým důsledkem, 
nyní velkou měrou mýtickým, že oklamaný občan se může u parlamentu dovolat svých práv.

Pochybuji však, zda se Američanům podařilo vyřešit tento problém úspěšněji. Při bližším pro
zkoumání se ve skutečnosti obě tato paradigmata demokratické vlády, britské a americké, ukáží jako 
dvě skutečné znetvořeniny a karikatury ideálu oddělení pravomocí, jelikož v Británii vládnoucí orgán 
shodou okolností také vydává zákony podle toho, jak se to hodí jeho momentálním záměrům, avšak za 
svůj hlavní úkol považuje dohled nad běžnou činností vlády, zatímco v USA administrativa není 
odpovědná většině zastupitelského shromáždění, jež se velkou měrou zabývá vládními problémy, 
a prezident jako hlavní vykonavatel může v celém svém úřadě podporu zastupitelského shromáždění 
postrádat. Po dlouhou dobu bylo možné tyto vady přehlížet na základě toho, že systémy "fungovaly", 
avšak sotva budou fungovat dále.

Moc britského parlamentu lze ilustrovat skutečností, že parlament by, pokud vím, mohl, kdyby 
mě považoval za dosti důležitého, za mé výroky v textu přikázat, abych byl za pohrdání parla
mentem vsazen do Toweru!

11 Viz J.L. TALMON, The Origins of Totalitarian Democracy (London, 1952) a R.R. PALMER, The Age 
of Democratic Revolution (Princeton, 1959).

12 E. IIEIMANN, "Racionalismus, křesťanství a demokracie", Festgabe fiir Alfred Weber (Ileidelberrg, 
1949), s. 175.

13 Viz WILHELM IIENNIS, Demokratisierung: Zur Problematik eines Begriffs (Koln 1970); též J.A. 
SCHUMPET ER, cit. dílo, s. 242.

14 Viz LUDWIG VON MISES, Human Action (Yale University Press, 1949; 3. revidované vydání, 
Chicago, 1966), s. 150: Demokracie "poskytuje metodu, jak v míru přizpůsobit vládu vůli většiny"; též 
K.R. POPPER, The Open Society and its Enemies (London, 1945; 4. vydání, Princeton, 1963), sv. 1, s. 
123: "Navrhuji termín "demokracie" jako stručné příhodné označení pro ... vládu, které se můžeme 
zbavit bez krveprolití - například prostřednictvím všeobecných voleb: to jest, společenské instituce 
poskytující prostředky, pomocí nichž mohou ovládání odstranit vládnoucí; též J.A. SCHUMPETER, 
cit. dílo na různých místech; též odkazy v mé The Constitution of Liberty (London a Chicago, 1960), s. 
444,pozn. 9. Dosti lituji, že v této knize (s. 108) jsem unesen dc Tocquevillem označil třetí argument 
na podporu demokracie, který jsem uvedl, totiž že je to jediná účinná metoda výchovy většiny 
v politických otázkách, za "ncjmocnější" argument. Je velmi důležitý, avšak samozřejmě méně důležitý 
než ten, který jsem uvedl jako první: její funkci jako nástroje pokojné změny.

15 Těmto nebezpečím demokratické vlády velmi dobře rozuměli staří Whigové. Viz např. diskusi ve velmi 
důležitých Cato's Letters of JOIINA TRENCHARDA a THOMASE GORDONA, které vyšly 
v londýnském tisku mezi léty 1720 a 1722 a byly pak mnohokrát přetištěny jako sbírka (nyní nejlépe 
dostupná ve svazku The English Libertarian Heritage, vydal David L. Jacobson, Indianopoliš, 1965), 
kde dopis ze 13. ledna 1721 (s. 124 citovaného vydání) říká, že "když je tíha hanby rozdělena mezi 
mnohé, nikdo neklesá pod svým vlastním břemenem". Je také pravda, že zatímco úkol, jenž se
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považuje za vyznamenání, se obvykle pociťuje také jako závazek, úkol, který je právem každého, se 
snadno považuje za oprávněně vedený vlastním osobním rozmarem.
Viz J.A. SCHUMPETER, cit. dílo, s. 258: o

malém poli, jež může mysl individuálního občana obsáhnout s plným smyslem pro jeho realitu. 
Zhruba řečeno sestává z věcí, které se přímo týkají jeho, jeho rodiny, jeho obchodních záležitostí, 
jeho koníčků, jeho přátel a nepřátel, jeho městečka nebo čtvrti, jeho třídy, církve, odborového 
svazu nebo jakékoli společenské skupiny, jejímž aktivním členem je - z věcí, které osobně 
pozoruje, z věcí, které jsou mu důvěrně známé nezávisle na tom, co mu říkají jeho noviny, z věcí, 
které může přímo ovlivňovat nebo spravovat a vůči nimž si vyvinul druh odpovědnosti, jež je 
podněcována přímým vztahem k příznivým nebo nepříznivým účinkům průběhu jednání.

17 Viz Cato’s Letters, dopis č. 60 ze 6. ledna 1721, cit. dílo, s. 121. Viz citaci Williama Paleye na začátku 
kap. XIII. O vlivu Cato’s Letters na rozvoj amerických politických ideálů píše CLINTON ROSSITER 
v Seedtime of the Republic (New York, 1953), s. 141:

Nikdo nemůže procházet novinami, knihovními depozitáři a spisy z dob koloniální Ameriky, aniž by 
si uvědomil, že Cato’s Letters a nikoli Lockova Civil Government byly nejpopulámějším, 
citovatelným a váženým zdrojem politických idejí koloniálního období.

18 Viz Cato’s Letters, dopis č. 62 z 20. ledna 1721, s. 128:
Je chybná představa vlády, že se musí brát zřetel pouze na zájem většiny, neboť ve společnosti 
má každý právo na pomoc kteréhokoli člověka v tom, aby mu pomohl mít prospěch ze svého 
soukromého vlastnictví a bránit jej: jinak by ti, co jich je víc, mohli podvést ty méně početné 
a rozdělit si jejich majetky mezi sebe: a tak namísto společnosti, kde jsou všichni mírumilovní 
lidé chráněni, je tu skrytý boj mnoha lidí proti většině. S takovouto spravedlností může jeden 
člověk bezohledně nakládat se všemi a násilí může být posvěceno pouhou mocí.

19 K těmto věcem viz zejména R.A. DAHL, A Preface to Democratic Theory (Chicago, 1950) a RA. 
DAHL a C.E. LINDBLOM, Politics, Economics and Welfare (New York, 1953).

20 Úplný text a odkaz na tuto citaci z Immanuela Kanta viz v citaci v záhlaví kapitoly IX svazku II 
a poznámku.

21 Nebo v Rakousku, kde hlava asociace odborových svazů je nepochybně nejmocnějším mužem v zemi 
a pouze jeho celkem zdravý rozum způsobuje, že je jeho postavení prozatím tolerovatelné.

22 CA.R. CROSSLAND, The Future of Socialism (London, 1956), s. 205.
23 Viz E.E. SCHATTSCHNEIDER, Politics, Pressure, and the Tariff (New York, 1935) a The Semi- 

Sovereign People (New York, 1960).
VizMANCUR OLSON ML., The Lope of Collective Action (Harvard, 1956).
Nejdůlslednčjším zastáncem tohoto názoru je LADY WÓOTTONOVÁ (paní Barbara Woottonová). 
Viz její poslední knihu o tomto předmětu, Incomes Policy (London, 1974).

26 V angličtině chybí vhodné slovo pro označení těch vyrostlých útvarů, na které lze alespoň přibližně 
použít německý termín Bildungen, tj. struktur, které vzešly z procesu spontánní evoluce. Slovo 
"instituce", které máme tendenci často použít namísto něj, je zavádějící, neboť naznačuje, že tyto 
struktury byly "institucionalizovány" nebo uvědoměle ustaveny.

27 Viz pasáž od C.RA. CROSSLANDA citovanou v poznámce 22 výše.
28 Viz v této souvislosti velmi relevantní diskusi o abstraktním charakteru společnosti v K.R. POPPER, 

cit. dílo, s. 175.
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KAPITOLA XIII

Rozdělení demokratických pravomocí

Ncjnalčhavčjším problémem naší doby pro ty, kteří považují za nejnaléhavější za
chování demokratických institucí, je problém, jak omezit proces kupování hlasů.

W.H. Hutt*

Ztráta původního pojetí funkcí zákonodárného orgánu
Naším úkolem zde nemůže být vystopovávat proces, během něhož se postupně 

ztrácelo původní pojetí demokratických institucí a bylo nahrazováno pojetím 
neomezené moci demokraticky zvoleného shromáždění. V nedávné době to udělal 
M.J.C. Vile ve významné knize, v níž se ukazuje, jak během anglické občanské války 
zneužívání moci parlamentem "ukázalo lidem, kteří předtím viděli jako nebezpečí 
pouze královskou moc, že parlament by mohl být stejně tyranský jako král” a jak to 
vedlo k "uvědomění si, že zákonodárné orgány musejí rovněž podléhat omezením, 
nemá-li být narušena individuální svoboda".! Toto zůstalo doktrínou starých whigů až 
dlouho do 18. století. Nejproslulejší výraz dostala tato doktrína od Johna Locka, který 
skutečně tvrdil, že "zákonodárná autorita je autoritou jednat určitým způsobem". 
A navíc, tvrdil Locke, ti, kteří tuto autoritu mají, by měli dělat pouze obecná pravidla. 
"Mají vládnout pomocí předem vyhlášených ustavených zákonů, které se nesmějí 
v jednotlivých případech měnit".2 S jedním z nejvlivnějších výkladů se setkáváme 
v Cato’s Letters od Johna Trencharda a Thomase Gordona, kde v pasáži již částečně 
citované mohl Trenchard v roce 1721 tvrdit, že

když poslanci jednají ve svém vlastním zájmu tak, že jednají v zájmu svých 
zmocnitelů; když mohou dělat jenom takové zákony, kterým se musejí oni sami 
a jejich potomci podřizovat, že když mohou udělat jen takovou škodu, která 
dopadne na jejich vlastní hlavy společně s jejich krajany, jejich zmocnitelé pak 
mohou očekávat dobré zákony, malé škody a velkou hospodárnost.3

I koncem století to mohli morální filozofové stále ještě považovat za základní 
princip britské ústavy a tvrdit jako William Paley v roce 1785, že když je zákonodárná 
a soudní funkce

sloučena v jedné osobě nebo shromáždění, jednotlivé zákony se dělají pro 
jednotlivé případy, vyvěrají často z dílčích motivů a směřují k soukromým cílům: 
zatímco když se ony funkce drží oddělené, jeden sbor mužů dělá obecné zákony, 
aniž předvídá, koho se mohou dotknout; a když se zákony udělaly, musí je 
aplikovat někdo jiný, ať už se dotknou koho chtějí...

289



Kdyby byly strany a zájmy, kterých se má zákon dotknout, známé, zákonodárci 
by byli nevyhnutelně jedné nebo druhé straně nakloněni...

Kterýmžto nebezpečím se rozdělením zákonodárné a soudní funkce účinně 
čelí. Parlament nezná jednotlivce, na něž budou jeho výnosy působit; němá před  
sebou žádné případy nebo strany, neexistují žádné soukromé zámysly, kterým by 
sloužil; v důsledku toho bude jeho rozhodnutí podněcovat úvaha o všeobecných 
účincích a tendencích, která vždy povede k nestranným a obecně výhodným 
nařízením?*

Tato teorie byla bez pochyby idealizací i tehdy a mluvčí amerických kolonií ve 
skutečnosti pohlíželi na usurpování svévolných pravomocí parlamentem jako na 
poslední důvod roztržky s mateřskou zemí. Nejjasněji to vyjdádřil jeden z nejhlubších 
politických filozofů, James Wilson, který

odmítnul Blackstoneovu doktrínu o suverenitě parlamentu jako zastaralou. 
Britové nechápou ideu ústavy, která omezuje a řídí akty zákonodárného orgánu.  
Toto zdokonalení ve vědě o vládnutí bylo vyhražené Američanům.^

Nebudeme se zde dále zabývat pokusem Američanů omezit svou ústavou pravo
moci zákonodárných orgánů a omezeným úspěchem tohoto pokusu. Tento pokus ve 
skutečnosti neudělal nic, aby kongresu zabránil v tom stát se prvotně více vládní než 
opravdovou zákonodárnou institucí a v tom, aby kongres v důsledku toho nerozvinul 
všechny charakteristiky, které je toto hlavní zaměření s to shromáždění vtisknout 
a které musejí být hlavním tematem této kapitoly.

Existující zastupitelské instituce byly utvářeny potřebami vlády, 
nikoli zákonodárství

Současná struktura demokratických vlád byla rozhodujícím způsobem určena 
skutečností, že jsme zastupitelská shromáždění pověřili dvěma zcela odlišnými úkoly. 
Nazýváme je "zákonodárné orgány", avšak zdaleka největší část jejich práce nespočívá 
v artikulaci a schvalování obecných pravidel chování, nýbrž v řízení vládních opatření 
týkajících se konkrétních záležitostí.6 Chceme, a myslím si, že právem, aby jak 
stanovování obecných pravidel chování závazných pro všechny, tak spravování zdrojů 
a mašinérie daná vládě k dispozici, byly vedeny přáními většiny obyvatel. To však ne
musí znamenat ani to, že by tyto dva úkoly měly být svěřeny do rukou téhož orgánu,  
ani to, že každé rozhodnutí takovéhoto demokraticky zvoleného orgánu musí mít 
platnost a důstojnost, jaké udělujeme příslušně sankcionovaným obecným pravidlům 
chování. Nicméně tím, že se  každé rozhodnutí tohoto shromáždění nazve "zákon", ať 
už stanovuje pravidlo nebo schvaluje konkrétní opatření, se ztratilo samotné vědomí 
toho, že jsou to různé včdJ Jelikož většinu času a energie zastupitelských 
shromáždění zabírá úkol organizovat a řídit vládu, nejenže jsme zapomněli, že vlád
nutí je něco jiného než zákonodárství, nýbrž jsme si začali myslet, že pokyn vládě, aby 
podnikla určitá jednání, je normálním obsahem zákonodárného aktu. Pravděpodobně  
nejdalekosáhlejším účinkem toho je, že samotná struktura a organizace zastupitel
ských shromáždění byly určeny potřebami jejich vládních úkolů, nevyhovují však 
moudrému vytváření pravidel.
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V této souvislosti je důležité si připomenout, že téméř všichni zakladatelé mo
derních zastupitelských vlád se obávali politických stran (nebo *klik", jak je obvykle 
nazývali), a je důležité pochopit důvody jejich obav. Političtí teoretikové se stále zabý
vali hlavně tím, co pojímali jako hlavní úkol zákonodárných orgánů, to jest, 
stanovováním pravidel správného chování pro soukromého občana, a nepřikládali 
velký význam jejich druhému úkolu, totiž řídit a kontrolovat vládu nebo správu. Pro 
ten první úkol se zdál jasné žádoucí sbor široce reprezentující různé odstíny mínění, 
avšak nevázaný žádným konkrétním programem činnosti.

Avšak s tím, jak se stávalo hlavním úkolem zastupitelských shromáždění spíše 
vládnutí než zákonodárství, jejich účinnost při zvládání tohoto úkolu vyžadovala 
uvnitř těchto shromáždění existenci většiny členů, kteří se dohodli na programu čin
nosti. Charakter moderních parlamentních institucí byl ve skutečnosti plně utvářen 
spíše těmito potřebami demokratické vlády než potřebami demokratického zákono
dárství v přísném smyslu slova zákonodárství. Účinné řízení celého vládního aparátu 
nebo kontrola používání všech lidských a hmotných zdrojů daných pod jeho dohled 
vyžaduje, aby výkonná autorita měla vytrvalou podporu ze strany organizované 
většiny zainteresované na provázaném plánu činnosti. Vlastní vláda bude muset stále 
rozhodovat, které konkrétní požadavky zájemců může uspokojit; a i když je omezená  
na použití těch konkrétních zdrojů, které jsou jí svěřené do správy, neustále musí 
mezi požadavky různých skupin volit.

Veškerá zkušenost ukázala, že kde se má demokratická vláda těchto úkolů účinně 
zhostit, musí být organizována na stranickém principu. Když má být voličstvo 
schopno posuzovat její výkonnost, musí mezi zastupiteli existovat organizovaná 
skupina, která je považována za odpovědnou za chování vlády, a organizovaná 
opozice, která vládu sleduje a kritizuje a nabídne alternativní vládu, začnou-li být lidé 
nespokojeni s tou, která je u mod.

V žádném případě však není pravda, že sbor organizovaný hlavně pro účely řízení  
vlády je také vhodný pro úkol zákonodárství v přísném smyslu slova, tj. pro úkol určo
vat trvalý rámec právních pravidel, pod jejichž působením musí plnit své denní úkoly.

Znovu si připomeňme, jak odlišný je úkol vlastní vlády od úkolu stanovování uni
verzálně aplikovatelných pravidel správného chování. Vláda musí jednat o konkrét
ních věcech, alokovat konkrétní prostředky na konkrétní účely. I pokud je jejím 
záměrem pouze prosazovat soubor pravidel správného chování, který jí byl dán, 
vyžaduje to udržování aparátu soudů, polide, věznic atd. a použití konkrétních 
prostředků na konkrétní účely. Avšak v širší oblasti vlády, kde jde o to poskytovat 
občanům další služby různého druhu, bude použití zdrojů v její pravomoci vyžadovat  
neustálý výběr konkrétních cílů, j imž se má sloužit, a takováto rozhodnutí musejí být 
velkou měrou věcí účelnosti.. Zda stavět silnici, která vede tudy nebo tudy, zda stavět 
budovu podle toho nebo podle onoho projetu, jak organizovat policii nebo odvoz 
odpadků a tak dále, to všechno nejsou otázky spravedlnosti, o nichž lze rozhodnout 
použitím obecného pravidla, nýbrž otázky účinné organizace uspokojování potřeb 
různých skupin lidí, o nichž lze rozhodnout pouze ve světle relativního významu 
přikládaného konkurujícím si účelům. Má-li se o takovýchto otázkách rozhodnout 
demokraticky, rozhodovat se bude o tom, čí zájmy mají zvítězit nad zájmy jiných.
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Správa společných prostředků pro veřejné účely tudíž vyžaduje více než jen do
hodu o pravidlech správného chování. Vyžaduje dohodu o relativním významu 
konkrétních cílů. Co se týče správy oněch společenských zdrojů, které jsou odděleny, 
aby je používala vláda, někdo musí mít moc rozhodovat, k jakým cílům mají být 
použity. Rozdíl mezi společností svobodných lidí a totalitní společností spočívá 
víceméně ve faktu, že ve společnosti svobodných lidí to platí pouze o omezené výši 
zdrojů, které jsou specificky určené pro vládní účely, zatímco v totalitní společnosti to 
platí o všech společenských zdrojích včetně samotných občanů. Omezení pravomocí 
vlády, které svobodná společnost předpokládá, tedy vyžaduje, aby i většina měla 
neomezenou moc pouze nad použitím oněch zdrojů, které byly věnovány ke 
společnému používání, a aby soukromý občan a jeho majetek nebyl podřízen speci
fickým příkazům (třebas od zákonodárného orgánu), nýbrž pouze takovým pravidlům 
chování, která platí stejně pro všechny.

Jelikož se zastupitelská shromáždění, která nazýváme zákonodárné orgány, 
převážně zabývají vládními úkoly, tyto úkoly utvářely nejenom organizaci, nýbrž také 
veškerý způsob myšlení jejich členů. Dnes se často říká, že princip oddělení pravo
mocí je ohrožen narůstajícím přejímáním zákonodárné funkce ze strany administra
tivy. Ve skutečnosti však byl z velké části narušen mnohem dříve, když totiž sbory 
nazývané zákonodárné orgány převzaly řízení vlády (nebo snad přesněji, když bylo 
zákonodárství svěřeno existujícím sborům, které se hlavně zabývaly vládou). Mělo se 
za to, že oddělení pravomocí znamená, že každý donucovací akt vlády vyžaduje 
oprávnění udělované univerzálním pravidlem správného chování schváleným sborem, 
který se nezabývá konkrétními momentálními cíli vlády. Nazýváme-li dnes "zákon” 
také oprávnění ke konkrétním vládním aktům udělované rozhodnutím zastupitel
ského shromáždění, takovéto "zákonodárství" není zákonodárstvím v tom smyslu, 
v němž se tento pojem používá v teorii oddělení pravomocí; znamená to, že demokra
tické shromáždění vykonává exekutivní pravomoci, aniž je vázané zákony ve smyslu 
obecných pravidel chování, která nemůže měnit.

Sbory se specificky zaměřenými pravomocemi nejsou způsobilé 
vytvářet zákony

Chceme-li demokratickou vládu, pak i když zcela zřejmě existuje potřeba zastupi
telského sboru, v němž by lid mohl vyjadřovat svá přání ohledně všech problémů, 
které se týkají jednání vlády, sbor zaujatý hlavně těmito problémy je málo způsobilý 
pro úkol vlastního zákonodárství. Očekávat od něho, že bude dělat obojí, znamená 
chtít ■ po něm, aby se sám zbavil některých prostředků, jejichž pomocí může 
nejpříhodněji a nejúčelněji dosahovat bezprostředních cílů vlády. Při vykonávání 
vládních funkcí nebude ve skutečnosti vázán žádnými obecnými pravidly, neboť může 
v každém okamžiku vytvořit pravidla, která mu umožní udělat to, co se zdá, že mo
mentální úkol vyžaduje. Takováto kombinace vlády a mod vytvářet pravidla v rukou 
jednoho zastupitelského sboru je zcela zřejmě neslučitelná nejenom s prinripem 
oddělení pravomocí, nýbrž také s ideálem vlády podřízené zákonu a panství zákona.
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Jestliže ti, kteří rozhodují o konkrétních problémech, vytvářejí pro každý účel 
jakýkoli zákon, který se jim zlíbí, pak jasně nepodléhají panství zákona; a určitě 
neodpovídá ideálu panství zákona, jestliže se rozhodnutí kterékoli konkrétní skupiny 
lidí o takovémto problému, byť to byla většina, nazve zákon. Můžeme mít panství 
zákona nebo panství většiny, můžeme mít dokonce panství zákonů vytvořených 
většinou, která rovněž vládne,8 avšak pouze potud, pokud je většina sama, rozhoduje- 
li o konkrétních problémech, vázána pravidly, která nemůže měnit ad hoc, bude 
panství zákona zachováno. Vláda pod kontrolou parlamentního shromáždění zajistí 
vládnutí podřízené zákonu jenom tehdy, jestliže toto shromáždění pouze omezuje 
pravomoci vlády obecnými pravidly, avšak samo činnosti vlády neřídí, a když tyto čin
nosti řídí, pak legalizuje všechno, co nařizuje, aby vláda dělala. Současná situace je 
taková, že se ztratilo samotné vědomí rozdílu mezi zákonem ve smyslu pravidel 
správného chování a zákonem ve smyslu vyjádření vůle většiny ohledně nějaké 
konkrétní věci. Představa, že zákonem je cokoli, o čem takzvaný zákonodárný orgán 
rozhodne způsobem předepsaným ústavou, je výsledkem zvláštních institucí evropské 
demokracie, protože tyto instituce jsou založeny na chybné víře, že uznaní 
představitelé většiny lidu musejí mít nutně neomezené pravomoci. Americký pokus 
vypořádat se s touto obtíží poskytnul pouze omezenou ochranu.

Shromáždění, jehož hlavním úkolem je rozhodovat, které konkrétní věci se mají 
udělat, a jež v parlamentní demokracii dohlížejí nad výkonným výborem (nazývaným 
vláda), jak plní program činnosti, který schválilo, nemá žádný podnět nebo zájem 
samo se vázat obecnými pravidly. Konkrétní pravidla, která stanovuje, může 
přizpůsobovat momentálním potřebám a tato pravidla budou mít obecně tendenci 
sloužit spíše potřebám vládní organizace než potřebám sebeplodného tržního řádu. 
Pokud se samo zabývá pravidly správného chování, většinou to budou vedlejší pro
dukty vládnutí sloužící potřebám vlády. Takovéto zákonodárství bude mít tendenci 
postupně zvětšovat plné moci vládní mašinérie a namísto toho, aby vládě ukládalo 
omezení, stává se nástrojem pomoci v dosahování konkrétních cílů.

Ideál demokratické kontroly vlády a ideál omezení vlády zákonem jsou tudíž 
rozdílné ideály, kterých dozajista obou nelze dosáhnout tím, že se do rukou téhož 
zastupitelského sboru vloží jak tvorba zákonů, tak vládní pravomoci. Ačkoli by bylo 
možné zajistit uskutečnění obou těchto ideálů, žádnému národu se dosud nepodařilo 
udělat to účinně ústavními opatřeními; národy se k tomuto stavu přibližovaly jen 
přechodně díky převládnutí určitých silných politických tradic. V poslední době 
účinek existujícího institucionálního uspořádání postupně ničí to, co z tradice panství 
zákona ještě zůstává.

Během raného období zastupitelské vlády bylo stále ještě možné považovat členy 
parlamentu za představitele obecných a nikoli konkrétních zájmů.9 Ačkoli vlády 
potřebovaly důvěru většiny parlamentu, přesto to neznamenalo, že pro plnění poli
tického programu je třeba udržovat organizovanou většinu. Alespoň v mírových 
dobách byla převážná část běžných činností vlády hlavně rutinního charakteru, k nimž 
téměř nebylo zapotřebí nějakých parlamentních oprávnění kromě schválení ročního 
rozpočtu; a rozpočet se stal hlavním nástrojem, jímž britská dolní sněmovna činnosti 
vlády přímo řídila.
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Charakter existujících "zákonodárných orgánů" určovaný
jejich vládními úkoly

Ačkoli každý, kdo jen trochu zná moderní politiku, ani zdaleka nepovažuje 
současný charakter parlamentních procesů za samozřejmý, začne-li o něm přemýšlet, 
je opravdu udivující, nakolik se skutečnost zájmů a postupů moderního zákono
dárného orgánu liší od obrazu, který by si nejrozumější lidé vytvořili o shromáždění, 
které musí rozhodovat o závažných a obtížných otázkách zdokonalení právního řádu 
nebo rámce pravidel, v němž by se mělo odehrávat střetávání protichůdných zájmů. 
Pozorovatel neuvyklý existujícím praktikám by pravděpodobně brzo dospěl k závěru, 
že politika, jak ji známe, je nutným výsledkem skutečnosti, že ve stejné aréně se 
stanovují meze a vede se boj, který by ony meze měly krotit a že o těchže lidech, kteří 
soutěží o hlasy nabízením zvláštních výhod, se má za to, že stanovují meze vládní 
moci. Mezi těmito dvěma úkoly existuje jasný antagonismus a je iluzorní očekávat, že 
se delegáti sami zřeknou těch pravomocí uplácet si mandáty, jejichž pomocí si udržují 
své postavení.

Sotva je přeháněním říci, že charakter existujících zastupitelských orgánů byl 
v průběhu času utvářen téměř zcela jejich vládními úkoly. Počínaje způsoby volby 
členů orgánu, obdobími, na která jsou voleni, dělením shromáždění na organizované 
strany, jeho jednacím pořádkem a procedurálními pravidly a především mentálními 
postoji členů je všechno určováno zájmem o vládní opatření a ne o zákonodárství. 
Přinejmenším v dolních sněmovnách je rozpočet, který je samozřejmě od vlastního 
zákonodárství tak daleko, jak jen něco může být, hlavní událostí roku.

Všechno to směřuje k tomu udělat z  členů orgánu spíše agenty zájmů jejich voličů 
než zástupce veřejného mínění. Volba nějakého jednotlivce se stává spíše odměnou 
za dodání statků než výrazem důvěry, že zdravý rozum, čestnost a nestrannost, které 
prokázal ve svých soukromých záležitostech, ho povedou stejně i v jeho službě 
veřejnosti. Lidé, kteří doufají ve své znovuzvolení na základě toho, jaké viditelné 
laskavosti jejich strana během posledních třech let poskytla svým voličům, nejsou 
v takovém postavení, které by je mělo k vydávání toho druhu obecných zákonů, jaký 
by byl skutečně nejvíce ve veřejném zájmu.

Je všeobecně faktem, že v důsledku svého dvojího úkolu nemá typický zastupitel 
ani čas, ani zájem, ani chuť nebo schopnost zachovávat, tím méně zdokonalovat ony 
meze kladené donucovacím pravomocem vlády, které jsou hlavním účelem zákona 
(tím druhým je ochrana proti násilí nebo donucování lidí ze strany jejich bližních) - 
a tudíž doufejme, že i zákonodárství.

Výše jsme citovali komentář jednoho z nejbližších pozorovatelů britského parla
mentu (dřívějšího parlamentního rady ministerstva financí), že "na právo právníků 
nemá parlament ani čas, ani chuť'. 10 Stojí za to nyní citovat obšírnější zprávu Sira 
Courtenayc liberta o postavení britského parlamentu na počátku století:

Převážná část členů parlamentu se ve skutečnosti nezajímá o technické otázky 
práva a vždycky by byli raději, aby si právníci rozvíjeli svá pravidla a procedury 
po svém. Podstatná část činnosti parlamentu jako zákonodárného orgánu [!] je 
zaměřena na udržení státní mašinérie v provozuschopném stavu. A zákony, 
kterých je k tomuto účelu zapotřebí, patří do oblasti nikoli soukromého nebo 
trestního práva, nýbrž toho, co se na kontinentě nazývá správní právo ...
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Převážnou část každoroční sbírky parlamentních zákonů budou obvykle tvořit 
administrativní nařízení vztahující se k záležitostem, které leží mimo pravidelnou 
četbu a praxi advokáta.! 1

I když to platilo již o britském parlamentu z počátku století, neznám žádný 
současný demokratický zákonodárný orgán, o němž by to neplatilo stejně. 
Skutečností je, že zákonodárci všeobecně z velké míry neznají vlastní právo, právo 
právníků, které sestává z pravidel správného chování a zabývají se většinou určitými 
aspekty správního práva, které pro ně postupně vytvořily zvláštní právo i v Anglii, kde 
se svého času chápalo, že soukromé právo omezuje pravomoci vládních orágnů stejně 
jako pravomoci obyčejných občanů. Výsledkem je, že Britové (kteří se druhdy chlu
bili, že něco takového jako správní právo u nich neznají), jsou nyní podřízeni stovkám 
správních agentur, schopných vydávat závazné příkazy.

Skutečnost, že se zastupitelé zabývají téměř výlučně spíše vládou než zákono
dárstvím, je důsledkem faktu, že vědí, že jejich znovuzvolení závisí hlavně na pověsti 
jejich vládní strany a ne na zákonodárství. Voliči budou u uren vyjadřovat uspokojení 
s bezprostředními účinky vládních opatření, nikoli svůj úsudek o účinku změn 
v právu, který lze zaznamenat pouze v dlouhém období. Jelikož jednotlivý zastupitel 
ví, že jeho znovuzvolení bude záviset hlavně na popularitě jeho strany a na podpoře, 
kterou od ní dostane, budou to krátkodobé účinky opatření přijatých touto stranou, 
co bude jeho hlavním zájmem. Úvahy o příslušných principech mohou snad ovlivňo
vat na počátku jeho volbu strany, avšak napříště, byl-li jednou za nějakou stranu zvo
len, změna strany by mohla jeho politickou kariéru ukončit a proto takovéto starosti 
přenechá obecně vůdcům své strany a ponoří se do každodenní práce vznikající ze 
stížností jeho voličů a bude se v ní zabývat převážně rutinní administrativou.

Celé jeho ustrojení bude tudíž směřovat k tomu, aby říkal "ano" konkrétním poža
davkům, zatímco hlavním úkolem skutečného zákonodárce by mělo být říkat "ne" 
všem nárokům na zvláštní privilegia a trvat na tom, že určité druhy věcí se prostě 
nedělají. Ať už mohl být ideál, který popsal Edmund Burke, jakýkoli, dnešní strana 
obecně není dohodnutá na hodnotách, nýbrž sjednocená ke konkrétním účelům. 
Nechci popírat, že i dnešní strany se často tvoří kolem jádra sjednoceného 
společnými principy nebo ideály. Jelikož však musejí být přitažlivé pro náslcdovatelc 
tím, že jim slíbí další věci, sotvakdy, jestliže vůbec, mohou zůstávat věrné svým 
principům
a dosahovat většiny. Straně jistě pomáhá, když má principy, jimiž může odůvodnil 
udělování zvláštních výhod dostatečnému počtu skupin, aby získala podporu většiny.

Socialisté mají v tomto ohledu výhodu a dokud nesplnili svůj první záměr 
a nedosáhli kontroly nad výrobními prostředky a nemusejí řešit úkol přidělovat 
různým skupinám konkrétní podíly na produktu, drží je pohromadě jejich víra ve 
společný princip - nebo alespoň slovní fomulc jako "sociální spravedlnost”, jejíž 
prázdnotu ještě neobjevili. Mohou se soustředit spíše na vytváření nového aparátu 
než na jeho používání a veškeré své naděje mohou zaměřovat na to, co nový aparát 
dokáže, až bude hotový. Jsou však také samozřejmě od samého počátku, jak jsme 
viděli, dohodnuti na destrukci práva ve smyslu obecných pravidel správného chování 
a jeho nahražení administrativními příkazy. Socialistický zákonodárný orgán by byl
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tudíž zcela vládní sborem - omezeným pravděpodobně na odkývání výsledků práce 
plánovací byrokracie.

K úkolu stanovovat meze toho, co může vláda dělat, je jasně zapotřebí zcela 
jiného typu osobnosti než je ten,  jehož hlavním zájmem je zajišťovat  si své znovuzvo
lení tím, že bude svým podporovatelům rozdávat zvláštní výhody. Tento úkol bychom 
nesvěřili lidem, kteří si udělali ze stranické politiky svůj životní zájem a jejichž 
myšlení je utvářeno starostí o vyhlídky na své znovuzvolení, nýbrž osobnostem, které 
si získaly respekt a autoritu v běžném životě a které se volí proto, že se může věřit 
v jejich větší zkušenost, moudrost a čestnost a které jsou pak s to věnovat veškerý svůj 
čas dlohodobým problémům zdokonalování právního rámce všech činností včetně 
činností vlády. Měly by hojnost času učit se své práci zákonodárců a nebyly by 
bezradné před byrokracií (a nebyly by předmětem jejího pohrdání), která dnes ve 
skutečnosti zákony dělá, protože zastupitelská shromáždění na to nemají čas.

Na těchto shromážděních není vskutku nic nápadnějšího, než že to, co se má za 
hlavní činnost zákonodárného orgánu, je soustavně zatlačováno a že stále více a více 
úkolů, o nichž si člověk z ulice představuje, že jsou hlavní starostí zákonodárců, 
vykonávají státní zaměstnanci. Velkou měrou právě proto, že zákonodárné orgány 
mají na starosti to, co je ve skutečnosti plnomocnou administrativní záležitostí, se 
skutečná zákonodárná práce stále více převádí do rukou byrokracie, která má 
samozřejmě malou moc, aby držela pod kontrolou vládní rozhodování 
"zákonodárných orgánů", které jsou příliš zaneprázdněné na to, aby se zabývaly 
zákonodárstvím.

Neméně významné je, že když se mají parlamenty zabývat skutečným zákono
dárstvím týkajícím se problémů, na které existuje silný morální názor a které mnozí 
zastupitelé považují za věc svědomí, jako je například trest smrti, potrat, rozvod, 
euthanasie, používání drog (včetně alkoholu a tabáku), pornografie a podobně, po
važují strany za nutné uvolnit kontrolu nad hlasováním svých členů - ve skutečnosti to 
bude ve všech případech, kdy si skutečně přejeme nalézt to, co je spíše dominantním 
míněním ohledně velkých problémů než názorem na konkrétní opatření. To ukazuje, 
že ve skutečnosti neexistuje jednoduchá čára dělící občany na vyhraněné skupiny lidí, 
kteří jsou dohodnuti na různých principech, jak napovídá organizace podle stran. Do
hoda na podřizování se určitým principům je něco jiného než dohodnout se na způ
sobu rozdělování různých požitků.

Uspořádání, jímž je zájem nejvyšší autority usměrňován hlavně k vládě a nikoli 
k právu, může vést pouze k trvalému růstu převahy vlády nad právem - a postupné 
narůstání činností vlády je z velké části výsledkem tohoto uspořádání. Je iluzí očeká
vat od těch, kteří za své postavení vděčí své moci rozdávat dary, že si svážou vlastní 
ruce neohebnými pravidly zakazujícími veškerá zvláštní privilegia. Ponechat zákon 
v rukou volených vládců je jako svěřit kočce krajáč smetany - brzy nebude žádný, ale
spoň ne zákon v tom smyslu, v němž omezuje volné pravomoci vlády. Kvůli tomuto 
defektu v konstrukci našich domněle ústavních demokracií tu ve skutečnosti znovu 
máme onu neomezenou moc, kterou whigové 18. století představovali jako "věc tak 
divokou a obludnou, že jakkoli přirozené je si ji přát, stejně přirozené je stavět se 
proti np.l2
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Stranické zákonodárství vede k rozkladu demokratické společnosti
Takovýto systém bude produkovat nejenom vládu vláčenou vydíráním a korupcí, 

nýbrž bude také produkovat zákony, s nimiž většina lidí nesouhlasí a jejichž 
dlouhodobý účinek může vést k úpadku společnosti. Kdo by mohl vážně tvrdit, že 
nejosudnější zákon moderních britských dějin, zákon o odborových sporech z roku 
1906, byl výrazem vůle většiny?i3 S celou konzervativní opozicí proti je více než 
sporné, zda i většina členů vládnoucí liberální strany schvalovala návrh zákona inicio
vaný první generací labouristických členů parlamentu.14 Nicméně většina liberální 
strany závisela na podpoře labouristů a ačkoli návrh zákona šokoval vedoucí 
představitele britské ústavní tradice pravděpodobně více než jakýkoli jiný akt v mo
derní zákonodárné historii,15 do očí bijící právní privilegia udělená v něm odborům se 
napříště stala hlavním důvodem postupného úpadku britského hospodářství.

Při současném charakteru stávajícího parlamentu neexistuje ani přílišná naděje, že 
tito představitelé prokáží větší schopnost inteligentně se vypořádat s takovým zásad
ním budoucím úkolem zákonodárství, jakým je omezení pravomocí všech korpora
tivních orgánů nebo zákaz omezování konkurence. Je třeba se obávat, že budou 
rozhodovat hlavně podle popularity nebo nepopularity jednotlivých bezprostředně 
dotčených skupin a ne podle toho, jak pochopí požadavky fungování tržního řádu.

Další zvláštní druh tendenčnosti vlády vytvořené potřebou získávat hlasy 
zvýhodňováním jednotlivých skupin nebo činností působí nepřímo prostřednictvím 
potřeby získat podporu oněch obchodníků použitými myšlenkami, kteří jsou hlavně 
tam, co se nyní nazývá "sdělovací prostředky" a kteří značnou měrou určují veřejné 
mínění. Kromě dalších projevů se to ukazuje v podpoře moderního umění, o které se 
většina lidí ani v nejmenším určitě nestará, a určitě také v některých vládních 
dotacích na technický pokrok (let na měsíc!), jehož podpora je určitě velmi sporná, 
avšak pomocí ní si může strana zajistit sympatie a podporu oněch intelektuálů, kteří 
vládnou "sdělovacími prostředky".

Demokracie, pokud se tento termín nepoužije jednoduše jako synonymum pro 
rovnostářství, se stále více stává jménem pro prostý proces kupování hlasů, pro uklid
ňování a odměňování oněch zvláštních zájmů, kterým se v naivnějších dobách říkalo 
"nekalé zájmy". Nyní nám však jde o to ukázat, že za to není odpovědná demokracie 
jako taková, nýbrž konkrétní forma demokracie, kterou dnes praktikujeme. Opravdu 
si myslím, že bychom měli dostat reprezentativnější vzorek skutečného mínění lidí 
jako celku, kdybychom vylosovali nějakých pět set zralých dospělých lidí a nechali je 
dvacet let věnovat se úkolu zdokonalování práva, kdy by byli vedeni pouze svým svě
domím a přáním být respektováni, než od současného systému dražby, jímž každých 
pár let svěřujeme zákonodárnou moc těm, kteří svým podporovatelům slíbí největší 
zvláštní výhody. Avšak, jak ukážeme později, existují lepší alternativní demokratické 
systémy než je systém jediného všemocného shromáždění s neomezenými pravomo
cemi, který zplodil politický systém vydírání a korupce.
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Konstruktivistická pověra o suverenitě
Představa, že by většina lidu (nebo jeho volených zástupců) měla mít volnost 

nařizovat cokoli, na čem se dohodne, a že se musí v tomto ohledu považovat za 
všemocnou, je úzce spojena s představou suverenity lidu. Její omyl nespočívá ve víře, 
že veškerá moc by měla být v rukou lidu a že jeho přání budou muset být vyjádřena 
většinovými rozhodnutími, nýbrž ve víře, že tento nejvyšší zdroj moci musí být 
neomezený, což jest idea suverenity samotná. Domnělá logická nutnost takovéhoto 
neomezeného zdroje moci jednoduše neexistuje. Jak jsme již viděli, víra v takovouto 
nutnost je produktem falešné konstruktivistické interpretace utváření lidských insti
tucí, která se pokouší vystopovat je všechny až k původnímu tvůrci nebo k nějakému 
uvědomělému aktu vůle. Základním zdrojem společenského řádu však není uvě
domělé rozhodnutí přijmout určitá společná pravidla, nýbrž to, že mezi lidmi existuje  
určité mínění ohledně toho, co je správné a co špatné. To, co umožnilo velkou 
společnost, nebylo uvědomělé uložení pravidel chování, nýbrž růst takovýchto 
pravidel mezi lidmi, kteří měli jen malou představu o tom, jaké budou důsledky jejich 
všeobecného dodržování.

Jelikož veškerá moc spočívá na preexistenci mínění, a bude trvat jen dokud bude 
toto mínění převládat, neexistuje žádný skutečný osobní zdroj této moci a žádná uvě
domělá vůle, která ji vytvořila. Pojetí suverenity spočívá na zavádějící logické kon
strukci, která vychází z předpokladu, že existující pravidla a instituce jsou odvozeny 
z jednotné vůle směřující k jejich vytvoření. Nicméně společnost svobodných lidí ani 
zdaleka nevzniká z takovéto preexistující vůle schopné uložit lidem pravidla podle své  
libosti, tato společnost svobodných lidí předpokládá, že veškerá moc je omezená 
společným přesvědčením, které dalo tuto společnost dohromady a že tam, kde není 
přítomná žádná dohoda, neexistuje žádná moc.16

Kromě případů, kdy je politická jednotka vytvořena dobytím, se lidé autoritě 
podřizují ne proto, aby jí dali možnost dělat si, co se jí zlíbí, nýbrž proto, že někoho 
pověřují jednat v souladu s určitými společnými představami o tom, co je správné. 
Neexistuje napřed společnost, která si pak dá pravidla, nýbrž právě společná pravidla  
jsou tím, co stmeluje rozptýlené tlupy do společnosti. Podmínky podřízení se uzná
vané autoritě se stávají trvalou mezí jejích pravomocí, protože jsou podmínkou 
soudržnosti a dokonce existence státu - a tyto podmínky podřízení se v liberálním 
věku chápaly tak, že donucování se může použít jenom k prosazení uznávaných obec
ných pravidel správného chování. Představa, že musí existovat neomezená vůle, která 
je zdrojem veškeré moci, je výsledkem konstruktivistické hypostáze, fikce, která je 
vynucena chybnými faktickými předpoklady právního pozitivismu, která však nemá 
žádný vztah ke skutečnému zdroji loajality.

První otázkou, kterou bychom si měli při uvažování o struktuře vládních pravo
mocí vždycky položit, není to, kdo takovou a takovou moc má, nýbrž zda to, že nějaký 
orgán takovouto moc vykonává, je odůvodněno implicitními podmínkami podřízení 
se tomuto orgánu. Poslední mezí moci tudíž není něčí vůle ohledně konkrétních věcí, 
nýbrž něco zcela odlišného: shoda mínění mezi členy konkrétní územní skupiny 
ohledně pravidel správného chování. Slavný výrok Francise Bacona, který je nej- 
vyšším zdrojem právního pozitivismu, že totiž "nejvyšší a absolutní moc nemůže sama 
sebe ukončit, stejně jako moc, která je svou pravou povahou odvolatelná, nemůže být
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upevněná",!7 tudíž chybně předpokládá odvozenost veškeré mocí od nějakého aktu 
účelově zaměřené vůle. Avšak pevné předsevzetí, že "dobrého člověka necháme, aby 
nám vládnul, bude-li však nespravedlivý, vyhodíme ho", neznamená, že mu udělujeme 
neomezené pravomoci nebo pravomoci, které již máme! Moc není odvozena od ně
jakého jediného trůnu, nýbrž spočívá na podpoře prostřednictvím společného mínění 
ohledně určitých principů a nesahá dále než sahá tato podpora. Ačkoli nejvyšší zdroj 
uvědomělých rozhodnutí nemůže účinně omezovat své vlastní pravomoci, je sám 
omezen zdrojem, z něhož svou moc odvozuje, jenž není jiným aktem vůle, nýbrž 
převládajícím stavem mínění. Není důvodu, proč by loajalita, a tudíž i autorita státu, 
měla přežívat osobování si svévolných pravomocí, které nemají ani podporu 
veřejnosti, ani není možné, aby je usurpátorská vláda účinně prosazovala.

V západním světě zřídkakdy někdo od dob antiky až do příchodu absolutismu v 
16. století požadoval neomezenou suverenitu. Určitě se neudělovala středověkým 
panovníkům a ti ji sotvakdy požadovali. A ačkoli ji úspěšně požadovali absolutní 
monarchové na evropském kontinentu, za legitimní byla skutečně přijata až po nás
tupu moderní demokracie, která v tomto ohledu zdědila tradici absolutismu. Až do té 
doby se stále držela na živu představa, že legitimita spočívá vposledu na souhlasu lidu 
jako celku, a nikoli na svolnosti lidu s konkrétními opatřeními. Když se však začala 
tato explicitní svolnost, která byla myšlena jako zábrana moci, považovat za jediný 
zdroj moci, koncepci neomezené moci se poprvé dostalo svatozáře legitimity.

Myšlenka všemocnosti nějaké autority, Nemocnosti, která je důsledkem zdroje její 
moci, je tudíž svou podstatou degenerací, která se pod vlivem konstruktivistického 
přístupu právního pozitivismu objevila všude tam, kde demokracie nějakou delší 
dobu existovala. Není to však v žádném případě nutný důsledek demokracie, nýbrž 
pouze důsledek klamné víry, že jakmile se jednou přijaly demokratické postupy, 
veškeré výsledky mechanismu zjišťování vůle většiny skutečně odpovídají mínění 
většiny a že neexistují žádné meze kladené rozsahu otázky, s níž může být tímto 
postupem zjišťován souhlas většiny. Této klamné víře napomáhala naivní představa, 
že lid tímto způsobem "jedná svorně"; a také druh šířené pohádky, že věci dělá "lid" a 
že je to morálně vyšší než samostatné jednání jednotlivců. Nakonec vedla tato 
fantazie k nepochopitelné teorii, že demokratický rozhodovací proces směřuje vždy 
ke společnému dobru - když společné dobro je definováno jako závěry, k nimž 
demokratické postupy vedou. Absurdita toho se ukazuje na faktu, že různé, avšak 
stejně ospravedlnitelné postupy jak dospět k demokratickému rozhodnutí mohou vést 
k velmi různým výsledkům.

Požadované rozdělení pravomocí zastupitelských shromáždění
Klasická teorie zastupitelské vlády předpokládala, že jejího záměru lze dosáhnout 

tím, že se zařídí, aby rozdělení na zákonodárný orgán a administrativu spadalo vjedno 
s rozdělením na volené zastupitelské shromáždění a výkonný orgán jmenovaný tímto 
shromážděním. To se jí nepodařilo, protože pro demokratickou vládu byl 
samozřejmě stejně silný důvod jako pro demokratické zákonodárství a samotné 
demokraticky zvolené shromáždění nevyhnutelně požadovalo jak právo řídit vládu,
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tak moc vydávat zákony. Došlo tak ke kombinaci zákonodárných pravomocí s vlád
ními. Výsledkem bylo znovuoživení obludného zřízení absolutní moci neomezené 
žádnými pravidly. Věřím, že jednoho dne budou lidé pohlížet se stejným zdéšením na 
myšlenku existence sboru Udí, byť pověřeného většinou občanů, který má moc 
přikazovat, cokoh se mu zlíbí, jaké dnes pociťujeme vůči většině forem autoritářské 
vlády. Plodí barbarismus ne proto, že jsme moc dah barbarům, nýbrž proto, že jsme 
moc uvolniU z omezení pravidly, a vede k důsledkům, které jsou nevyhnutelné bez 
ohledu na to, jakým Údem byla moc svěřena. Možná, že je pravda, že obyčejní Udé 
mají často silnější smysl pro spravedlnost než intelektuální elita vedená zálibou 
v nových uvědoměle vytvářených konstrukcích; nicméně když obyčejní Udé nejsou 
omezeni žádnými pravidly, nejspíše budou jednat svévolněji než jakákoli elita nebo 
dokonce než jediný monarcha, který takto obmezen je. Je tomu tak nikoli proto, že 
víra v obyčejného člověka je mylná, nýbrž proto, že se tím na něj klade úkol, který 
přesahuje lidské schopnosti.

I když vlastní vláda nemůže být ve výkonu svých charakteristických úkolů striktně 
vázána pravidly, její pravomoci by právě proto měly být vždycky omezené co do 
rozsahu a volnosti, totiž vymezené na spravování ostře ohraničeného prostoru 
prostředků svěřených jí do péče. Veškerá moc, která není takto vymezená na 
konkrétní objem materiálních věcí, nýbrž je rozsahem neomezená, by však měla být 
vymezená na prosazování obecných pravidel; zatímco ti, kteří mají moc vytvářet 
pravidla, by měli být omezeni na to, aby zajišťovali prosazování takovýchto obecných  
pravidel, a neměli by mít žádnou moc rozhodovat o konkrétních opatřeních. Veškerá 
nejvyšší moc by jinými slovy měla být podřízena testu spravedlnosti a mít volnost 
dělat to, co si přeje, jedině pokud je připravena podřídit se sama principu, který má 
být aplikován ve všech podobných případech.

Záměrem ústav bylo zabránit jakémukoli svévolnému jednání. Avšak žádné ústavě  
se toho až doposud nepodařilo dosáhnout. Víra, že se jim to podařilo, měla lidi 
nicméně k tomu, aby braU termíny "svévolný" a "neústavní" jako ekvivalentní. Přesto  
zabránění svévolnosti, i když jde o jeden ze záměrů ústavy, není v žádném případě 
nutným důsledkem dodržování ústavy. Zmatení v této věci je výsledkem chybné kon
cepce, kterou zastává právní pozitivismus. Testem toho, zda ústava dosahuje toho, co 
se ústavami mínilo dosáhnout, je vskutku účinné zabránění svévoli; to však nezna
mená, že každá ústava poskytuje adekvátní test toho, co je svévolné nebo že něco, co 
je ústavou dovoleno, nemůže být stále svévolné.

Jestliže nejvyšší moc musí vždy dokazovat spravedlnost svých záměrů tím, že se 
podřizuje obecným pravidlům, pak to vyžaduje institucionální uspořádání, které za
jistí, že obecná pravidla budou vždycky převažovat nad jednotlivými přáními držitelů 
autority - dokonce včetně případů, kdy velmi velká většina je pro konkrétní jednání, 
avšak jiná, mnohem menší majorita by byla ochotna podřídit se pravidlu, které by 
tomuto jednání zabránilo. (To není neslučitelné s přáním velké většiny ono konkrétní 
jednání podniknout, neboť by bylo zcela racionální dát přednost tomu, aby byla jed
nání dotyčného druhu zakázána úplně, ale přece jen pod podmínkou, že jsou povo
lena, aby nějakému konkrétnímu jednání napomáhala.) Nebo, abychom to řekli jinak, 
i ta největší většina by měla být ve svých donucovacích činech schopna porušit dříve 
ustavené pravidlo pouze tehdy, je-li připravena ho výslovně zrušit
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a sama se podřídit novému. Zákonodárství v pravém slova smyslu by mčlo být 
vždycky spíše závazkem jednat podle stanovených principů než rozhodnutím jak 
jednat v konkrétním případě. Musí tudíž zásadně směřovat k dlouhodobým účinkům 
a být zaměřeno na budoucnost, jejíž konkrétní okolnosti ještě nejsou známé; 
a výsledné zákony musejí směřovat k tomu, aby pomáhaly neznámým lidem v jejich 
stejně neznámých účelech. Tento úkol vyžaduje ke svému úspěšnému splnění lidi, 
kteří se nestarají o jednotlivé situace nebo nejsou zavázáni podporou konkrétním 
zájmům, nýbrž lidi, kteří mají volnost dívat Se na své úkoly z hlediska dlouhodobé 
žádoucnosti pravidel stanovovaných pro společenství jako celek.

Ačkoli je tudíž pravé zákonodárství zásadně úkolem vyžadujícím dlouhý pohled, 
dokonce delší než při vytváření ústavy, od úkolu vytváření ústavy se liší tím, že musí 
být úkolem průběžným, musí být vytrvalým úsilím právo postupně zdokonalovat 
a přizpůsobovat ho novým podmínkám - být zásadně nápomocné tam, kde jurisdikce 
nemůže držet krok s rychlým vývojem faktů a mínění. I když zákonodárství může 
vyžadovat formální rozhodování jen v dlouhých intervalech, požaduje neustálou píli 
a studium toho druhu, na jaký politikové zaměstnaní námluvami svých podporovatelů 
a plně zaneprázdnění naléhavými věcmi vyžadujícími rychlé rozhodnutí nebudou mít 
skutečně čas.

Úkol pravého zákonodárství se liší od úkolu vytváření ústavy také v tom, že se 
bude týkat pravidel s větší obecností než jakou mají pravidla obsažená v ústavě. Ústa
va se zabývá hlavně organizací vlády a přidělováním různých pravomocí na různá 
místa této organizace. Ačkoli bude často žádoucí zahrnout do formálních dokumentů 
"ustavujících" organizaci státu některé principy formální spravedlnosti, aby se jim 
udělila zvláštní ochrana, stále platí, že ústava je zásadně nadstavbou zbudovanou 
k tomu, aby sloužila prosazování existujícího pojetí spravedlnosti, ne však k tomu, aby 
je artikulovala: ústava existenci systému pravidel správného chování předpokládá 
a poskytuje pouze mechanismus k jejich řádnému prosazovánmí.

Není třeba, abychom se tímto problémem v tomto stadiu zabývali dále, neboť zde 
chceme pouze zdůraznit, že úkol pravého zákonodárství je odlišný jak od úkolu 
vytvářet ústavu, tak od úkolu vládnutí a že by měl být co nejméně směšován s tím i 
s oním. Z toho vpylývá, že když nemá k takovémuto směšování dojít, je zapotřebí 
trojvrstevný systém zastupitelských orgánů, z nichž jeden by se zabýval téměř trvalým 
rámcem ústavy a mohl by jednat jen v dlouhých intervalech, když se budou změny 
v tomto rámci považovat za nezbytné, druhý by se zabýval trvalým úkolem 
postupného zdokonalování obecných pravidel správného chování a třetí běžným 
provozem vlády, to jest správou zdrojů jí svěřených.

Demokracie nebo demarchie?
Nemůžeme se zde hlouběji zabývat změnami, které prodělal význam pojmu 

demokracie tím, žc stále častěji přecházel z politické oblasti, v níž je vhodný, do 
ostatních oblastí, v nichž jc velmi pochybné, zda může být smysluplně použit;!8 a zda 
to, že jej vytrvale a vědomě zneužívají komunisté v takových termínech jako "lidová 
demokracie", jej nezbavuje vhodnosti označovat ideál, který měl původně vyjadřovat.
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O těchto tendencích se zde zmiňujeme pouze proto, že dále přispěly k tomu, že ter
mín "demokracie" byl zbaven jasného významu a přeměnil se na slovní fetiš používaný 
k tomu, aby se jakékoli požadavky nějaké skupiny, která si přeje přizpůsobit určitý rys 
společnosti svým zvláštním přáním, oděly svatozáří legitimity.

Oprávněnost volání po větší demokracii se stává zvláště sporná, když je toto volání 
zaměřeno na způsob, jímž jsou vedeny organizace různých druhů. Problémy, které 
zde vznikají, se rázem ukáží, když se zeptáme, kdo má být považován za "člena" 
takovéto organizace, pro něhož se požaduje podíl na jejím řízení. V žádném případě 
není zřejmé, že člověk, který shledává, že je v jeho zájmu prodávat své služby nějaké 
organizaci, by měl zároveň získat hlas při jejím vedení nebo při určování účelů, 
k nimž by měla být tato organizace řízena. Všichni víme, že válečné tažení armády by 
nemohlo být řízeno demokraticky. Stejně tomu je s takovými jednoduchými ope
racemi, jako je stavba domu nebo řízení nějaké akce úřední vládní mašinérie.

A kdo jsou "členové” nemocnice, hotelu nebo klubu, vzdělávací instituce nebo 
obchodního domu? Ti, kteří tyto instituce obsluhují, ti, jimž tyto instituce slouží nebo 
ti, kteří poskytují materiální prostředky nezbytné k poskytování služeb? Kladu zde 
tyto otázky jednoduše proto, aby bylo jasné, že termín demokracie, i když jej všichni 
stále používáme a cítíme, že bychom měli bránit ideál, který označuje, přestal vy
jadřovat určitě vymezené pojetí, k němuž by se mohl člověk hlásit bez velkého 
vysvětlování, a jež se v jednom ze smyslů, v nichž se dnes často používá, stalo vážnou  
hrozbou ideálů, které mělo druhdy zobrazovat. Ačkoli pevně věřím, že by vláda měla 
být vedena principy schválenými většinou lidu a že musí takto fungovat, máme-li za
chovat mír a svobodu, musím otevřeně připustit, že má-li demokracie znamenat vládu  
neomezené vůle většiny, pak nejsem demokrat a dokonce takovouto vládu považuji za 
zhoubnou a dlouhodobě neprovozovatelnou.

Otázka, která zde vznikla, je, zda ti, kdo věří v původní ideál demokracie, mohou 
stále ještě používat ono staré jméno k vyjádření svého ideálu. Začal jsem vážně 
pochybovat, zda je to stále ještě uskutečnitelné a pociťuji stále silnější a silnější 
přesvědčení, že máme-li zachovat původní ideál, budeme pro něj asi muset vymyslet 
nové jméno. To, co potřebujeme, je slovo, které vyjadřuje skutečnost, že v&le většího 
počtu lidí má autoritu a je pro zbytek lidí závazná pouze tehdy, jestliže ona většina 
prokáže svůj úmysl jednat spravedlivě tím, že se podřídí obecnému pravidlu. To 
vyžaduje slovo indikující systém, v němž to, co dává většině legitimní moc, není holá 
síla, nýbrž prokázané přesvědčení, že to, co nařizuje, považuje za správné.

Stává se náhodou, že řecké slovo "demokracie" bylo utvořeno kombinací slova pro  
lid {demos) a toho ze dvou termínů, které jsou k dispozici pro moc, totiž kratos (nebo 
sloveso kratein), který nebyl v takovéto kombinaci již použit pro jiné účely. Avšak 
kratein, na rozdíl od alternativního slovesa archein (používaného v takových složených 
slovech jako monarchie, oligarchie, anarchie atd.), jako by zdůrazňovalo spíše hrubou 
sílu než vládu podle pravidel. Důvodem, proč ve starém Řecku nemohl být onen 
druhý kořen použit k utvoření termínu demarchie, aby vyjádřil vládu lidu, bylo, že 
termín demarch byl (alespoň v Athénách) obsazen jeho dřívějším používáním pro 
úřad hlavy místní skupiny nebo okrsku (deme) a nebyl už tudíž k dispozici pro ozna
čení vlády lidu jako celku. To by nám dnes nemělo bránit v přijetí termínu demarchie 
pro ideál, pro nějž byl původně přijat termín demokracie, když postupně nahrazoval
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starší výraz isonomie označující ideál stejného zákona pro všechny.19 Dalo by nám to 
nové jméno, které potřebujeme, máme-li zachovat základní idéál v době, kdy kvůli 
tomu, že narůstá zneužívání termínu demokracie pro systémy, které vedou 
k vytváření nových privilegií koalicemi organizovaných zájmů, se bude stále více a 
více lidí obracet proti tomuto převládajícímu systému. Nemá-li oprávněná reakce 
proti zneužívání tohoto termínu diskreditovat ideál sám, a vést zkalmané lidi k přijetí 
mnohem méně žádoucích forem vlády, zdá se nezbytné, abychom měli nové jméno 
jako demarchie k označení starého ideálu jménem, které není poskvrněné dlouhým 
zneužíváním.
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KAPITOLA XIV

Veřejný sektor a soukromý sektor

Rozlišování mezi zákonodárstvím a zdaňováním má pro svobodu zásadní význam.

William Pitt, hrabě z Chathamu*

Dvojí úkol vlády
Jelikož jsou v této knize naším hlavním zájmem meze, které musí svobodná 

společnost klást donucovacím pravomocem vlády, čtenář může nabýt falešného doj
mu, že považujeme prosazování práva a obranu před vnějšími nepřáteli za jediné 
oprávněné funkce vlády. Někteří teoretikové v minulosti takovýto "minimální stát" 
vskutku obhajovali.1 Může být pravda, že za určitých podmínek, kdy je nerozvinutý 
vládní aparát ještě ztěží schopný vykonávat tuto svou primární funkci, by bylo moudré 
omezit ho na ni, jelikož další břemeno by bylo nad jeho slabé síly a výsledkem snahy 
o něco více by bylo, že bý neposkytoval ani ony nepostradatelné podmínky pro fun
gování svobodné společnosti. Takovéto úvahy však nemají pro rozvinuté západní 
společnosti význam a nemají nic společného se záměrem zabezpečit individuální svo
bodu pro všechny nebo se zajišťováním nejplnějšího využívání spontánních 
uspořádávacích sil velké společnosti.

Ani zdaleka takovýto "minimální stát" neobhajujeme,2 považujeme dokonce za ne
sporné, že by vláda v rozvinuté společnosti měla používat svou moc vytvářet 
zdaněním fondy k poskytování četných služeb, které trh z různých důvodů nemůže 
poskytovat nebo nemůže poskytovat přiměřeně. Vskutku je možné tvrdit, že i kdyby 
nebylo donucení jinak zapotřebí, protože by se všichni dobrovolně podřizovali 
tradičním pravidlům správného chování, stále ještě by existoval ohromný důvod dát 
územním autoritám moc přimět obyvatele k přispívání do společného fondu, ze 
kterého by se takovéto služby mohly financovat. Z tvrzení, že když je možné zařídit, 
aby požadované služby nabízel trh, že je to nejúěinnější metoda, jak to udělat, nevy
plývá, že nemůžeme sáhnout k jiným metodám tam, kde ta první použitelná není. Ani 
nemůže být vážně sporu o tom, že tam, kde lze určité služby poskytovat jen když se 
všichni jejich poživatelé přimějí k přispění na náklady těchto služeb, protože je nelze 
omezit na ty, kteří za ně platí, že oprávnění použít takovéto donucovací pravomoci by 
měla mít pouze vláda.

Jakákoli náležitá diskuse o způsobu, jímž by se měly činnosti vlády v oblasti 
poskytování služeb regulovat nebo získávání a správa hmotných zdrojů daných k dis
pozici vládě kontrolovat, by vyžadovala další svazek téhož rozsahu, jaký má tento. 
V jediné kapitole se můžeme pokusit pouze o to ukázat na rozsáhlý prostor
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takovýchto zcela legitimních aktivit, které mflže vláda jako správce společných zdrojů 
oprávněné podnikat. Účelem takovéhoto náčrtu nemůže být nic více než zabránit 
dojmu, že vymezením donucovacích činností a monopolu vlády na prosazování 
pravidel správného chování, obranu a vybírání daní na financování jejích činností 
chceme vládu omezit jen na tyto funkce.

I když právě donucovací pravomoci, která vláda má, jsou tím, co jí umožňuje 
získávat prostředky pro poskytování služeb, které nelze poskytovat na obchodním 
základě, nemělo by to znamenat, že jako dodavatel nebo organizátor takovýchto 
služeb by měla být s to donucovací pravomoci používat. Uvidíme, že nutnost spoléhat 
se při získávání financí na donucovací pravomoci ani nutně neznamená, že by ony 
služby měla vláda také organizovat. Skutečnost, že když je organizuje vláda, že je to 
někdy ten nejúčelnější způsob, jak je poskytovat, dozajista neznamená, že jako 
poskytovatel těchto služeb vláda potřebuje nebo by měla požadovat jakékoli atributy 
autority a důstojnosti, jimž se tradičně a správně těší ve svých autoritativních funkcích 
(a které zejména v německé tradici nalezly svůj nejnápadnější výraz v mystice Hoheit 
a Herrschaft (výsosti a panstva)). Vskutku je nejdůležitější, abychom ony zcela 
odlišné úkoly vlády drželi jasně od sebe a nesvěřovali jí v její funkci poskytovatele 
služeb autoritu, kterou jí postupujeme při prosazování práva a při obraně před 
nepřáteli. Není žádný důvod, proč by takováto autorita nebo výlučné právo měly být 
přenášeny na orgány čistě utilitárních služeb svěřené vládě jednoduše proto, že ona 
jediná je může financovat. Nic nelze vytknout tomu, když se tyto orgány berou jako 
čistě utilitární zařízení, užitečné stejně tak jako je užitečný řezník a pekař, avšak ne 
více - a jako poněkud podezřelejší kvůli donucovacím pravomocem, které mohou 
použít na pokrytí svých nákladů. Jestliže se moderním demokraciím často nedaří 
ukázat respekt k právu, jaký mu náleží, pak má stejně tak tendenci nemístně vynášet  
úlohu státu v jeho funkcích poskytovatele služeb a požadovat pro něj v této roli privi
legia, jaká by měl mít pouze jako zastánce práva a řádu.

Kolektivní statky
Účinnost tržního řádu a instituce mnoha vlastnictví spočívá na skutečnosti, že 

výrobci konkrétních statků a služeb budou ve většině případů schopni určit toho, kdo 
bude mít z těchto statků a služeb prospěch a kdo zaplatí jejich náklady. Podmínka, že 
požitky plynoucí z činnosti nějaké osoby mohou být omezeny na ty, kteří jsou za ně 
ochotni zaplatit a že je možné odepřít je těm, kteří nejsou ochotni za ně zaplatit 
(analogicky, že se musí zaplatit za veškeré vzniklé škody), je z velké části dodržena, 
pokud jde o materiální komodity v soukromém majetku: vlastnictví konkrétního 
movitého předmětu vlastníkovi obecně uděluje kontrolu nad většinou prospěšných 
nebo škodlivých účinků jeho užívání. Jakmile však přejdeme od komodit v úzkém 
smyslu k půdě, platí to jen v omezené míře. Často není možné omezit účinky toho, co  
člověk dělá na své vlastní půdě, na tento konkrétní pozemek; a z toho vznikají ony 
"efekty sousedství", které se nebudou brát v úvahu dotud, dokud vlastník musí brát 
v úvahu pouze účinky na svůj majetek. Odtud také pocházejí problémy vznikající 
ohledně znečišťování vzduchu nebo vody a podobně. V těchto ohledech kalkulace

306



jednotlivců, kteří berou v úvahu pouze účinky na svou chráněnou oblast, nebudou 
zajišťovat to vyrovnání nákladů a výnosů, jakého se obecně dosáhne, máme-li co dělat 
s užíváním konkrétních movitých věcí, v nichž pouze sám vlastník pociťuje účinky je
jich užívání.

V některých případech budou podmínky, které trh vyžaduje, aby mohl vykonávat 
svou uspořádávací funkci, splněny pouze vzhledem k některým výsledkům činností 
jednotlivců. Tito jednotlivci budou vcelku stále ještě vedeni cenovým mechanismem, 
i když některé účinky těchto činností budou přetékat na jiné, kteří buď nezaplatili za  
požitky, které dostávají, nebo jim není uhražena škoda, kterou utrpěli. Ekonomové 
v těchto případech hovoří o (pozitivních nebo negativních) externalitách. V dalších 
případech je však buď technicky nemožné, nebo by bylo neúnosně nákladné omezo
vat určité služby na konkrétní osoby, takže lze tyto služby poskytovat pouze pro 
všechny (nebo se budou alespoň poskytovat laciněji a účinnějji, poskytují-li se pro 
všechny). Do této kategorie patří nejenom takové zřejmé případy, jako je ochrana 
proti násilí, epidemiím nebo takovým přírodním silám, jakými jsou povodně nebo 
laviny, nýbrž také četná zařízení pro pohodlí veřejnosti, která dělají život v moderních 
městech snesitelným, většina silnic (kromě některých dálnic, kde je možné vybírat 
mýto), poskytování měr a mnoho dalších druhů informací počínaje pozemkovými kni
hami, mapami a statistikami a konče certifikáty kvality některých zboží a služeb 
nabízených na trhu. V mnoha případech nemusí poskytování takovýchto služeb 
přinést těm, kdo je poskytují, žádaný zisk a trh tudíž tyto služby neposkytuje. Jde 
o pravé kolektivní nebo veřejné statky, pro jejichž poskytování bude nezbytné 
vymyslet nějakou jinou metodu než je metoda prodeje individuálním uživatelům.

Zpočátku by se mohlo myslet, že by donucení bylo pro takovéto účely zbytečné, 
protože uznávání společného zájmu, který lze uspokojit pouze společným jednáním, 
by skupinu rozumných lidí vedlo k tomu, že by se při organizování takovýchto služeb  
dobrovolně spojili a platili za ně. I když je pravděpodobné, že k tomu dojde v rela
tivně malých skupinách, určitě to ale neplatí o velkých skupinách. Tam, kde je zapo
jen velký počet lidí, si však většina jednotlivců, jakkoli mnoho si mohou přát, aby se 
příslušné služby poskytovaly, rozumně řekne, že ve výsledcích nebude žádný rozdíl, 
jestli oni sami budou s přispěním na náklady souhlasit nebo ne. Stejně tak žádný jed
notlivec, který s přispěním souhlasí, nebude mít jistotu, že ostatní přispějí také a že 
bude tudíž cíle dosaženo. Vskutku, každého jednotlivce povedou zcela racionální 
úvahy k tomu, aby odmítnul přispět, i když si přeje, aby všichni ostatní přispěli.3 
Jestliže na druhé straně ví, že donucení může být použito jen tehdy, je-li použito na 
všechny včetně jeho samotného, bude pro něj racionální souhlasit s tím, aby byl 
donucen za předpokladu, že je donucení použito také na ostatní. V mnoha případech 
to bude ten jediný způsob, jímž lze poskytovat kolektivní statky, které si přejí všichni  
nebo si je přeje alespoň většina lidí.

Morálnost tohoto druhu přinucení k pozitivnímu jednání snad není tak zřejmá 
jako morálnost pravidel, která jednotlivcům pouze zabraňují v zasahování do 
chráněných oblastí jiných. Zejména tam, kde si daný kolektivní statek nepřejí všichni  
nebo si ho alespoň nepřeje dost velká většina, vznikají vážné problémy. Přece však 
bude jasně v zájmu různých jednotlivců souhlasit s použitím nuceného vybírání 
prostředků také pro účely, do kterých jim nic není, dokud se budou i ostatní obdobně
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mít k tomu, aby přispěli na cíle, které si tito různí jednotlivci přejí, ale ti ostatní ne. 
Ačkoli to vypadá, jako by se jednotlivci nutili k tomu, aby sloužili účelům, do kterých 
jim nic není, správnější je dívat se na to jako na druh směny: každý souhlasí 
s příspěvkem do společného fondu podle těchže jednotných principů na základě 
srozumění, že jeho přání ohledně služeb, které se mají financovat  z tohoto fondu, bu
dou uspokojena úměrně jeho příspěvku. Dokud může každý očekávat, že z tohoto 
společného fondu dostane služby, které hodnotí výše než to, čím musel přispět, bude 
v jeho zájmu se donucení podřídit. Jelikož v případě mnoha kolektivních statků ne
bude možné ani nepřesně zjišťovat, kdo z nich bude mít prospěch nebo jak velký 
z nich bude mít prospěch, můžeme chtít pouze to, aby každý pociťoval, že v souhrnu 
pro něj mají všechny kolektivní statky, které se mu nabízejí, alespoň takovou hodnotu 
jako příspěvek, který se od něho požaduje.

U mnoha kolektivních statků, které uspokojují potřeby pouze obyvatel konkrétní 
oblasti nebo místa, lze tohoto záměru lépe dosáhnout tak, dostane-li nejenom správu 
služeb, nýbrž také zdanění do rukou spíše místní než centrální autorita. Jestliže ve 
větší části této knihy budeme muset kvůli stručnosti hovořit o vládě v jednotném čísle 
a budeme muset zdůrazňovat, že pouze vláda by měla mít moc vytvářet fondy pomocí 
donucení, nesmí se tomu špatně rozumět tak, že to znamená, že takováto moc by 
měla být soustředěna u jediné centrální autority. Uspokojivé uspořádání nabídky 
kolektivních statků patrně vyžaduje, aby byl tento úkol do značné míry delegován na 
místní a oblastní autority. V rámci této knihy budeme mít jen málo příležitosti roze
brat celý problém centralizace versus decentralizace vlády nebo problém unitární 
vláda versus federalismus. Můžeme zde pouze podtrhnout, že náš důraz na donuco
vání jako na monopol vlády v žádném případě nutně neznamená, že tato donucovací 
moc by měla být soustředěna u jediné centrální vlády. Naopak, delegování všech 
pravomocí, které lze vykonávat místně, orgánům, jejichž pravomoci jsou omezeny na 
toto místo, je pravděpodobně ten nejlepší způsob jak zajistit, že daňové břemeno 
vládních činností a výnosy z nich budou přibližně úměrné.

Během následující diskuse o veřejném sektoru je třeba mít na paměti hlavně dvě 
věci. Tou první je, že v rozporu s častým mlčky přijímaným předpokladem skutečnost, 
že některé služby musejí být financovány nucenými dávkami, v žádném případě ne
znamená, že takovéto služby by měla spravovat vláda. Jakmile je jednou problém fi
nancování vyřešen, často bude efektivnější metodou přenechat organizování a řízení 
takovýchto služeb kompetitivním podnikům a spolehnout se na vhodné metody 
rozvržení fondů, které byly získány donucením, mezi výrobce podle nějaké vyjádřené 
preference uživatelů. Profesor Milton Friedman vyvinul důmyslné schema tohoto 
druhu pro financování vzdělání prostřednictvím bonů, které by se daly rodičům dětí 
a které by rodiče použili na celkové nebo částečné zaplacení za služby poskytované 
školami podle výběru rodičů, což je princip použitelný v mnoha dalších oblastech.4

Druhou důležitou věcí, kterou je třeba mít stále na paměti, je, že jak v případě 
pravých kolektivních statků, tak v některých případech oněch "externalit", které dělají 
z části účinků individuálních činností druh kolektivního statku (nebo kolektivního 
poškození), saháme k podřadné metodě poskytování těchto služeb, protože nejsou 
splněny nezbytné podmínky k tomu, aby se poskytovaly efektivnější tržní metodou. 
Tam, kde budou dané s lužby poskytovány nejefektivněji, když je jejich nabídka řízena
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spontánním tržním mechanismem, bude stále žádoucí spoléhat se na něj a používat 
donucovací metodu centrálního určování pouze pro získávání fondů, avšak stále 
přenechávat organizování nabídky těchto služeb a rozdělování disponibilních 
prostředků mezi různé nabízející tržním silám, jak je to jen možné. A jedním ze 
stálých vůdčích zřetelů při rozhodování se pro techniku uvědomělé organizace, je-li 
pro dosahování konkrétních cílů nezbytná, musí vždy být, že to neděláme způsobem, 
který brání ve fungování spontánního tržního řádu, na němž zůstáváme závislí při 
uspokojování mnoha dalších a často důležitějších potřeb.

Vymezení veřejného sektoru
Má-li vláda výlučné právo na donucování, bude to často znamenat, že je jediná 

schopná poskytovat určité služby, které je třeba financovat nucenými dávkami. To 
však nemusí znamenat, že právo poskytovat takovéto služby by mělo být vyhraženo 
vládě, lze-li nalézt jiné prostředky, jak je poskytovat. Běžné rozlišování mezi veřejným 
a soukromým sektorem se někdy chybně bere tak, jako by znamenalo, že některé 
služby vedle prosazování pravidel správného chování by měly být vyhraženy vládě 
zákonem. Pro to neexistuje odůvodnění. Dokonce i když je za daných okolností pouze 
vláda ve skutečnosti schopna konkrétní služby nabízet, není  žádný důvod k tomu, aby 
se soukromým institucím zakazovalo pokoušet se najít metody, jak poskytovat tyto 
služby bez použití donucovacích pravomocí. Dokonce je důležité, aby způsob, jímž 
vláda takovéto služby poskytuje, nebyl způsobem, který znemožňuje ostatním je 
poskytovat. Mohou být nalezeny nové metody, jak zařídit, aby bylo možné prodávat 
služby, které dříve nešlo omezit na ty, kteří jsou ochotni za ně zaplatit, a tím aby byly 
tržní metody použitelné v oblastech, kde je dříve nebylo možné použít. Bezdrátové 
vysílání rozhlasu je jeden případ: dokud může přenos kterékoli stanice přijímat 
kdokoli, prodej programu konkrétním uživatelům není možný. Avšak technický 
pokrok může docela dobře otevřít možnost omezit příjem na ty, kteří užívají 
konkrétní zařízení, čímž se umožní působení trhu.

To, co se obecně označuje jako veřejný sektor, by se tudíž nemělo interpretovat 
jako soubor funkcí nebo služeb vyhražených vládě; za veřejný sektor by měl být spíše 
považován objem vymezených prostředků daných k dispozici vládě k poskytování 
služeb, které se od ní žádají. V této souvislosti vláda nemusí mít žádnou jinou zvláštní 
moc kromě moci získávat prostředky donucením podle určitých jednotných principů, 
ovšem při spravování těchto prostředků by neměla mít žádná zvláštní privilegia 
a měla by podléhat těmže obecným pravidlům chování a téže potenciální konkurenci, 
jako kterákoli jiná organizace.

Existence takovéhoto veřejného sektoru^ zahrnujícího všechny lidské a materiální 
zdroje dané pod kontrolu vlády a všechny instituce a zařízení, které jsou k dispozici 
a udržují se k obecnému používání, vytváří problémy regulace, které jsou dnes 
určovány zákonodárstvím. "Zákony", které se k tomuto účelu dělají, však mají velmi 
odlišnou povahu ve srovnání s oněmi univerzálními pravidly chování, které jsme až 
dosud pokládali za pravý zákon. Upravují poskytování takových veřejných zařízení 
a jejich užívání soukromýámi osobami, jako jsou silnice a různé další veřejné služby,
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které poskytuje vláda k všeobecnému použití. Nezbytná pravidla budou mít jasné po
vahu spíše organizačních pravidel směřujících ke konkrétním výsledkům než povahu 
pravidel správného chování vymezujících soukromé oblasti; a jejich obsah bude 
hlavně určován spíše ohledem na efektivnost nebo účelnost než na spravedlnost. Jsou 
záležitostí vlády, nikoli vlastního zákonodárství; a ačkoli by vláda měla být při 
stanovování takovýchto pravidel využívání služeb, které poskytuje, vázána určitými 
obecnými požadavky spravedlnosti, jako je vyloučení svévolné diskriminace, základní 
obsah pravidel bude určován hlavně ohledem na účelnost nebo efektivnost služeb, 
které se mají poskytovat.

Dobrým příkladem takovýchto pravidel využívání veřejných insitucí, který se často, 
avšak zavádějícím způsobem cituje jako případ pravidel správného chování, jsou 
pravidla silničního provozu nebo celý systém dopravních předpisů. Ačkoli mají tato 
pravidla také formu pravidel chování, liší se od univerzálních pravidel správného 
chování tím, že nevymezují soukromé oblasti a neplatí univerzálně, nýbrž jen na 
používání určitých zařízení, která poskytuje vláda. (Pravidla silničního provozu 
například neplatí na provoz v soukromém parku, který je pro obecnou veřejnost 
uzavřen).

I když jsou takovéto zvláštní předpisy pro používání zařízení poskytovaných vládou 
veřejnosti nepochybně nutné, musíme se mít na pozoru před existující tendencí 
rozšiřovat toto pojetí regulace na tzv. veřejná místa, která poskytují na obchodním 
základě soukromé podniky. Divadlo v soukromém vlastnictví, továrna, obchodní dům,  
sportoviště nebo budova sloužící obecnému účelu se nestávají veřejným místem 
v přísném slova smyslu tím, že se publikum jako celek zve k jejich použití. 
Nepochybně existuje silný důvod pro ustavení jednotných pravidel, v rámci nichž 
mohou být takováto místa přístupná veřejnosti: je zcela zřejmě žádoucí, aby se při 
vstupu na takováto místa mohlo mít za to, že jsou splněny určitě požadavky na 
bezpečnost a zdraví. Avšak takováto pravidla, která se musejí dodržovat při 
zpřístupňování soukromých institucí obecnému používání spadají do poněkud odlišné 
kategorie ve srovnání s pravidly vytvořenými pro využívání a vedení institucí, které 
poskytuje a udržuje vláda. Jejich obsah nebude určován účelem instituce a jejich 
záměrem bude pouze ochraňovat osoby využívající zařízení instituce tím, že je budou 
informovat o tom, s čím mohou počítat na místě, kam jsou pozvání vstoupil pro své 
vlastní účely a co zde budou smět dělat. Konkrétní majitel bude mít samozřejmě 
volnost přidat k těmto zákonným požadavkům ohledně jakéhokoli místa otevřeného 
obecné veřejnosti své vlastní zvláštní podmínky, za nichž je ochoten přijímat 
zákazníky. A většina těchto zvláštních předpisů, které budou stanoveny pro využívání 
jednotlivých služeb, jež poskytuje vláda, jsou spíše tohoto druhu než obecnými 
zákony.

Nezávislý sektor
Skutečnost, že "veřejný sektor" by neměl být pojímán jako prostor účelů, na jejichž 

sledování má monopol vláda, nýbrž spíše jako prostor potřeb, jejichž uspokojování se 
od vlády požaduje, dokud a pokud nemohou být uspokojeny lépe jinými způsoby, je
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zvláště důležité si připomenout v souvislosti s jiným důležitým problémem, kterého se  
zde můžeme dotknout jen ještě stručněji. I když vláda může být nucena vstoupit tam,  
kde trh v nabídce potřebné služby selhává, použití donucovacích pravomocí vlády 
získat nezbytné prostředky není často jedinou nebo nejlepší alternativou. Může to být  
nejefektivnější prostředek jak poskytovat kolektivní statky v těch případech, kdy je 
potřebuje většina nebo alespoň dostatečně početná část obyvatelstva na to, aby byla 
jejich váha politicky cítit. V každé době však bude existovat mnoho žádaných služeb, 
které mnozí potřebují a které mají všechny charakteristiky kolektivních statků, 
o které však má zájem jen relativně malý počet lidí. Je velkou předností trhu, že 
slouží jak menšinám, tak většinám. Existují některé oblasti, zejména oblasti obykle 
označované jako "kultura", kde se musí jevit dokonce jako pochybné, zda by se 
názorům většiny mělo dovolit, aby získaly převažující vliv nebo aby se názory malých 
skupin přehlížely - jak se to pravděpodobné stane, když se politická organizace stane 
jediným kanálem, jímž se mohou některé záliby projevit. Všechny nové záliby a přání 
jsou nutně nejprve zálibami a přáními několika málo lidí a kdyby jejich uspokojení 
záviselo na souhlasu většiny, mnohé z toho, co by se většina mohla naučit mít ráda 
poté, co se s tím sektaia, by nemuselo být nikdy k dispozici.

Mělo by se připomenout, že dlouho před tím než vláda do těchto oblastí vstoupila, 
mnohé nyní obecně uznávané kolektivní potřeby byly uspokojovány úsilím jednotlivců  
nebo skupin prodchnutým smyslem pro službu veřejnosti, kteří poskytovali 
prostředky pro veřejné účely, jež považovali za důležité. Veřejné školství a veřejné 
nemocnice, knihovny a muzea, divadla a parky nevytvořily nejdříve vlády. A ačkoli 
tyto oblasti, v nichž razili cestu soukromí dobrodinci, převzaly nyní vlády,6 stále ještě 
existuje potřeba iniciativy v mnoha oblastech, jejichž význam se ještě všeobecně 
neuznává a kde není možné nebo žádoucí, aby je převzala vláda.

V minulosti to byly zpočátku církve, avšak později a zejména v anglicky mluvícím  
světě se do značné míry chopily iniciativy nadace a dotace, soukromé asociace 
a bezpočetné soukromé charitativní a dobročinné instituce. Do určité míry měly svůj 
původ v darech rozsáhlých soukromých majetků na různé filantropické účely. Avšak 
mnohé vděčí za svůj vznik idealistům s malými prostředky, kteří zasvětili svůj organi
zační a propagandistický talent určité věci . Nemůže být pochyb o tom, že takovémuto  
dobrovolnému úsilí vděčíme za uznání mnoha potřeb a za objev mnoha metod jejich 
uspokojování, jaké bychom nikdy nemohli očekávat od vlády, a že v některých 
oblastech je dobrovolné úsilí efektivnější a dává příležitost pro využití cenné energie 
a citů jednotlivců, které by jinak zůstaly ležet ladem. Žádná vládní instituce nikdy 
nevymyslila nebo nepřivedla na svět tak efektivní organizaci, jakou jsou Alcoholics 
Anonymous (Alkoholici bez jména). Zdá se mi, že místní úsilí o nápravu dává větší 
naději na řešení naléhavých problémů našich měst než vládní program "obnovy 
měst".7 A takového zvelebování by bylo mnohem více, kdyby zvyk dovolávat se vlády 
a krátkozraké přání použít najednou a všude právě teď viditelné prostředky tak často 
nevedly k tomu, že celé pole obsadí vláda, jejíž často těžkopádné první pokusy pak 
zablokují cestu něčemu lepšímu.

V tomto ohledu je přijímané dělení celého pole na dvě části, na soukromý 
a veřejný sektor, poněkud zavádějící. Jak působivě dokazoval R.C. Cornuelle,8 pro 
zdravou společnost je nejdůležitější, abychom si mezi obchodním a vládním sektorem
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zachovali třetí, nezávislý sektor, který často může poskytovat a mčl by poskytovat 
efektivněji mnohé z toho, o čem si nyní myslíme, Že musí poskytovat vláda. Takovýto 
nezávislý sektor by vskutku mohl v přímé konkurenci s vládou o veřejné služby do 
značné míry zmírnit to nejvážnější nebezpečí plynoucí z činnosti vlády, totiž vytvoření 
monopolu s veškerou mocí a neefektivností monopolu. Jednoduše není pravda, jak 
nám říká J.K. Galbraith, že "státní řízení nemá alternativu".^ Tato alternativa existuje 
a přinejmenším v USA jí lidé vděčí za mnohem více, než jsou si vědomi. Rozvíjet 
tento nezávislý sektor a jeho schopnosti je v mnoha oblastech jediným způsobem jak 
odvrátit nebezpečí, že vláda společenský život naprosto ovládne. R.C. Cornuelle 
ukázal cestu; a jeho optimismus ohledně toho, co by mohl nezávislý sektor dosáh
nout, bude-li se uvědoměle kultivovat a rozvíjet, i když se to může zprvu zdát jako 
iluze, nevypadá přehnaný. Jeho útlá kniha o tomto předmětu se mi zdá být jedním 
z nejslibnějších rozvinutí politických myšlenek v posledních letech. I když by skutečné 
a potenciální úspěchy tohoto nezávislého sektoru byly velmi dobrou ilustrací jednoho 
ze základních tvrzení této knihy, můžeme mu věnovat jen zběžnou pozornost, jelikož 
naším záměrem je hlavně navrhnout účinná omezení pravomocí vlády. Přál bych si, 
abych mohl o tomto předmětu napsat obšírně, i kdyby to bylo jenom proto, abych 
uhrál bod, totiž že mít smysl pro službu veřejnosti nemusí vždycky znamenat žádat 
o jednání vládu nebo o její podporu. Nesmím však odbíhat příliš daleko od vlastního 
předmětu této kapitoly, jímž jsou funkce poskytování služeb, které vláda může určitě 
vykonávat, nejsou jím ty funkce, které na sebe vláda brát nemusí.

Zdanění a velikost veřejného sektoru
Stupeň zájmu různých jednotlivců o různé služby, které poskytuje vláda, se značně 

liší; skutečné dohody mezi nimi bude pravděpodobně dosaženo jen co do objemu 
takových služeb, jež se mají poskytovat, a to za předpokladu, že každý může očekávat, 
že dostane ve službách přibližně tolik, kolik daněmi zaplatí. To by se, jak jsme viděli, 
nemělo interpretovat tak, jako že každý souhlasí s placením nákladů na všechny 
vládní služby, nýbrž spíše tak, že je svolný platit podle těchže jednotných principů za 
služby, které dostává na účet společného fondu. Mělo by to být tudíž rozhodnutí 
o úrovni zdanění, které by mělo určovat celkovou velikost veřejného sektoru.

Je-li však možné dosáhnout racionálního rozhodnutí ohledně služeb, které má 
vláda poskytovat, pouze prostřednictvím dohody o celkovém objemu vládních služeb, 
to jest, prostřednictvím dohody o celkových zdrojích, jež mají být vládě svěřeny, pak 
to předpokládá, že by každý občan hlasující pro konkrétní výdaj měl vědět, že bude 
muset nést svůj předurčený podíl jako náklad. Nicméně celá praxe veřejných financí 
byla vyvinuta ve snaze přelstít daňového plátce a způsobit, aby platil víc, než si je vě
dom, a přimět ho k souhlasu s výdaji ve víře, Že někdo jiný bude nucen za ně zaplatit. 
Dokonce i v teorii veřejných financí se předkládaly všechny možné zřetele pro určení 
principů zdanění kromě toho, který se zdá být v demokracii nejdůležitější: totiž že 
rozhodovací procedura by měla vést k racionálnímu omezení objemu veřejných vý
dajů. To by zřejmě vyžadovalo, aby principy, podle nichž má být daňové břemeno 
rozděleno mezi jednotlivce, byly stanoveny předem a aby kdokoli, kdo hlasuje ve
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prospěch nějakého konkrétního výdaje, věděl, že na něj bude muset přispět předem 
stanovenou sazbou a tak muset být s to vyrovnat zisky s náklady.

Hlavním zájmem veřejných financí však od počátku bylo získávat co největší částky 
s co nejmenším odporem; a to, co mělo být tím hlavním zřetelem, totiž že by metoda 
získávání prostředků měla působit jako kontrola celkových výdajů, se bralo v úvahu 
jen sotva. Avšak metoda zdanění, která podporuje přesvědčení, že "za to zaplatí 
někdo jiný”, spolu s přijetím principu, že každá většina má právo zdaňovat menšiny 
podle pravidel, které se na ní nevztahují (jak je tomu při každé celkové progresi 
daňového břemene), musí vést k neustálému růstu veřejných výdajů nad rámec toho, 
co si jednotlivec skutečně přeje. Racionální a odpovědné rozhodnutí o objemu 
veřejných výdajů prostřednictvím demokratického hlasování předpokládá, že jsou si 
individuální hlasující při každém rozhodnutí vědomi toho, že budou muset za 
stanovené výdaje platit. Když ti, kteří s nějakou položkou výdajů souhlasí, nevědí, že 
za ní budou muset platit a když otázkou, která se zvažuje, je spíše to, na koho je 
možné daňové břemeno svalit, a když většina v důsledku toho pociťuje, že se její 
rozhodování týká výdajů, které se zaplatí z kapsy jiných lidí, výsledkem je, že to není 
výdaj, co se přizpůsobuje disponibilním prostředkům, nýbrž že se najdou prostředky 
k pokrytí výdaje, jenž je určen bez ohledu na náklady. Tento proces nakonec vede ke 
všeobecnému postoji, jenž považuje politický nátlak a donucování ostatních za levný 
způsob jak platit za většinu služeb, které si člověk přeje.

Racionální rozhodnutí o objemu veřejných výdajů se dá očekávat jen tehdy, když 
principy, podle nichž se ocení příspěvek každého člověka, zajistí, že tento člověk při 
hlasování o každém výdaji vezme v úvahu náklady, a tudíž jen tehdy, když každý hla
sující ví, že bude muset přispět ke všem výdajům, které schvaluje, podle předem 
stanoveného pravidla, že ale nemůže přikázat nic, co by se mělo udělat na účet 
někoho jiného. Existující systém má namísto toho zabudovaný podnět k nezodpověd
ným a plýtvavým výdajům.

Tendence veřejného sektoru postupně a neomezeně růst vedla téměř před sto lety 
k formulaci "zákona rostoucích vládních výdajů".lO V některých zemích, jako je Velká 
Britanie, dosáhl nyní růst bodu, kdy podíl národního důchodu kontrolovaný vládou 
činí více než 50 procent. Je to jen důsledek tohoto vnitřně zabudovaného sklonu 
existujících institucí k rozpínání vládní mašinérie; a sotva můžeme očekávat, že tomu 
bude jinak v systému, v nčmž jsou nejprve stanoveny "potřeby" a pak se zajistí fi
nanční prostředky rozhodnutím lidí, kteří jsou většinou v zajetí iluze, že je nebudou 
muset hradit.

I když existuje určitý důvod věřit, že s růstem obecného blahobytu a hustoty oby
vatelstva bude podíl všech potřeb, které lze uspokojit jen kolektivním jednáním, stále 
růst, neexistuje nejmenší důvod věřit, že podíl, který vlády a zejména ústřední vlády 
již kontrolují, vede k hospodárnému využívání zdrojů. To, co obecně přehlížejí ti, 
kteří tomuto vývoji přejí, je, že každý krok v tomto směru znamená přeměnu stále 
větší a větší části spontánního řádu společnosti, jenž slouží měnícím se potřebám jed
notlivcům, na organizaci, která může sloužit pouze konkrétnímu souboru cílů určo
vaných většinou - nebo cílů stále více a více určovaných byrokracií, v jejíchž rukou 
správa oněch prostředků je, neboť tato organizace se stává příliš složitou na to, aby jí 
voliči rozuměli.
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V poslední době se vážně tvrdilo, že existující politické instituce vedou k ne
dostatečnému zajištění veřejného sektoru.11 Je pravděpodobně pravda, že některé 
z těch služeb, které by měla poskytovat vláda, jsou zajištěny neadekvátně. To však ne
znamená, že celkové vládní výdaje jsou příliš malé. Může být docela dobře pravda, že 
tím, že si na sebe vláda vzala příliš mnoho úkolů, zanedbává ty nejdůležitější. 
Nicméně při současném charakteru procedury, pomocí níž se určuje, jaký podíl 
zdrojů by se měl vládě svěřit, bude zřejmě pravděpodobnější, že celkový objem je již 
mnohem větší než kolik většina jednotlivců schvaluje nebo si vůbec uvědomuje. Zdá 
se, že to více  než potvrzují výsledky různých průzkumů veřejného mínění , z nichž ten  
poslední za Velkou Británií ukazuje, že 80 procent všech různých tříd a skupin si 
přeje snížení a pouhých 5 procent z každé věkové skupiny je pro zvýšení míry zdanění 
důchodu - což je jediné daňové břemeno pokud se týče velikosti, o němž měli patrně 
alespoň přibližně přesnou představu.1?

Jistota
Není třeba se zde dále šířit o druhém nesporném úkolu vlády, který by musela 

vykonávat i v "minimálním státě", o úkolu obrany proti vnějším nepřátelům. Spolu 
s celou oblastí vnějších vztahů je třeba se o něm zmínit pouze na připomenutí, jak 
velká je sféra oněch činností vlády, které nemohou být přísně vázány obecnými 
pravidly (nebo třebas jen účinně vedeny zastupitelským shromážděním) a kde 
výkonné orgány musejí dostat dalekosáhle volné pravomoci. V tomto bodě může být 
užitečné si připamatovat, že vždycky právě přání, aby byly ústřední vlády ve svých jed
náních s jinými zeměmi silné, vedlo k tomu, že se jim svěřovaly také další úkoly, které  
by pravděpodobně mohly účinněji vykonávat oblastní nebo místní autority. Hlavní 
příčinou postupné centralizace vládních pravomocí bylo vždy nebezpečí války.

Avšak nebezpečí hrozící od zahraničních nepřátel (nebo eventuelně od domácího 
povstánQ není jediným nebezpečím pro všechny členy společnosti, kterému lze účinně 
čelit jen pomocí organizace s donucovacími pravomocemi. Jen málo lidí zpochybní, 
že pouze takováto organizace si může účinně poradit s takovými přírodními kata
strofami, jako jsou cyklóny, povodně, zemětřesení, epidemie a podobně a udělat 
opatření k jejich včasnému předejití nebo likvidovat jejich následky. Opět se o tom 
zmiňujeme pouze na připomenutí dalšího důvodu, proč je důležité, aby vláda měla 
pod kontrolou materiální prostředky, které může použít velkou měrou volně.

Existuje však ještě další třída společných rizik, u nichž se až do nedávná potřeba 
jednání vlády všeobecně nepřipouštěla a kde výsledkem uvolnění pout místního 
společenství a rozvoje vysoce mobilní otevřené společnosti je, že rostoucí počet lidí už 
není úzce spojen s konkrétními skupinami, s jejichž pomocí a podporou může počítat 
v případě rány osudu. Problémem je zde hlavně osud těch, kteří si z různých důvodů 
nemohou obstarat živobytí na trhu, osud lidí nemocných, starých, fyzicky nebo men
tálně poškozených, vdov a sirotků - to jest všech lidí trpících nepříznivými pod
mínkami, které mohou potkat každého a proti kterým většina jednotlivců nemůže 
sama podniknout adekvátní opatření, ve kterých si však společnost, jež dosáhla určité 
úrovně blahobytu, může dovolit postarat se o všechny.
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Zajištění určitého minimálního příjmu pro každého nebo nějaké dolní hranice, 
pod níž nikdo nemusí spadnout, i když není schopen se o sebe postarat, se zdá být 
nejenom zcela oprávněnou ochranou proti riziku společnému všem, nýbrž je nutnou 
součástí velké společnosti, v níž už jednotlivec nemá specifické nároky vůči členům 
konkrétní malé skupiny, do níž se narodil. Systém, který chce lákat velké počty lidí, 
aby opustili relativní jistotu, kterou jim dalo členství v malé skupině, by asi velmi brzy  
vedl k velké nespokojenosti a prudké reakci, kdyby se ti, kteří první okusili jeho 
výhody, sami ocitli bez pomoci, když bez vlastní viny jejich schopnost vydělávat si na  
živobytí zanikne.13

Je nešťastné, že se snaha zajistit jednotné minimum pro všechny, kteří se o sebe 
nemohou postarat, začala spojovat se zcela odlišným záměrem, totiž zajistit 
"spravedlivé" rozdělení příjmů, které, jak jsme viděli, vede ke snaze zaručovat jedno
tlivcům konkrétní standard, kterého dosáhli. Takováto jistota by byla jasným privi
legiem, které by nebylo možné poskytnout všem, a někomu by bylo možné ho poskyt
nout jen na úkor zhoršení vyhlídek ostatních. Když se prostředky potřebné na tento 
účel získávají všeobecným zdaněním, vede to dokonce k nezamýšlenému účinku, že se  
zvýší nerovnost přesahující stupeň, který je nutnou podmínkou fungování tržního 
řádu; protože na rozdíl od případu, kdy takovéto penze pro staré, invalidní nebo 
závislé lidi vyplácí buď zaměstnavatel jako součást smlouvy o poskytování služby (tj. 
jako druh odložené platby), nebo jsou z dobrovolného či povinného pojištění, nebude 
existovat odpovídající snížení odměny, která se pobírá, když se poskytují služby 
ceněné výše, což vede k tomu, že pokračující placení tohoto vyššího příjmu 
z veřejných fondů poté, co se služby přestaly poskytovat, bude tvořit čistý dodatek 
k vyššímu přijmu, který byl vydělán na trhu.

Dokonce i jen uznání nároku každého občana nebo obyvatele země na určitý 
minimální standard v závislosti na průměrné úrovni bohatství země však znamená 
uznání uričtého druhu kolektivního vlastnictví zdrojů země, které není slučitelné 
s ideou otevřené společnosti a které vytváří vážné problémy. Je zřejmé, že ještě 
dlouhou dobu bude zcela nemožné zajistit adekvátní a jednotný minimální standard 
pro všechny lidské bytosti všude nebo alespoň to, aby se bohatší země pro své občany 
spokojily se standardem, jenž není vyšší, než jaký lze zajistit všem lidem. Avšak 
omezit zajištění minimálního standardu, jenž je vyšší, než univerzálně platný, na 
občany konkrétních zemí, vytváří privilegium a vynucuje si určitá omezení volného 
pobytu lidí přes hranice. Existují samozřejmě další důvody, proč se  takováto omezení 
jeví jako nevyhnutelná, dokud existují jisté rozdíly v národních a etnických tradicích 
(zvláště rozdíly v míře rozmnožování), které zase asi nezmizí, dokud bude omezení 
migrace pokračovat. Musíme se smířit s faktem, že se zde setkáváme s omezením 
univerzálního použití oněch liberálních principů politiky, jaké je kvůli existujícím 
faktům současného světa nevyhnutelné. Tato omezeni nejsou fatální trhlinou v argu
mentaci, neboť z nich pouze plyne, že liberální  principy, podobné jako zejména tole
ranci, je možné důsledně aplikovat jen na ty, kteří se sami liberálními principy řídí 
a nelze je vždy rozšířit na ty, kteří se jimi neřídí. Totéž platí o některých morálních 
principech. Takovéto nutné vyjímky z obecného pravidla tudíž nedávají oprávnění 
k obdobným výjimkám uvnitř oblasti, v níž je možné, aby se vláda liberálními principy 
důsledně řídila.
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Nemůžeme se zde pokoušet rozebírat všechny technické podrobnosti vhodného 
uspořádání aparátu "sociálního zabezpečení", které nerozruší tržní řád nebo neporuší 
základní principy individuální svobody. Pokusili jsme se o to při jiné příležitosti. 14

Monopol vlády na služby
Existují dvě velmi důležité oblasti služeb, v nichž si vlády vyhradily monopol (nebo 

výsadní právo) už tak dávno, že se to začalo považovat za jejich nutný a přirozený 
atribut, ačkoli tyto monopoly nebyly zavedeny ani kvůli prospěchu veřejnosti, ani na 
něj neměly zpětný vliv: výlučné právo vydávat peníze a poskytovat poštovní služby. 
Nebyly zavedeny proto, aby se lidem lépe posloužilo, nýbrž pouze proto, aby se 
zvýšily vládní pravomoci; a výsledkem je, že se veřejnosti slouží nejenom hůře, než 
kdyby tomu bylo jinak, nýbrž, alespoň v případě peněz, veřejnost je při svém každo
denním úsilí vydělat si na živobytí vystavena nebezpečím a rizikům, která jsou neod
dělitelná od politického řízení peněz a kde by brzy objevila způsob, jak jim zabránit, 
jen kdyby směla.

Pokud se týká poštovního monopolu (v USA pouze ohledně dopisů), je třeba říci 
pouze to, že za svou existenci vděčí pouze přání vlády kontrolovat komunikace mezi 
občany a žádné jiné odůvodnění nemá.15 Vláda spoje první nevytvořila, nýbrž 
převzala to, co přineslo soukromé podnikání. Nejen že vláda ani zdaleka neza
bezpečila spoje lépe nebo si zabezpečila alespoň příjem z nich, spoje se v poslední 
době po celém světě neustále zhoršují a stávají se nejenom rostoucím břemenem 
daňových poplatníků, nýbrž i vážným handicapem podnikání. Protože odborové svazy 
státních zaměstnanců objevily, že vláda je tím nejbezmocnějším zaměstnavatelem, 
získaly rostoucí moc všechny vydírat a "nechávat na holičkách" tím, že paralyzují 
veřejný život. Avšak i bez ohledu na stávky a tak podobně se rostoucí neefektivnost 
státních poštovních služeb stala vážnou překážkou efektivního využívání zdrojů. Platí 
na ně také všechny další námitky proti politice provozování různých dalších 
"veřejných zbytečností" v dopravě, spojích a dodávce elektrické energie jako 
monopolu státu, které budeme muset rozebrat později.

Problém vhodného peněžního systému je na druhé straně příliš velký a obtížný na 
to, aby o něm bylo možné v daném kontextu příslušně pojednat.16 Pochopit, o co zde 
jde, vyžaduje zbavit se hluboce zakořeněných zvyků a znovu promyslel velkou část 
teorie peněz. Kdyby zrušení monopolu vlády vedlo ke všeobecnému používání 
různých vzájemně si konkurujících měn, bylo by to samo o sobě zlepšením oproti 
monopolu vlády na peníze, jenž byl bez výjimky zneužíván k okrádání a podvádění 
obyvatel; avšak hlavním účelem zrušení monopolu by bylo podřídit vládu při vydávání 
měny velmi nutné disciplině prostřednictvím hrozby, že ji zastoupí spolehlivější 
emise. V tomto případě by obyčejný občan při svých každodenních transakcích mohl 
používat ten druh peněz, na který je nyní zvyklý, ale kterému může konečně 
důvěřovat. Vláda by tak byla zbavena nejenom jednoho z hlavních prostředků, jak 
poškozovat ekonomiku a omezovat svobodu jednotlivců, nýbrž také jedné z hlavních 
příčin svého neustálého rozpínání. Je samozřejmě nesmysl, aby se od vlády vůbec 
požadovalo "ochraňovat" peníze, které se v zemi používají, proti jakémukoli jinému
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nebezpečí (kromě padělání, které podobně jako každý jiný podvod zakazují obyčejná 
právní pravidla), než je nebezpečí pocházející od vlády samotné: právě proti státu je 
třeba peníze především ochraňovat. Vývozci peněz nebo poskytovatelé nějakého 
jiného druhu peněz a podobně, na něž odpovědní politikové pohotově obracejí 
rozhořčení veřejnosti, jsou ve skutečnosti ti nejlepší hlídací psi, kteří když smějí volně 
provozovat svůj obchod, budou vládu nutit, aby poskytovala poctivé peníze. Devizová 
kontrola a podobně slouží pouze vládě k tomu, aby pokračovala ve svých zločinných 
praktikách konkurovat o zdroje na trhu s občany tím, že utrácí peníze zhotovené 
k tomuto účelu.

Neexistuje žádné odůvodnění pro vytrvale pěstovaný mýtus, že na daném území 
musí existovat jednotný druh peněz nebo zákonného platidla. Vláda mohla svého 
času vykonávat užitečnou funkci, když potvrzovala váhu a ryzost mincí, i když i to 
dělali přinejmenším stejně spolehlivě a poctivě někteří vážení obchodníci. Když však 
panovníci požadovali výsadní právo ražby, bylo to kvůli zisku z rozdílu mezi skuteč
nou a nominální hodnotou mince a proto, aby se podobizna panovníků dostala i do 
nejzapadlejších koutů jejich území a aby se tak obyvatelům ukázalo, komu jsou po
drobeni. Panovníci a jejich následníci toto výsadní právo bezostyšně zneužívali jako 
nástroj moci a okrádání. A navíc, bezmyšlenkovitý převod práva razit mince do 
moderních forem peněz byl požadován pouze jako mocenský a finanční nástroj 
a nikoli z nějakého přesvědčení, že by to bylo ku prospěchu lidí. Britská vláda udělila 
Bank of England v roce 1694 (mírně omezený) monopol na emisi bankovek proto, že 
se za to platilo, a ne proto, že to bylo k obecnému prospěchu. A ačkoli iluze, že 
monopol vlády zajistí zemím lepší peníze než trh, určovala od té doby už napořád 
veškerý vývoj peněžních institucí, skutečností samozřejmě je, že kdekoli nebyl výkon 
této moci omezen nějakým automatickým mechanismem, jakým byl zlatý standard, 
monopol byl zneužíván k okrádání lidu. Studium dějin peněz ukazuje, že žádné vládě, 
která měla přímo kontrolu nad množstvím peněz, nebylo možné trvale věřit, že ji 
nezneužije. Nebudeme mít dobré peníze, dokud jiní nebudou mít volnost nabídnout 
nám lepší peníze než úřadující vláda. Dokud se nezabrání defraudantským praktikám 
tím, že lidé rychle opustí oficiální měnu, vlády bude k takovýmto praktikám znova 
a znova hnát falešná představa, že mohou a tudíž musejí manipulací s penězi 
zajišťovat plnou zaměstnanost, což se dokonce uvádělo jako důvod, proč 
neodvolatelně směřujeme k "plánovanému" nebo "řízenému" hospodářství. Zkušenost 
samozřejmě znovu potvrdila, že je to právě inflační hospodářská politika, k níž vlády 
sahají, co způsobuje nemoc, kterou se snaží léčit; neboť i když se jim může 
momentálně povést nezaměstnanost snížit, je to pouze za cenu mnohem větší 
nezaměstnanosti později.

Obdobné úvahy platí na monopol poskytování dalších služeb,  které vláda, většinou  
místní, může užitečně poskytovat, které však monopolista nejspíše zneužije 
a pravděpodobně k tomu bude skutečně nucen. Nejškodlivějším zlořádem zde není 
to, čeho se veřejnost nejvíce obává, totiž požadovanání přemrštěných cen, nýbrž 
naopak politické donucení k neekonomickému využívání zdrojů. Monopoly 
v dopravě, spojích a dodávce elektrické energie, které nejenom brání konkurenci, 
nýbrž dělají nutnost z politicky určovaných sazebníků, jež jsou určovány domnělými 
úvahami o spravedlnosti, jsou hlavně odpovědné za takové jevy, jako je roztahování
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se mést. To je samozřejmě nevyhnutelný důsledek toho, jestliže se o komkoli, ať už 
se rozhodne bydlet na sebeodlehlejším a sebenepřístupnějšún místě, má za to, že má 
spravedlivý nárok být obsloužen bez ohledu na náklady za tytéž ceny jako ti, kteří žijí 
v centru hustě zabydleného města.

Na druhé straně je pouhou samozřejmostí, aby vláda jako ten, kdo nejvíc utrácí 
a investuje, jehož činnosti nemohou být plně vedeny hlediskem rentability a jenž je fi
nančně velkou měrou nezávislý na stavu kapitálového trhu, rozděloval pokud je to 
prakticky možné, své výdaje v čase tak, aby se uskutečnily tehdy, když soukromé 
investice poklesnou a tím aby používal zdroje pro veřejné instituce s nejmenšími 
náklady a s největším prospěchem pro společnost. Důvody, proč se podle tohoto 
starého receptu ve skutečnosti tak málo postupovalo, sotva jakkoli efektivněji, když se 
stal módou, než když měl na své straně jen několik málo ekonomů, jsou politického 
a administrativního druhu. Přivodit požadované změny v míře vládních investic dost 
rychle na to, aby působily jako stabilizátor a nikoli, jak tomu obvykle je, s takovými 
časovými posuny, že udělají více škody než užitku, by vyžadovalo, aby byl celý 
investiční program vlády stanoven tak, aby tempo jeho plnění mohlo být zvyšováno 
nebo snižováno téměř okamžitě. K tomu, aby se toho dosáhlo, by bylo nutné, aby 
veškeré kapitálové výdaje vlády byly stanoveny určitou průměrnou měrou na ne kratší 
dobu než je pět až sedm let dopředu, a to s výhradou, že to má být pouze průměrné 
tempo. Nazveme-li toto průměrné tempo kapitálových výdajů vlády "tempo 3H, pak 
podle centrální direktivy budou muset všechny rezorty dočasně zvýšit toto tempo o 20 
nebo 40 procent na "tempo 4" nebo "tempo 5" nebo ho o 20 nebo 40 procent snížit na 
"tempo 2" nebo "1". Každému rezortu nebo sekci by bylo známo, že později budou 
muset toto zvýšení nebo snížení vykompenzovat a snažit se nechat dopadnout hlavní 
váhu těchto změn na ty činnosti, kde by byly náklady těchto výkyvů nejmenší a ze
jména, kde by to mělo za následek největší přínos z přizpůsobování se dočasnému 
nadbytku nebo nedostatku práce a ostatních zdrojů. Sotva je třeba zdůrazňovat, jak 
obtížné by bylo efektivní plnění takovéhoto programu nebo jak daleko stále ještě 
jsme od toho, abychom měli ten druh vládního mechanismu, jakého je pro tento úkol 
zapotřebí.

Informace a vzdělání
Toto je rovněž oblast, které se zde můžeme dotknout jen stručně. Čtenář najde 

obsáhlejší pojednání o ní v mé dřívější diskusi o tomto předmětu.17

Informace a vzdělání se samozřejmě navzájem prolínají. Argument pro posky
tování informací a vzdělání na veřejné náklady je v těchto dvou případech podobný, 
není však zcela stejný jako v případě veřejných statků. Ačkoli informace a vzdělání lze 
prodávat konkrétním lidem, ti, kteří nemají ani informace, ani vzdělání nebudou 
často vědět, že by bylo k jejich prospěchu, kdyby je získali; nicméně může být ku 
prospěchu ostatních, aby je mčli. To je zřejmé, pokud jde o znalosti, které jednotlivci 
musejí mít, mají-l i se podřizovat zákonu a účastnit se demokratických procedur vlády. 
Avšak tržní proces, i když je to jeden z nejúčinnějších nástrojů předávání informací, 
bude rovněž fungovat efektivněji, bude-li přístup k určitému druhu informací volný.
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Také užitečné znalosti, jaké jsou obsažené ve statistikách, pozemkových knihách 
apod., které by mohly jednotlivcům pomoci v jejich úsilí, vznikají jako vedlejší pro
dukt procesu vládnutí nebo je může získávat jen vláda. A opět, mnohé znalosti, jak
mile se jednou získají, už nejsou ze své povahy vzácným statkem a bylo by možné dát 
je ke všeobecnému použití za zlomek nákladů na jejich první získání. To není nutné 
platný argument pro to, aby se jejich rozdělování svěřilo vládě: určitě bychom si 
nepřáli, aby vláda získala dominantní postavení v distribuci zpráv; a udělení 
monopolu na bezdrátové vysílání vládě v některých zemích je pravděpodobně jedním 
z nejriskantnějších politických rozhodnutí, jaká se v moderní době udělala.

I když je však často velmi pochybné, zda je vláda tím nejefektivnějším orgánem 
distribuce konkrétního druhu informací a i když existuje nebezpečí, že když si vláda 
plnění tohoto úkolu obsadí, může zabránit ostatním, aby jej vykonávali lépe, bylo by 
obtížné tvrdit, že by vláda do této oblasti neměla vstupovat vůbec. Reálným pro
blémem je, v jaké formě a v jakém rozsahu by vláda měla takovéto služby poskytovat.

Co se týká vzdělání je prvním argumentem ve prospěch jeho vládní podpory to, že 
děti ještě nejsou odpovědnými občany a nelze o nich mít za to, že vědí, co potřebují, 
a nerozhodují o zdrojích, které by mohly věnovat na získání znalostí; a že rodiče 
nejsou vždy schopni nebo ochotni investovat do vzdělání dětí tolik, aby výnosy 
z tohoto neuchopitelného kapitálu odpovídaly výnosům z hmotného kapitálu. Tento 
argument platí pouze na děti a nezletilé. Pojí se však k němu další faktor, který platí 
také na dospělé, totiž že vzdělání může vzbudit v těch, kteří ho dostávají, schopnosti, 
o nichž nevěděli, že je mají. Také zde to může být často ten případ, že jedině tehdy, 
když se jednotlivci během prvních stádií pomůže, bude schopen rozvinout svůj 
potenciál vlastní iniciativou dále.

Silný argument ve prospěch vládního financování alespoň základního vzdělání však 
neznamená, že vláda by měla toto vzdělání také řídit a ještě méně to znamená, že by 
vláda měla dostat na vzdělání monopol. Alespoň pokud jde spíše o základní vzdělání 
než o odbornou výchovu, velké přednosti vůči existujícímu systému má návrh profe
sora Miltona Friedmana zmíněný výše,18 aby se rodičům dávaly bony, jimiž by mohli 
platit za vzdělání svých dětí ve školách podle jejich vlastního výběru. Ačkoli by byl 
rodičovský výběr omezen na počet škol vyhovujících určitému minimálnímu stan
dardu a bony by plně hradily poplatky jenom za některé z nich, systém by měl velkou 
výhodu před školami řízenými autoritou státu v tom, že by rodičům umožňoval platit 
dodatečné náklady na zvláštní preferovanou formu vzdělání. Při zvláštní odborné vý
chově atd., kde vznikají problémy poté, co studenti dosáhli věku, kdy se rozhodují 
sami, nabízí alternativu a pravděpodobně lepší možnosti systém půjček studentům, 
jež jsou splatné z jejich vyšších výdělků, k nimž takováto výchova vede, systém, který 
vyvinul Mr. Richard Cornuelle’s United Student Aid Fund, Inc.19

Další kritické problémy
O mnoha dalších důležitých problémech z oblasti legitimní politiky vlády, které by 

bylo třeba probrat třebas jen ve zběžném přehledu, se zde můžeme jen sotva zmínit. 
Jedním z nich je potvrzování kvality některých zboží a služeb vládou nebo někým

319



jiným, které může zahrnovat také určitý druh licencí vydávaných vládou k výkonu 
konkrétních činností. Sotva lze popírat, že spotřebitelův výbér se značně usnadní 
a fungování trhu zdokonalí, jestliže se zařídí, aby neodborník mohl poznat, že ti, kteří 
nabízejí služby, mají věci jistých kvalit nebo schopnosti, i když není v žádném případě 
zřejmé, že pouze vláda má o požadované důvěře rozhodovat. Stavební předpisy, 
zákony o čistotě potravin, certifikáty k určitým profesím, omezení prodeje některých 
nebezpečných zboží (jako jsou zbraně, výbušniny, jedy a drogy) a dále některé 
bezpečnostní a zdravotní předpisy pro provoz takových veřejných institucí, jako jsou 
divadla, sportoviště atd. určitě napomáhají uvážlivému výběru a  někdy pro něj mohou 
být nepostradatelné. To, že zboží nabízené k lidské spotřebě vyhovuje určitým mini
málním hygienickým požadavkům jako např. že vepřové maso není trichinózní nebo 
mléko tuberkulózní, nebo to, že když se někdo označí termínem, např. lékař, jemuž 
se všeobecně rozumí tak, jako že to znamená určitou jeho schopnost, že tuto schop
nost skutečné má, nej efektivněji zajistí některá obecná pravidla platná pro všechny, 
kteří takovéto zboží nebo služby nabízejí. Pravděpodobně je pouze otázkou účelnosti, 
zda bude stačit mít obecně srozumitelný způsob, jak mohou být takováto zboží 
a služby označovány nebo zda prodej takovéhoto zboží povolit jen tehdy, bude-li 
takto potvrzeno. Pro zachování vlády zákona a fungování tržního řádu je zapotřebí 
pouze to, aby každý, kdo vyhoví předepsaným normám, měl právní nárok požadovat 
předepsané potvrzení, což znamená, že kontrola prováděná autoritami povolujícími 
prodej zboží nebo služeb se nesmí používat k regulaci nabídky.

Problém, který vyvolává obzvláštní potíže, je problém regulace vyvlastňování nebo 
nuceného odkupu, což je právo, které vláda k výkonu některých svých žádoucích 
funkcí patrně potřebuje. Přinejmenším pro účely poskytování vhodného komu
nikačního systému je  toto právo asi nepostradatelné a zdá se, že pod názvem "výsadní 
oblast" se vládám poskytovalo odjakživa.20 Dokud je udělení takovýchto pravomocí 
přísně omezeno na případy, které lze určit obecnými právními pravidly, dokud se 
musí vyplácet náhrada v plné hodnotě a rozhodnutí správních autorit podléhá kon
trole nezávislých soudů, takovéto pravomoci nemusejí fungování tržního procesu 
nebo princip vlády zákona vážně narušovat. Nechceme však popírat, že v této souvi
slosti vzniká konflikt, který je na první pohled zřejmý, totiž konflikt mezi základními 
principy řádu svobody jednotlivce a tím,co se jeví jako nesporné nezbytnosti vládní 
politiky a že nám stále ještě chybí adekvátní teoretické principy uspokojivého řešení 
některých problémů, které na tomto poli vznikají.

Existují pravděpodobně také oblasti, v nichž vláda soukromému jednotlivci ještě 
neposkytla tu ochranu, kterou potřebuje, má-li nejefektivněji sledovat své cíle a k nej
většímu prospěchu společenství. Jednou z nejdůležitějších se zdá být ochrana 
soukromí a ústraní, což je problém, který do akutní podoby vyrostl až s novodobým 
růstem hustoty obyvatelstva a k jehož řešení se až doposud vládě zcela jasně 
nepodařilo poskytnout nebo prosadit vhodná pravidla.21 Vymezení některých 
takovýchto oblastí, v nichž je jednotlivec chráněn před zvědavostí sousedů nebo i před 
zástupci veřejnosti vůbec, jako je tisk, se mi zdá důležitým požadavkem skutečné svo
body.

Nakonec musíme čtenáři ještě jednou připomenout, že kvůli omezení diskuse 
o těchto problémech na zvládnutelné rozměry bylo nutné diskutovat o nich z hlediska
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unitární, ústřední vlády. Nicméně jedním z nejdůležitějších závěrů, který by měl být 
z našeho obecného přístupu vyvozen, je, že je žádoucí mnoho těchto funkcí převést 
na oblastí nebo místní autority. Vskutku by bylo třeba říci toho hodně ve prospěch 
toho, aby ať už jakákoli nejvyšší autorita byla zásadně omezena na úkol prosazovat 
právo a řád vůči všem jednotlivcům, organizacím a rezortním vládním orgánům a ve 
prospěch toho, aby se veškeré poskytování pozitivních služeb přenechalo menším 
vládním organizacím. Většina funkcí vlády v oblasti poskytování služeb by se 
pravděpodobně vykonávala a řídila efektivněji, kdyby místní vlády musely v pod
mínkách zákona, který by nemohly měnit, o místní obyvatele konkurovat. Bylo poli
továníhodnou nutností, že se ústřední vlády udělaly silné kvůli úkolu obrany proti 
vnějším nepřátelům, což přivodilo situaci, kdy se stanovování obecných pravidel 
a poskytování konkrétních služeb svěřilo do těchže rukou s následkem, že se tyto dvě 
funkce začaly stále více směšovat.

Poznámky
• Citace ze .záhlaví kapitoly je převzata z řeči WILLIAMA PITTA k dolní sněmovně dne 14. ledna 1766, 

Parliamentary History of England (London, 1813), sv. 16. Stojí za to poznamenat, že Pittovi se v té době 
zdálo, že mezi předměty, které projednává parlament, pouze daňová opatření znamenají donucování 
soukromých osob, jelikož ostatní závazná pravidla chování sestávají hlavně ze zvykového práva a nikoli 
ze zákonů vytvořených parlamentem a jsou tudíž patrně mimo normální starost orgánu zabývajícího se 
hlavně vládou a ne tvorbou zákonů.
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které jsem vyjádřil v The Constitution of Liberty (s. 300) a které se týkaly vlivu univerzální státní 
zdravotní služby na svobodu soukromého jednotlivce, smutně potvrdil článek D. Goulda, "Lékařské 
tajemství ať jde k čertu* publikovaný v New Statesman 3. března 1967, v němž se píše, že

nejlepší by bylo poslat naše zdravotní karty na ministerstvo zdravotnictví řekněme jednou za rok 
a všechny informace z nich dát do počítače. Navíc by na těchto kartách ... měla být naše zaměst
nání, minulá a současná, naše cesty, naši příbuzní, zda a co kouříme a pijeme, co jíme a nejíme, 
kolik vyděláváme, jaký druh cvičení provozujeme, kolik vážíme, kolik měříme, snad by tam mohly 
být i výsledky psychologických testů a mnoho dalších důvěrných podrobností..

Správné záznamy, analyzované počítačem, ... by dokonce mohly odhalit lidi, kterým by se 
nemělo dovolit řídit motorové vozidlo nebo sedět ve vládě! Ó! A co posvátná svoboda jed
notlivce? Svoboda, to je to poslední. Přežíváme jako komunita nebo vůbec ne a lékaři jsou dnes 
stejně takoví sluhové státu jako jejich pacienti. Zanechme toho humbuku a připusťme si, že 
všechna tajemství jsou špatná tajemství.

322



KAPITOLA XV

Politika vlády a trh

Čisté tržní hospodářství předpokládá, že vláda jakožto aparát společenského 
donucení a nátlaku je tu kvůli tomu, aby zachovávala fungování tržního systému, že 
nedělá nic, co by jeho fungování bránilo a že jej ochraňuje před neoprávněnými 
zásahy jiných lidí.

Ludwig von Miscs*

Výhody konkurence nezávisejí na tom, je-li "dokonalá"1

Za jistých podmínek přivodí konkurence alokaci zdrojů pro výrobu různých zboží 
a služeb, která povede k produkci takové konkrétní kombinace výrobků vůbec, jakou 
by mohla přivodit jediná mysl, která by znala všechna ona fakta skutečně známá 
pouze všem lidem dohromady a která by byla plně schopná využít tyto znalosti tím 
nejefektivnějším způsobem. Zvláštní případ, v němž tyto výsledky z konkurenčního 
tržního procesu plynou, byl pro mnoho teoretických ekonomů intelektuálně tak 
uspokojivý, že měli tendenci brát ho jako paradigma. Důvody pro konkurenci byly 
v důsledku toho formulovány tak, jako kdyby byla konkurence žádoucí proto, že 
těchto výsledků dosahuje pravidelně nebo dokonce, jako kdyby byla žádoucí, jen když 
jich dosahuje skutečně. Avšak od toho zakládat argumentaci ve prospěch trhu na 
tomto zvláštním případě "dokonalé" konkurence není daleko k tomu uvědomit si, že 
je to něco mimořádného, k čemu se přibližujeme jen v několika málo případech a že 
v důsledku toho, kdyby důvody pro konkurenci spočívaly na tom, čeho konkurence 
dosahuje za těchto zvláštních podmínek, by důvody pro ní jako pro obecný princip 
byly vskutku slabé. Kladení zcela nerealistických, přemrštěných měřítek toho, čeho by 
měla konkurence dosahovat, tudíž často vede k mylně nízkému hodnocení toho, čeho 
skutečně dosahuje.

Tento model dokonalé konkurence spočívá na tom, že se předpokládají 
skutečnosti, které kromě několika málo sektorů ekonomického života neexistují a 
v mnoha sektorech není v naší moci, abychom je vytvořili a často by ani nebylo 
žádoucí je vytvořit, i kdybychom mohli. Klíčovým předpokladem, na němž je tento 
model založen, je, že velký počet výrobců může jakékoli zboží nebo službu, které se 
významně liší od ostatních, většině spotřebitelů nabízet při stejných nákladech s tím 
výsledkem, že žádný z výrobců nemůže uvědoměle určovat cenu, protože kdyby se 
některý pokusil změnit něco více než své mezní náklady, bylo by v zájmu ostatních, 
aby nabídli nižší cenu než on. Tento ideální případ, v němž je pro každého 
konkurenta cena daná a kde ho budou jeho zájmy podněcovat, aby svou výrobu
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zvyšoval dotud, dokud se mezní náklady nerovnají ceně, se začal považovat za model 
a používal se jako měřítko, jímž se posuzovaly úspěchy konkurence.

Je pravda, že kdybychom mohli takovýto stav přivodit, bylo by žádoucí, aby se 
výroba každého zboží rozšiřovala až do bodu, kde se ceny rovnají mezním nákladům, 
protože dotud, dokud se mezní náklady ceně nerovnají, další růst výroby dané 
komodity by znamenal, že potřebné výrobní faktory by zde byly využity efektivněji než 
jinde. To však neznamená, že tam, kde musíme proces konkurence použít k nalezení 
toho, co různí lidé potřebují a co jsou schopni dělat, jsme zároveň v situaci, že 
můžeme přivodit ideální stav nebo že výsledky třebas i "nedokonalé" konkurence 
nebudou lepší ve srovnání s jakýmkoli stavem, který můžeme přivodit jakoukoli  jinou 
známou metodou, např. centrálním řízením.

Zcela zřejmě není ani žádoucí, ani možné, aby každé zboží nebo službu, které se 
významně liší od ostatních, vyráběl velký poěet výrobců nebo aby vždy existoval velký 
počet výrobců schopných vyrábět jakoukoli konkrétní věc při stejných nákladech. 
Zpravidla bude v každé době existovat nejenom optimální velikost výrobní jednotky, 
pod níž a nad níž budou náklady růst, nýbrž také zvláštní výhody plynoucí 
z dovednosti, umístění, tradic atd., které budou mít jenom některé, ale ne všechny 
podniky. Často jen několik málo podniků nebo třeba jen jeden podnik bude schopen 
nabízet takové množství konkrétního zboží, jaké lze prodávat za ceny pokrývající jeho 
náklady, které mohou být levnější než ceny jakékoli jiné firmy. V tomto případě těch 
několik málo firem (nebo jediná firma) nebude nuceno snižovat své ceny až 
k mezním nákladům nebo vyrábět takové množství svého produktu, jaké lze prodávat 
pouze za ceny pokrývající právě jeho mezní náklady. Jejich zájmy budou mít firmu 
pouze k tomu, aby držela ceny pod tou úrovní, při níž by se noví výrobci pokusili 
vstoupit na trh. V rámci tohoto prostoru by takovéto firmy (nebo takováto firma) 
měly vskutku volnost počínat si jako monopolisté nebo oligopolisté a stanovovat své 
ceny (nebo množství vyráběných statků) na úrovni, která by jim přinášela nejvyšší 
zisky, omezeny by byly pouze stálým zřetelem k tomu, že tyto ceny (nebo kvantity) 
musejí být dostatečně nízké na to, aby udržely ostatní mimo trh.

Ve všech takovýchto případech by vševědoucí diktátor mohl vskutku zdokonalit 
využití disponibilních zdrojů tím, že by od firem požadoval, aby rozšiřovaly výrobu 
dotud, dokud ceny nebudou právě pokrývat mezní náklady. Podle tohoto měřítka, 
které obvykle používají někteří teoretikové, je většina trhů existujícího světa 
nepochybně velmi nedokonalých. Avšak pro všechny praktické problémy je toto 
měřítko naprosto bezvýznamné, protože spočívá na srovnání nikoli s nějakým jiným 
stavem, kterého by bylo možné nějakým známým postupem dosáhnout, nýbrž se 
stavem, kterého by bylo možné dosáhnout, kdyby určitá fakta, která nemůžeme 
měnit, byla jiná než ve skutečnosti jsou. Používat jako měřítko, jímž poměřujeme 
skutečný výkon konkurence, hypotetické uspořádání rukou vševědoucího diktátora 
připadá jako přirozené ekonomovi, jehož analýza se musí opírat o fiktivní 
předpoklad, že zná všechna fakta, která určují řád trhu. Neposkytuje nám však platný 
test, který by bylo možné smysluplně použít na úspěšnost praktické hospodářské 
politiky. Testem by neměl být stupeň přiblížení se k nedosažitelnému výsledku, nýbrž 
mělo by jím být to, zda výsledky dané hospodářské politiky jsou lepší nebo horší než 
výsledky jiných disponibilních postupů. Reálným problémem je to, jak daleko
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můžeme zvyšovat efektivnost nad úroveň, která existovala dříve, nikoli to, jak blízko 
se můžeme dostat k tomu, co by bylo žádoucí, kdyby fakta byla jiná.

Tímto měřítkem posuzování výkonu konkurence nesmí být jinými slovy 
uspořádání, jež by mohlo být dílem někoho, kdo úplně zná veškerá fakta, nýbrž 
pravděpodobnost, kterou může zajistit pouze konkurence, že různé věci budou dělat 
ti, kteří takto vyrobí více toho, co jiní chtějí, než by jinak vyrobili.

Konkurence jako způsob objevování
Konkurence je zcela obecně jak uvnitř ekonomické oblasti, tak mimo ní 

postupem, který má smysl použít, jestliže předem nevíme, kdo bude nejlepší. Stejně 
tak jako při zkouškách nebo při sportovních závodech, tak i na trhu nám však řekne 
jenom to, kdo si vedl nejlépe při konkrétní příležitosti a nikoli nutně to, že si každý 
vedl tak jak si mohl vést - ačkoli je také jedním z nejúčinnějších bičů k dosažení 
úspěchu. Bude vytvářet podnět být lepší než další nejlepší, je-li však tento další 
nejlepší daleko pozadu, pak prostor, v jehož rámci bude mít ten lepší volnost se 
rozhodnout, nakolik se má namáhat, může být velmi široký. Jenom když se mu ten 
další nejlepší lepí na paty a on sám neví, nakolik je opravdu lepší, uvidí, že je nutné 
namáhat se naplno. A nejenom když jsou schopnosti více méně plynule odstupňovány 
a každý se úzkostlivě snaží umístit se tak dobře, jak jen může, bude každý udržován v 
napětí a bude se ohlížet dozadu, jestli ho ten další nejlepší nedohání.

Konkurence je tudíž podobně jako experimentování ve vědě nejprve a především 
způsobem objevování. Nemůže jí dát zadost žádná teorie, která vychází 
z předpokladu, že fakta, která mají být objevena, jsou již známá.2 Neexistuje žádný 
předem určený prostor známých nebo "daných" faktů, která se vždy všechna vezmou 
v úvahu. To jediné, v co můžeme doufat, že zajistíme, je postup, který vcelku nejspíše 
přivodí situaci, za níž se vezme v úvahu více potenciálně užitečných objektivních 
faktů, než by se vzalo při jakémkoli jiném postupu, který známe. Je to okolnost, která 
tak při výběru žádoucí politiky odnímá význam veškerému hodnocení výsledků 
soutěže, které vychází z předpokladu, že všechna relevantní fakta jsou známá nějaké 
jediné mysli. Skutečným problémem je, jak můžeme nejlépe napomoci optimálnímu 
využití znalostí, dovedností a příležitostí získat znalosti, které jsou rozptýlené mezi 
stovkami tisíců lidí, avšak ve svém celku nejsou dány nikomu. Na konkurenci se 
musíme dívat jako na proces, v němž lidé získávají a komunikují znalosti; brát ji tak, 
jako kdyby všechny tyto znalosti měla na začátku k dispozici nějaká jediná osoba, 
znamená udělat z  ní nesmysl. A je s tejně tak nesmyslné posuzovat konkrétní výsledky 
konkurence nějakou předem hotovou představou o produkci, kterou "by měla" 
přinést, jako by bylo posuzovat výsledky vědeckého experimentování jejich souhlasem 
s tím, co se očekávalo. Jak to platí o výsledcích vědeckého experimentování, hodnotu 
výsledků můžeme posuzovat pouze podle podmínek, za nichž se experiment vedl, 
nikoli podle výsledků. O konkurenci tudíž nelze říci o nic víc než o jakémkoli jiném 
druhu experimentování, že vede k maximalizaci jakýchkoli měřitelných výsledků. Za 
příznivých podmínek vede pouze k využití více dovedností a znalostí než jakýkoli jiný 
známý postup Ačkoli každé úspěšné využití dovedností a znalostí je možné považovat
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za přínos a tudíž každý dodatečný akt směny, v němž obě strany dávají přednost 
tomu, co dostávají, před tím, co dávají, lze považovat za výhodu, nikdy nemůžeme 
říci, o jaký celkový objem vzrostl lidem čistý výnos. Nemáme co dělat s měřitelnými 
nebo sčitatelnými veličinami, nýbrž musíme jako možné optimum přijmout výsledky 
oněch obecných podmínek, které nejspíše povedou k objevu největšího počtu 
příležitostí.

To, jak bude nějaký jednotlivec jednat pod tlakem konkurence, s jakými 
konkrétními okolnostmi se za takovýchto podmínek setká, neví předem ani on a tím 
méně to může vědět kdokoli jiný. Je tudíž doslova nesmyslné chtít od něho, aby 
jednal tak, jako "kdyby" konkurence existovala nebo jako kdyby byla dokonalejší než 
je. Uvidíme zejména, že jedním z hlavních zdrojů omylu na tomto poli je představa 
odvozená z fiktivního předpokladu, že "nákladové křivky" jednotlivců jsou objektivně 
daným faktem zjistitelným průzkumem a ne něčím, co lze určit jen na základě jeho 
znalostí a úsudků - znalostí, které budou zcela jiné, jedná-li na vysoce konkurečním 
trhu ve srovnání s tím, jaké by byly, kdyby byl jediným výrobcem nebo jedním z mála 
výrobců.

Ačkoli je vysvětlení výsledků konkurence jedním z hlavních záměrů ekonomické 
teorie (nebo katallaxi), fakta, která jsme vzali v úvahu, značně omezují rozsah, 
v němž tato teorie může předpovídat konkrétní výsledky konkurence za toho druhu 
situace, o který máme zájem. Konkurence má vskutku cenu přesně proto, že je 
procesem objevování, který bychom nepotřebovali, kdybychom mohli výsledky 
předvídat. Ekonomická teorie může osvětlit působení tohoto procesu objevování tím, 
že zkonstruuje modely, v nichž se předpokládá, že teoretik má veškeré znalosti, které 
vedou všechny možné jednotlivce, jejichž interakce tento model zobrazuje. Tento 
model nás zajímá jenom proto, že nám říká, jak bude systém tohoto druhu pracovat. 
Jsme však nuceni aplikovat ho na skutečné situace, za nichž ony znalosti jednotlivostí 
nemáme. To, co může ekonom sám udělat, je odvodit z duchovních modelů, v nichž 
předpokládá, že může jaksi nahlédnout všem jednotlivým hráčům do karet, určité 
závěry o obecném charakteru výsledku, závěry, které snad může být schopen testovat 
na uměle zkonstuovaných modelech, které jsou však zajímavé pouze v případech, 
v nichž je testovat nemůže, protože nemá ty znalosti, jež by potřeboval.

Nejsou-li faktické požadavky "dokonalé" konkurence splněny, 
není možné mít firmy k tomu, aby jednaly tak, "jako kdyby" existovala

Konkurence se jako proces objevování musí spoléhat na vlastní zájem výrobců, to 
jest, musí jim umožnit využívat jejich znalostí pro jejich účely, protože nikdo jiný 
nemá informace, na nichž musejí zakládat své rozhodování. Tam, kde podmínky 
"dokonalé" konkurence splněny nejsou, bude pro některé výrobce rentabilní prodávat 
své výrobky za ceny převyšující jejich mezní náklady, ačkoli stále ještě mohli 
prodejem za nižší ceny dosahovat adekvátního zisku. Právě proti tomu mají námitky 
ti, kteří považují podmínky dokonalé konkurence za měřítko. Tvrdí, že by se výrobci 
za takovýchto podmínek měli mít k tomu, aby jednali tak, jako kdyby dokonalá 
konkurence existovala, ačkoli jejich vlastní zájem by je k tomu neměl. My se však
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spoléháme na vlastní zájem proto, že jenom jeho prostřednictvím můžeme výrobce 
podněcovat k využívání znalostí, které nemáme, a k jednání, jehož účinky mohou 
určovat pouze oni. Nemůžeme spoléhat na jejich vlastní zájem nalézt 
nejekonomičtější metodu výroby a zároveň jim nedovolit, aby vyráběli druhy 
a kvantity zboží pomocí metod, které jejich zájmům nejlépe slouží. Podnět ke 
zdokonalování způsobu výroby bude často záležet na faktu, že tomu, komu se to 
podaří jako prvnímu, to přinese dočasný zisk. Mnohá zdokonalení výroby vznikla díky 
tomu, že každý o takovéto zisky usiluje, i když ví, že budou pouze dočasné a že 
potrvají jenom do té doby, pokud bude v čele.

Kdyby byly budoucí náklady každého výrobce (a zejména mezní náklady každého 
jeho dodatečného vyrobeného množství) objektivně zjistitelnou veličinou, která by 
mohla být nějakou dozorčí autoritou jednoznačně určena, mohlo by mít smysl 
požadovat, aby se výrobci měli k tomu, aby prodávali za mezní náklady. I když jsme 
však v teorii navyklí argumentovat tak, jako kdyby náklady byly "datem", to jest danou 
znalostí, nejnižší náklady, za něž lze nějakou věc prodávat, jsou přesně takové, jaké si 
přejeme, aby konkurence objevila. Nezná je nutně kdokoli, nýbrž ten, komu se 
podařilo je objevit - a často dokonce nebude ani vědět, čím to je, že může vyrábět 
levněji než ostatní.

Není tudíž  také obecně možné, aby někdo zvenčí objekt ivně určil, zda velký rozdíl 
mezi cenou a náklady, jenž se projevuje ve vysokých ziscích a je dán nějakým 
zdokonalením techniky nebo organizace, je pouhým "adekvátním" výnosem 
z investice. "Adekvátní" v této souvislosti musí znamenat výnos, jehož očekávání 
postačovalo k tomu, aby odůvodnilo podstoupené riziko. V technicky vyspělé výrobě 
náklady na konkrétní výrobek zcela obecně nebudou ojektivně zjistitelným faktem, 
nýbrž budou do značné míry záviset na mínění výrobce ohledně pravděpodobného 
budoucího vývoje. Úspěch individuálního podniku a jeho dlouhodobá efektivnost 
budou záviset na stupni správnosti očekávání, která se odrážejí v podnikatelově 
odhadu nákladů.

To, zda by firma, která vložila velké investice do zdokonalení svého zařízení, měla 
ihned rozšířit výrobu do bodu, kde ceny poklesnou k novým mezním nákladům 
výroby, bude tudíž záviset na úsudku o pravděpodobnosti budoucího vývoje. Zcela 
jasně je žádoucí, aby se do nového a efektivnějšího zařízení prováděly určité investice, 
které budou rentabilní jen tehdy, jestliže po nějakou dobu po jejich uvedení do 
provozu zůstanou ceny nad úrovní provozních nákladů dosavadního zařízení. 
Výstavba nového zařízení bude odůvodněná jen tehdy, jestliže se očekává, že ceny, za 
něž se výrobek může prodávat, zůstanou dostatečně vysoko nad mezními náklady, aby 
poskytly nejenom amortizaci vloženého kapitálu, nýbrž také uhradily riziko jeho 
zavádění. Kdo může říci, jak velké se toto riziko zdálo nebo se mělo zdát těm, kteří se 
první rozhodli zařízení zbudovat? Podstupování takovýchto rizik by se jasně 
znemožnilo, kdyby se poté, co se riskantní čin ukázal být úspěšným, od firmy 
požadovalo, aby snížila ceny na úroveň, která by se pak jevila jako její dlouhodobé 
mezní náklady. Konkurenční zdokonalování výrobních technik spočívá velkou měrou 
na snaze každého získat dočasné monopolní zisky, dokud je v čele; a ten úspěšný do 
značné míry právě z těchto zisků čerpá kapitál pro další zdokonalování.
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Není ani nerozumné, že v těchto situacích bude některé přínosy, které by výrobci 
mohli nabídnout spotřebitelům, stále ještě lépe zajišťovat výrobce s novým zařízením 
než kdokoli jiný a že je to vše, co můžeme žádat, dokud se spoléháme na využití jeho 
znalostí. Nedělat ve svůj prospěch co možná nejvíce nelze považovat za přečin ve 
svobodné společnosti, v níž si každý smí zvolit způsob, jak zaměstná sebe a svůj 
majetek.

Zcela mimo praktické obtíže zjišťování, zda takovýto de facto monopolista 
rozšiřuje svou výrobu až do bodu, v němž ceny budou právě jen pokrývat mezní 
náklady, není vůbec jasné, že požadavek, aby to tak udělal, lze smířit s obecnými 
principy správného chování, na nichž tržní řád spočívá. Pokud je jeho monopol 
výsledkem jeho vynikající dovednosti nebo toho, že má nějaký výrobní faktor 
jedinečně vhodný pro příslušný produkt, sotva by to bylo spravedlivé. Přinejmenším 
dokud nedovolíme lidem, kteří mají zvláštní dovednosti nebo jedinečné předměty, 
aby je vůbec používali, bylo by paradoxní, aby se od nich požadovalo, aby je používali 
v co možná největším rozsahu, jakmile je použijí pro komerční účely. Nemáme o nic 
větší oprávnění komukoli předepisovat, jak intenzívně musí využívat svou dovednost 
nebo svůj majetek, než máme oprávnění zakazovat mu, aby svou dovednost použil na 
vyluštění tajenky křížovky nebo aby svůj kapitál použil na získání sbírky poštovních 
známek. Tam, kde je zdrojem monopolního postavení jedinečná dovednost, bylo by 
absurdní trestat majitele za to, že si počíná lépe než kdokoli jiný, tím, že by se trvalo 
na tom, aby si počínal, jak nejlépe umí. A i tam, kde je monopolní postavení 
výsledkem vlastnění nějakého předmětu udělujícího jedinečnou výhodu, jako je 
konkrétní poloha, sotva by se jevilo jakkoli méně absurdní někomu dovolit, aby pro 
svůj soukromý plavecký bazén použil pramen vody, který by poskytnul jedinečnou 
výhodu pivovaru nebo palírně whisky a pak, jakmile tu vodu na pivo nebo whisku 
použije, trvat na tom, že z toho nesmí mít monopolní zisk.

Moc určovat cenu nebo kvalitu výrobku způsobem nejvýhodnějším pro vlastníka 
takovéhoto vzácného zdroje využívaného v jeho výrobě, je nutným důsledkem 
uznávání soukromého vlastnictví konkrétních věcí a nemůže být eliminována, aniž se 
opustí instituce soukromého vlastnictví. V tomto ohledu není žádný rozdíl mezi 
výrobcem nebo obchodníkem, který zbudoval jedinečnou organizaci nebo získal 
jedinečně vhodné místo, a malířem, který omezuje svou produkci tak, aby mu to 
vyneslo největší příjem. Proti monopolistovi, který má monopolní zisk, nelze použít 
o nic více argument spravedlnosti nebo morální námitku, než proti komukoli, kdo se 
rozhodl, že nebude pracovat více, než kolik se mu vyplatí.

Uvidíme, že situace je zcela odlišná tam, kde "tržní síla” spočívá v moci zabránit 
ostatním, aby zákazníkům sloužili lépe. Za jistých okolností je pravda, že i moc nad 
cenami atd. může monopolistovi udělovat moc ovlivňovat tržní chování ostatních 
způsobem, který ho ochraňuje před nevítanou konkurencí. Uvidíme, že v takovýchto 
případech je vskutku silný důvod k tomu, aby se mu v tom zabránilo.

Někdy však může být vznik monopolu (nebo oligopolu) dokonce žádoucím 
výsledkem konkurence, to jest, konkurence povede k nejlepším výsledkům, když 
prozatím vedla k monopolu. Ačkoli, kromě zvláštního případu, který probereme 
později, výroba asi nebude efektivnější proto, že je v rukou monopolu, často ji bude 
nejefektivněji provádět jeden konkrétní podnik, který je z nějakého zvláštního důvodu
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efektivnější než ostatní existující podniky.3 I když to není důvod pro ochranu 
monopolistických postavení nebo pro pomoc při jejich zachování, je kvůli tomu 
žádoucí, nejenom tolerovat monopoly, nýbrž dokonce dovolit jim těžit z jejich 
monopolního postavení - dokud si je udržuj í tím, že svým zákazníkům slouží lépe než 
kdokoli jiný a ne tím, že brání, aby se o to pokusili ti, kteří si myslí, že by to mohli 
dělat ještě lépe. Pokud je nějaký výrobce v monopolním postavem' proto, že může 
vyrábět při nižších nákladech než kdokoli jiný, a prodává za ceny, které jsou nižší než 
ceny, za které by mohl prodávat kdokoli jiný, je to všechno, čeho se můžeme nadít, že 
dosáhneme - i když si můžeme teoreticky představovat lepší využití zdrojů, neumíme 
to však uskutečnit.

Zdá-li se mnoha lidem takovéto monopolní postavení závadné, je to hlavně kvůli 
tomu, že slovo monopol chybně naznačuje, že jde o privilegium. Avšak pouhý fakt, že 
jeden výrobce (nebo několik málo výrobců) může uspokojit poptávku za ceny, do 
nichž se nikdo jiný nevejde, nezakládá privilegium, dokud neschopnost ostatních 
počínat si s tejně není dána tím, že  se j im brání se o to pokusit. Termín privilegium se 
oprávněně používá pouze k označení práva uděleného zvláštním nařízením (privi
legium), které ostatní nemají, a nikoli pro objektivní možnost, jakou okolnosti 
nabízejí některým, ale ne všem.

Pokud monopol nespočívá na privilegiu v přísném smyslu slova, je vskutku vždy 
závadné, když závisí na tom, že se lidem brání, aby se pokusili počínat si lépe než 
ostatní. Avšak ony monopoly nebo oligopoly, o nichž jsme hovořili v této subkapitole, 
na žádné takovéto diskriminaci nespočívají. Spočívají na faktu, že lidé a věci nejsou 
dokonale stejní a že často jen několik málo lidí nebo dokonce jen jediný z nich bude 
mít vůči všem ostatním jisté výhody. Víme, jak takovéto jednotlivce nebo organizace 
podněcovat k tomu, aby sloužili svým bližním lépe než může kdokoli jiný. Nemáme 
však žádné prostředky, jak je vždycky přimět k tomu, aby veřejnosti sloužili tak, jak 
nejlépe mohou.

Výkony svobodného trhu
Co to tedy je, co si  přejeme, aby konkurence přivozovala a co normálně přivozuje, 

když se jí v tom nebrání? Je to výsledek tak jednoduchý a zřejmý, že většina z nás je 
nakloněna brát jej jako samozřejmost; a vůbec si nejsme vědomi toho, že je to 
pozoruhodná věc, která tu vzniká a které by nikdy nemohla dosáhnout žádná 
autorita, která by jednotlivým výrobcům říkala, co mají dělat. Konkurence, když se jí 
nebrání, směřuje k přivození stavu věcí, v němž se bude za prvé vyrábět všechno, co 
někdo ví, jak vyrábět, a co můžeme se ziskem prodávat za cenu, při níž tomu budou 
kupující dávat přednost před disponibilními alternativami; za druhé všechno, co se 
vyrábí, vyrábějí osoby, které to mohou vyrábět alespoň tak levně jako kdokoli jiný, 
kdo to ve skutečnosti nevyrábí^ a za třetí, že se bude prodávat za ceny nižší nebo 
alespoň tak nízké jako ty, za něž by to mohl prodávat kdokoli, kdo to ve skutečnosti 
neprodává.

Existují tři body, které je třeba si uvědomit, chceme-li vidět význam takovéhoto 
stavu ve správném světle: za prvé, že je to stav věcí, který nemůže být nikdy přivozen
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žádným centrálním řízením; za druhé, že se tomuto stavu přibližujeme velmi těsně ve 
všech oblastech, kde vláda konkurenci nebrání nebú kde vlády takovéto bránění 
soukromým osobám nebo organizacím netolerují; za třetí, že ve velmi rozsáhlých 
sektorech ekonomické činnosti jsme se k tomuto stavu nikdy nepřiblížili, protože 
vlády konkurenci omezovaly nebo soukromým osobám nebo organizacím dovolovaly, 
a často jim i napomáhaly, ji omezovat.

Jakkoli skromné se mohou na první pohled tyto přednosti konkurence zdát, 
skutečností je, že nevíme o žádné jiné metodě, která by vedla k lepším výsledkům; 
a ať už se konkurenci brání nebo se jí překáží, podmínky dosažení těchto výsledků 
nejsou obvykle ani zdaleka uspokojeny. Vezmeme-li v úvahu, že konkurenci bránila 
v dosažení výsledků v mnoha oblastech vždycky vědomá politika vlády, zatímco se 
k těmto výsledkům velmi těsně přiblížili všude tam, kde se konkurence nechala 
působit, určitě bychom se měli více starat o to, abychom ji obecně umožnili, než 
abychom se snažili přimět jí působit v souladu s nedosažitelným měřítkem 
"dokonalosti".

To, v jak velké míře je popsaný výsledek v normálně fungující společnosti ve 
skutečnosti dosahován ve všech sektorech, kde se konkurenci nebrání, se ukazuje na 
tom, jak je obtížné objevit příležitosti vydělávat si tím, že se bude zákazníkům sloužit  
lépe než se jim již slouží. Víme až příliš dobře, jak obtížné to ve skutečnosti je a kolik  
důvtipu je ve fungující katallaxi zapotřebí, aby se takovéto příležitosti objevily.5 
Rovněž je poučné srovnávat v tomto ohledu situaci v zemi, která má velkou obchodně  
zdatnou třídu, kde se většina existujících příležitostí využije, a v zemi, kde jsou lidé 
méně obratní a podnikaví a kde se v důsledku toho lidem odlišného ražení budou 
často nabízet velké příležitosti rychlého zisku.6 Důležité zde je, že vysoce rozvinutý 
obchodní duch je sám o sobě stejně tak produktem jako podmínkou účinné 
konkurence a že nevíme o žádné jiné metodě, jak ho získat, než nechat konkurenci 
otevřenou všem, kteří chtějí využít příležitostí, jež konkurence nabízí.

Konkurence a racionalita
Konkurence není pouze jedinou známou metodou, jak využít znalostí 

a dovedností, které ostatní lidé pravděpodobně mají, nýbrž je to také metoda, která 
nás všechny vedla k tomu, abychom získali většinu těch znalostí a dovedností, které 
skutečně máme. Nechápou to ti, kteří tvrdí, že argument ve prospěch konkurence 
spočívá na předpokladu racionálního chování těch, kteří se jí účastní. Avšak 
racionální chování není premisou ekonomické teorie, i když je za ní často vydáváno. 
Základním tvrzením teorie je spíše to, že konkurence způsobí, že lidé budou muset 
jednat racionálně, aby se uživili. Tvrzení není založeno na předpokladu, že většina 
účastníků tržního procesu nebo všichni účastníci jsou racionální, nýbrž naopak na 
předpokladu, že obecně právě prostřednictvím konkurence dojde k tomu, že několik 
málo relativně racionálních jednotlivců způsobí, že zbytek lidí bude nucen s nimi 
soutěžit o přežití.7 Ve společnosti, v níž racionální chování uděluje jednotlivci výhodu,  
se racionální metody postupně rozvinou a rozšíří se napodobováním. Není k ničemu, 
že je někdo racionálnější než zbytek lidí, když se mu nedovolí, aby odvozoval
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prospěch z toho, že takový je. A není to tudíž obecně racionalita, čeho je zapotřebí, 
aby se konkurence uvedla do chodu, nýbrž konkurence nebo tradice, která 
'konkurenci dovoluje, je to, co k racionálnímu chování povede.8 Snaha počínat si lépe, 
než je to možné navyklým způsobem, je proces, v němž se rozvíjí ona schopnost 
myšlení, která se později projeví v argumentaci a kritice. Žádná společnost, která 
nejprve nerozvinula obchodnickou skupinu, v jejímž rámci by zdokonalování nástrojů 
myšlení přinášelo jednotlivci výhodu, nikdy nezískala schopnost systematického 
racionálního myšlení.

To by si měli připomenout zejména ti, co mají sklon namítat, že konkurence 
nebude fungovat mezi lidmi, jimž chybí podnikatelský duch: jen nechte pár lidí vyrůst 
a mít uznání a moc, protože se úspěšně pokusili o nové cesty, i kdyby to snad nejprve 
byli cizí vetřelci, a dejte volnost těm, co mají chuť je napodobit, ať to zkusí, jakkoli 
málo jich může zpočátku být, a podnikatelský duch se objeví tím jediným způsobem, 
který jej může vytvořit. Konkurence je stejně tak metodou, jak pěstovat určité typy 
myslí, jako pěstovat cokoli jiného: samotný způsob myšlení velkých podnikatelů bude 
existovat jen pro okolí, v němž rozvinuli svůj talent. Tatáž vrozená schopnost myslet 
se rozvine zcela odlišným směrem podle úkolu, který má být řešen.

Takovýto vývoj bude možný jenom tehdy, nebude-li mít tradicionalistická většina 
moc vnucovat všem ty tradiční způsoby a mravy, které by bránily experimentovat 
s novými metodami, což patří ke konkurenci. To znamená, že pravomocí většiny 
musejí být  omezeny na prosazování takovýchto obecných pravidel, která jednotlivcům 
zabrání narušovat chráněnou oblast jejich bližních a která by neměla přerůst do 
pozitivního předpisování, co musejí jednotlivci dělat. Jestliže se zařídí, aby názor 
většiny, resp. jakýkoli názor na to, jak se musejí věci dělat, všeobecně převládnul, pak 
se znemožní vývoj, který jsme nastínili, v němž racionálnější procedury postupně 
nahrazují ty méně racionální. Intelektuální růst společenství spočívá na tom, že se 
názory několika málo lidí postupně šíří, i když je to k neprospěchu těch, kteří se brání 
je přijmout; a ačkoli by nikdo neměl mít moc vnutit lidem nové názory proto, že si 
myslí, že jsou lepší, jestliže úspěch prokáže, že jsou efektivnější, ti, kteří lpí na svých 
starých metodách, nesmějí být ochraňováni před relativním nebo dokonce absolutním 
poklesem jejich postavení. Konkurence je konec konců vždycky procesem, v němž 
malý počet lidí přinutí větší počet lidí dělat to, co se jim nelíbí, ať už musejí tvrději 
pracovat, měnit návyky nebo věnovat své práci takovou pozornost, neustálou píli nebo 
soustavnost, jakých by bez konkurence nebylo zapotřebí.

Jestliže ve společnosti, v níž se podnikatelský duch ještě nerozšířil, má většina moc 
zakázat cokoli, co se jí nelíbí, je nanejvýše nepravděpodobné, že dovolí, aby 
konkurence vznikla. Pochybuji, zda vůbec někdy v podmínkách neomezené 
demokracie nově vznikl fungující trh; a zdá se alespoň pravděpodobné, že neomezená 
demokracie bude trh ničit tam, kde vyrostl. Pro ty, kterým ostatní konkurují, je 
skutečnost, že mají konkurenty, vždycky narušením klidního života; a takovéto přímé 
účinky konkurence jsou vždy viditelnější než nepřímý prospěch, který z ní máme. 
Konkrétně přímé účinky budou pociťovat členové stejného oboru, kteří vidí, jak 
konkurence působí, zatímco spotřebitel bude mít obecně jen malou představu o tom, 
čímu jednání vděčí za snížení cen nebo za zlepšení kvality.
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Velikost, koncentrace a moc
Zavádějící zdůrazňování vlivu individuální firmy na ceny v kombinaci s populárním 

předsudkem proti velikosti jako takové, s různými "sociálními" úvahami, podle nichž 
je domněle žádoucí zachovat střední třídu, nezávislého podnikatele, malého 
řemeslníka nebo obchodníka nebo zcela obecně existující strukturu společnosti, 
působily proti změnám způsobovaným ekonomickým a technickým rozvojem. "Moc", 
kterou mohou vykonávat velké korporace, je představována jako nebezpečná sama 
o sobě a jako taková, která si vynucuje zvláštní opatření vlády k její restrikci. Tato 
starost o velikost a o moc jednotlivých korporací produkuje snad častěji než jakékoli 
jiné úvahy zásadně antiliberální závěry vyvozené z liberálních východisek.

Uvidíme nyní, že existují dva důležité ohledy, kdy monopol může udělovat svému 
držiteli škodlivou moc. Avšak měřítkem jeho škodlivé moci není ani velikost sama 
o sobě, ani schopnost určovat cenu, za níž inohou všichni kupovat jeho produkt. Ještě 
důležitější je, že neexistuje žádné možné měřítko, podle něhož bychom mohli 
rozhodnout, zda je konkrétní podnik příliš velký. Holý fakt, že jedna velká firma 
v konkrétním odvětví "dominuje" na trhu, protože ostatní firmy z odvětví budou 
respektovat její vedoucí roli v cenách, určitě není žádným důkazem, že tuto situaci lze 
zlepšit jinak, než když se objeví skutečný konkurent - což je událost, ve kterou 
můžeme doufat, kterou však nemůžeme přivodit, dokud neexistuje nikdo, kdo nemá 
tytéž zvláštní přednosti (nebo jiné stejně vážící) jako firma, která nyní dominuje.

Nejefektivnější velikost jednotlivé firmy je stejně tak jednou z neznámých, kterou 
musí odhalit tržní proces, jako jsou ceny, kvantity nebo kvality zboží, která se mají 
vyrobit a prodat. Žádné obecné pravidlo ohledně žádoucí velikosti firmy nemůže 
existovat, neboť ta bude záviset na neustále se měnících technických a ekonomických 
podmínkách; a vždycky bude existovat mnoho změn, které podnikům udělí výhodu 
z toho, co by se podle minulých měřítek jevilo jako přílišná velikost. Tím nechceme 
popírat, že výhody z velikosti podniku nebudou vždycky záležet ve faktech, která 
nemůžeme změnit, jako je vzácnost určitých druhů talentů nebo zdrojů (včetně 
takových náhodných a přece nevyhnutelných faktů, jako je ten, že někdo byl v nějaké 
oblasti dříve a měl tudíž více času získat zkušenosti a zvláštní znalosti); často budou 
určovány institucionálním uspořádáním, které náhodou zvýhodní velikost, která je 
umělá v tom smyslu, že nezajišťuje menší společenské náklady na jednotku výroby. 
Pokud daňové zákonodárství, zákon o korporacích nebo větší vliv na správní 
mašinérii vlády dávají větší jednotce diferenční výhody, které se nezakládají na 
skutečné nadřazenosti ve výkonu, pak vskutku existují veškeré důvody pro změnu 
rámce tak, aby se takovéto umělé výhody z velikosti odstranily. Avšak diskriminační 
politika namířená proti velkým jednotkám je stejně tak málo odůvodněná jako 
politika na jejich podporu.

Argument, že pouhá velikost uděluje škodlivou moc nad tržním chováním 
konkurentů, je do jisté míry přijatelný, uvažujeme-li v termínech jednoho "odvětví", 
v jehož rámci může někdy být vskutku prostor pouze pro jednu specializovanou 
velkou firmu. Avšak růst gigantické korporace do značné míry odňal smysl představě 
oddělených odvětví, která může ovládnout jedna korporace kvůli velikosti svých 
zdrojů. Jedním z nepředvídaných výsledků růstu velikosti jednotlivých korporací, 
který teoretikové ještě ne dost strávili, je, že velké jednotky dovedly diverzifikaci
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daleko za hranice jakkoli definovaného odvětví. V důsledku toho se velikost 
korporací v ostatních odvětvích stala hlavní zábranou moci, kterou by mohla velikost 
udělovat jediné velké korporaci v jednom odvětví. Může tomu být dobře tak, že 
dejme tomu v elektrotechnickém průmyslu jedné země nemá žádná jiná korporace 
sílu nebo vytrvalost "převzít" zavedený gigant, který chce bránit svůj de facto monopol 
na nějaké výrobky. Jak však ukazuje vývoj velkých automobilových nebo chemických 
koncernů v USA, tyto koncerny nemají žádné skrupule vrhnout se do oblastí, kde je 
zázemí velkých zdrojů podstatné k tomu, aby byly vyhl ídky na vstup slibné. Velikost 
se tak stala nejúěinnější protilátkou proti moci pramenící z velikosti: to, co bude 
kontrolovat moc velkých uskupení kapitálu, jsou Jiná velká uskupení kapitálu 
a takováto kontrola bude mnohem účinnější než jakýkoli dohled vlády, jejíž povolení 
nějakého jednání v sobě nese jeho schválení, ne-li rovnou ochranu. Nikdy nemohu 
přehnat, budu-li opakovat, že monopol pod dohledem vlády má vždycky tendenci stát  
se monopolem pod ochranou vlády; a boj proti velikosti má až příliš často za 
následek, že se zabrání právě tomu vývoji, jehož prostřednictvím se velikost stává 
protilátkou proti velikosti.

Nemám v úmyslu popírat, že existují reálné společenské a politické úvahy (na 
odlišení od pouhých ekonomických), na jejichž základě se jeví velký počet malých 
podniků jako struktura, která je více žádoucí nebo "zdravější" než menší počet 
velkých. Již jsme měli příležitost poukázat na nebezpečí vznikající z faktu, že neustále 
rostoucí počet obyvatel pracuje ve stále větších korporacích, v důsledku čehož 
důvěrně zná organizační typ řádu, je mu však cizí fungování trhu, který koordinuje 
činnosti mnoha korporací. Úvahy tohoto typu se často předkládají jako důvod pro 
opatření, která jsou zamýšlena na obmezení růstu jednotlivého podniku nebo na 
ochranu méně efektivních menších firem proti jejich vytlačování nebo pohlcování 
velkou firmou.

Nicméně, i když připustíme, že takováto opatření by mohla být v určitém smyslu 
žádoucí, je to jedna z těch věcí, kterých nelze dosáhnout bez toho, i když jsou samy 
o sobě žádoucí, že se udělí plná a neomezená moc nějaké autoritě, a které tudíž musí 
ustoupit vyšší úvaze, totiž že žádné autoritě by se takováto moc neměla dávat. Již 
jsme zdůrazňovali, že takovéto omezení veškeré moci může znemožnit dosažení 
některých konkrétních záměrů, které si může přát většina lidu a že obecně k tomu, 
aby se předešlo větším zlům, si musí svobodná společnost odepřít určité druhy moci, 
i když se předvídatelné důsledky výkonu této moci jeví pouze jako prospěšné a jsou 
možná jedinou disponibilní metodou jak konkrétních výsledků dosáhnout.

Politické aspekty ekonomické moci
Argument, že značná velikost jednotlivé korporace uděluje jejímu vedení velkou 

moc a že takováto moc několika málo lidí je politicky nebezpečná a morálně sporná, 
si určitě zaslouží vážné prozkoumání. Jeho přesvědčivost je však do značné míry 
odvozena od směšování různých významů slova "moc" a od neustálého přeskakování 
z jednoho smyslu, v němž je držba velké moci žádoucí, ke druhému, v němž budí 
námitky: moci nad materiálními věcmi a moci nad chováním jiných lidí. Tyto dva
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druhy moci nejsou nutně spojené a mohou být do značné míry oddělené. Je jednou 
z ironií dějin, že socialismus, jenž získal vliv slibem, že nahradí moc nad lidmi 
spravováním věcí, nevyhnutelně vede k nespoutanému růstu moci vykonávané 
jedněmi lidmi nad jinými lidmi.

Pokud velké nahromadění materiálních zdrojů umožňuje dosáhnout lepších 
výsledků v podobě zdokonalených nebo levnější výrobků nebo žádanějších služeb, než 
jaké poskytují menší organizace, každé rozšíření moci tohoto druhu se musí 
považovat za prospěšné samo o sobě. Skutečnost, že velké nahromadění zdrojů pod 
jediným řízením často zvětšuje moc tohoto druhu více než odpovídá velikosti, je často  
důvodem rozvoje značně velkých podniků. Ačkoli velikost není výhodou v každém 
ohledu a ačkoli vždycky bude existovat mez růstu velikosti, která ještě přináší 
přírůstek produktivity, ve všech dobách budou existovat oblasti, v nichž technické 
změny zvýhodňují jednotky, které jsou větší než ty, které existovaly předtím. Od 
nahražení domácích tkalců továrnou až po rozšíření kontinuálního procesu při výrobě 
oceli a k supermarketu dělal pokrok technických znalostí větší jednotky vždy znovu 
a znovu efektivnějšími. Jestliže však takovýto růst velikosti vede k efektivnějšímu 
využití zdrojů, nutně to nezvětšuje moc nad chováním lidí, kromě omezené moci, 
kterou má vedoucí podniku nad těmi, kteří se k podniku připojují kvůli svému 
prospěchu. Dokonce i když zásilková firma jako je Sears Roebuck & Co. vyrostla 
mezi 100 největších korporací na světě a svou velikostí zdaleka přesahuje jakýkoli 
srovnatelný podnik, a i když její činnost hluboce zasáhla měřítka a zvyky miliónů lidí, 
nelze o ní říci, že vykonává moc v jakémkoli jiném smyslu než že nabízí služby, jimž 
lidé dávají přednost, jakmile jsou k dispozici. Jediná korporace by moc nad chováním 
ostatních lidí nezískala, ani kdyby byla tak efektivní ve výrobě nějaké všeobecně 
používané mechanické součástky, jakou jsou řekněme kuličková ložiska, že by 
vytlačila veškerou konkurenci: dokud je ochotná dodávat komukoli, kdo si přeje její 
výrobky, za stejných podmínek, pak dokonce i když tím nadělá obrovský zisk, nejenže 
na tom budou všichni její zákazníci kvůli její existenci lépe, ale nedá se o nich ani říci, 
že na její moci závisejí.

V moderní společnosti to není ani tak velikost celkových zdrojů řízených nějakým 
podnikem, co mu dává moc nad chováním jiných lidí, jako spíše schopnost tohoto 
podniku odepřít služby, na nichž lidé závisejí. Jak uvidíme v příští subkapitole, není to 
tudíž jednoduše moc nad cenami jejich výrobků, nýbrž je to moc vynucovat si od 
různých zákazníků různé podmínky, co uděluje moc nad chováním. Tato moc však 
není přímo závislá na velikosti podniku a dokonce ani není nevyhnutelným 
produktem monopolu - i když ji monopolista na jakýkoli základní produkt bude mít, 
ať už je velký nebo malý, dokud má volnost vázat prodej na podmínky, které 
nevyžaduje ode všech zákazníků stejně. Uvidíme, že to není jen moc monopolisty 
diskriminovat spolu s vlivem, který může vykonávat na vládu, která má podobnou 
moc, co je opravdu škodlivé a co by se mělo držet na uzdě. Tato moc však, i když se 
často se značnou velikostí podniku spojuje, není ani nutným důsledkem velikosti, ani 
není omezena jen na velké organizace. Tentýž problém také vzniká, když nějaký malý 
podnik nebo odborový svaz, kontrolující nějakou podstatnou službu, může 
společenství vydírat tím, že odmítá dodávat.
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Dříve však než budeme dále zkoumat problém kontroly tohoto škodlivého jednání 
monopolistů, musíme prozkoumat některé další důvody, proč se velikost jako taková 
často považuje za škodlivou.

Skutečnost, že blahobyt mnoha lidí je ovlivněn rozhodnutími spíše nějakého 
velkého podniku než malých podniků, neznamená, že do těchto rozhodnutí by měly 
vstoupit další úvahy nebo že je v případě velkého podniku žádoucí nebo možné 
ochránit se proti chybám nějakým druhem veřejného dohledu. Mnoho zášti vůči 
velkým korporacím je dáno přesvědčením, že neberou v úvahu důsledky, o nichž si 
myslíme, že by je mohly brát, protože jsou velké, ačkoli se připouští, že menší firma 
by to dělat nemohla: jestliže velký koncern zavře nerentabilní místní závod, začne se 
křičet, protože "si může dovolit" podstoupit ztrátu, aby zachoval pracovní příležitosti, 
zatímco kdyby byl tentýž závod nezávislým podnikem, každý by jeho zavření přijímal 
jako nevyhnutelné. Je však neméně žádoucí, aby byl neekonomický závod uzavřen, 
patří-li velkému koncernu, ačkoli by se mohl udržet v provozu ze zisků zbývající části  
koncernu, než když je to podnik, který z takovýchto jiných zdrojů důchodu čerpat 
nemůže.

Existuje rozšířený pocit, že velká korporace, protože je velká, by měla brát více 
v úvahu nepřímé důsledky svých rozhodnutí a že by se od ní mělo požadovat, aby 
převzala odpovědnosti, které se menším neukládají. Avšak právě zde leží nebezpečí, 
že velké podniky získají rozsáhlé pravomoci, proti nimž je třeba namítat. Dokud má 
vedení podniku jednu prvořadou povinnost a sice řídit zdroje pod jeho kontrolou 
jakožto správce pro podílníky a v jejich prospěch, má ruce značnou měrou svázané; 
a nebude mít žádnou volnou pravomoc sloužit ve prospěch toho nebo onoho zájmu. 
Jakmile se však na vedení velkého podniku pohlíží tak, že je nejenom oprávněné, 
nýbrž dokonce povinné zvažovat ve svých rozhodnutích cokoli, co se považuje za 
veřejný nebo společenský zájem nebo podporovat dobré věci a obecně jednat pro 
veřejný prospěch, vskutku získává nekontrolovatelnou moc - moc, kterou by nebylo 
možné ponechat dlouho v rukou soukromých manažerů, nýbrž která by nevyhnutelně 
začala být předmětem rostoucí veřejné kontroly.’

Dokud mají korporace moc prospívat skupinám jednotlivců, pouhá velikost se 
stane také zdrojem ovlivňování vlády a bude tudíž plodit moc toho druhu, proti 
němuž je třeba skutečně namítat. Nyní uvidíme, že před takovýmto vlivem, který je 
mnohem vážnější, když je vykonáván organizovanými zájmy skupin, než když ho 
vykonává ten největší jediný podnik, je možné se chránit jedině tím, že se vláda zbaví 
moci prospívat konkrétním skupinám.

Nakonec se musíme zmínit o jiném případu, kdy je nepopiratelné, že pouhý fakt 
velikosti vytváří vysoce nežádoucí situaci: když si totiž vláda nemůže dovolit nechat 
takovýto podnik padnout kvůli důsledkům, které na velký podnik dopadají. 
Přinejmenším pokud očekávání, že podnik bude takto ochraňován, způsobuje, že 
investice do velkých korporací se zdají méně rizikové než investice do menších 
korporací, bude to vytvářet jednu z "umělých" výhod velikosti, která se nezakládá na  
lepším výkonu a kterou by hospodářská politika měla eliminovat. Zdá se jasné, že to 
lze udělat jenom tím, že vláda bude skutečně zbavena moci takovouto ochranu 
poskytovat, neboť dokud takovouto moc má, snadno podlehne nátlaku.
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To hlavní, co je třeba si zapamatovat a co se často zatemňuje běžnými řečmi 
o monopolu, je, že nikoli monopol jako takový, nýbrž pouze zabraňování konkurenci 
je škodlivé. To jsou tak dalece odlišné věci, že je třeba opakovat, že monopol, jenž 
zcela spočívá na převaze výkonu, je naprosto chvályhodný - dokonce i když takovýto 
monopolista udržuje ceny na úrovni, na níž dosahuje velké zisky a tyto ceny jsou 
pouze dost nízké na to, aby ostatním znemožnily úspěšně s ním konkurovat, protože 
stále ještě používá menší objem zdrojů než by používali ostatní, kdyby vyráběli totéž 
množství produkce. Ani nelze oprávněně požadovat, aby takovýto monopolista byl 
morálně zavázán prodávat svůj produkt tak levně, jak by stále ještě mohl při 
dosahování "normálního" zisku - můžeme to požadovat stejně tak málo, jako máme 
morální povinnost pracovat co nejtvrději nebo prodávat vzácný předmět s mírným 
ziskem. Právě tak jako nikoho ani ve snu nenapadne napadnout "monopolní" cenu 
jedinečné dovednosti umělce nebo chirurga, tak není nic špatného na "monopolním" 
zisku podniku schopného vyrábět levněji než kdokoli jiný.

Skutečnost, že to není monopol, nýbrž pouze bránění v konkurenci (a veškeré 
brání v konkurenci, ať už vede k monopolu nebo ne), je morálně vadné, by si měli 
připomenout ti "neoliberálové”, kteří jsou přesvědčeni, že musejí ukázat svou 
nestrannost burácením stejně tak proti monopolu podniku jako proti monopolům 
práce a zapomínají, že mnoho podnikových monopolů je výsledkem lepšího výkonu, 
zatímco všechny monopoly práce jsou dány vynuceným potlačením konkurence. Tam, 
kde je monopol podniku založen na podobném bránění v konkurenci, je stejně tak 
zavrženíhodný a je třeba mu bránit stejně tak jako monopolu práce a mělo by se 
s ním přísně nakládat. Avšak ani existence monopolu, ani velikost jako taková nejsou 
z ekonomických a morálních důvodů nežádoucí nebo srovnatelné s jakýmikoli činy 
směřujícími k bránění v konkurenci.

Kdy se monopol stává škodlivý
Vědomě zde vynecháváme jeden modelový případ, v němž se musí připustit, že 

monopoly nejspíše vzniknou - případ vzácných a vyčerpatelných zdrojů, jako jsou 
ložiska určitých rud a podobně. Důvodem pominutí tohoto případu je, že problémy, 
které vznikají v této souvislosti, jsou až příliš složité na to, aby byla jakákoli stručná 
diskuse užitečná. Potřebujeme pouze poznamenat, že tento případ, v němž může být 
vývoj monopolu nevyhnutelný, je také případem, v němž není vůbec zřejmé, že je 
monopol škodlivý, jelikož takovýto monopol se pravděpodobně jen rozprostře přes 
dlouhé období těžby příslušného zdroje, avšak nepovede k žádnému permanentnímu 
odpírání zboží nebo služeb na úkor celkové výroby.

Zcela obecně lze pravděpodobně říci, že škodlivá není existence monopolů, které 
jsou dány větší efektivností nebo kontrolou konkrétních omezených zdrojů, nýbrž 
schopnost některých monopolistů ochraňovat a zachovávat své monopolní postavení 
i poté, co původní příčina jejich převahy pominula. Hlavním důvodem toho je, že 
takovéto monopoly budou s to používat svou moc nejenom nad cenami, které účtují 
stejně všem, nýbrž i nad cenami, které monopol může účtovat konkrétním 
zákazníkům. Tuto moc nad cenami, které bude účtovat konkrétním zákazníkům nebo

336



moc diskriminovat lze mnoha způsoby využít k ovlivnění tržního chování těch 
ostatních a zejména odstrašit nebo jinak ovlivnit potenciální konkurenty.

Pravděpodobně není velkým přeháněním, když se řekne, že téměř veškerá 
skutečně škodlivá moc neprivilegovaných monopolů spočívá na této moci 
diskriminovat, protože ona sama, bez násilí, jim dává moc nad potenciálními 
konkurenty. Pokud se monopolista těší monopolnímu postavení proto, že nabízí všem 
lepší podmínky než může nabídnout kdokoli jiný, i když tyto podmínky nejsou tak 
příznivé, jako ty, které by mohl nabídnout, každý z jeho existence těží. Jestliže však 
proto, že monopolista může zásobovat většinu lidí za lepších podmínek než kdokoli 
jiný, není žádná firma ochotna příslušný výrobek nabízet, každý, komu odmítne dodat 
za těchto podmínek, nebude mít žádnou alternativní příležitost uspokojit své potřeby. 
Ačkoli většina lidí na tom může být kvůli existenci takovéhoto monopolisty stále ještě 
lépe, kdokoli mu může být vydán na milost, pokud povaha produktu nebo služby 
zamýšlenou diskriminaci umožňuje a monopolista se rozhodne jí použít, aby 
kupujícího přiměl chovat se v určitém ohledu způsobem, který monopolistovi 
vyhovuje. Zejména může využít své moci držet mimo svého potenciálního konkurenta 
tím, že nabízí zvláště výhodné podmínky pouze zákazníkům v té oblasti, v níž by byl 
nově příchozí nejdříve schopen konkurovat.

Úkol zabránit takovémuto používání diskriminace je zvláště obtížný, protože 
určité druhy diskriminace ze strany monopolistů budou často žádoucí. Již jsme se 
zmínili o tom, že existuje jeden případ, v němž monopolista může poskytovat lepší 
služby, protože je monopolista. Je to případ, kdy jeho moc diskriminovat mezi 
různými uživateli jeho produktu mu dává schopnost pokrýt většinu svých fixních 
nákladů od těch, kteří mohou platit relativně vyšší cenu, a tudíž dodávat ostatním za 
o něco málo více než za variabilní náklady. V takových oblastech, jako jsou doprava 
a veřejná zařízení, je alespoň možné, že by se některé služby nemohly vůbec dodávat 
se ziskem, kdyby tu nebyla možnost diskriminovat, jakou uděluje monopol.

Problém tudíž nelze řešit tím, že se všem monopolistům uloží povinnost sloužit 
všem zákazníkům stejně. A tak jelikož monopolistova moc diskriminovat může být 
využita k donucování konkrétních jednotlivců nebo firem, a nejspšíe se k omezení 
konkurence nežádoucím způsobem použije, je jasné, že by se měla držet na uzdě 
vhodnými pravidly chování. Ačkoli by nebylo žádoucí postavit veškerou diskriminaci 
mimo zákon, záměrná diskriminace s úmyslem vnutit určité tržní chování by se jasně 
měla zakázat. Je však pochybné, zda by se toho účinně dosáhlo tím, že by se z toho 
udělal trestný čin a ne pouze základ nároku na odškodění. Znalosti požadované zde 
k tomu, aby se mohlo úspěšně žalovat, nejsou toho druhu, jaké kterákoli autorita 
pravděpodobně má.

Problém antimonopolního zákonodárství
Zdá se, že by bylo mnohem slibnější dát potenciálním konkurentům nárok na 

stejné zacházení tam, kde diskriminaci nelze odůvodnit jinak, než přáním vnutit 
konkrétní tržní chování a všem, kteří případně pociťují, že byli bezdůvodně 
diskriminováni, poskytnout popud k vynucení takovýchto nároků ve formě práva na
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všestranné odškodnění: Nasadit tudíž na monopolisty potenciální konkurenty jako 
hlídací psy a dát těmto potenciálním konkurentům lék proti využívání cenové 
diskriminace se zdá být slibnější zábranou proti takovýmto praktikám než vložit 
donucování do rukou dozorčí autority. Zejména kdyby zákon výslovně opravňoval 
k tomu, aby část nahražených škod mohla připadnout právníkům, kteří takovéto 
případy vedou, namísto poplatků a výdajů, rychle by pravděpodobně vyrostli 
specializovaní právní poradci, které by proto, že by za celé své podnikání vděčili 
takovýmto sporům, nebrzdil strach, že se dotknou velkých korporací.

Totéž z velké části platí pro případ, kde jde nikoli o jediného monopolistu, nýbrž 
malou skupinu firem, které jednají po dohodě, aby kontrolovaly trh. Všeobecně se 
pokládá za nutné zakázat takovéto monopolistické spolčování nebo kartely tím, že se 
zakážou pod pokutou. Příklad daný v USA částí I. Shermanova zákona z r. 1890 se 
široce napodoboval. Zdá se též, že toto ustanovení zákona bylo úspěšné při vytváření 
názorového klimatu světa podnikání, které považuje takovéto výslovné dohody na 
omezení konkurence za nemístné. Nepochybuji, že takovýto všeobecný zákaz všech 
kartelů, kdyby se důsledně prováděl, by byl lepší než jakákoli neomezená moc daná 
autoritám za účelem zabránit pouze "zneužívání". Tato moc vede k rozlišování mezi 
dobrými a špatnými monopoly a zpravidla k vládám, které se začnou starat více 
o ochranu dobrých monopolů než o potírání těch špatných. Není žádný důvod věřit, 
že si jakákoli monopolistická organizace zaslouží ochranu proti hrozbě konkurence 
a je mnoho důvodů věřit, že určité zcela dobrovolné organizace firem, které se 
nespoléhají na donucování, jsou nejen neškodné, nýbrž skutečně prospěšné. Zdá se, 
že zákaz pod pokutou nelze provést bez neomezené moci udělovat vyjímky nebo bez 
toho, že se na soudy klade obtížný úkol rozhodovat, zda konkrétní dohoda je nebo 
není ve veřejném zájmu. Dokonce i v USA za působení Shermanova zákona a jeho 
různých doplňků a dodatků vznikla v důsledku toho situace, o níž lze říci, že "zákon 
některým podnikatelům říká, že nesmějí snižovat ceny, jiným říká, že nesmějí 
zvyšovat ceny a ještě jiným, že ve stejných cenách je něco zlého".l0 Zdá se mi tudíž, že, 
třetí možnost, méně dalekosáhlá než je zákon pod pokutou, avšak obecnější než 
neomezený dohled s cílem zabránit zneužívání, by byla jak účinnější a více v souladu 
s vládou zákona než první a druhá. Znamenala by prohlásit za neplatnou a právně 
nevymahatelnou každou dohodu o omezení obchodu bez jakýchkoli výjimek 
a zabránit všem pokusům prosadit je záměrnou diskriminací nebo podobně tím, že by 
se těm, na které se takovýto nátlak vykonává, dalo právo na všestranné odškodnění, 
jak jsme to naznačili výše.

Není třeba zde znovu rozebírat chybnou představu, že by to odporovalo principu 
svobody smlouvy. Svoboda smlouvy, podobně jako ostatní svobody pouze znamená, 
že to, který druh smluv je vymahatelný u soudu, závisí jen na obecných právních 
pravidlech a nikoli na předchozím schválení konkrétního obsahu smlouvy ze strany 
autority. Mnoho druhů smluv, jako jsou smlouvy v hazardní hře nebo smlouvy 
k nemorálním účelům nebo smlouvy o celoživotních službách se už dlouho považují 
za neplatné a nevymahatelné. Není žádný důvod, proč by totéž nemělo platit také na 
všechny smluvy o omezení obchodu a není žádný důvod, proč by se se všemi pokusy 
přimět někoho pohrůžkou odepření obvyklých služeb k podřízení se určitým 
pravidlům chování nemělo nakládat jako s neoprávněným zasahováním do jeho
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soukromé oblasti, které ho opravňuje k odškodnění. Praktické řešení našeho 
problému může být značné usnadněno nutností, která vznikne, jak uvidíme později, 
uvalit zvláštní omezení na moc "právnických osob" (korporací a všech ostatních 
formálních nebo neformálních organizací), jaká neplatí pro soukromé jednotlivce.

Důvodem, proč se mi zdá, že takovýto skromný záměr práva slibuje větší výsledky, 
je, že může být aplikován univerzálně bez výjimek, zatímco všechny ambicióznější 
pokusy jsou obecně zeslabeny tolika výjimkami, že nejsou ani přibližně tak účinné 
jako by byla obecná aplikace méně dalekosáhlého pravidla - nemluvě o zcela 
nežádoucí neomezené moci, která v prvním systému uděluje vládě moc určovat 
charakter ekonomické činnosti.

Neexistuje pravděpodobně lepší ilustrace neúspěchu ambicióznějšího pokusu, než 
je západoněmecký zákon proti omezování konkurence.il Začíná všeobecným 
ustanovením, které plně ve smyslu toho, co jsme navrhovali, prohlašuje za neplatné 
všechny dohody na omezení konkurence. Avšak poté, co z takovýchto dohod udělal 
také trestný čin, končí tím, že obecné pravidlo proděraví mnoha výjimkami, které 
různé druhy smluv zcela vyjímají nebo udělují autoritám neomezené pravomoci 
vyjímky povolovat a nakonec redukuje platnost zákona na tak omezený sektor 
ekonomiky, že celek zbavuje většiny jeho účinnosti. Většiny, ne-li všech těchto 
výjimek, by nebylo zapotřebí, kdyby se sám zákon omezil na to, co je ustanoveno 
v prvním paragrafu a nepřidával k prohlášení neplatnosti dohod na omezení obchodu  
zákaz pod pokutou.

Jelikož nepochybně existují všemožné druhy tichých úmluv o standardní kvalitě 
a podobně, které mají platit, ledaže se v konkrétních případech výslovně dohodnou 
jiné podmínky, a které jsou plně prospěšné, dokud se k nim každý hlásí čistě 
dobrovolně a nelze vykonávat žádný nátlak na ty, kteří se od nich chtějí ve svém 
zájmu odklonit, jakýkoli přímý zákaz takovýchto dohod by byl škodlivý. Ať se to týká 
typů výrobků nebo podmínek smlouvy, zavedení takovýchto norem by vedlo ke 
značným úsporám, jelikož by bylo v zájmu většiny je v běžných případech dodržovat. 
V takovýchto případech by to však nebylo ani tolik to, že norma je povinná, jako to, 
že se jednotlivci vyplatí přiklonit se k zavedenému standardnímu postupu, co způsobí 
jeho ochotu se podvolit. Nezbytnou zábranou proti takovýmto dohodám o standardní 
kvalitě, které začínají vadit, je kterákoli jednotlivá firma, která má při uzavírání 
kontraktu volnost odchýlit se od normy, kdykoli je to v zájmu obou kontraktních 
stran.

Ještě než tento konkrétní předmět opustíme, je možné dodat několik slov 
o prazvláštně rozporném postoji většiny vlád vůči monopolu. Zatímco v poslední 
době se vlády všeobecně snažily kontrolovat monopoly ve výrobě a rozdělování zboží 
zpracovatelského průmyslu a často v této oblasti používaly přehnaně přísná měřítka, 
v mnohem rozsáhlejších oblastech - v dopravě, ve veřejných zařízeních, v oblasti 
práce, zemědělství a v mnoha zemích také ve financích - monopolu zároveň vědomě 
napomáhaly a používaly ho jako nástroje hospodářské politiky. Antikartelové 
a antitrustové zákonodárství také většinou mířilo na spojování několika málo velkých 
firem a zřídkakdy se účinně dotklo restriktivních praktik velkých skupin menších 
firem organizovaných v odvětvových svazech a podobně. Jestliže k tomu přidáme 
míru, v níž se monopolům pomáhalo cly, průmyslovými patenty, některými rysy
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zákona o korporacích a  principy zdanění, je možné se dobře ptát, zda by byl monopol 
vůbec kdy jaký problém, kdyby se vláda pouze zdržovala toho, aby monopoly 
zvýhodňovala. Ačkoli si myslím, že by jedním ze záměrů rozvoje práva mělo být 
omezení soukromé moci nad tržním chováním ostatních a že by z toho plynuly určité 
prospěšné výsledky, nezdá se mi, že je to významem srovnatelné s tím, čeho by se 
dalo dosáhnout tím, kdyby se vláda zdržela toho, aby monopolům pomáhala 
diskriminačními pravidly nebo opatřeními hospodářské politiky.

Nikoli individuální, nýbrž skupinové sobectví je hlavní hrozbou
Zatímco rozhořčení veřejnosti a v důsledku toho také zákonodárství bylo většinou 

zcela namířeno proti sobeckému jednání jediných monopolistů nebo proti několika 
málo nápadným podnikům jednajícím po dohodě, to, co hlavně hrozí zničením 
tržního řádu, není sobecké jednání individuálních firem, nýbrž sobectví 
organizovaných skupin. Ty získaly svou moc značnou měrou od vlády, která jim 
pomáhala potlačovat ty projevy individuální sobeckosti, které by jejich jednání držely 
v šachu. Rozsah, v němž již bylo fungování tržního řádu ochromeno a hrozí, že bude 
stále méně operativní, není ani tak výsledkem růstu velkých výrobních jednotek jako 
uvědoměle podporovaného organizování se jednotek ke sledování kolektivních zájmů. 
To, co stále více podvazuje fungování spontánních sil trhu, není to, co má veřejnost 
na mysli, když si stěžuje na monopoly, nýbrž všudypřítomné svazy a sdružení různých 
"oborů". Působí z velké části prostřednictvím nátlaku vykonávaného na vládu, aby 
"regulovala" trh v jejich zájmu.

Bylo neštěstím, že poprvé začaly být tyto problémy v souvislosti s odbory, když 
všeobecné sympatie s jejich záměry vedly k tolerování metod, které určitě nemohou 
být povoleny obecně a které dokonce i v oblasti práce bude třeba držet na uzdě, 
i když většina dělníků je začala považovat za svá tvrdě zasloužená a svátá práva. Stačí 
se pouze zeptat, jaké by byly výsledky, kdyby se stejné techniky obecně používaly 
k politickým namísto ekonomickým účelům (jak se někdy vskutku používají), 
abychom viděli, že jsou nesmiřitelné se zachováním toho, co známe jako svobodou 
společnost.

Samotný termín "svoboda organizace" posvěcený jeho používáním jako bojového 
pokřiku nejenom ze strany práce, nýbrž také ze strany těch politických organizací, 
které jsou pro demokratickou vládu nezbytné, v sobě nese vedlejší tóny, které nejsou 
v souladu, nýbrž jsou v konfliktu s panstvím zákona, na němž svobodná společnost 
spočívá. Jakákoli kontrola těchto činností prostřednictvím neomezeného dohledu 
vlády by byla určitě neslučitelná se svobodným řádem. Avšak "svoboda organizace" by 
neměla být právě tak jako "svoboda smlouvy" interpretována tak, že znamená, že 
činnosti organizací nesmějí být podřízeny pravidlům omezujícím jejich metody nebo 
dokonce, že kolektivní jednání organizací by nemělo být omezeno pravidly, která 
neplatí pro jednotlivce. Nová moc vytvořená dokonalostí organizačních technik 
a právem, které organizacím postoupily existující zákony, budou pravděpodobně 
vyžadovat mnohem těsnější omezení prostřednictvím obecných pravidel, než která se 
ukázala nezbytná, aby je zákon uvalil na jednání soukromých jednotlivců.
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Je snadné vidět, proč bude slabý jednotlivec často nalézat uspokojení ve včdomí, 
že je členem organizované skupiny zahrnující jednotlivce se společnými cíli a která je, 
jakožto organizovaná skupina, silnější než nejsilnější jednotlivec. Je však iluzí si 
myslet, že by mohl mít prospěch nebo že obecně mnozí by mohli mít prospěch na 
úkor menšího počtu lidí, kdyby všechny zájmy byly takto organizované. Účinkem 
takovéto organizace na společnost jako celek by bylo, že se moc stane nikoli méně, 
ale více utlačovatelská. Ačkoli tudíž skupiny mohou znamenat více než jednotlivci, 
malé skupiny mohou stále ještě být mocnější než ty velké jednoduše proto, že ty malé 
lze lépe organizovat nebo že je jejich celková produkce nepostradatelnější než 
celková produkce větších skupin. A i když jednotlivec může svého jediného 
nejdůležitějšího zájmu dosáhnout snáze tím, že se přidá k organizaci, tento jediný 
nejdůležitější zájem, jehož dosažení je organizovatelné, může pro něho stále ještě být 
méně důležitý než součet všech jeho ostatních zájmů, které budou narušovány jinými 
organizacemi a které on sám nemůže bránit tím, že se přidá k odpovídajícímu počtu 
těchto jiných organizací.

Význam, který se přikládá kolektivním orgánům a respekt, který mají, je 
výsledkem pochopitelného, leč mylného přesvědčení, že čím větší skupina je, tím více 
budou její zájmy odpovídat zájmům všech. Termín "kolektivní" byl oděn téměř 
stejnou aurou souhlasu, jakou uděluje termín "sociální". Avšak kolektivní zájmy 
různých skupin nejsou zájmům společnosti jako celku ani zdaleka bližší, přesný opak 
je pravdou. Zatímco se dá velmi zhruba a přibližně říci, že individuální sobeckost 
povede jednotlivce v mnoha případech k tomu, aby jednal způsobem, jenž vede 
k zachování spontánního řádu společnosti, sobectví uzavřené skupiny nebo přání 
členů stát se uzavřenou skupinou bude vždy v rozporu se skutečným zájmem členů 
velké společnosti.12

Právě toto již klasická ekonomie jasně vysvětlila a moderní mezní analýza 
převedla do uspokojivější formy. Význam jakékoli konkrétní služby, kterou jakýkoli 
jednotlivec poskytuje členům společnosti, má vždycky jen význam posledního (nebo 
mezního) dodatku, který přidává ke všem službám tohoto druhu; a jestliže cokoli, co 
si kterýkoli člen společnosti bere ze zásoby výrobků a služeb, má co možná nejvíce 
záviset na souhlasu ostatních, pak to vyžaduje, aby nikoli skupiny jako takové, nýbrž 
oddělení jednotlivci, kteří je tvoří, svým volným pohybem mezi skupinami usilovali o 
svůj co největší příjem. Společným zájmem členů jakékoli organizované skupiny však 
bude zařídit, aby hodnota jejich služeb odpovídala nikoli významu posledního 
přírůstku těchto služeb, nýbrž významu, který má pro uživatele souhrn služeb 
poskytovaných skupinou. Výrobci potravin nebo elektrické energie, ti, co poskytují 
dopravní nebo lékařské služby atd. budou tudíž chtít použít své spojené moci 
determinovat objem takovýchto služeb k tomu, aby dosáhli ceny, která bude mnohem 
vyšší než cena, kterou by byli zákazníci ochotni zaplatit za poslední přírůstek. 
Neexistuje žádný nutný vztah mezi významem druhu komodity nebo služby jako celku 
a významem posledního dodatku, který se ještě poskytuje. Je-li pro přežití nutné mít 
nějakou potravu, tak to neznamená, že je poslední dodatek k nabídce potravin rovněž  
důležitější než je výroba dodatečného množství nějaké nicůtky nebo že by výroba 
potravin měla být odměňována lépe než výroba věcí, jejichž existence je dozajista 
mnohem méně důležitá než to, že jsou k dispozici potraviny jako takové.
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Zvláštním zájmem výrobců potravin nebo elektřiny, poskytovatelů dopravních 
nebo lékařských služeb však bude to, aby byli odměňováni ne pouze podle mezní 
hodnoty druhu služeb, který poskytují, nýbrž podle hodnoty, kterou má pro uživatele 
souhrn příslušných služeb. Veřejné mínění, které stále ještě tento problém vidí 
v termínech významu tohoto druhu služeb jako takových, má tudíž tendenci 
poskytovat takovýmto požadavkům určitou podporu, protože se pociťuje, že odměna 
by měla být přiměřená absolutnímu významu příslušné komodity. Právě pouze úsilí 
mezních výrobců, kteří si mohou vydělat na živobytí tím, že své služby poskytují za 
mnohem nižší cenu, než je hodnota, kterou by byli spotřebitelé ochotni zaplatit, 
kdyby byla celková nabídka menší, nám zajišťuje hojnost a zdokonalování příležitostí 
pro všechny. Kolektivní zájmy organizovaných skupin budou naopak s tímto obecným 
zájmem vždy v protikladu a budou směřovat k tomu, aby oněm mezním jednotlivcům 
zabránily přidávat k celkové nabídce.

Jakákoli kontrola, kterou členové oboru nebo profese vykonávají nad celkovým 
objemem zboží nebo služeb, jenž se má nabízet, bude tudíž vždy v rozporu se 
skutečným obecným zájmem společnosti, zatímco sobecké zájmy poženou jednotlivce 
normálně k tomu, aby nabídl ony mezní příspěvky, které budou stát přibližně tolik, 
jako je cena, za níž se mohou prodávat.

Zcela mylná je představa, že vyjednávání mezi skupinami, v nichž jsou navzájem 
spojeni příslušní výrobci a spotřebitelé každé z různých komodit nebo služeb, by 
vedlo ke stavu věcí, jenž zajišťuje buď efektivnost výroby nebo druh rozdělení, které 
by se z jakéhokoli hlediska jevilo jako spravedlivé. I kdyby všechny oddělené zájmy 
(nebo dokonce veškeré "důležité" zájmy) mohly být organizovány (což, jak uvidíme, 
být nemohou), druh vyváženosti mezi silou různých organizovaných skupin, který 
někteří lidé očekávají jako nezbytný nebo dokonce žádoucí výsledek vývoje, jenž 
nějakou dobu probíhal, by ve skutečnosti vedl ke struktuře, která by byla 
prokazatelně iracionální a neefektivní a krajně nespravedlivá ve světle jakéhokoli 
testu spravedlnosti, jenž vyžaduje, aby se se všemi nakládalo podle těchže pravidel.

Rozhodujícím důvodem pro to je, že při vyjednávání mezi existujícími skupinami 
se zájmy těch, kteří požadovaná přizpůsobení změnám přivozují, totiž těch, kteří by si 
mohli zlepšit své postavení tím, že by přešli z jedné skupiny do druhé, systematicky 
přehlížejí. Co se týče skupiny, do níž by si přáli přejít, jejím hlavním zájmem bude 
udržet je mimo. A skupiny, které si tito lidé přejí opustit, nebudou mít žádný podnět 
pomoci jim ke vstupu tam, co bude často jen velkou spletí jiných skupin. V systému, 
v němž organizace existujících výrobců různých komodit a služeb determinují ceny 
a kvantity, jež se mají vyrábět, by tudíž ti, kteří nepřetržité přizpůsobování změnám 
přivozují, byli zbaveni vlivu na události. Není pravda, jak předpokládá argumentace 
na podporu různých syndikalistických nebo korporativistických systémů, že zájem 
každého je svázán se zájmem všech ostatních, kteří produkují tentýž statek. Pro 
některé může být mnohem důležitější, aby byli s to přesunout se do jiné skupiny 
a tyto pohyby jsou pro zachování celkového řádu dozajista nejdůležitější. Přesto však 
jsou to právě tyto změny možné na svobodném trhu, kterým se budou dohody mezi 
organizovanými skupinami snažit zabránit.

Organizovaní výrobci konkrétních komodit nebo služeb se budou obecné pokoušet 
ospravedlnit svou vylučovací politiku obhajobou, že stále ještě mohou celkové
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poptávce vyhovět a jestliže a až nebudou moci vyhovět, budou plně ochotni nechat 
jiné, aby do oboru vstoupili. To, co neříkají, je, že to pouze znamená, že poptávce 
mohou vyhovět za existující ceny, které jim dávají to, co považují za přiměřený zisk. 
Žádoucí však je, aby byla poptávka uspokojena při nižších cenách, při nichž by mohli 
být jiní schopni nabízet - a ponechat těm, kteří v oboru nyní jsou, přibližně jen 
důchod odrážející fakt, že jejich konkrétní dovednost už není vzácná nebo že jejich 
zařízení už není na úrovni doby. Ačkoli by mělo být pro ty, kteří mají nějaká 
technická zdokonalení, stejně tak rentabilní zavádět je, jako je pro nově příchozí, 
zejména pro ty první to bude znamenat rizika a často nutnost získávat kapitál zvenku, 
což bude narušovat jejich pohodlné, zavedené postavení a bude se jim zdát, že to 
nestojí za to, dokud není jejich postavení ohroženo těmi, kteří nejsou spokojeni s tím 
svým. Dovolovat zavedeným výrobcům, aby rozhodovali, kdy se má novým 
vstupujícím povolit vstup, by normálně vedlo jednoduše k tomu, že se zachová status 
quo.

Dokonce i ve společnosti, v níž jsou všechny různé zájmy organizovány jako 
oddělené uzavřené skupiny, by to tudíž vedlo pouze k zamrznutí existující struktury 
a v důsledku toho k postupnému upadání ekonomiky s tím, jak je stále méně 
přizpůsobená změněným podmínkám. Není tudíž pravda, že takovýto systém je 
neuspokojivý a  nespravedlivý, jen pokud nejsou stejně organizovány všechny skupiny. 
Přesvědčení takových autorů, jako jsou G. Myrdal a J.K. Galbraith,13 že vady 
existujícího řádu jsou pouze vadami přechodného druhu, které se napraví, až bude 
proces organizování dokončen, je tudíž mylné. To, co způsobuje , že většina západních 
ekonomik je stále ještě životaschopná, je, že organizace zájmů je přece jen dílčí 
a neúplná. Kdyby byla úplná, uvízli bychom mezi těmito organizovanými zájmy na 
mrtvém bodě, který vede ke zcela rigidní ekonomické struktuře, jakou by nemohla 
prolomit žádná dohoda mezi ustavenými zájmy, nýbrž jen síla nějaké diktátorské 
moci.

Důsledky politického určování příjmů různých skupin
Zájem, který je společný všem členům spoečnosti, není součtem zájmů, které jsou 

společné členům existujících skupin výrobců, nýbrž je to jen zájem na neustálém 
přizpůsobování měnícím se podmínkám, kterému budou některé konkrétní skupiny 
vždycky chtít ve svém zájmu zabránit. Zájem organizovaných výrobců je tudíž vždycky 
v rozporu s jedním trvalým zájmem všech individuálních členů společnosti, totiž se 
zájmem na neustálém přizpůsobování nepředvídatelným změnám, přizpůsobování, 
které je nutné i tehdy, má-li být zachována i jen existující úroveň výroby (srovnej 
kapitoly Vlil a X). Zájmem organizovaných výrobců je vždycky zabránit přílivu 
jiných, kteří se chtějí podílet na jejich prosperitě nebo zamezit svému vytlačení ze 
skupiny efektivnějšími výrobci, kdyby měla poptávka klesnout. Vším tím se zamezí 
vyloženě ekonomickým rozhodnutím, to jest všem novým přizpůsobením 
nepředvídaným změnám. Životaschopnost společnosti však závisí na hladkém 
a nepřetržitém provádění takovýchto postupných změn a na jejich neblokování 
překážkami, které lze prorazit, jen když se nahromadí dostatečný tlak. Veškerý
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prospěch, který získáváme ze spontánního řádu trhu, je výsledkem takovýchto změn 
a bude zachován jen tehdy, jestliže se dovolí, aby změny pokračovaly. Avšak každá 
změna tohoto druhu poškodí některé organizované zájmy; a zachování tržního řádu 
bude tudíž záviset na tom, aby se těmto zájmům nedovolilo bránit tomu, co se jim 
nelíbí. Neustále je to tudíž zájem většiny, aby někteří byli postaveni před nutnost 
dělat něco, co se jim nelíbí (jako třeba měnit své zaměstnání nebo přijmout nižší 
důchod) a tento obecný zájem bude uspokojen jen tehdy, uzná-li se princip, že každý 
se musí podřídit změnám, když okolnosti, jež nikdo nemůže kontrolovat, určí, že 
někdo určitý je právě ten, kdo je postaven před takovouto nutnost. Samotné toto 
riziko je neoddělitelné od výskytu nepředvídaných změn; a jedinou volbou, kterou 
máme, je buďto dovolit účinkům takovýchto změn, aby dopadly prostřednictvím 
neosobního tržního mechanismu na jednotlivce, od nichž bude trh vyžadovat, aby 
změny provedli nebo aby přijali snížení příjmu, nebo rozhodnout, svévolně nebo 
mocenským bojem, kdo má být ten, kdo musí nést břemeno, které bude v tomto 
případě nutně větší, než jaké by bylo, kdybychom trh nechali, aby nezbytnou změnu 
přivodil.

Mrtvý bod, k němuž politické určování cen a mezd ze strany organizovaných 
zájmů již dospělo, vyvolal v některých zemích požadavek "důchodové politiky", která 
má tržní určování odměn různých výrobních faktorů nahradit jejich autoritativním 
stanovením. Požadavek je založen na zjištění, že když mzdy a ostatní důchody už 
nejsou určovány trhem, nýbrž politickou silou organizovaných skupin, nějaká 
uvědomělá koordinace se stává nutností - a zejména, má-li se takovéto politické 
určování dít ve vztahu ke mzdám, kde politické určování začalo být nejzřejmější, bylo 
by toho možné dosáhnout jen tehdy, kdyby se podobná kontrola uplatnila také vůči 
všem ostatním důchodům.

Bezprostředním nebezpečím, které vedlo k požadavku "důchodové politiky", však 
byl proces inflace, který byl způsoben konkurenčním tlakem na růst všech důchodů. 
Jakožto prostředek krocení tohoto vzestupného pohybu všech peněžních důchodů 
musely tyto důchodové politiky neuspět. A inflační politiky, jimiž se v současné době 
pokoušíme ony "rigidity” překonat, nejsou ničím více než jen utišujícím prostředkem, 
který dlouhodobě problém nevyřeší, nýbrž ho pouze zhoršují: protože dočasný únik 
z obtíží, který poskytují, rigiditám pouze dovoluje, aby byly stále větší a větší. Žádné 
zmrazení mezd a cen nemůže změnit základní chorobu a každý pokus přivodit 
nezbytné změny relativních cen autoritativním rozhodnutím musí neuspět nejenom 
proto, že žádná autorita nemůže vědět, které ceny jsou vhodné, nýbrž dokonce ještě 
více proto, že takováto autorita se musí ve všem, co dělá, snažit vypadat spravedlivě, 
ačkoli změny, kterých bude zapotřebí, nebudou mít se spravedlností zhola nic 
společného. V důsledku toho všechna opatření "důchodové politiky", která se udělala, 
ani zdaleka nepřiblížila řešení skutečně ústředního problému, problému obnovení 
procesu, jímž se relativní důchody různých skupin přizpůsobují měnícím se 
podmínkám; a tím, že se s ním nakládá jako s věcí politického rozhodování, tato 
opatření, jestli vůbec něco udělala, pak věci jen zhoršila. Jak jsme viděli, jediným 
určitým obsahem, který lze dát pojmu "sociální spravedlnost", je zachování relativního 
postavení různých skupin; avšak toto relativní postavení je právě to, co se musí měnit, 
má-li se dosahovat přizpůsobení změněným podmínkám. Může-li být změna
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přivozena pouze politickým rozhodnutím, důsledkem může být jen ještě větší r igidita 
celé ekonomické struktury, neboť neexistuje žádný základ pro skutečnou dohodu.

Jelikož Velká Británie byla jedinou velkou zemí, která v době, kdy bylo zapotřebí 
hluboce přeskupit rozmístění jejích zdrojů, byla v kleštích extrémní rigidity 
způsobené zásadně politicky určenou strukturou mezd, výsledné obtíže začaly být 
známé jako "anglická nemoc". Avšak v mnoha jiných zemích, kde se situace příliš 
neliší, se nyní marně zkoušejí podobné metody řešení téhož druhu obtíží.

To, co se ještě všeobecně nerozpoznává, je, že skutečnými vykořisťovateli v naší 
současné společnosti nejsou egoističtí kapitalisté nebo podnikatelé a skutečně ne 
oddělení jednotlivci, nýbrž organizace, které odvozují svoji moc od morální podpory 
kolektivnímu jednání a od pocitu skupinové loajality. Právě tato zabudovaná 
dispozice našich existujících institucí ve prospěch organizovaných zájmů uděluje 
těmto organizacím umělou převahu nad tržními silami a je hlavní příčinou skutečné 
nespravedlnosti v naší společnosti a deformace její ekonomické struktury. Více 
skutečné nespravedlnosti se pravděpodobně děje ve jménu skupinové loajality než 
z jakýchkoli sobeckých individuálních motivů. Jakmile uznáme, že stupeň 
organizovatelnosti nějakého zájmu nemá žádný vztah k jeho významu z jakéhokoli 
společenského hlediska a že zájmy lze účinně organizovat jen když jsou s to 
vykonávat protispolečenskou donucovací moc, naivní představa, že je-li moc 
organizovaných zájmů držena v šachu "vyvažující silou",14 povede to 
k životaschopnému společenskému řádu, se ukáže jako absurdní. Jestliže se 
"regulačním mechanismem", o němž hlavní stoupenec těchto myšlenek hovoří, 
rozumí mechanismus vedoucí k ustavení prospěšného nebo racionálního řádu, 
"vyvažující síly" takovýto mechanismus určitě produkovat nebudou. Celá koncepce, že 
moc organizovaných zájmů může být nebo bude zneškodněna "vyvažující silou", je 
znovuupadnutím do metod řešení konfliktů, které druhdy převládaly mezi jednotlivci 
a kterých nás vývoj a prosazování pravidel správného chování postupně zbavovaly. 
Problém vyvinut í podobných pravidel správného chování pro organizované skupiny je 
stále ještě značnou měrou problémem budoucnosti a hlavní starostí v úsilí vyřešit jej 
bude muset být ochrana jednotlivců proti nátlaku skupin.

Organizovatelné a neorganizovatelné zájmy
Dominantním míněním, které v posledním asi půlstoletí vedlo politiku, bylo, že 

růst organizovaných zájmů za účelem vykonávat nátlak na vládu je nevyhnutelný a že 
jeho viditelné škodlivé účinky jsou dány faktem, že takto organizované jsou zatím jen 
některé zájmy; má se za to, že tento defekt zmizí, jakmile budou stejně organizovány 
všechny důležité zájmy tak, že se budou navzájem vyvažovat. Oba názory jsou 
prokazatelně chybné. V prvním případě by stálo za to vykonávat nátlak na vládu 
jenom tehdy, kdyby měla moc zvýhodňovat konkrétní zájmy a tato moc by existovala 
jen tehdy, kdyby vláda měla autoritu stanovovat a prosazovat cílená a diskriminační 
pravidla. Ve druhém případě, jak ukázal M. Olsoni5 v důležité studii, existence 
společných zájmů normálně nepovede, až na případ relativně malých skupin, ke 
spontánnímu vytváření obsažné organizace takovýchto zájmů a ve skutečnosti k němu
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vedla, jen když vláda buď pozitivně napomáhala úsilí organizovat všechny členy 
takovýchto skupin nebo alespoň při vytváření takovýchto organizací tolerovala použití 
donucování nebo diskriminace. Lze ukázat, že tyto metody však nikdy nemohou 
přivodit obsažnou organizaci všech důležitých zájmů, avšak vždycky budou vytvářet 
podmínky, v nichž neorganizovatelné zájmy budou obětovány těm organizovatelným 
a budou jimi vykořisťovány.

Olsonův důkaz, že za prvé pouze relativně malé skupiny budou obecně spontánně 
vytvářet organizaci, za druhé, že organizace velkých ekonomických zájmů, které dnes 
ovládají vládu, byly do značné míry přivozeny jen pomocí moci této vlády a za třetí, že 
je v principu nemožné organizovat všechny zájmy a že v důsledku toho organizace 
určitých velkých skupin s pomocí vlády vede k trvalému vykořisťování 
neorganizovaných a neorganizovatelných skupin, zde má fundamentální význam. Ke 
třetímu případu patrně patří takové důležité skupiny, jako jsou spotřebitelé obecně, 
daňoví poplatníci, ženy, staří lidé a mnozí ostatní, kteří dohromady tvoří velmi 
podstatnou část obyvatelstva. Všechny tyto skupiny musejí nutně mocí 
organizovaných skupin zájmů trpět.

Poznámky
* LUDWIG VON MISES, Human Action: A Treatise on Economics (Yale University Press, 1949), s. 

239.
1 Tuto kapitolu napsanou více méně tak, jak je, asi před deseti lety a částečné publikovanou poté, co byla 

použita pro veřejné přednášky v Chicagu a v Kielu jako "Konkurence jako proces objevování" v "Kieler 
Yortráge" č. 56 (Kiel, 1969) a anglicky později v mých New Studies in Philosophy, Politics, Economics 
and the History of Ideas (London a Chicago, 1977), jsem ponechal z velké části nezměněnou, jelikož v 
daném kontextu zabírá už nepřiměřeně mnoho místa a jakýkoli pokus zabývat se novějším vývojem by 
na tomto místě nebyl vhodný. Měl bych zde však alespoň odkázat na některá díla, která podstatně 
rozvinula koncepce načtmuté zde, jako je MURRAY ROTIIBART, Power and Markét (Menlo Park, 
1970), JOHN S. MacGEE, In Defence of Industrial Concentration (New York, 1971), D.T. 
ARMENTANO, The Myth of Antitrust (New Rochelle, N.Y. 1972) a zejména ISRAEL KIRZNER, 
Competition and Entrepreneurship (Chicago, 1973) a na velký počet německých esejů od Ericha 
Iloppmanna, zejména "Zneužití dozoru nad zneužíváním [konkurence]", Mitteilungen der List 
Gcsellschaft, květen 1976 a "Neelasticita cen poptávky jako zdroj ovládání trhu" v H. GUTZLER a J.H. 
KAISER (red.), Wettewerb im Wandel (Baden-Baden, 1976).

2 Mezi několika málo těmi, kteří to viděli, je sociolog LEOPOLD VON WIESE. Viz jeho přednášku na 
téma "Konkurence převážně ze sociologicko-systematického hlediska”, Verhandlungen des 6. Deutschen 
Soziologentages, 1929.

3 Zdá se, že toto zatemnil J.A. SCHUMPETER, Capitalims, Socialism, and Democracy (New York, 
1942), s. 101, kde tvrdí, že:

existují nejlepší metody, jimiž disponuje monopolista, jež nejsou k dispozici pro zástup 
konkurentů nebo pro ně nejsou k dispozici tak pohotově: pro výhody těchto metod, které, ačkoli 
nejsou vyloženě k dispozici na konkurenční úrovni, jsou objektivně zajištěny pouze na monopolní 
úrovni, například proto, že monopolizace může zvětšovat podíl vlivu lepších a snižovat podíl vlivu 
horších mozků.

Takováto situace může vskutku vést k monopolu, avšak nebyl by to monopol, nýbrž snad velikost, co by 
dalo lepším mozkům větší vliv.

4 Kde v obou případech musíme jako součást nákladů výroby započítávat alternativní výrobky, které by 
konkrétní osoba nebo firma mohla namísto toho vyrábět. S těmito podmínkami by tudíž bylo 
slučitelné, aby někdo, kdo by nějakou komoditu mohl vyrábět levněji než kdokoli jiný, ji ve skutečnosti 
nevyráběl a vyráběl namísto toho něco jiného, vzhledem k čemuž jsou jeho komparativní výhody nad 
ostatními výrobci ještě větší.
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5 Může být poučné, když osvětlím druh překážek, na které pravděpodobně v moderních podmínkách 
narazí ten, který si myslí, že objevil možnost, jak zlepšit existující zaběhnutý postup. Příkladem 
takového zklamání, které jsem měl příležitost po mnoho let podrobně pozorovat, byl případ 
amerického stavitele, který poté, co se podíval na ceny a nájemné domů,na mzdy a na ceny stavebních 
materiálů v evropském velkoměstě, začal pociťovat přesvědčení, že by mohl nabídnout lepší domy za 
značně nižší cenu a ještě udělat velký zisk. To, co ho nakonec přimělo k tomu, aby svůj plán vzdal, bylo, 
že stavební předpisy, odborová pravidla, kartelizované ceny specializovaného stavebního zařízení 
a náklady na byrokratickou proceduru získat všechna požadovaná povolení a schválení převážily úspory 
ve výrobě, na nichž své kalkulace zakládal. Nemohu nyní říci, zda měly větší vliv překážky, které 
vytvořila přímo vláda, nebo překážky dané její tolerantností vůči restriktivním praktikám nebo to byli 
výrobci a odbory. Zřejmé bylo, že důvody, proč dobré možnosti pokusit se snížit náklady na stavbu 
domů nemohly být využity, byly v tom, že ti, kteří věděli, jak je využít, to nesměli udělat.

6 Zaslouží si poznamenat, že ekonomika, kde je snadné nadělat rychle velké zisky,i když je to ekonomika, 
v níž možnosti rychlého růstu existují, protože je toho mnoho, co lze rychle napravit, je ekonomikou, 
která je téměř určitě ve velmi neuspokojivém stavu a kde záměr využít zřejmé příležitosti bude brzo 
dosažen. To shodou okolností ukazuje, jak absurdní je posuzovat relativní výkonnost podle míry růstu, 
která je stejně tak svědectvím o minulém zanedbání jako o současném úspěchu. V mnoha ohledech je 
snazší a ne obtížnější, aby rozvojová země rostla rychle, jakmile byl zajištěn vhodný rámec.

7 Dokonce i výklad problému jako problému využití znalostí rozptýlených mezi stovkami tisíc jednotlivců 
stále ještě příliš zjednodušuje jeho charakter. Není to pouze úkol využít informace o jednotlivých 
konkrétních faktech, které jednotlivci již mají, nýbrž úkol využití jejich schopností objevovat taková 
fakta, která budou relevantní pro jejich cíle za konkrétní situace. Toto je důvod, proč veškeré 
informace, které jsou jednotlivcům dostupné (spíše než ty, které již mají), nelze dát nikdy k dispozici 
nějakému jinému orgánu, nýbrž mohou být využity jenom tehdy, jestliže ti, kteří vědí, kde se mají 
relevantní informace hledat, jsou povoláni rozhodovat. Každý člověk objeví, že ví nebo že se může 
dozvídat jen tehdy, když stojí před problémem, kde mu to pomůže, avšak nikdy nemůže předat všechny 
znalosti, které má, ještě méně může předat všechny znalosti, o nichž ví, jak je získat, jestliže je 
potřebuje někdo jiný.

8 Srovnej W. MIETH, "Oblasti nejistoty u hospodářskopolitických posudků jako zdroj 
národohospodářských předsudků" v W. STRZELEWICZ (red.), Das Vorurteil ais Bildungsbarrire 
(Gottingen, 1965), s. 192.

9 Toto opakovaně zdůrazňoval MILTON FRIEDMAN, viz např. jeho Capitalism and Freedom (Chicago, 
1962).

10 W.L. LEWIN, Law and Economic Policy in Amerika (New York, 1965), s. 281.
11 Gesetzgegen Wettbewerbsbeschránkungen z 27. července 1957.
12 O tom všem a o problémech diskutovaných v následujících odstavcích viz MANCUR OLSON ml., 

The Logic of Collective Action (Harvard University Press, 1933).
13 GUNNAR MYRDAL, An International Economy (New York, 1956) a J.K. GALBRAITH, The 

Affluent Society (Boston, 1969).
14 J.K. GALBRAITH, cit. dílo.
15 MANCUR OLSON ml., cit. dílo.
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KAPITOLA XVI

Nezdar demokratického ideálu: rekapitulace

An nescis, mi fili, quantilla prudentia regitur orbis?
(Což nevíš, můj synu, jak málo moudrosti řídí tento svět?)

Axel Oxenstjerna (1648)*

Nezdar demokratického ideálu
Nadále už není možné nevědět, že stále více přemýšlivých lidí s poctivým 

smýšlením pomalu ztrácí svou víru v to, co pro ně byl druhdy inspirující ideál 
demokracie.

Děje se to současně s tím, jak se neustále rozšiřuje pole, na něž se princip 
demokracie aplikuje, a částečně snad i v důsledku toho. Avšak narůsta jící pochyby se 
jen na tyto viditelné skvrny na politickém ideálu jasně neomezují: týkají se samot
ného jádra. Mnozí z těch, kteří jsou zneklidněni ztrátou své důvěry v naději, kte
rá je dlouho vedla, moudře mlčí. Avšak můj nepokoj nad tímto stavem mě nutí 
mluvit.

Zdá se mi, že rozčarování, které tolik lidí zažívá, není dáno neúspěchem principu 
demokracie jako takového, nýbrž tím, že jsme se vydali špatnou cestou. Právě proto, 
že mi tak záleží na tom, aby byl ten pravý ideál zachráněn před nedůvěrou, do níž 
upadl, pokouším se nalézt chybu, kterou jsme udělali, a to, jak můžeme zabránit 
špatným následkům demokratické procedury, které pozorujeme.

Vyhnout se zklamání samozřejmě vyžaduje, aby se ke každému ideálu 
přistupovalo ve střízlivém duchu. V případě demokracie nesmíme zejména zapomí
nat, že slovo se výlučně týká konkrétní metody vlády. Původně neznamenalo nic víc 
než určitou proceduru jak dospět k politickým rozhodnutím a neříká nám nic o tom, 
jaké by měly být  záměry vlády. Leč jako jediná metoda mírové výměny vlády, kterou 
člověk až dosud objevil, je nicméně cenná a stojí za to za ni bojovat.

"Vyjednávači" demokracie
Přesto není těžké vidět, proč výsledek demokratického procesu musí ve své 

současné formě hořce zklamávat ty, kteří věřili v princip, že vláda by se měla řídit 
míněním většiny.

Ačkoli někteří tvrdí, že demokracie nyní zklamává lidi, kteří na ni dbají, až příliš 
jasně to není pravda. Vskutku nikdy v celé historii nebyly vlády tak nuceny uspokojo
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vat partikulární přání četných zvláštních zájmů, jak to musejí dělat ty dnešní. Kri
tikové dnešní demokracie rádi hovoří o "demokracii pro masy". Kdyby však 
demokratické vlády byly skutečně vázány tím, na čem se masy dohodly, nebylo by 
mnoho co namítat. Důvodem stížností není to, že vlády slouží dohodnutému mínění 
většiny, nýbrž to, že musejí sloužit různým zájmům z konglomerátu četných skupin. 
Je alespoň představitelné, ačkoli ne pravděpodobné, že autokratická vláda se bude 
sama omezovat; avšak všemocná demokratická vláda to dělat jednoduše nemůže. 
Nejsou-li její pravomoce omezené, sama sebe nemůže jednoduše obmezit na to, aby 
sloužila dohodnutým názorům většiny voličstva. Bude nucena obstarat si a udržovat 
pohromadě většinu tím, že bude uspokojovat požadavky mnoha zvláštních zájmů, 
z nichž každý bude souhlasit, se zvláštními výhodami poskytnutými druhým jenom za 
cenu, že se jeho vlastní zvláštní zájmy vezmou v úvahu stejně. Takováto vyjednávači 
demokracie nemá nic společného s představami, které druhdy princip demokracie 
ospravedlňovaly.

Kopací míč skupinových zájmů
Když zde mluvím o tom, že demokratická vláda musí být omezená nebo stručně 

o omezené demokracii, samozřejmě tím nemyslím to, že by měla být omezená část 
vlády vedená demokraticky, nýbrž že celá vláda, zvláště je-li demokratická, by měla 
být omezená. Důvodem je to, že demokratická vláda, je-li nominálně všemocná, se 
v důsledku neomezených pravomocí stává mimořádně slabou, stává se z ní kopací míč 
pro všechny jednotlivé zájmy, jež musí uspokojit, aby si zajistila podporu většiny.

Jak k této situaci došlo?
Po dvě století, od konce absolutní monarchie až ke vzniku neomezené demokra

cie, bylo velkým záměrem ústavní vlády omezovat veškeré vládní pravomoci. 
Hlavními principy, které se postupně zaváděly k tomu, aby se zabránilo veškerému 
svévolnému výkonu moci, byly oddělení pravomocí, panství nebo suverenita zákona, 
vláda podřízená zákonu, rozlišování soukromého a veřejného práva a procedurální 
pravidla soudu. Všechny sloužily definování a vymezení podmínek, za nichž je 
jakékoli donucování jednotlivců přípustné. Donucení se považovalo za odůvodněné 
pouze v obecném zájmu. A pouze donucení podle jednotných pravidel aplikovatel
ných stejně na všechny se považovalo za takové, které je v obecném zájmu.

Všechny tyto velké liberální principy se dostaly na druhé místo a zapomnělo se na 
ně, když se začalo věřit, že za demokratické vlády jsou jakékoli další záruky proti 
svévolnému použití moci zbytečné. Na staré principy se nezapomnělo tolik, jako na 
jejich tradiční slovní vyjádření, jež bylo zbaveno významu postupnou změnou 
klíčových slov, která se v něm používala. Nejdůležitější z podstatných termínů, jímž 
záměr klasické formule liberální ústavy začínal, byl termín "zákon"; a veškeré staré 
principy ztrácely svůj význam s tím, jak se obsah tohoto termínu měnil.

349



Zákony versus příkazy
Pro zakladatele konstitucionalismu měl termín "zákon" velmi přesný úzký význam. 

Ochrana individuální svobody se očekávala pouze od omezení vlády zákonem. 
Filosofové práva 19. století nakonec definovali individuální svobodu jako pravidla 
regulující chování lidí vůči ostatním, jež jsou použitelná na neznámý počet budoucích 
případů a obsahující zákazy vymezující (avšak samozřejmě nespecifikující) hranice 
chráněné oblasti všech osob a organizovaných skupin. Po dlouhých diskusích, v nichž 
zejména němečtí právní vědci nakonec vypracovali tuto definici toho, co nazývali 
"právo v materiálním smyslu", byla tato definice nakonec náhle opuštěna kvůli tomu, 
co se dnes musí jevit jako téměř komická námitka. V rámci této definice by pravidla 
ústavy nebyla právem v materiálním smyslu.

Nejsou to samozřejmě pravidla chovám, nýbrž pravidla organizace vlády, 
a podobně jako celé veřejné právo mají sklon k častým změnám, zatímco soukromé 
(a trestní) právo může trvat.

Právo mělo být k tomu, aby zabraňovalo nesprávnému chování. Spravedlnost se 
vztahovala k principům, platným stejně pro všechny, a byla opačným pólem všech 
specifických příkazů nebo privilegií vztahujících se ke konkrétním jednotlivcům nebo 
skupinám. Avšak kdo si dnes stále ještě myslí, jak si to mohl myslet James Madison 
před dvěma sty lety, že sněmovna reprezentantů nebude s to udělat "zákon, který by 
plně nepůsobil stejně na ně samotné, na jejich přátele i na velkou masu společnosti"?

Se zjevným vítězstvím demokratického ideálu se stalo to, že moc stanovovat 
zákony a vládní moc vydávat příkazy byly dány do rukou těchže shromáždění. Výsled
kem toho nutně bylo, že nejvyšší vládní autorita začala mít volnost sama sobě běžně 
dávat jakékoli zákony, které jí nejlépe napomáhaly dosahovat konkrétních momen
tálních účelů. Nutně to však znamenalo konce principu vlády podřízené zákonu. Za
tímco bylo dostatečně rozumné požadovat, aby nejenom vlastní zákonodárství, nýbrž 
také opatření vlády byly určovány demokratickou procedurou, dát obě pravomoci do 
rukou téhož shromáždění (nebo těchže shromáždění) ve skutečnosti znamenalo 
návrat k neomezené vládě.

To také zneplatnilo původní přesvědčení, že demokracie, protože musí poslouchat 
většinu, může dělat pouze to, co je v obecném zájmu. Bylo by to pravda o orgánu, 
který by mohl vydávat pouze obecné zákony nebo rozhodovat o problémech opravdu 
obecného zájmu. To však nejenže není pravda, nýbrž je to přímo nemožné pro orgán, 
jenž má neomezené pravomoci a musí je používat k tomu, aby si kupoval hlasy 
zvláštních zájmů včetně zájmů malých skupin nebo dokonce mocných jednotlivců. 
Takovýto orgán, jenž za svou autoritu nevděčí tomu, že dává najevo svou víru ve 
spravedlnost svých rozhodnutí tím, že se sám podřizuje obecným pravidlům, je 
neustále nucen odměňovat podporu různých skupin tím, že jim postupuje zvláštní 
výhody. "Politické nutnosti" současné demokracie mají daleko do toho, aby je 
vyžadovala většina.
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Zákony a svévolná vláda
Výsledkem tohoto vývoje bylo nejen to, že vláda už nebyla podřízena zákonu. 

Přivodil také to, že sám pojem práva ztratil svůj význam. Takzvané zákonodárství už 
nebylo omezeno na vydávání zákonů ve smyslu obecných pravidel  (jak si John Locke 
myslel, že by mělo být). Cokoli, co "zákonodárný orgán" rozhodnul, se začalo nazývat 
"zákon" a tento orgán už nebyl nazýván zákonodárným sborem proto, že vydával 
zákony, nýbrž slovo "zákon" se stalo jménem pro cokoli, co vycházelo ze 
"zákonodárného orgánu". Uctívaný termín "zákon" tak ztratil všechen svůj starý výz
nam a stalo se z něj jméno pro příkazy svévolné vlády, jak by ji nazvali otcové kons
titucionalismu. Vláda se stala hlavním zaměstnáním "zákonodárného orgánu” 
a zákonodárství jeho pobočkou.

Termín "svévolný" ztratil neméně svůj klasický význam. Toto slovo znamenalo 
něco jako "bez pravidla" nebo něco, co je určované spíše jednotlivou vůlí, než co je 
podle uznávaných pravidel. V tomto pravém smyslu může být dokonce i rozhodnutí 
autokratického vládce v souladu se zákonem a rozhodnutí demokratické většiny zcela 
svévolné. Dokonce i Rousseau, jenž je hlavně odpovědný za to, že se do politického 
používání dostalo nešťastné pojetí "vůle", alespoň příležitostně chápal, že k tomu, aby 
byla "vůle" spravedlivá, musí být v úmyslech obecná. Avšak rozhodování většin 
v současných zákonodárných shromážděních samozřejmě nepotřebuje mít tento 
atribut. Všechno jde, dokud to zvyšuje počet hlasů podporujících vládní opatření.

Všemocný suverénní parlament, jenž není omezený na stanovování obecných 
pravidel, znamená, že máme svévolnou vládu. Co horšího, vládu, která se nemůže, 
i kdyby si to přála, řídit principy, nýbrž musí se udržovat rozdáváním darů 
jednotlivým skupinám. Svou autoritu si musí kupovat diskriminací. Britský parlament, 
který je modelem pro většinu zastupitelských institucí, naneštěstí také zavedl 
myšlenku suverenity (tj. všemocnosti) parlamentu. Avšak suverenita zákona 
a suverenita neomezeného parlamentu jsou neslučitelné. Nicméně dnes, když pan 
Enoch Powell tvrdí, že "Bill of Rights (britská ústava z r. 1689 - pozn. překl.) je 
neslučitelná se svobodným zřízením této společnosti", spěchá ho pan Gallagher 
ujistit, že to chápe a že s panem Powellem souhlasí.!

Stalo se, že Američané měli před dvěma sty lety pravdu a že všemocný parlament 
znamená smrt svobody jednotlivce. Svobodná ústava už zjevně neznamená svobodu 
jednotlivce, nýbrž povoleni udělené parlamentní většině, že může jednat tak volně, jak 
se jí zlíbí. Můžeme mít buďto svobodný parlament, nebo svobodný lid. Osobní 
svoboda vyžaduje, aby byla veškerá autorita omezená dlouhodobými principy, které 
mínění lidu schvaluje.

Od nestejného zacházení k libovůli
Trvalo určitou dobu, než se tyto důsledky neomezené demokracie projevily.
Jako omezení rozsahu vládní moci působily po určitou dobu tradice vyvinuté

během období liberálního konstitucionalismu. Kdekoli se tyto formy demokracie
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napodobovaly v těch částech světa, kde žádné takovéto tradice neexistovaly, bez 
výjimky se samozřejmě rozsypaly.

Avšak v zemích s- dlouhou zkušeností se zastupitelskou vládou byly tradiční bariéry 
svévolného používání moci prolomeny nejprve ze zcela ušlechtilých motivů. 
Diskriminace kvůli tomu, aby se pomohlo těm nejméně šťastným, se nezdála být 
diskriminací. (Později jsme dokonce vymysleli nesmyslné slovo "ne dost privilego
vaní", aby se to zakrylo.) Avšak k tomu, aby se do rovnějšího hmotného postavení 
uvedli lidé, kteří jsou nevyhnutelně velmi různí v mnoha podmínkách, na nichž jejich 
úspěch doslova závisí, je nutné zacházet s nimi nestejně.

Leč porušování principu stejného zacházení v podmínkách zákona, dokonce i pro 
dobročinné účely, nevyhnutelně otevřelo stavidla libovůli. K zakrytí se používala 
zástěrka formule "sociální spravedlnosti"; nikdo přesně neví, co znamená, avšak právě  
proto sloužila jako kouzelný proutek, který lámal všechny bariéry nastavěné proti 
dílčím opatřením. Rozdílení darů na úkor někoho jiného, koho nelze snadno identi
fikovat, se stalo nejpřitažlivějším způsobem, jak si kupovat podporu většiny. Avšak 
parlament nebo vláda, které se stávají dobročinnou institucí, se tím vystavují vydírání, 
jemuž nelze odolat. A brzo to přestanou být "zásluhy", nýbrž začnou to být výlučně 
"politické nezbytnosti", co určuje, které skupiny se mají zvýhodnit na všeobecný úkor.

Tato legalizovaná korupce není chybou politiků; nemohou se jí vyhnout, mají-li 
získat postavení, v němž mohou dělat jakékoli dobro. Stává se z ní rys zabudovaný do 
každého systému, v němž podpora většiny opravňuje ke zvláštním opatřením zmírňu
jícím konkrétní nespokojenost. Jak zákonodárný orgán, jenž je omezen na 
stanovování obecných pravidel, tak vládní orgán, jenž může použít donucení jen 
k prosazování obecných pravidel, která nemůže měnit, mohou takovémuto tlaku 
odolat; všemocné shromáždění nemůže. Zbavena veškeré rozhodovací volnosti 
v donucování by vláda samozřejmě stále ještě mohla při poskytování služeb rozlišovat  
- to by však bylo méně škodlivé a bylo by možné tomu snáze zabránit. Jakmile však 
vláda žádnou moc rozlišovat v donucování nemá, většina služeb by mohla být, 
a pravděpodobně by měla být, delegována na regionální nebo místní korporace 
konkurující si o obyvatele tím, že poskytují lepší služby při nižších nákladech.

Oddělení pravomocí na zábranu neomezené vlády
Zdá se jasné, že nominálně neomezené ("suverénní') zastupitelské shromáždění 

musí být čím dál tím více puzeno ke stálému a trvalému rozšiřování vládních pravo
mocí. Zdá se stejně tak jasné, že tomu lze zabránit jenom tím, že se nejvyšší moc 
rozdělí mezi dvě demokraticky zvolená shromáždění, to jest tím, že se použije princip 
oddělení pravomocí na nejvyšší úrovni.

Dvě takováto odlišná shromáždění by samozřejmě musela být různě složená, má-li 
zákonodárné shromáždění reprezentovat mínění lidu ohledně toho, jaký druh jednání 
vlády je správný a jaký nikoli, a má-li být druhé vládní shromáždění  vedeno vůlí lidu  
ohledně konkrétních opatření, jež se mají učinit v rámci pravidel stanovených tím 
prvním. K tomuto druhému úkolu - který byl hlavní náplní práce existujících parla-
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mentů - byly postupy a organizace parlamentů dobře uzpůsobené, zejména s jejich 
organizací podle stranických principů, které jsou pro provoz vlády vskutku nezbytné.

Nebylo však bez důvodu, že velcí političtí myslitelé 18. století byli vůči stranickému 
dělení v pravém zákonodárném orgánu bez výjimky hluboce nedůvěřiví. Sotva lze 
popírat, že se existující parlamenty pro vlastní zákonodárství převážně nehodí. Ne
mají ani čas, ani správné rozpoložení mysli, aby to dělaly dobře.

Poznámky
• Hrabě Axel Oxenstjema (1583-1654) v dopisu svému synovi z roku 1648: "Což nevíš, můj synu, jak málo 

moudrosti řídí tento svět?" Jelikož velká část argumentace, vedoucí k návrhu předloženému v 
následující kapitole, byla napsána a částečně také publikována, a je tudíž mnoha čtenářům známa, už 
dávno, vkládáme zde stručné shrnutí, v němž se mi, myslím, zcela nedávno podařilo nově a stručněji 
formulovat hlavní body. Je to pouze mírně revidovaná verze nástinu publikovaného v Encounter, 
březen 1978.

1 Dolní sněmovna, 17. května 1977. Ve skutečnosti by nebylo žádného katalogu chráněných práv 
zapotřebí, stačilo by jediné omezení veškerých pravomocí vlády, totiž že přípustné není žádné donucení 
kromě prosazování poslušnosti vůči zákonům, jak byly definovány předtím. To by zahrnovalo veškerá 
uznávaná základní a další práva.
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KAPITOLA XVII

Model ústavy

V každém případě musí být prospěšné vědět, co představuje v tomto směru vrchol 
dokonalosti, abychom mohli každou reálnou ústavu či vládní formu k tomuto ideálu 
co nejvíce přiblížit pomocí natolik jemných změn a inovací, že ve společnosti nedojde 
k příliš velkým poruchám.

David Hume*

Změna k horšímu ve vývoji zastupitelských institucí
Co můžeme ve světle získaných zkušeností dnes učinit pro dosažení cílů, kterých 

se před téměř dvěma sty lety otcové ústavy Spojených států amerických pokusili 
poprvé dosáhnout pomocí vědomé konstrukce? Přestože naše cíle mohou být stále 
stejné, existují mnohá poučení, která bychom si měli z onoho velkého experimentu 
a jeho početných napodobenin vzít. Dnes víme, proč se nesplnily naděje autorů oněch 
dokumentů, že jejich prostřednictvím účinně omezí vládní moc. Tito autoři doufali, 
že vzájemným oddělením moci zákonodárné, výkonné a soudní podřídili vládu a jed
notlivce pravidlům správného chování. Sotva mohli předvídat, že skutečnost, že 
zákonodárný sbor byl též pověřen úkolem usměrňovat vládu, povede k beznadějnému 
propletení obou úkolů sboru: formulovat pravidla správného chování a vést jednotlivé 
vládní činnosti k dosažení specifických cílů - a že slovo zákon přestane znamenat 
výlučně taková universální a jednotná pravidla správného chování, která vedou 
k omezení všeho svévolného donucování. V důsledku toho se jim ve skutečnosti nikdy 
nepodařilo dosáhnout onoho rozdělení pravomocí, o které usilovali. Místo toho 
vytvořili v USA systém, v němž byla pravomoc vytvářet a řídit vládu rozdělena - často 
ke škodě její akceschopnosti - mezi hlavu exekutivy (presidenta - pozn. překl.) 
a zastupitelské shromáždění volené v odlišných termínech a podle odlišných principů, 
v důsledku čehož se často nacházejí ve vzájemném konfliktu.

Již jsme viděli, že přání, aby jak stanovování pravidel správného chování, tak 
usměrňování stávající vlády bylo v rukách zastupitelských sborů, nemusí znamenat, že 
obě tyto funkce je nutno svěřit jednomu a témuž tělesu. Možnost odlišného řešení 
tohoto problému1 je ve skutečnosti naznačena dřívější fází vývoje zastupitelských 
institucí. Kontrola nad činností vlády se alespoň zpočátku dělá hlavně prostřednictvím 
kontroly nad vládními příjmy. Vývojem, jenž v Britanii započal dokonce již koncem 
14. století, se "moc peněženky" postupně dostávala do rukou dolní sněmovny. Když na 
sklonku 17. století bylo výlučné právo dolní sněmovny nad "rozpočtovými položkami" 
konečně sněmovnou lordů definitivně uznáno, rozhodovací pravomoc nad vývojem 
pravidel zvykového práva si stále ještě ponechávala v rukách sněmovna lordů jakožto
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nejvyšší soud země. Co by bývalo bylo přirozenější než to, že když druhá komora 
přiznala dolní sněmovně výlučné právo na dohled nad jednáním vlády, vyhradila by si 
na oplátku výlučné právo měnit statutárními akty vynutitelná pravidla správného 
chování?

Takovýto vývoj však opravdu nebyl možný, dokud horní sněmovna zastupovala 
malou privilegovanou třídu. Avšak v principu by rozdělení podle funkcí namísto 
rozdělování podle různých zastupovaných tříd bývalo mohlo vést ke stavu, ve kterém 
by dolní sněmovna disponovala plnou mocí nad vládním aparátem a všemi hmotnými  
prostředky, jež by mu příslušely, ale zároveň by mohla užívat donucování pouze 
uvnitř mezí vytyčených pravidly stanovenými sněmovnou lordů. Při organizování 
a řízení  záležitostí, které jsou vlastním úkolem vlády, by dolní sněmovna měla úplnou  
volnost. K tomu, aby mohla řídit jednání vládních úředníků, jež se týká majetku státu, 
by mohla stanovovat jakákoli pravidla, na nichž se dohodla. Avšak ani ona, ani její 
úředníci by nemohli donucovat soukromé občany kromě případů, kdy by se měli 
k poslušnosti vůči zákonům uznaným nebo stanoveným horní sněmovnou. Potom by 
bylo jen zcela logické, aby běžné vládní záležitosti byly spravovány nějakým výborem  
dolní sněmovny, resp. jeho většiny. Takováto vláda by byla ve své moci nad občany 
zcela podřízena zákonu, který by neměla právo měnit ani tam, kde by se jí to hodilo 
v zájmu dosažení konkrétních cílů.

Takové oddělení úkolů by bývalo vyžadovalo a postupně přivodilo ostré rozlišování 
mezi pravidly správného chování a směrnicemi pro činnost vlády. Tím by se zároveň 
stala zřejmou i potřeba svrchované právní autority schopné rozsuzovat konflikty mezi 
oběma zastupitelskými sbory, což by zase postupně vedlo k vytváření stále 
přesnějšího rozlišení mezi oběma druhy pravidel: právem soukromým (zahrnujícím i 
trestní právo) a právem veřejným, která jsou nyní směšována díky tomu, že se pro 
oba druhy užívá stejného termínu "zákon".

Namísto takovéhoto postupného vyjasňování onoho fundamentálního rozlišení 
došlo vlivem spojení dvou zcela odlišných úkolů v rukách jednoho a téhož tělesa 
k rostoucímu zamlžení pojmu zákon. Viděli jsme, že provést ono rozlišení není nijak 
snadné a že v tomto směru naráží i moderní právní myšlení na některé obtížné pro
blémy. Není to však nemožný úkol, i když zcela uspokojivé řešení bude možná 
vyžadovat další pokrok našeho poznání. Právě z takovéhoto pokroku však vyrostlo 
všechno právo.

Smysl modelu ideální ústavy
Za předpokladu, že rozlišení mezi dvěma druhy pravidel, jež nyní nazýváme 

zákony, je možno provést jasným způsobem, se jeho význam stane zřetelnějším, 
pokud poněkud podrobněji nastíníme ústavní uspořádání, které by zabezpečilo 
skutečné rozdělení pravomocí mezi dvě odlišná zasupitelská tělesa, čímž by se jak 
zákonodárství v užším smyslu slova, tak vlastní činnost vlády odehrávaly demokra
tickým způsobem, avšak prostřednictvím různých a vzájemně nezávislých orgánů. 
Tento nástin nezamýšlím předkládat jako návrh ústavního uspořádání k okamžitému 
použití. Rozhodně nechci vyvolat dojem, že by nějaká země s pevně zakotvenou
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ústavní tradicí měla svoji ústavu nahradit novou, vypracovanou podle zde navrho
vaných zásad. Avšak kromě skutečnosti, že obecné principy probírané na předchozích 
stránkách dostanou ostřejší obrysy, naětrnu-li zde ústavu, jež by je ztělesňovala, exis
tují dva další důvody, kvůli nimž takový nástin asi stojí za to.

Za prvé na světě existuje jen velmi málo zemí, které mají to štěstí, že mají silnou 
ústavní tradici. Mimo anglicky hovořícího světa mají tuto tradici pravděpodobně již 
jen menší země severní Evropy a Švýcarsko. Většina ostatních zemí si nikdy žádnou 
ústavu nezachovala natolik dlouhou dobu, aby se stala pevnou součástí tradice; 
mnohé z těchto zemí navíc postrádaly zázemí tradic a zakořeněných hodnot, jež ve 
šťastnějších zemích umožnilo fungování i takových ústav, které explicitně 
nedefinovaly všechno to. co předpokládaly nebo které dokonce neexistovaly v psané 
podobě. Ještě více to platí o oněch nových zemích, které bez toho, že by měly tradici 
alespoň vzdáleně připomínající ideál vlády zákona, jenž národy Evropy již dlouho 
vyznávají, převzaly od těchto národů demokratické instituce, aniž by přitom přijaly 
fundamentální soubor názorů a hodnot, jehož platnost ony instituce předpokládají.

Nemají-li takové pokusy o transplantaci demokracie ztroskotat, bude třeba mnohé 
z onoho zázemí nepsaných tradic a hodnot, jež v úspěšných demokraciích kladlo 
meze zneužití moci většiny, explicitně vtělit do příslušných vládních institucí nových 
demokracií. Skutečnost, že většina dosavadních pokusů v tomto směru neuspěla, ne
dokazuje to, že by základní principy demokracie byly nepoužitelné, nýbrž pouze to, že 
instituce, které po určitou dobu na Západě fungovaly uspokojivě, předpokládají 
mlčenlivé přijímaní určitých dalších principů, jež se v jisté míře na Západě respekto
valy, ale jež musí být tam, kde dosud uznány nebyly, do ústavy vloženy stejně expli
citně jako ostatní principy. Nic nás neopravňuje k předpokladu, že konkrétní formy 
demokracie, které se osvědčily u nás, musí též fungovat jinde. Zkušenost se zdá 
svědčit o opaku. Existují tudíž všechny důvody pro to, abychom zkouamli způsoby, 
jakými by bylo možno do ústavy explicitně vtělit všechny ty představy, jež naše typy 
zastupitelských institucí mlčky předpokládají.

Za druhé platí, že principy obsažené ve schématu, který chceme načrtnout, mohou 
být relevantní k současným pokusům o vytvoření nových nadnárodních institucí. Exis
tuje zřejmě sílící přesvědčení, že máme sice naději vytvořit určitý druh mezinárodního 
práva, ale že je přitom pochybné, zda můžeme ěi vůbec máme vytvářet nadnárodní 
vládu kromě určitých čistě utilitárních orgánů. Má-li však něco být zřejmé, pak je to 
fakt, že pokud tyto snahy nemají ztroskotat nebo dokonce natropit více škody než 
užitku, musí být činnost těchto nových nadnárodních institucí dlouhou dobu omezena 
na to, že budou pouze zabraňovat jednotlivým národním vládám podnikat kroky 
poškozující druhé země, aniž by přitom měly moc těmto vládám přikazovat provádění 
konkrétních věcí. Pokud by pravomoc této nové autority byla omezena na tvorbu 
obecných pravidel, která by pouze zakazovala určité druhy jednání členských států 
a jejich občanů, pak by se tím odstranily mnohé z námitek, které jsou zcela pocho
pitelně vznášeny proti myšlence svěřit do rukou mezinárodní autority moc rozkazovat 
jednotlivým národním vládám. Abychom však něčeho takového dosáhli, musíme 
nejdříve zjistit, jak lze zákonodárnou moc - v tom smyslu, jak ji pojímali ti, kteří věřili 
v princip oddělení prvomocí - účinně oddělit od pravomocí vlády.
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Základní principy
Základní článek takové ústavy by měl stanovit, že za normálních okolností 

a kromě určitých jasně definovaných nouzových situací lze lidi omezovat v tom, aby 
dělali to, co si přejí, popř. je lze k určitému jednání nutit pouze v souladu s uznanými 
pravidly správného chování vytvořenými v zájmu definování a ochrany individuální 
domény každého občana; a že přijatý soubor těchto pravidel by mohl být vědomě 
měněn pouze tím, co budeme nazývat zákonodárným shromážděním. Toto 
shromáždění by obecně disponovalo pravomocemi výlučně v rámci své vůle ke 
spravedlnosti prokazované tím, že by vyhlašovalo univerzální pravidla určená k apli
kaci na neznámý počet budoucích případů, přičemž by nad jejich aplikováním na 
konkrétní případy nemělo žádnou další moc. Základní článek by musel obsahovat 
definici toho, co může být zákonem v tomto úzkém smyslu nomos, což by umožnilo 
soudu rozhodnout, zda nějaké konkrétní usnesení zákonodárného shromáždění 
vykazuje formální znaky, jež z něj činí zákon v tomto smyslu.

Viděli jsme, že takováto definice by se nemohla opírat jen o čistě logická kriteria, 
nýbrž by musela zahrnovat požadavek, že pravidla budou určena k aplikaci na 
předem neurčený počet neznámých budoucích případů a budou sloužit formování 
a udržování abstraktního řádu, jehož konkrétní obsah je nepředvídatelný, že však 
nebudou mít za cíl dosažení jednotlivých konkrétních účelů, a konečně že jsou 
nepřípustná všechna opatření, jejichž záměrem či jejichž známým účinkem je 
především změna v situaci konkrétních identifikovatelných jednotlivců či skupin. 
Definice by též musela uznat skutečnost, že ačkoliv je provádění změn v uznaném 
souboru existujících pravidel správného chování výlučně věcí zákonodárného 
shromáždění, bude počáteční soubor takovýchto pravidel zahrnovat nejen plody 
minulých zákonodárných aktů, nýbrž také plody dosud neartikulovaných představ 
implicitně přítomných v minulých rozhodnutích, jimiž se soudy budou povinny řídit 
a jejichž explicitní artikulace bude jejich úkolem.

Účelem základního článku nemůže zajisté být definování funkcí vlády, nýbrž 
pouze stanovení mezí jejích donucovacích pravomocí. Ačkoli bude omezovat 
způsoby, jichž bude vláda moci používat při poskytování služeb obyvatelstvu, nebude 
klást žádná přímá omezení na obsah těchto služeb. K této věci se budeme muset 
vrátit, až se budeme zabývat funkcemi druhého zastupitelského tělesa - vládního 
shromáždění.

Ve srovnání s tím, co měly zabezpečit tradiční listiny práv, by takovýto článek sám 
o sobě zabezpečil vše a ještě mnohé navíc; tím by učinil každé vyjmenovávání zvlášť 
chráněných základních práv zbytečným. Bude to jasné, jakmile si připomeneme, že 
žádné z tradičních lidských práv, jako svoboda projevu, tisku, náboženství, shro
mažďování a spolčování nebo právo na nedotknutelnost obydlí nebo svoboda vědy, 
nemůže a nikdy nemohlo být právem absolutním, které by nesmělo být omezeno 
obecnými zákony. Svoboda projevu samozřejmě neznamená, že můžeme volně po
mlouvat, nactiutrhat, vyzývat ke zločinu nebo způsobovat paniku falešným poplachem  
atd. atd. Všechna tato práva jsou buď mlčky nebo výslovně chráněna před ome
zováním, vyjma těch omezení, "jež jsou v souladu se zákonem". Avšak tato výhrada 
- jak se až příliš jasně ukázalo v moderní době - má smysl a nezbavuje ochranu oněch 
práv před "zákonodárným sborem, vší účinnosti pouze tehdy, pokud se pod pojmem
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"zákon" nerozumí jakékoliv schválené usnesení zastupitelského sboru, nýbrž pouze 
taková pravidla, která mohou být označena za zákony v užším smyslu slova, jak jsme  
jej zde definovali.

Základní práva, tradičně chráněná listinami práv, nejsou jedinými, které je nutno 
chránit, pokud se má zabránit vzniku svévolné moci, přičemž všechna podstatná 
práva, jež vytvářejí osobní svobodu, nelze ani vyčerpávajícím způsobem vyjmenovat. 
Ačkoli úsilí rozšířit pojem práv o to, co se dnes nazývá sociální a hospodářská práva, 
bylo - jak jsme již ukázali v kap. IX - scestné, existují mnohé předem neurčitelné způ
soby užívání individuální svobody, o nichž se různé listiny práv nikde nezmiňují, ale 
které si zasluhují ochranu v nemenší míře. Práva, jež jsou obvykle explicitně vyjmeno
vávána, jsou ta, která byla v určitých dobách obzvláště ohrožena a především ta, 
o nichž se mělo za to, že potřebují ochranu, měla-li demokratická vláda fungovat. 
Jestliže je však vyčleníme jako obzvlášť chráněná, pak tím vytváříme zdání, že v ostat
ních směrech může vláda používat donucování bez toho, že by byla vázána obecnými 
zákony.

Právě toto byl ten pravý důvod, proč zakladatelé a autoři americké ústavy do ní 
žádnou listinu práv původně vložit nechtěli a proč neúčinný a téměř zapomenutý de
vátý ústavní dodatek stanovil, že "výpočet určitých práv v této Ústavě se nesmí vyklá
dat jako důvod k zamítnutí či znevážení ostatních práv užívaných lidem". Výpočet 
jednotlivých práv jako těch, která nepodléhají žádným omezením, "kromě těch, jež 
jsou v souladu se zákonem" může vskutku vytvářet dojem, že ve všech ostatních 
ohledech je legislativě dovoleno občany zcela volně omezovat či používat proti nim 
donucovacích metod, aniž by se přitom musela řídit obecně platným pravidlem 
A rozšiřování pojmu "zákon" na téměř každé rozhodnutí legislativy učinilo v poslední  
době i tuto ochranu zcela bezvýznamnou. Účelem ústavy je však právě znemožňovat 
i samotné zákonodárné moci jakékoli svévolné omezování a komandování občanů. 
Jak přesvědčivě ukázal jeden vynikající švýcarský právník,2 nové možnosti vytvořené 
technickým vývojem mohou způsobit, že v budoucnu budou ostatní svobody dokonce 
ještě důležitější než jsou ty, které jsou ochraňovány tradičními základními právy.

Základní práva měla jednoduše ochraňovat individuální svobodu ve smyslu absen
ce svévolného donucování. K tomu je nutné, aby donucování bylo používáné pouze 
k prosazování univerzálních pravidel správného chování chránících individuální 
domény a ke shromažďování prostředků k financování služeb poskytovaných vládou; 
a jelikož z toho vyplývá, že jednotlivec může být omezován pouze v takovém jednání, 
které by mohlo narušit chráněné domény ostatních, byl by za takovýchto podmínek 
zcela volný ve všem jednání, které se dotýká pouze jeho vlastní domény, popř. 
domény jiných svépravných osob s jejich souhlasem, a měl by tak zajištěnu veškerou 
svobodu, kterou lze zabezpečit politickými prostředky. Skutečnost, že tuto svobodu 
by mohlo být třeba dočasně pozastavit v situaci, kdy by instituce určené k její 
dlouhodobé ochraně byly ohroženy a když by tak vyvstala nezbytnost spojit se ve 
společném úsilí dosáhnout nejvyššího cíle a ubránit je, popř. odvrátit nějaké jiné 
společné nebezpečí hrozící celé společnosti, je jiná záležitost, kterou se budeme 
zabývat později.
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Dva zastupitelské sbory s odlišnými funkcemi
Myšlenka svěřit vyhlašování obecných pravidel správného chování zastupitelskému  

tělesu odlišnému od toho, jemuž náleží úkol vládnutí, není zcela nová. O něco 
podobného se pokusili staří Řekové, když měnit základní nomos$ dovolili pouze 
zvláštnímu shromáždění, nomothetae. Jelikož nomos je jediný termín, který si alespoň 
přibližně zachoval význam obecného pravidla správného chování, a jelikož termín 
nomothetae byl vzkříšen v poněkud podobném kontextu v Anglii 17. století4 a pak 
i J.S. Millem,5 bude občas vhodné použít jej jako označení pro ono čistě zákonodárné  
shromáždění, jaké mají na mysli obhájci rozdělení pravomocí a teoretici vlády 
zákona, kdykoli se ukáže jako nezbytné odlišit je důrazně od druhého zastupitelského 
tělesa, jež budeme nazývat shromážděním vládním.

Je zřejmé, že takovéto výlučně zákonodárné shromáždění by představovalo účin
nou kontrolu nad rozhodnutími stejně tak zastupitelského vládního sboru pouze 
tehdy, kdyby jeho složení nebylo stejné; v praxi by to zřejmě vyžadovalo, aby obě 
shromáždění nebyla volena stejným způsobem nebo na stejnou dobu. Pokud by obě 
shromáždění byla pověřena odlišnými úkoly, avšak v obou by byly v přibližně stejném 
poměru zastoupeny tytéž skupiny a zvláště tytéž strany, zákonodárný sbor by pak 
pravděpodobně tvořil jednoduše zákony, které by si vládní sbor přál v zájmu dosažení 
svých cílů, jako by se jednalo o jeden a tentýž sbor.

Odlišnost jejich poslání též vyžaduje, aby obě rozdílná shromáždění vyjadřovala 
názory voličů v rozdílném ohledu. Z hlediska vlastní vlády je žádoucí, aby konkrétní 
přání občanů týkající se jednotlivých cílů nalezla své vyjádření, či jinými slovy, aby 
byly reprezentovány jejich jednotlivé zájmy; proto je pro fungování vlády zcela zřejmě  
potřebná jasná většina rozhodnutá pro určitý program a "schopná vládnout". Naproti 
tomu, vlastní zákonodárný sbor by neměl být veden zájmy, nýbrž míněním, tj. názory 
na to, jaký druh jednání je správný či nesprávný - nikoliv ve smyslu nástroje 
k dosažení konkrétních cílů, nýbrž jako permanentní pravidlo a bez ohledu na jeho 
účinek na ty které jednotlivce či skupiny. Při výběru někoho, kdo by se o jejich zájmy  
staral podle všeho nejlépe, a při výběru člověka, jemuž by mohli důvěřovat, že bude 
nestranně podporovat spravedlnost, by si lidé pravděpodobně zvolili velmi rozdílné 
osoby: výkonost v prvním směru vyžaduje kvality velmi odlišné od bezúhonnosti, 
moudrosti a úsudku, na nichž v první řadě záleží ve druhém případě.

Systém periodické volby celého sboru zástupců je dobře uzpůsoben nejen k tomu, 
aby tito zástupci byli vnímaví vůči měnícícm se přáním voličů, nýbrž aby je též vedl ke 
spolčování se do stran a učinil je závislými na dohodnutých stranických cílech 
zaměřených na podporu konkrétních zájmů a akčních programů. Zároveň však 
v praxi individuálního člena sboru nutí, aby se podrobil stranické disciplíně, získal tak 
podporu své strany a byl znovu zvolen.

Očekávat u shromáždění zástupců pověřených prosazováním konkrétních poža
davků ony kvality, jaké očekávali klasičtí teoretikové demokracie u reprezentačního 
vzorku lidu jako celku, je nerozumné. To však neznamená, že kdyby byli lidé 
požádáni, aby zvolili zástupce, kteří by neměli moc poskytnout jim konkrétní služby, 
tak že by nezvolili ty, jejichž úsudku si nanejvýše váží, obzvláště když by si měli vybrat 
mezi osobami, které si již získaly dobrou pověst v běžném životě.
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Pro vlastní zákonodárství je tudíž zřejmě nutné shromáždění mužů a žen volených 
v poměrně zralém věku na značně dlouhé období, např. 15 let, takže by nemuseli 
myslet na své znovuzvolení. V zájmu jejich naprosté nezávislosti na stranické disci
plíně by byli zbaveni možnosti znovu kandidovat a zároveň zbaveni nutnosti vrátit se 
po skončení svého mandátu zpět k výdělené činnosti, tím, že by jim bylo zajištěno 
stálé zaměstnání ve veřejné sféře v takových čestných, ale neutrálních postaveních, 
jako jsou např. laičtí soudcové, což by zajistilo, že by během svého působení jako 
zákonodárci nebyli závislí na stranické podpoře a nemuseli by si dělat starost o svou 
osobní budoucnost. Aby se toho dosáhlo, měli by se volit pouze lidi, kteří již 
prokázali své schopnosti v běžném občanském životě. Aby se zároveň zabránilo tomu, 
aby v shromáždění byl příliš velký podíl starých osob, bylo by asi moudré spolehnout 
se na starou zkušenost, že generační vrstevníci jsou nejlepšími soudci každého 
člověka a požádat každou skupinu lidí*stejného věku, aby v jednom okamžiku svého 
života, např. v kalendářním roce, ve kterém dosáhli čtyřicetipěti let, vybrali ze svého 
středu své zástupce na dobu patnácti let.

Výsledkem bude zákonodárné shromáždění mužů a žen ve věku čtyřicetipěti až 
šedesáti let, z nichž by se každým rokem obměňovala jedna patnáctina. Celek by 
tudíž odrážel onu část populace, která již získala zkušenosti a měla příležitost dosáh
nout dobré pověsti, ale která by ještě byla v nejlepších letech. Je nutno si obzvlášť 
všimnout toho, že ačkoli lidé mladší čtyřicetipěti let by v tomto shromáždění zastou
peni nebyli, průměrný věk - padesátdva a půl - by byl nižší než jaký je ve většině 
existujících zastupitelských sborů a to i v případě, že by váha starší části byla 
udržována na stejné výši nahrazováním těch, kdož by odešli kvůli nemoci nebo 
zemřeli, což by za normálních okolností nebylo nutné a jenom by to zvyšovalo podíl 
těch, kteří by měli se zákonodárnou činností malé zkušenosti.

K zajištění celkové nezávislosti těchto nomothetae vůči tlakům partikulárních 
zájmů či organizovaných stran by mohla být použita rozličná další opatření. Osoby, 
které již působily ve vládním shromáždění či stranických organizacích, by mohly být 
zbaveny práva kandidovat do zákonodárného shromáždění. Avšak i za stavu, kdy 
mnozí členové by měli s určitými stranami užší styky, měli by sotva nějaké důvody 
podřizovat se instrukcím stranického vedení či stávající vlády.

Členové shromáždění by mohli být odvoláni pouze z důvodů hrubého narušení 
pravidel správného chování nebo zanedbávání povinosti, a to rozhodnutím skupiny 
svých současných či bývalých kolegů řídících se principy, jež se dnes vztahují na 
soudce. Jistota, že v období od skončení svého mandátu do odchodu do penze (to je 
v době mezi šedesátými a sedmdesátými léty jejich věku) budou mít vážené postavení 
jako např. laičtí členové soudních dvorů, bude důležitým činitelem přispívajícím k je
jich nezávislosti; jejich příjem by navíc mohl být pevně stanoven ústavou ve formě 
určitého zlomku z průměrného platu řekněme dvaceti nejlépe placených lidí z vlád
ního resortu.

Lze očekávat, že takovéto postavení by každá věková skupina začala považovat za 
cenu svého druhu, která se uděluje jejím nejváženějším vrstevníkům. Jelikož zákono
dárné shromáždění by nemělo být příliš početné, bylo by každý rok voleno poměrně 
málo jedinců. Z tohoto důvodu by možná byly vhodné volby nepřímé, ve kterých by 
delegáti zvolení v oblastních volbách volili poslance ze svých řad. Tím by se vytvořila
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další pobídka k tomu, aby se každý obvod snažil zvolit delegáty takové povésti 
a jména, kteří by měli nejlepší šanci být zvoleni i v druhém kole.

Na první pohled by se mohlo zdát, že takovéto čistě zákonodárné shromáždění by 
mělo jen velmi málo práce. Pokud bychom měli na mysli výlučně ty úkoly, které jsme 
zdůrazňovali až doposud, tj. revizi soukromého (včetně obchodního a trestního) 
práva, pak by se asi vskutku jednalo o příležitostné akce, mezi nimiž by byly dlouhé 
intervaly, což by sotva poskytovalo příslušné stálé zaměstnání pro vybranou skupinu 
na výsost kompetentních osob. Tento první dojem je však mylný. Ačkoli jsme použili 
jako hlavní příklady pro ilustraci soukromé a trestní právo, musíme mít na paměti, že 
toto shromáždění bude muset schvalovat všechna pravidla, jejichž dodržování bude 
možno vynucovat. I když nám rámec této knihy poskytl jen málo prostoru k tomu, 
abychom se celou touto oblastí mohli zabývat podrobněji, přesto jsme opakovaně 
poukazovali na to, že k těmto úkolům patří nejen principy daňové politiky, nýbrž ty 
bezpečnostní a zdravotní předpisy, včetně předpisů týkajících se výrobní sféry ěi 
stavebnictví, které je nutno v obecném zájmu prosazovat a které musí být formu
lovány v podobě obecných pravidel. Tyto předpisy pak nezahrnují pouze to, co se 
obvykle nazývalo legislativou o bezpečnosti, nýbrž též všechny ty obtížné problémy 
vytváření náležitého rámce pro fungující tržní konkurenci a zákon o společnostech, 
o nichž jsme se zmínili v předchozí kapitole.

V minulosti bylo třeba, aby zákonodárný sbor, jenž na pečlivé zvážení často vysoce 
technických záležitostí neměl čas, delegoval jejich projednání na někoho jiného, čímž 
se tyto záležitosti ocitaly v rukách byrokracie nebo specializovaných úřadů 
vytvořených k tomuto účelu. Pro "zákonodárný” sbor, který se hlavně zabývá 
naléhavými záležitostmi běžné vládní agendy, musí být vskutku velmi obtížné, aby 
oněm věcem věnoval náležitou pozornost. Tyto věci nicméně spadají pod zákono
dárnou činnost v pravém smyslu slova a nikoli pod správu a pokud by byly delegovány  
na byrokratické aparáty, existovalo by značné nebezpečí, že by si tyto aparáty 
přisvojily nekontrolované a v podstatě svévolné pravomoce. Neexistují žádné nutné 
vnitřní důvody, proč by regulování těchto věcí nemohlo mít formu obecných pravidel 
(jak to bylo v Británii obvyklé ještě v r. 1914), pokud by se o to pokusila se vší 
vážností zákonodárná moc, namísto toho, aby se o něm uvažovalo z hlediska zájmů 
úředníků chtivých získat moc. Většina pravomocí, které byrokracie získala a které 
jsou de facto nekontrolovatelné, je pravděpodobně výsledkem toho, že je na 
byrokracii delegovaly zákonodárné sbory.

Ačkoli se neobávám, že by členové zákonodárného sboru neměli dostatek práce, 
přesto chci dodat, že bych v žádném ohledu nepovažoval za nežádoucí - spíše naopak 
- kdyby vybraná skupina mužů a žen, kteří si v běžném občanském životě již získali 
dobrou pověst, byla po určitou část svého ž ivota osvobozena od nutnosti či povinnosti 
věnovat se úkolům, jež na ně uvalily okolnosti, a mohla se tak věnovat úvahám 
o principiálních otázkách vlády, popř. se chopit kterékoliv záležitosti, jíž uznají za 
důležitou. Troška lidí, kteří mají volný čas, je nutná, má-li se veřejný duch projevit 
v těch dobrovolných činnostech, v nichž se mohou objevovat nové ideály. Taková byla 
funkce člověka nezávislých příjmů a ačkoli si myslím, že je to pádný argument, aby 
byl zachován, nevidím důvod, proč by lidé, kteří získali majetek, měli být těmi 
jedinými, kterým byla dána taková příležitost. Jestliže by ti, kterým jejich vrstevníci
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dali tu nejvyšší možnou důvěru, měli možnost věnovat podstatnou část svého času 
záležitostem podle svého výběru, mohli by značně přispět k rozvoji onoho 
"dobrovolného sektoru", který je tak nezbytný, nemá-li na sebe vláda strhnout drtivou 
moc. Ačkoli je pravda, že postavem člena zákonodárného sboru by zřejmě nebylo 
nijak zvlášť těžké, mělo by nicméně být spojeno s velkou ctí a důstojností, takže by 
členové tohoto demokraticky zvoleného tělesa byli schopni plnit roli těch, které Max 
Weber nazval honoratiores, nezávislých veřejných osobností, které by bez stranických 
vazeb, vedle svých funkcí zákonodárců, mohly mít vedoucí úlohu v různých 
dobrovolných aktivitách.

Pokud jde o hlavní poslání těchto nomothetae, asi pociťujeme, že hlavním pro
blémem pravděpodobně nebude to, zda budou mít dostatek práce, nýbrž spíše to, zda 
budou mít dostatečnou pobídku, aby ji dělali. Někdo se snad může obávat, zda právě 
ona velká míra nezávislosti, kterou budou mít, je nebude svádět k lenivosti. Ačkoli se 
mi zdá jako nepravděpdobné, že by lidé, kteří se předtím v aktivním Životě prosadili 
a jejichž postavení tudíž závisí na veřejné pověsti, by od okamžiku, kdy byli zvoleni na 
patnáct let do postavení, z něhož jsou prakticky neodvolatelní, zanedbávali své povin
nosti takovýmto způsobem, přesto lze přijmout ustanovení obdobná těm, jaká se vzta
hují na soudce. Ačkoli musejí být zcela nezávislí na vládním aparátu, mohou být po
drobeni určitému dohledu ze strany jakéhosi senátu bývalých členů sboru, kteří by 
v případě zanedbávání povinností měli dokonce právo příslušného zástupce zbavit 
mandátu. Tento orgán by měl též za úkol přidělit každému členu zákonodárného 
sboru po skončení jeho mandátu nějaké místo od presidenta ústavního soudu až po 
laického přísedícího nižšího soudu.

Ústava by však měla též obsahovat pojistku pro případ, že by byl zákonodárný 
sbor zcela neúčinný, a sice ustanovení, že ačkoliv pravomoce stanovovat obecná 
pravidla správného chování náleží výlučně tomuto shromáždění, mohou tyto pravo
moce dočasně přejít do rukou shromáždění vládního, pokud by onen sbor nereagoval 
v příslušné lhůtě na upozornění vlády, že je potřebné stanovit nějaká pravidla k řešení 
konkrétního problému. Takovýto ústavní článek by pavděpodobně již svou pouhou 
existencí zaručil, že by jej nebylo nikdy nutno použít. Žárlivost zákonodárného sboru 
na své pravomoce bude pravděpodobně dost silná na to, aby zajistila, že tento sbor 
rozřeší během rozumné lhůty jakýkoliv nastolený problém, jenž se týká pravidel 
správného chování.

Další úvahy o reprezentaci prostřednictvím věkových skupin
Ačkoli se k hlavnímu tématu této knihy přímo vztahují pouze obecné principy 

navrhované modelové ústavy, metoda reprezentace prostřednictvím věkových skupin 
nabízí tolik zajímavých možností pro rozvoj demokratických institucí, že zřejmě stojí 
za to zabývat se jí ještě trochu více. Skutečnost, že členové každé věkové skupiny by 
věděli, že jednou přijde okamžik, kdy budou muset vykonat významný společný úkol, 
by mohla vést k brzkému vytvoření místních klubů vrstevníků; a protože tyto kluby by 
přispívaly k náležité výchově vhodných kandidátů, jejich vytváření by si zasloužilo 
veřejnou podporu - přinejmenším poskytováním prostorů pro pravidelné setkávání
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a zařízení pro styky mezi skupinami z různých míst. Existence pouze jediné takovéto 
veřejně podporované a uznávané skupiny v každém místě pro každou věkovou třídu, 
by mohla také přispět k tomu, že by se skupiny nerozštěpily podle stranické 
příslušnosti.

Kluby vrstevníků by se mohly tvořit buď po ukončení školy nebo alespoň 
v okamžiku vstupu do veřejného života, např. v osmnácti letech. Tyto kluby by možná 
získaly na atraktivnosti tím, že by se muži jednoho stáří dali dohromady s ženami tak 
o dva roky mladšími. Toho by bylo možno dosáhnout bez jakékoliv právně napad- 
nutelné diskriminace tím, že by muži a ženy ve věku osmnácti let mohli vstoupit buď 
do nově tvořeného klubu nebo do jednoho z těch, které se vytvořily v uplynulých dvou 
tří letech, přičemž by pravděpodobně většina mužů dala přednost svému novému 
klubu, zatímco ženy by spíše vstoupily do jednoho z dříve vytvořených. Takováto 
volba by ovšem znamenala,  že ti, kdož by se rozhodli pro vyšší věkovou třídu, by k ní  
patřili natrvalo, volili by její delegáty a byli by též delegovaní či schopni být poslanci 
dříve, než by tomu jinak bylo.

V klubech by se setkávali vrstevníci všech společenských tříd a zároveň by se též 
zachovávaly kontakty mezi těmi, kteří spolu chodili do školy (popř. sloužili na vojně), 
ale jejichž cesty se pozděj i rozešly. Tím by se vytvářely skutečné demokratické vazby,  
neboť tyto kontakty by šly napříč všemi ostatními rozvrstveními, budily by v lidech 
zájem o veřejné instituce, byly by zdrojem poučení o nich a zároveň i školením v par
lamentních procedurách. Sloužily by též jako pravidelné forum pro vyjádření ne
souhlasu ze strany těch, kteří ještě nejsou v zákonodárném sboru zastoupeni. Pokud 
by se příležitostně staly platformou pro stranické debaty, měly by tu výhodu, že ti, 
kteří tíhnou k rozdílným stranám, by byli vedeni k tomu, aby o záležitostech diskuto
vali společně a získávali vědomí, že mají společný úkol zastupovat pohled své gene
race a kvalifikovat se pro možný pozdější veřejný úřad.

Ačkoli individuální členství by mělo být vážáno především k lokálním klubům, 
mělo by členům poskytovat právo účastnit se jako host činnosti klubů svých 
vrstevníků i v jiných místech než je jejich trvalé bydliště; a kdyby bylo známo, že 
v každé lokalitě se ten který věkový klub schází pravidelně v tu a v tu dobu na tom 
a tom místě (jako je tomu u rotariánů a podobných organizací), mohlo by se to stát 
důležitým prostředkem kontaktů mezi různými lokalitami. Tyto kluby by 
pravděpodobně i v mnoha dalších ohledech zavedly důležitý prvek do společenské 
soudržnosti, obzvláště do struktury městské společnosti, a přispěly by značnou měrou 
ke stírání stávajících stavovských a třídních rozdílů.

Rotující předsednictví těchto klubů by členům poskytlo možnost seznámit se se 
schopnostmi potenciálních kandidátů na funkce delegátů či vlastních poslanců; 
případné nepřímé volby by se tudíž mohly zakládat na osobních známostech dokonce 
i v druhém kole a vposledku by zvolení delegáti mohli po volbách působit nejen jako 
předsedové, nýbrž také jako dobrovolní a přitom oficiálně uznávaní mluvčí svých 
věkových skupin - zvláštní čestní "ombudsmani" svého druhu, kteří by hájili zájmy 
svých vrstevníků před autoritami (ombudsman je dánské slovo, označující úředníka 
městské správy pověřeného vyřizováním jakýchkoli stížností občanů - pozn. překl.). 
Vykonávání takovýchto funkcí lidmi, kteří byli zvoleni za delegáty, by bylo výhodné

363



proto, že by se zvýšila pravděpodobnost, že členové zvolí někoho, v jehož integritu 
věří.

Ačkoliv by tyto kluby po volbě poslanců měly již málo dalších formálních úkolů, 
pokračovaly by zřejmě i nadále v činnosti jako ohniska společenských styků, která by 
mohla nabýt také na významu v případě potřeby doplnit počet poslanců, pokud by se 
tento počet vlivem mimořádných událostí snížil výrazně pod pormální úroveň 
- možná ne na plný původní počet, ale přinejmenším na takovou úroveň, aby daná 
věková skupina byla dostatečně zastoupena.

Vládní shromáždění
O druhém či vládním shromáždění se nemusíme příliš rozepisovat, neboť mode

lem pro něj mohou být existující parlamentní tělesa, která se vyvinula především 
k tomu, aby sloužila řešení úkolů vlády. Není důvodu, proč by se nemohlo vytvářet 
pravidelnou novou volbou všech poslanců podle stranické příslušnosti6 a proč by jeho 
hlavní činnost nemohla být vedena výkonným výborem většiny. Tento výbor by tvořil 
vlastní vládu a jeho činnost by byla podřízena kontrole a kritice ze strany organizo
vané opozice připravené nabídnout alternativní vládu. Co se týče různých možných 
podob volebních metod, délek mandátů, atd. jsou případné argumenty, jimiž bychom 
se měli zabývat, více méně shodné s těmi, jaké se běžně uvádějí, a proto se jimi ne
musíme zdržovat. Potřeba zajištění účinné majority schopné vládnout by však možná 
v našem schématu ještě silněji převažovala než je tomu dnes nad potřebou přesného 
zrcadlení poměrného rozdělení různých zájmů v rámci celé populace, čímž by podle 
mého názoru byly argumenty proti poměrnému zastoupení dokonce ještě pádnější.

Tím důležitým rozdílem mezi postavením takovéhoto zastupitelského vládního 
shromáždění a existujícími parlamentními tělesy by ovšem byla skutečnost, že ve 
všem svém rozhodování by bylo vázáno pravidly správného chování stanovenými 
zákonodárným shromážděním a zvláště, že by nemohlo vydat žádné příkazy 
soukromým občanům, které by přímo a nevyhnutelně nevyplývaly z oněch pravidel. 
Uvnitř mezí vytyčených oněmi pravidly by však bylo vládní shromáždění zcela svým 
pánem a mohlo organizovat vládní aparát a rozhodovat o užití materiálních a lidských 
zdrojů, které byly vládě svěřeny.

Jedna věc týkající se práva volit zástupce do vládního shromáždění by se měla 
znovu uvážit, a sice, zda opět nestoupla váha starého argumentu, že zaměstnanci 
vlády a všichni ti, kdo od ní pobírají penzi či jiné druhy podpor, by neměli mít hlaso
vací právo. Je zřejmé, že dokud se jednalo o volby do zastupitelského shromáždění, 
u něhož se za primární úkol považovala tvorba univerzálních pravidel správného 
chování, tento argument nebyl dostatečně pádný. Vládní úředník nebo penzista je 
bezpochyby stejně kompetentní utvářet názor na spravedlnost jako kdokoli jiný a bylo 
by provokující nespravedlností, kdyby tito lidé byli zbavení práva, jemuž by se těšili 
mnozí méně informovaní a vzdělaní. Zcela jiná situace však nastává tehdy, když nejde 
o nějaký názor, nýbrž o nepokrytý zájem dosáhnout konkrétních výsledků. V tomto 
směru asi nemají ani vykonavatelé politiky, ani ti, kteří se pouze podílejí na výsled
cích, aniž by nějak přispívali k prostředkům, stejné právo na hlasování jako soukromý
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občan. To, že by vládní úředníci, starobní důchodci, nezaměstnaní, atd. měli mít 
možnost hlasovat o tom, kolik jim má být vypláceno z kapes druhých, a že by se jejich 
hlasy měly získávat za příslib vyšších příjmů, to lze sotva považovat za rozumné 
uspořádání. Rovněž by nebylo rozumné, aby zaměstnanci vlády měli vedle tvorby 
projektů také právo mluvit do toho, zda jejich projekty mají či nemají být přijaty, 
nebo aby ti, kteří podléhají příkazům vládního shromáždění, participovali na 
rozhodování o povaze těchto příkazů.

Ačkoli bude vládní mašinérie muset pracovat uvnitř rámce zákona, jenž nebude 
moci měnit, budou její úkoly stále ještě velmi rozsáhlé. Ačkoliv nebude smět při 
poskytování svých služeb provádět žádnou diskriminaci, výběr, organizování a zacílení 
těchto služeb ji bude stále ještě propůjčovat velkou moc, omezenou pouze do té míry, 
do jaké je donucování či jiné diskriminační zacházení s občany zakázáno. A ačkoli 
způsoby, jimiž bude moci získávat prostředky, budou takto omezeny, celková jejich 
výše nebo obecné účely, na něž budou vydávány, omezeny nebudou, leda nepřímo.

Ústavní soud
Celé uspořádání se opírá o možnost položit ostré dělítko mezi prosaditelnými 

pravidly správného chování, jejichž tvorbou se má zabývat zákonodárné shromáždění  
a jež jsou stejně závazná jak pro vládu, tak pro občany, a všechna ostatní organizační 
a prováděcí pravidla vlastní vlády, jejichž určování v mezích zákona bude úkolem 
shromáždění vládního. Ačkoli jsme se snažili, aby byl princip rozlišování jasný, a zá
kladní článek ústavy se bude muset pokusit definovat, co se má považovat za zákon 
v relevantním smyslu pravidel správného chování, praktické uplatňování toto rozlišení 
vyvolá nepochybně celou řadu obtížných problémů, přičemž všechny jeho důsledky 
mohou být rozpracovávány pouze nepřetržitým úsilím zvláštního soudu. Problémy 
budou především vznikat ve formě kompetenčních sporů mezi oběma sbory, a to 
obecně tak, že jedno shromáždění bude brát v potaz platnost usnesení toho druhého.

Aby se onomu soudu poslední instance dostalo náležité autority a s ohledem na 
speciální kvalifikaci, kterou budou jeho členové potřebovat, bude pravděpodobně žá
doucí ustavit jej jako vyčleněný ústavní soud. Bylo by též vhodné, aby v něm vedle 
profesionálních soudců působili i bývalí členové zákonodárného shromáždění 
a možná i shromáždění vládního. V průběhu postupného budování soustavy právních 
doktrín by se soud měl zřejmě řídit svými dřívějšími rozhodnutími, zatímco každou 
zjevnou potřebu zvrácení takovýchto rozhodnutí by bylo nejlepší ponechat ústavně 
stanovené proceduře tvorby dodatků.

Jedinou další věcí, která se týká ústavního soudu a kterou zde musíme zdůraznit, 
je, že jeho rozhodnutí nebudou často spočívat v tom, že pro určitý druh jednám bude 
muset přiznat kompetenci jednomu nebo druhému sboru, nýbrž že na určité druhy 
donucovacích opatření nemá právo vůbec nikdo. To se obzvláště týká - vyjma 
výjimečných situací, o nichž pojednáme později - všech donucovacích opatření, jež 
nejsou povolena obecnými pravidly správného chování, která jsou tradičně uznávána 
nebo výslovně stanovená zákonodárným shromážděním.
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Navrhované schéma také otevírá všechny možné problémy týkající se organizační 
stránky výkonu spravedlnosti obecně. Organizace soudního aparátu by se jevila jako 
jasný případ organizačního a tudíž vládě příslušejícího úkolu, avšak jeho předání do 
rukou vlády by mohlo ohrozit naprostou nezávislost soudů. Pokud jde o jmenování 
a povyšování soudců, to by mohlo být docela dobře svěřeno do rukou výše zmíněného  
výboru bývalých členů zákonodárného shromáždění, který by podle našeho návrhu 
měl rozhodovat o zaměstnávání svých kolegů ve funkcích laických soudců a podobně. 
A nezávislost individuálního soudce by mohla být zabezpečena stejným způsobem, 
jaký jsme navrhli pro určování platů členů zákonodárného sboru, totiž určitým pro
centem z průměrného platu příslušného pevně stanovenému počtu nejvyšších míst 
vládního aparátu.

Zcela odlišný je problém technické organizace soudů, jejich neprávnického per
sonálu a hmotných potřeb. Tyto věci se mohou zdát příkladem něčeho, co náleží do 
organizační kompetence vlády zřejměji než věci předchozí, avšak přesto existují 
dobré důvody, proč se v anglosaské tradici idea ministerstva spravedlnosti 
pověřeného těmito záležitostmi dlouho považovala za pochybnou. Stojí přinejmenším 
za uváženou, zda by tento úkol, který zcela jasně nespadá do kompetence 
zákonodárného shromáždění, neměl být svěřen onomu výboru vybranému z bývalých 
členů, o němž jsme se již zmínili a jenž by se tak stal permanentním organizačním 
tělesem pro třetí druh moci - moci soudní, přičemž by pro své účely měl k dispozici 
vymezený objem finančních prostředků poskytovaných vládou.

To vše souvisí s další důležitou a obtížnou záležitostí, kterou jsme se ještě neza
bývali a které se i zde můžeme sotva dotknout. Jedná se o celou otázku kompetence 
k stanovování procedurálního práva na rozdíl od práva materiálního. Obecně vzato 
by měla náležet - jako všechna pravidla podporující prosazování spravedlnosti 
- shromáždění zákonodárnému, ačkoli některé oblasti více organizačního charakteru, 
jež jsou dnes též regulovány v rámci procedurálního práva, by zřejmě mohly být regu
lovány buď výše navrženým zvlášním tělesem nebo vládním shromážděním. To jsou 
však otázky po výtce technické, jimiž se zde podrobněji zabývat nemůžeme.

Obecná struktura autority
Funkce zákonodárného shromáždění nesmí být směšována s funkcí tělesa, jehož 

posláním je vyhlášení či pozměňování ústavy. Funkce obou těchto těles budou 
vskutku naprosto rozdílné. Přísně vzato se má celá ústava skládat z organizačních 
pravidel, přičemž materiálního práva ve smyslu univerzálních pravidel správného 
chování se má dotknout pouze definováním obecných vlastností, které tato pravidla 
musejí vykazovat, mají-li poskytovat vládě pravomoc k použití donucovacích 
prostředků k jejich prosazení.

Avšak přestože ústava musí - v zájmu přidělení pravomocí různým částem organi
zace, kterou vytváří, a jejich vymezení - definovat kriteria pro určování materiálního 
práva, ponechává rozvíjení obsahu tohoto práva na zákonodárství a soudnictví. Ústa
va představuje ochrannou nadstavbu vytvářenou k regulaci stálého procesu rozvoje 
existujícího souboru zákonů a k tomu, aby se zamezilo jakékoli směšování pravomocí
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vlády prosazovat pravidla, na nichž spontánní řád společnosti spočívá, s pravomocemi 
používat hmotné prostředky svěřené jí do správy, aby jednotlivcům a skupinám 
poskytovala služby.

Není třeba pouštět se zde do diskuse o vhodném postupu, jak ústavu vytvářet a 
doplňovat. Vztah mezi sborem, který je k tomuto úkolu povolán, a sborem ustaveným 
ústavou, je snad možné dále osvětlit tím, když řekneme, že navrhované schema 
nahrazuje existující dvoustupňové uspořádání trojstupňovým: zatímco ústava pravo
moci přiděluje a omezuje, neměla by pozitivně předpisovat, jak mají být tyto pravo
moci použity. Materiální právo ve smyslu pravidel správného chování by rozvíjelo 
zákonodárné shromáždění, které by bylo ve svých pravomocech omezeno pouze 
ustanoveními ústavy, jež definuje obecné vlastnosti, které prosaditelná pravidla 
správného chování musejí mít. Vládní shromáždění a jeho vláda jako jeho výkoný 
orgán by byly na druhé straně omezeny jak ústavními pravidly, tak pravidly správného 
chování stanovenými nebo uznanými zákonodárným shromážděním. Právě toto je 
význam slova vláda podřízená zákonu. Vláda, výkonný orgán vládního shromáždění, 
by byla samozřejmě rovněž vázána rozhodnutím tohoto shromáždění a bylo by proto 
možné považovat ji za čtvrtý stupeň celé struktury s administrativním byrokratickým 
aparátem jako pátým stupněm.

Jestli se někdo ptá, kde zůstala v takovémto uspořádání "suverenita", odpověď zní 
nikde - ledaže ji má dočasně v rukou těleso tvořící nebo doplňující ústavu. Jelikož je 
ústavní vláda omezenou vládou, nemůže v ní být místa pro suverénní těleso, je-li 
suverenita definována jako neomezená moc. Již dříve jsme viděli, že přesvědčení, že 
vždy musí existovat neomezená neivyšší moc, je pověrou odvozenou z mylné víry, že 
veškeré právo pochází z uvědomělého rozhodnutí zákonodárného orgánu. Vláda však 
nikdy nezačíná od bezprávného stavu; vláda svou podporu odvozuje z očekávání, že 
prosadí převládající mínění ohledně toho, co je správné, a na tomto očekávám je za
ložena.

Mohlo by se zaznamenat, že hierarchie stupňů autority se vztahuje k obdobím, pro 
něž různé orgány musejí formulovat ustanovení. Ústava by měla být v ideálním 
případě zamýšlena na dobu jednou provždy, i když samozřejmě, jak to platí 
o kterémkoli produktu lidské mysli, se objeví vady, které bude třeba opravit 
doplňkem. Materiální právo, ačkoli je rovněž zamýšleno pro neurčité období, bude 
potřebovat neustálé rozvíjení a revidování s tím, jak se objevují nové a nepředvídané 
problémy, s nimiž soudnictví nemůže náležitě naložit. Správa zdrojů svěřených vládě, 
aby poskytovala služby občanům a aby jako prostředek splnění tohoto úkolu 
poroučela nikoli soukromému občanovi, nýbrž jen zdrojům výslovně svěřeným do 
jejího řízení, se svou povahou týká krátkodobých problémů a musí uspokojovat 
konkrétní potřeby tak, jak vznikají.

Mimořádné pravomoci
Základní princip svobodné společnosti, totiž že donucovací pravomoci vlády jsou 

omezeny na prosazování univerzálních pravidel správného chování a že je nelze 
použít k dosahování konkrétních účelů, i když mají pro normální fungování takovéto

367



společnosti podstatný význam, může přesto být dočasně pozastaven, je-li samo 
dlouhodobé zachovám tohoto řádu ohroženo. I když se jednotlivci normálně 
nemusejí starat o nic jiného než o své konkrétní záměry a tím, že je sledují, slouží 
nejlépe společnému blahobytu, dočasně se mohou objevit okolnosti, kdy se zachování 
celkového řádu stává převládajícím společným cílem a kdy se v důsledku toho musí 
spontánní řád v místním nebo celonárodním měřítku na čas přeměnit na organizaci. 
Když hrozí vnější nepřítel, když propukla vzpoura nebo nespoutané násilí nebo když 
přírodní katastrofa vyžaduje rychlé jednání všemi prostředky, které lze zajistit, 
někomu se musejí dát pravomoci donucovací organizace, jaké normálně nikdo nemá. 
Podobna živočichu, jenž je na útěku před smrtelným nebezpečím, může společnost 
v takovýchto situacích dočasně pozastavit i ty životně důležité funkce, na nichž její 
existence dlouhodobě závisí, má-li uniknout svému zničení.

Podmínky, za nichž lze takovéto mimořádné pravomoci udělit, aniž se vytvoří 
nebezpečí, že si je někdo podrží i poté, co absolutní nutnost pominula, jsou jedním 
z nejobtížnějších a nejdůležitějších bodů, o nichž musí ústava rozhodnout. 
"Mimořádné situace" byly vždycky záminkou pro erozi záruk individuální svobody - 
a jakmile jsou tyto záruky jednou pozastaveny, pro nikoho, kdo takovéto mimořádné 
pravomoci získal, není obtížné postarat se o to, aby mimořádná situace trvala dál. 
Kdyby všechny potřeby, které pociťují důležité skupiny a které lze uspokojit pouze 
použitím diktátorských pravomocí, představovaly mimořádnost, pak je vskutku každá 
situace mimořádnou situací. Tvrdilo se s určitou dávkou hodnověrnosti, že kdokoli 
má moc vyhlásit mimořádnou situaci a na tomto základě pozastavit platnost kterékoli 
části ústavy, je tím pravým vládcem.7 Bylo by to asi až dost pravda, kdyby se kterýkoli 
člověk nebo orgán mohl takovýchto mimořádných pravomocí zmocnit tím, že vyhlásí 
mimořádný stav.

V žádném případě však není nutné, aby jeden a tentýž orgán měl moc vyhlásit 
mimořádnou situaci a převzít mimořádné pravomoci. Nejlepší ochranou proti 
zneužití mimořádných pravomocí by bylo zřejmě to, aby autorita, která může vyhlásit 
mimořádný stav, tím byla nucena vzdát se pravomoci, které normálně má a podržet si 
pouze právo odvolat v kterékoli době mimořádné pravomoci, které udělila jinému 
orgánu. V navrhovaném schématu by to bylo zcela zřejmě zákonodárné shromáždění, 
které by muselo nejen některé své pravomoci delegovat na vládu, nýbrž také udělit 
této vládě pravomoci, které za normálních okolností nikdo nemá. K tomuto účelu by 
musela trvale existovat komise pro mimořádnou situaci zákonodárného shromáždění 
a být v každé době rychle k dosažení. Komise by musela mít právo udělit omezené 
mimořádné pravomoci, dokud by nemohlo být svoláno shromáždění jako celek, které 
by pak samo muselo určit jak rozsah, tak trvání mimořádných pravomocí udělených 
vládě. Dokud by mimořádný stav potvrzovalo, jakákoli opatření, která by vláda při jala 
v rámci jí udělených pravomocí, by měla plnou platnost, včetně takových specifických 
příkazů jednotlivých osob, jaké by za normálních časů nikdo neměl moc vydávat. 
Zákonodárné shromáždění by však mělo v každé době volnost udělené pravomoci 
odvolat nebo omezit a po skončení mimořádného stavu potvrdit nebo odvolat 
jakákoli opatření, jež vláda vyhlásila, a postarat se o náhradu těm, kteří byli v obec
ném zájmu přinuceni se takovýmto mimořádným pravomocem podřídit.
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Jiným druhem mimořádné situace, s nímž by měla každá ústava počítat, je možné 
zjištění mezery v jejích ustanoveních, jako jsou třeba pochybnosti o tom, kdo je 
k čemu oprávněn, na něž ústavní pravidla nedávají odpověď. Možnost zjištění 
takovýchto mezer v jakémkoli schématu, jakkoli pečlivě vymyšleném, nelze nikdy vy
loučit: a snadno mohou vzniknout otázky, které vyžadují rychlou autoritativní 
odpověď, nemá-li být celá vládní mašinérie paralyzována. I když by však někdo měl 
mít moc dát na takovéto otázky dočasnou odpověď rozhodnutími ad hoc, tato 
rozhodnutí by měla zůstat v platnosti jen dotud, dokud by zákonodárné shromáždění,  
ústavní soud nebo normální aparát pro doplnění ústavy mezeru nezaplnily vhodným 
ustanovením. Do té doby by měla dostat moc k zaplnění takovýchto mezer normální, 
čistě formální hlava státu, která by vydávala provizorní rozhodnutí.

Rozdělení finančních pravomocí
Oblastí, v níž by ústavní uspořádání, které zde bylo nastíněno, vedlo k nej

dalekosáhlejším změnám, by byla oblast finanční. Je to také oblast, na níž lze povahu 
těchto důsledků nejlépe osvětlit v tak zhuštěném náčrtu, o jaký se zde pokoušíme.

Ústřední problém vzniká z faktu, že vybírání fiančních příspěvků je nutně aktem 
donucení zákonodárným shromážděním, zatímco určení jak objemu, tak směru 
použití výdajů je zcela zřejmě záležitostí vlády. Naše schema by tudíž vyžadovalo, aby 
jednotná pravidla, podle nichž by se měly celkové prostředky,které je třeba vybrat, 
rozvrhnout mezi obyvatele, byla stanovena zákonodárným shromážděním, zatímco 
o celkovém objemu výdajů a jejich použití by mělo rozhodnout vládní shromáždění.

Nic by asi nevneslo do výdajů zdravější disciplinu, než taková podmínka, za níž by  
každý, kdo hlasuje pro konkrétní výdaj, věděl, že náklady by musel nést on a jeho 
voliči podle předem určeného pravidla, které by nemohl měnit. Kromě případů, kdy 
by poživatele určitého výdaje bylo možné jasně zjistit (ačkoli jakmile se jednou služba 
poskytla všem, nelze ji vzít zpátky těm, kteří za ní neplatí dobrovolně, a náklady by se 
tudíž musely krýt pomocí donucení), jak je tomu v případě daně z motorových vozidel  
na stavbu a udržování silnic nebo daně za příjem rozhlasového vysílání nebo různých 
místních a komunálních daní na financování konkrétních služeb, veškeré výdaje, 
o nichž se rozhodlo, by automaticky vedly k odpovídajícímu nárůstu všeobecného 
daňového zatížení pro všechny v rámci obecného schématu, které stanovilo 
zákonodárné shromáždění. Nebylo by pak možné podporovat žádný výdaj spočívající 
na očekávání, že břemeno bude poté možné přesunout na bedra někoho jiného: 
každý by věděl, že na všem, co se utratí, bude muset nést pevně stanovený podíl.

Běžné metody zdanění se utvářely převážně ve snaze získat prostředky tak, aby se 
zavdala co nej menší příčina pro odpor nebo nevoli  ze strany většiny, která měla výdaj 
schválit. Určitě nebyly vytvářeny tak, aby zajišťovaly odpovědné rozhodování o výda- 
jícíh, nýbrž naopak tak, aby vytvářely pocit, že za výdaje bude platit někdo jiný. Po
važuje se za zcela zřejmé, že metody zdanění by se měly přizpůsobit částce, která se 
má vybrat, jelikož v minulosti vedla potřeba dodatečného přijmu pravidelně k hledání  
nových zdrojů zdanění. Dodatečné výdaje tudíž vždycky vedly k otázce, kdo za ně má  
platit. Teorie a praxe veřejných financí byla téměř zcela utvářena snahou uložené
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daňové břemeno co možná nejvíce zastřít a udělat to tak, aby ti, kteří ho nakonec 
ponesou, si to co nejméně uvědomovali. Je pravděpodobné, že celá složitost daňové 
struktury, kterou jsme vybudovali, je převážně výsledkem úsilí přesvědčit občany, aby 
dali vládě víc, než s čím by vědomě souhlasili.

Účinně odlišit zákonodárství ohledně obecných pravidel, jimiž se má daňové 
břemeno rozvrhnout mezi jednotlivce, od určení celkové částky, která se má vybsat, 
by vyžadovalo tak úplnou revizi všech principů veřejných financí, že by první reakce 
lidí, kteří existující instituce dobře znají, byla pravděpodobně taková, že by takovéto 
schema považovali za zcela neproveditelné. Přece však nic, co by nebylo spojeno 
s takovýmto úplným přezkoumáním institucionálního uspořádání finančního zákono
dárství, by pravděpodobně nemohlo zastavit trend pokračujícího a postupného 
nárůstu toho podílu důchodu společnosti, který kontroluje vláda. Tento trend, pokud 
se mu dovolí, aby pokračoval, by zanedlouho celou společnost vtáhnul do vládní 
organizace.

Je zřejmé, že zdanění podle jednotného pravidla není slučitelné s žádnou celkovou 
daňovou progresí úhrnného daňového břemene, ačkoli, jak jsem o tom diskutoval 
jinde,8 určitou progresi přímých daní je možné nejenom připustit, nýbrž je také 
nutná, aby vyrovnala tendenci nepřímých daní k degresi. Na témže místě jsem rovněž 
navrhnul některé principy, jimiž bychom mohli omezit zdaňování tak, abychom 
zabránili tomu, že většina přesouvá břemeno na bedra menšiny, avšak zároveň 
nechali otevřenou možnost, proti níž nelze nic namítat, totiž aby většina mohla slabé 
menšině postoupit určité výhody.
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KAPITOLA XVIII

Zadržování moci a sesazení politiky z trůnu

Žijeme v době, kdy se spravedlnost ztratila. Naše parlamenty bezstarostně vyrábějí 
zákony, které jsou v rozporu se spravedlností. Stát zachází se svými subjekty svévolně, 
aniž se pokouší zachovat si smysl pro spravedlnost. Lidé, kteří se dostanou pod moc 
jiného národa, se ocitají při všech svých úmyslech a cílech mimo zákon. Neexistuje už 
žádný respekt k jejich přirozenému právu na vlast nebo na bydliště nebo na majetek, 
k jejich právu vydělávat si na živobytí nebo právu na potravu nebo na cokoli jiného. 
Naše důvěra ve spravedlnost je zcela zničena.

Albert Schweitzer*

Omezená a neomezená moc
Účinné omezování moci je nejdůležitějším problémem společenského řádu. Vláda 

je pro vytváření takovéhoto řádu nepostradatelná jen v tom, aby chránila všechny 
proti donucování a násilí jiných. Jakmile se však vláda, aby toho dosáhla, úspěšně 
domůže monopolu na donucování a násilí, stává se také hlavním nebezpečím pro 
individuální svobodu. Omezovat tuto moc bylo velkým záměrem zakladatelů 
ústavních vlád v 17. a 18. století. Avšak snah zadržovat pravomoci vlády se téměř 
bezděčně zanechalo, když se začalo chybně věřit, že dostatečné zabezpečení proti 
nadměrnému růstu moci poskytuje demokratická kontrola.!

Od té doby jsme se naučili, že sama všemoc udělená demokratickým 
zastupitelským shromážděním staví tato shromáždění před neodolatelný tlak, aby své 
moci užívala ve prospěch zvláštních zájmů, tlak, jemuž většina vybavená 
neomezenými pravomocemi nemůže odolávat, má-li zůstat většinou. Tomuto vývoji 
se dá zabránit jedině tím, že se vládnoucí většina zbaví moci udělovat skupinám nebo 
jednotlivcům diskriminační výhody. Všeobecně se myslelo, že to není v demokracii 
možné, protože to zdánlivě vyžaduje, aby byla vůli volených zástupců většiny 
nadřazena jiná vůle. Ve skutečnosti demokracie potřebuje dokonce ještě přísnější 
omezení volných rozhodovacích pravomocí, které může vláda vykonávat, než jiné 
formy vládnutí, protože je mnohem více vystavena účinným tlakům ze strany 
zvláštních zájmů, početně třeba i malých, na nichž závisí její většina.

Problém se však zdál neřešitelný jenom proto, že se zapomnělo na starší ideál, 
totiž že moc všech autorit vykonávajících vládní funkce by měla být omezena 
dlouhodobými pravidly, která nemá nikdo moc měnit nebo zrušit ve službě 
konkrétním cílům: principy, které jsou podmínkami sdružovaní obce, jež uznává 
autoritu proto, že je tato autorita takovýmto dlouhodobým pravidlům oddána. Byla to
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konstruktivisticko-pozitivistická pověrečná představa, co vedlo k přesvědčení, že musí 
existovat nějaká jediná neomezená nejvyšší moc, od níž se veškerá další moc 
odvozuje, zatímco ve skutečnosti nejvyšší autorita vděčí za svůj respekt tomu, že je 
omezena obecnými pravidly.

To, co dnes nazýváme demokratická vláda, slouží v důsledku své konstrukce nikoli  
mínění většiny, nýbrž rozličným zájmům v konglomerátu nátlakových skupin, jejichž 
podporu si vláda musí kupovat rozdáváním zvláštních požitků jednoduše proto, že si 
nemůže své podporovatele udržet, když jim odmítne něco, co je v její moci, aby dala. 
Výsledný postupný nárůst diskriminačního donucování nyní hrozí, že zadusí růst 
civilizace, která spočívá na individuální svobodě. Mylná konstruktivistická 
interpretace společenského řádu kombinovaná s chybným chápáním toho, co 
znamená spravedlnost, se stala hlavním nebezpečím pro budoucnost nejenom 
blahobytu, nýbrž i morálky a míru. Nikdo, kdo má otevřené oči, už nemůže nadále 
pochybovat o tom, že nebezpečí hrozící osobní svobodě přichází hlavně od levice ne 
kvůli nějakým konkrétním ideálům, jež sleduje, nýbrž proto, že různá socialistická 
hnutí kvůli záměrům, oslovujícím mnohé lidi, vnutit společnosti její předem 
vymyšlený tvar. Toto musí vést k vyhasnutí veškeré morální odpovědnosti jednotlivce 
a postupně to již odstranilo, jednu po druhé, většinu oněch záruk individuální 
svobody, které se budovaly po staletí trvajícím vývojem práva.

K tomu, aby se znovu dospělo k základním pravdám, které byly smazány 
generacemi demagogů, je nutné naučit se opět rozumět tomu, proč základní hodnoty 
velké nebo otevřené společnosti musejí být negativní, zajišťující jednotlivci práva 
sledovat uvnitř známé oblasti jeho vlastní záměr na základě jeho vlastních znalostí. 
Pouze takováto negativní pravidla umožňují utváření sebeplodného řádu využívajícího 
znalostí a sloužícího přáním jednotlivců. Budeme se muset smířit se stále ještě 
nesrozumitelným faktem, že ve společnosti svobodných lidí nesmí mít nejvyšší 
autorita v normální době žádnou moc vydávat ať už jakékoli pozitivní příkazy. Její 
jedinou mocí by měla být moc podle pravidla zakazovat, takže by za své nejvyšší 
postavení každým svým činem vděčila své oddanosti obecnému principu.

Mír, svoboda a spravedlnost: tři velká negativa
Fundamentálním důvodem, proč to nejlepší, co může vláda velké společnosti 

svobodných lidí dát, je negativní, je nezměnitelná neznalost, jíž trpí každá jednotlivá 
mysl nebo každá organizace, které mohou řídit lidské jednání, neznalost nezměrného 
množství konkrétních faktů, jež musejí určovat řád jejich činností. Jenom blázni si 
myslí, že vědí všechno, je jich ale mnoho. Tato neznalost je příčinou toho, proč vláda 
může pouze napomáhat (nebo snad umožňovat) utváření abstraktního řádu nebo 
struktury, v níž se tito členové přimějí k tomu, aby dodržovali jistá negativní pravidla  
nebo zákazy, jež nezávisejí na konkrétních účelech. Vláda může pouze zajistit 
abstraktní charakter a nikoli pozitivní obsah řádu, jenž vznikne - toho, že jednotlivci 
využívají své znalosti pro své účely, tím, že se abstraktními a negativními pravidly 
vymezí oblast každého vůči každému. Nicméně právě tento fakt, totiž že kvůli tomu, 
aby se zařídilo, aby využití informací, které jednotlivci mají, bylo pro jejich účely
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nejefekivnější, musí být hlavní užitek, který jim vláda může nabídnout, "pouze” 
negativní, dčlá většině lidí obtíže jej přijmout. V důsledku toho se všichni 
konstruktivisté snaží původní pojetí těchto ideálů zkreslit.

Snad jediným z oněch velkých ideálů, u něhož jsou lidé obecně ochotni přijmout 
jeho negativní charakter a ihned by odmítli jakýkoli pokus tento negativní charakter 
zkreslit, je mír. Doufám alespoň, že kdyby byl řekněme Chrušěov použil populární 
socialistický manévr, totiž že bude souhlasit s mírem za předpokladu, že je to 
"pozitivní mír", že by všichni pochopili, že to jednoduše znamená mír jen tehdy, bude- 
li si moci dělat to, co chce. Zdá se však, že jenom velmi málo lidí rozpoznává, že když 
intelektuální švindlíři požadují,  aby se svoboda nebo spravedlnost  nebo právo udělaly  
něčím "pozitivním", že je to obdobný pokus převrátit a zneužít základní ideály. Tak 
jako v případě mnoha jiných dobrých věcí, jako je klid, zdraví, volný čas, mír na duši 
nebo dobré svědomí, je to spíše nepřítomnost zel než přítomnost pozitivních statků, 
co je předpokladem úspěchu individuálních snah.

Současná ustálená jazyková zvyklost, podle níž se začalo slov "pozitivní" 
a "negativní používat téměř jako ekvivalentu "dobrého" a "zlého" a která způsobuje,  
že lidé pociťují, že "negativní hodnota" je opakem hodnoty nebo ne-hodnotou nebo 
škodou, mnoha lidem zaslepuje zásadní charakter největších užitků, jaké nám naše 
společnost může nabídnout.

Tři velká negativa, mír, svoboda a spravedlnost jsou ve skutečnosti jedinými 
nepostradatelnými základy civilizace, které musí vláda poskytovat. V "přirozených" 
podmínkách primitivního člověka nutně chybějí a vrozené instinkty člověka je jeho 
bližním neposkytují. Jsou, jak uvidíme v epilogu, tím nejdůležitějším, byť stále ještě 
nedokonale zajištěným produktem pravidel civilizace.

Donucení může svobodným lidem napomáhat při sledování jejich cílů jen 
prosazováním rámce univerzálních pravidel, která je neřídí ke konkrétním cílům, 
nýbrž tím, že jim umožňují vytvořit si oblast chráněnou před nepředvídatelnou 
poruchou způsobenou jinými lidmi - včetně vládních činitelů - určenou ke sledování 
svých vlastních cílů. A je-li největší potřebou bezpečnost před narušováním takovéto 
chráněné sféry ze strany ostatních včetně vlády, pak nejvyšší autorita, jíž je zapotřebí, 
je autoritou, která může pouze říci "ne" ostatním, avšak sama nemá žádné "pozitivní" 
pravomoci.

Představa nejvyšší autority, která nemůže vydávat žádné příkazy, nám zní divně 
a dokonce rozporně, protože se začalo věřit, že nejvyšší autorita musí být 
všezahrnující, všemocnou autoritou, jež obsahuje veškeré pravomoci podřízených 
autorit. Pro takovouto víru však není vůbec žádné odůvodnění. Kromě případů, kdy je 
sebeplodný řád narušen v důsledku vnějších lidských nebo přírodních sil a k obnově 
podmínek jeho fungování je zapotřebí nouzových opatření, takovéto "pozitivní" 
pravomoci nejvyšší autority nejsou vůbec zapotřebí. Vskutku existují veškeré důvody 
si jako nejvyšší autoritu přát takovou, aby veškeré její pravomoci spočívaly na její 
vlastní oddanosti tomu druhu abstraktních pravidel, který od ní nezávisle na 
konkrétních důsledcích vyžaduje, aby zabraňovala zasahování do získaných práv 
jednotlivců ze strany vlády nebo soukromých instituci. Takováto autorita, která je 
normálně oddána určitým uznávaným principům a může tudíž prosazování 
takovýchto obecných pravidel nařizovat, dokud však společnost není ohrožována
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vnějšími silami, žádné jiné, ať už jakékoli donucování pravomocí nemá, může stále 
ještě být nade všemi vládními pravomocemi - může dokonce být jedinou společnou 
mod nad celým územím, zatímco všechny čistě vládní pravomoci by mohly být pro 
každou oblast zvlášť.

Centralizace a decentralizace
Míra centralizace, kterou považujeme za samozřejmou a v níž nejvyšší 

zákonodárný orgán a nejvyšší vládní moc jsou částí téže jednotné organizace toho, co 
nazýváme národ nebo stát (a která je jen o málo menší i ve federálních státech), je 
v podstatě důsledkem potřeby, aby tato organizace byla silná pro válku. Avšak nyní, 
kdy si alespoň v západní Evropě a v severní Americe myslíme, že jsme možnost války  
mezi národy vyloučili a v otázce obrany se spoléháme (doufáme, že správně) na 
nadstátní organizaci, bychom měli postupně objevovat, že můžeme centralizaci 
snižovat a přestat svěřovat tolik úkolů ústřední vládě, zajišťovat pouze, aby byla si lná 
vůči vnějším nepřátelům.

Kvůli jasnosti bylo v kontextu této knihy nutné diskutovat o změnách v ústavní 
struktuře, které jsou nezbytné, má-li být zachována individuální svoboda, ve vztahu 
k nejznámějšímu typu unitárního státu. Tyto změny jsou však ve skutečnosti ještě 
vhodnější pro decentralizovanou hierarchickou strukturu na federálních zásadách. 
Zde se můžeme zmínit pouze o několika málo hlavních aspektech tohoto problému.

Dvoukomorový systém, který se zpravidla považuje pro federální ústavu za 
podstatný, byl v rámci zde navrhovaného schématu vyhražen jinému účelu; avšak jeho 
funkce ve federaci lze dosáhnout jinými prostředky, jako je systém dvojího 
započítávání hlasů, alespoň ve vládním shromáždění: jednou podle hlav a jednou 
podle počtu států zastoupených v ústředním shromáždění. Bylo by pravděpodobně 
žádoucí omezit federální záležitosti na vlastní vládu a mít jediné zákonodárné 
shromáždění pro celou federaci. Skutečně však není nutné mít vždy na téže úrovni 
hierarchie jak zákonodárná shromáždění, tak vládní shromáždění, za předpokladu, že 
vládní moc, ať už se týká menšího nebo většího území než zákonodárná moc, je vždy 
omezena mocí zákonodárnou. Podle toho by se zdálo žádoucí, aby se zákonodárná 
moc týkala většího území než vládní; existují však samozřejmě četné případy (Velká 
Britanie s odlišným systémem soukromého práva v Anglii a ve Skotsku, USA se 
zvykovým právem ve většině států a s Napoleonovým zákoníkem v jednom), kdy 
ústřední vládní exekutiva vládne nad územími s odlišným právem, a několik málo 
případů (Britské společenství národů do značné míry a v určitém období), kde 
nejvyšší moc určující právo (soud poslední instance) byla společná pro řadu jinak 
zcela nezávislých vlád.

Pro naše účely jsou však důležitější žádoucí přenesení pravomocí, která by byla 
umožněna, jakmile by moc nadstátní autority říci "ne" jednáním poškozujícím 
sdružené státy omezila nutnost silné ústřední vlády pro účely obrany. Většinu 
obslužných činností vlády by pak bylo vskutku výhodné delegovat na regionální nebo 
místní autority, které by byly ve svých donucovacích pravomocech zcela omezeny 
pravidly stanovenými vyšší zákodnoránou autoritou.
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Ani na celostátní, ani na úrovni vztahů mezi jednotlivými národy samozřejmé 
neexistuje morální důvod, proé by chudší oblasti méiy mít právo odčerpávat pro své 
účely bohatství bohatších oblastí. Nicménč centralizace se zvčtšuje nikoli proto, že 
včtšinč l idu velkých oblastí záleží na tom, aby poskytla prostředky na pomoc chudším  
oblastem, nýbrž proto, že většina, aby byla většinou, potřebuje další hlasy z oblastí, 
které mají prospěch z podílu na bohatství větší jednotky. A to, co se děje v existujících 
národech, se začíná dít v mezinárodním měřítku, kde kapitalistické národy v důsledku 
hloupé konkurence s Ruskem namísto toho, aby půjčovaly kapitál k podnikání 
v zemích s ekonomickou politikou, kterou považují za slibnou, ve velkém měřítku 
podporují socialistické experimenty rozvojových zemí, kde vědí, že fondy, jež 
poskytují, se z velké části promrhají.

Vláda většiny versus vláda zákonů schválených většinou
Nejenom mír, spravedlnost a svoboda, nýbrž také demokracie je v základu 

negativní hodnotou, procedurálním pravidlem, které slouží jako ochrana proti 
despotismu a tyranii a určitě není důležitější, nýbrž mnohem méně důležitá než první 
tři negativa - nebo, řečeno jinak, je to domluva, která slouží hlavně k tomu, aby se 
zabránilo škodám. Avšak podobně jako svoboda a spravedlnost začíná být nyní 
ničena snahami dát jí "pozitivní” obsah. Jsem si naprosto jist, že dny neomezené 
demokracie jsou sečteny. Budeme muset, máme-li zachovat základní hodnoty 
demokracie, přijmout jinou její formu, nebo dříve ěi později zcela ztratíme moc 
zbavit se utlaěovatelské vlády.

Jak jsme viděli (v kapitolách XII, XIII a XVI), v existujícím systému to není 
společné mínění většiny, co rozhoduje o společných problémech, nýbrž většina, která 
za svou existenci a moc vděčí tomu, že vyhovuje zvláštním zájmům četných malých 
skupin, jimž poslanci nemohou odmítnout vyhovět, mají-li zůstat většinou. Avšak 
zatímco dohoda většiny velké společnosti o obecných pravidlech je možná, takzvaný 
souhlas většiny s konglomerátem opatření sloužících konkrétním zájmům je fraškou. 
Kupování většinové podpory v obchodě se zvláštními zájmy, ačkoli právě toto 
současná demokracie začala znamenat, nemá nic společného s původním ideálem 
demokracie a je dozajista v rozporu s fundamentálnější morální představou, totiž že 
veškeré použití moci by mělo být vedeno a omezeno míněním většiny. Proces 
kupování hlasů, který jsme začali přijímat jako nutnou součást demokracie, kterou 
známe, a který je vskutku nevyhnutelný v zastupitelském shromáždění, jež má moc 
vydávat jak obecné zákony, tak příkazy, je morálně neobhajitelný a vytváří všechno to, 
co se člověku stojícímu mimo jeví politicky tak nízké. Určitě to není nutný důsledek 
ideálu, že by mělo vládnout mínění většiny, nýbrž je to s ním v rozporu.

Tento omyl úzce souvisí s chybnou představou, že většina musí mít volnost dělat 
to, co se jí líbí. Většina tvořená zástupci lidu, která spočívá na vyjednávání 
o skupinových požadavcích, nemůže nikdy představovat mínění většiny lidu. Takováto  
"parlamentní svoboda" znamená útlak lidu. Je zcela v rozporu s pojetím ústavního 
omezení vládní moci a je nesmiřitelná s ideálem společnosti svobodných lidí. Výkon 
moci zastupitelské demokracie, jenž přesahuje prostor, v němž mohou voliči chápat
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význam jeho rozhodnutí, může odpovídat mínění většiny lidu (nebo jím být 
kontrolován) jen tehdy, jestliže je vláda ve všech svých donucovacích opatřeních 
omezena na pravidla, která platí stejně pro všechny členy společenství.

Dokud současná forma demokracie přetrvá, slušná vláda nemůže existovat, 
i kdyby politikové byli andělé nebo lidé s hlubokým přesvědčením o tom, že osobní 
svoboda je nejvyšší hodnotou. Nemáme žádného práva jim vytýkat to, co dělají, 
protože jsme to my, kdo je tím, že udržuje současné instituce, staví do situace, v níž 
mohou získat moc dělat jakékoli dobro jenom tehdy, zaváží-li se zajišťovat zvláštní 
výhody pro různé skupiny. To vedlo k pokusu ospravedlňovat tato opatření 
pseudoetickou konstrukcí zvanou "sociální spravedlnost", která propadá v každém 
testu, jemuž musí vyhovět systém morálních pravidel, aby byl zajištěn mír 
a dobrovolná spolupráce svobodných lidí.

Klíčovým tvrzením této knihy je, že ve společnosti svobodných lidí může 
donucování ospravedlnit pouze převládající mínění ohledně principů, které by měly 
řídit a omezovat individuální chování. Je zřejmé, že mírová a prosperující společnost 
může existovat pouze tehdy, jestliže se některá taková pravidla všeobecně dodržují a, 
je-li toho zapotřebí, jejich dodržování se vynucuje. To nemá nic společného s žádnou 
"vůlí" směřující ke konkrétnímu cíli.

Mnoha lidem se stále ještě zdá divné a dokonce nepochopitelné, že v takovéto 
společnosti musí být nejvyšší moc omezenou mocí, že nesmí být všeobsáhlá, nýbrž 
zaměřená na omezování jak organizované vlády, tak soukromých osob a organizací 
pomocí prosazování obecných pravidel chování. Přece však to může být postavení 
podřízenosti, co vytváří stav, že jediné oprávnění nejvyšší autority donucovat se týká 
prosazování obecných pravidel chování, která platí stejně pro všechny. Takováto 
nejvyšší moc by měla za loajalitu a respekt, které si nárokuje, vděčit své oddanosti 
obecným principům, přičemž zajišťování poslušnosti vůči těmto principům je jediným 
úkolem, pro nějž může použít donucení. Právě proto, aby tyto principy odpovídaly 
obecnému mínění, je nejvyšší zákonodárný orgán utvořen tak, aby reprezentoval 
názory většiny lidu.

Morální zmatek a úpadek jazyka
Pod vlivem socialistické agitace v průběhu posledního sta let se samotný smysl, 

v němž se používají mnohá klíčová slova označující politické ideály, tak změnil, že 
člověk dnes musí váhat před použitím i takových slov, jako je "svoboda", 
"spravedlnost", "demokracie" nebo "právo", protože už nadále nezprostředkují ten 
význam jako kdysi. Avšak, jak řekl patrně Confucius, "když slova ztrácejí svůj význam, 
lid ztratí svoji svobodu". Byli to naneštěstí nejenom nevědoucí propagandisté, nýbrž 
často vážení filozové společnosti, kteří k tomuto úpadku jazyka přispěli 
překrucováním dobře zavedených slov, aby svedli lidi sloužit tomu, o čem si 
představovali, že jsou dobré účely. Když takový John Dewey definuje svobodu jako 
"účinnou moc dělat specifické věci",2 mohlo se to zdát jako ne zcela čestný trik na 
oklamání nevinných. Jestliže však jiný filozof společnosti při diskusi o demokracii 
tvrdí, že "nejslibějším směrem přístupu je říci, že demokracie ... se považuje za
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dobrou proto, že je to celkem nejlepší nástroj, jak zabezpečit určité prvky sociální 
spravedlnosti,^ pak je to evidentně přímo neuvěřitelná naivita.

Mladší generace filozofů společnosti zjevně ani neví, co základní pojmy kdysi 
znamenaly. Jenom tak lze vysvětlit, že mladý vědec vážně tvrdí, že na zvyk hovořit 
o "spravedlivém stavu věcí ... je třeba pohlížet jako na primární, neboť když 
označujeme člověka jako spravedlivého, míníme tím, že se obvykle pokouší jednat 
tak, aby byl výsledkem spravedlivý stav věcí"4 a dokonce o několik stránek dokonce 
dále dodává, že "patrněji] existuje kategorie "soukromé spravedlnosti", která se týká 
toho, jak člověk zachází se svými bližními, kde nejedná jako účastník v jedné 
z hlavních společenských institucí".5 To se snad dá vysvětlit faktem, že dnes se mladý  
člověk setká s termínem "spravedlnost" nejprve v nějakém takovémto spojení, je to 
však samozřejmě parodie na vývoj tohoto pojmu. Jak jsme viděli, stav věcí, který 
nebyl člověkem uvědoměle přivozen, nemůže mít ani inteligenci, ani ctnost, ani 
spravedlnost, ani nějaký jiný charakteristický znak lidských hodnot - dokonce ani ne 
tehdy, je-li to nepředvídatelný výsledek hry, kterou lidé svolili hrát tím, že ve svém 
vlastním zájmu vstoupili do směnných vztahů s ostatními. Spravedlnost není 
samozřejmě otázkou záměrů nějakého jednání, nýbrž podřízenosti tohoto jednání 
pravidlům, která dodržuje.

Tyto příklady běžného zneužívání politických termínů, posbírané téměř náhodně, 
kde ti, co umějí zručně zacházet se slovy, je posouváním významu pojmů, jimž snad 
nikdy zcela nerozuměli, postupně zbavili jakéhokoli jasného významu, by bylo možné 
hromadit donekonečna. Těžko vědět, co má člověk dělat, když se nepřátelé svobody 
sami označují za liberály, jak je dnes běžnou praxí v USA - leda je neustále nazývat, 
jak bychom měli, pseudoliberály - nebo když se dovolávají demokracie a mají přitom 
na mysli rovnostářství. Všechno je to součást "Zrady intelektuálů", kterou Julien 
Benda ostře kritizoval před čtyřiceti lety, které se však mezitím podařilo vytvořit 
království nepravdomluvnosti, jež se stala zvykem v diskusích o problémech "sociální" 
politiky a v běžném jazyce politiků, kteří této fikce obvykle používají, aniž sami vědí, 
o co ve skutečnosti jde.

Avšak nejsou to pouze věřící socialisté, kdo nás na tuto cestu zatahuje. 
Socialistické ideje tak hluboce pronikly obecným myšlením, že to nejsou jen oni 
pseudoliberálové, kteří svůj socialismus pouze skrývají za jméno, které usurpovali, 
nýbrž také mnozí konzervativci, kteří se zmocnili socialistických idejí a jazyka, 
a neustále je používají ve víře, že jde o zavednou součást běžného myšlení. Ani to 
nejsou pouze lidé, kteří  mají silné názory na veřejné záležitosti nebo se v nich aktivně  
účastní? Vskutku nejaktivněji se socialistické koncepce stále ještě šíří 
prostřednictvím toho, co David Hume nazval básnickou fikcí,8 prostřednictvím 
nevědomých literátů, kteří jsou si  jisti, že přitažlivá slova, která používají, mají určitě 
vymezený význam. Jenom proto, že jsme na to tak zvyklí, lze vysvětlit, že například 
stovky tisíc podnikatelů po eelém světě si stále ještě dovolují trpět na svém prahu 
noviny, které se ve své literární části uchylují dokonce k obscénnímu jazyku (jako 
třeba "hojnost pocházející z výkalů kapitalistické produkce" v magazínu Time z června 
1977), aby zesměšnily kapitalismus.0 Ačkoli princip svobody vyžaduje, abychom 
takovéto skandální hrubosti tolerovali, člověk by snad mohl doufat, že zdravý rozum 
čtenářů brzy zjistí, kterým publikacím mohou věřit.10
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Demokratická procedura a rovnostářské cíle
Tím, kdo tímto procesem vyprazdňování významu slov snad nejvíce trpí, bylo 

v poslední době slovo "demokracie" samo. Jeho hlavním zneužitím je používat ho 
nikoli pro proceduru, jak dospět k dohodě o společném jednání, nýbrž dát mu 
hmotný obsah, předepisující, jaký by měl být záměr těchto č inností. Jakkoli absurdní 
to jasně je, mnoho běžných dovolávám se demokracie se rovná tomu, že se 
demokratickým zákonodárných orgánům říká, co by měly dělat. Nad to, co termín 
"demokratický" říká o organizaci vlády, neříká již nic o konkrétních záměrech, pro 
které by lidé měli hlasovat.

Pravou hodnotou demokracie je sloužit jako sanitární bezpečnostní opatření 
chránící nás před zneužitím moci. Umožňuje nám zbavit se vlády a pokusit se 
nahradit jí tou lepší. Nebo, abychom to řekli jinak, je to jediná konvence, kterou jsme 
až doposud objevili, jak umožnit mírovou změnu. Jako taková je to vysoká hodnota, 
za niž stojí za to bojovat , jelikož jakákoli vláda, které se lid nemůže zbavit takovouto  
dohodnutou procedurou, se musí dříve nebo později ocitnout ve špatných rukou. 
Avšak ani zdaleka to není nejvyšší politická hodnota a neomezená demokracie může 
dobře být horší než omezené vlády různého druhu.

Demokracie ve své současné neomezené formě dnes značnou měrou ztratila 
schopnost sloužit jako ochrana proti svévolné moci. Přestala být zárukou osobní 
svobody, zábranou proti zneužití vládní moci, o níž se doufalo, že se osvědčí, když se 
naivně věřilo, že když se veškerá moc učiní předmětem demokratické kontroly, bude 
možné se obejít bez všech dalších omezení vládní moci. Stala se naopak hlavní 
příčinou postupného a zrychlujícícho se narůstání moci a váhy administrativní 
mašinérie.

Všemocné a ke všemu oprávněné jediné demokratické shromáždění, v němž se 
může většina schopná vlády sama udržovat jen tím, že se pokouší odstraňovat 
všechny zdroje nespokojenosti kterýchkoli podporovatelů této většiny, se tak vhání do 
toho, aby přebíralo kontrolu nad všemi oblastmi života. Aby ospravedlnilo opatření, 
která musí dělat k udržení si podpory většiny, je nuceno rozvíjet a prosazovat 
neexistující a v přísném smyslu slova nevytvořitelný zákoník distributivní 
spravedlnosti. V takovéto společnosti se mnohem více vyplatí mít politickou protekci 
než rozmnožovat prostředky uspokojování potřeb svých bližních. Jelikož všechno má 
tendenci stávat se politickým problémem, pro nějž je možné dovolávat se zásahu 
donucovacích pravomocí vlády, stále větší a větší část lidské činnosti se odklání od 
produktivního úsilí k politickému - nejenom pokud jde o politické soustrojí samotné, 
nýbrž, což je horší, pokud jde o rychle rostoucí aparát paralelní vlády uzpůsobený 
k vykonávání nátlaku na vládu, aby se zvýhodňovaly konkrétní zájmy.

Stále se ještě nechápe, že většina zastupitelského shromáždění s neomezenými 
pravomocemi není ani schopná, ani nucená omezit své činnosti na cíle, které si 
všichni členové většiny přejí nebo dokonce schvalují. H Jestliže má takovéto 
shromáždění moc udělovat zvláštní výhody, většina může obvykle džet pohromadě jen 
když všem zvláštním skupinám, z nichž se skládá, všechno proplácí. Jinými slovy, pod 
falešným jménem demokracie jsme vytvořili soustrojí, v němž nerozhoduje většina, 
nýbrž každý člen většiny pro své vlastní zvláštní požadavky. Jak obdivuhodný může 
být princip většinového rozhodování ohledně záležitostí, které se nutně týkají všech,
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tak škodlivý musí být výsledek aplikace tohoto postupu při rozdělování užitku, který 
lze vytěžit z nesouhlasící menšiny.

Zdá se, že je nevyhnutelné, že když si ponecháme demokracii v její dnešní podobě,  
samotný pojem demokracie se nutně musí zdiskreditovat do té míry, že i oprávněné 
případy většinového rozhodování o principiálních otázkách se budou vyřizovat 
chybně. Demokracie je v nebezpečí, protože konkrétní instituce, jejichž 
prostřednictvím jsme se ji snažili uskutečnit, vedly k důsledkům, které chybně 
pokládáme za důsledky pravé demokracie. Jak jsem sám dříve naznačoval, nejsem si 
už jist, že je možné jméno demokracie osvobodit od nechuti, se kterou na ní stále 
větší počet lidí začal z dobrých důvodů pohlížet, i když se zatím jen málokdo opovážil 
své rozčarování vyjádřit veřejně.12

Kořeny potíží jsou samozřejmě, abychom shrnuli, v tom, že v neomezené 
demokracii jsou držitelé volných rozhodovacích pravomocí nuceni je používat, ať už 
si to přejí nebo ne, ke zvýhodňování konkrétních skupin, na jejichž volebním vrtochu 
jejich pravomocí závisejí. Platí to stejně tak o vládě jako o takových demokraticky 
organizovaných institucích, jakými jsou odbory. I kdyby, jako v případě vlády, některé  
z těchto pravomocí mohly sloužit k tomu, že by jí umožnily dělat mnoho toho, co by 
mohlo být samo o sobě žádoucí, musíme se jejich udělení zříci, neboť takovéto volné 
rozhodovací pravomoci nevyhnutelně a nutně staví autoritu do situace, v níž bude 
nucena dělat ještě více toho škodlivého.

"Stát" a "společnost"
Má-li demokracie udržovat společnost svobodných lidí, většina v politickém 

orgánu určitě nesmí mít moc "tvarovat" společnost nebo mít její členy k tomu, aby 
sloužili konkrétním cílům - tj. jiným cílům, než je abstraktní řád, který může zajistit 
pouze prosazováním stejně abstraktních pravidel chování. Úkolem vlády je vytvářet 
rámec, v němž jednotlivci a skupiny mohou úspěšně sledovat své příslušné záměry, 
a někdy použít svých donucovacích pravomocí odčerpávat důchod, aby poskytovala 
služby, které trh z toho nebo onoho důvodu nemůže nabízet. Avšak donucení je 
odůvodněné jenom proto, aby se poskytoval takovýto rámec, v němž všichni mohou 
využívat své schopnosti a znalosti pro své vlastní cíle, pokud nezasahují do 
individuálních oblastí jiných chráněných rovným způsobem. Až na případy, kdy si 
"činy nepřátel Boha nebo krále" vynucují, aby se autoritě udělily dočasné nouzové 
pravomoci, které může ten orgán, který je udělil, kdykoli odvolat, nikdo moc 
diskriminačního donucování nepotřebuje mít. (V případech, kdy takovéto pravomoci 
asi musely být použity, aby se zabránilo zločinu, jenž byl v podezření, tak osoba, na 
níž byly mylně použity, by měla mít nárok na plnou náhradu veškerých utrpěných 
škod.)’

Mnoho zmatku v tomto problému je třeba přičíst tendenci ztotožňovat "stát" 
a "společnost" (zejména silná je v kontinentální tradici, avšak s rozšiřováním 
socialistických myšlenek rychle narůstá též v anglosaském světě). Stát, organizace lidí 
z nějakého území pod jedinou vládou, ačkoli je nepostradatelnou podmínkou rozvoje 
pokročilé společnosti, není ani zdaleka totéž co společnost, nebo spíše co
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mnohočetnost vyrostlých a sebeplodných struktur lidí s veškerou svobodou, která 
jediná si zaslouží pojmenováiu společnost. Ve svobodné společnosti je stát jednou 
z mnoha organizací - tou, které je zapotřebí k poskytování účinného vnějšího rámce, 
v němž se sebeplodné řády mohou utvářet, avšak organizací, která je omezená na 
vládní aparát a která činnosti svobodných jednotlivců neurčuje. A zatímco tato státní 
organizace bude obsahovat mnoho dobrovolných organizací, právě spontánně 
vyrostlá síť vztahů mezi jednotlivci a různými organizacemi, které jednotlivci 
vytvářejí, je to, co tvoří společnosti. Společnosti se utvářejí, avšak státy se dělají. 
Právě proto potud, pokud mohou produkovat potřebné služby nebo sebeplodné 
struktury, jsou společnosti nekonečně výhodnější, zatímco organizace založené na 
moci donucovat mají tendenci stávat se svěrací kazajkou, která se ukáže jako 
škodlivá, jakmile svých pravomocí použije tak, že přesáhne prosazování nevyhnutelně 
abstraktních pravidel chování.

Ve skutečnosti je velmi zavádějící, když se obyvatelé nebo občané konkrétní 
politické jednotky vydělí jako prototyp společnosti. V moderních podmínkách 
neexistuje žádná jediná společnost, k níž nějaký jednotlivec normálně patří, a je 
vysoce žádoucí, aby tomu tak nebylo. Každý z nás je naštěstí členem mnoha různých, 
navzájem se částečně překrývajících a proplétajících společností, k nimž každý může 
patřit více nebo méně pevně nebo trvale. Společnost je síť dobrovolných vztahů mezi 
jednotlivci a organizovanými skupinami a přísně řečeno existuje sotvakdy pouze jedna 
společnost, k níž kterákoli osoba výlučně patří. Pro praktické účely může být 
neškodné vydělit v konkrétním kontextu určitou část složitého řádu často hierarchicky 
vztažených sítí jako část zvláště relevantní pro diskutovaný předmět a předpokládat, 
že se bude chápat, ke které části tohoto komplexu se mluvčí nebo pisatel odkazuje 
jako ke "společnosti". Nikdy by se však nemělo zapomínat ani na to, že mnoho lidí 
a organizací dnes patří k sítím, které se táhnou přes národní hranice, ani na to, že 
uvnitř každého národa může být každý prvkem mnoha různých struktur tohoto 
druhu.

Vskutku, působení spontánně uspořádávajících sil a pravidel chování, která 
umožňují utváření takovýchto uspořádaných struktur, jež označujeme jako 
společnosti, se stává plně srozumitelné (a zároveň se stává zřejmou naše neschopnost 
chápat jejich podrobné fungování) jedině tehdy, jsme-li si vědomi mnohačetnosti 
takovýchto částečně se překrývajících struktur.

Každý, kdo si je vědom složité povahy této sítě vztahů určujících společenské 
procesy, by měl být také hotov uznat mylný antopomorfismus, kdy se společnost 
chápe jako ta, která nějak "jedná" nebo něco "chce". Původně to byl samozřejmě 
pokus socialistů zakrýt fakt, že jejich návrhy znamenají snahu zvětšit donucovací 
pravomoci vlády, když hovořili raději o "socializaci" než o "racionalizaci" nebo 
"politizaci" výrobních prostředků atd. Zavádělo je to však hlouběji a hlouběji do 
antropomorfní interpretace společnosti - k tendenci interpretovat výsledky 
spontánních procesů jako takové, které jsou řízeny nějakou "vůlí" nebo takové, které 
jsou produkované nebo produkovatelné vědomým vytvářením, k tendenci, která je tak 
hluboce zakořeněná ve struktuře primitivního lidského myšlení.

Nejenom že se většina procesů společenského vývoje odehrává bez toho, že je 
kdokoli chce nebo předvídá - právě jenom proto vedou ke kulturnímu vývoji.
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Z řízených procesů nemůže povstat nic většího, než může předvídat řídící mysl. Bude 
tou jedinou, které bude dáno těžit ze zkušenosti. Rozvíjející se společnost 
nepokračuje tím, že vláda do ní otiskuje své myšlenky, nýbrž tím, že se neustále 
zkoušejí nové cesty a metody v procesu pokusů a omylů. Jsou to, abychom to znovu 
zopakovali, příznivé obecné podmínky, které budou napomáhat neznámým lidem za 
neznámých okolností, co vede ke zdokonalování, jaké nemůže přivodit žádná nejvyšší 
autorita.

Hra podle pravidel nemůže nikdy znát spravedlivé zacházení
Ve skutečnosti to byl objev, že hraní podle pravidel zdokonaluje šance všech, 

i když s rizikem, že pro některé může být výsledek horší než by jinak byl, jenž 
způsobil, že klasický liberalismus směřoval k úplné eliminaci moci při určování 
relativních důchodů vydělaných na trhu. V kombinaci s opatřením ke změkčení rizika  
tím, že se mimo trh poskytne jednotný minimální příjem všem těm, kteří z nějakého 
důvodu nejsou schopni vydělat si alespoň tolik na trhu, nedává žádné morální 
ospravedlnění pro použití síly k tomu, aby vláda nebo jakákoli jiná organizovaná 
skupina určovaly relativní důchody. Vskutku se stává jasnou morální povinností vlády, 
aby se nejen sama zdržela jakéhokoli takového zasahování do hry, nýbrž aby také 
bránila tomu, aby si takovouto moc usurpovala jakákoli organizovaná skupina.

V takovémto řádu, v němž je použití síly k určování relativního nebo absolutního 
hmotného postavení principiálně vyloučeno, může být stejně tak málo věcí 
spravedlnosti to, k čemu by se měl člověk v kterémkoli okamžiku podněcovat, aby 
dělal, jako to, kolik by se mu mělo nabízet jako odměna. Relativní společenská 
užitečnost různých činností téhož člověka a dokonce i různých činností, které mohou 
sledovat různí lidé, není naneštěstí věcí spravedlnosti, nýbrž výsledkem událostí, které  
nelze předvídat nebo řídit. To, co se veřejnosti, a obávám se, že i mnoha 
renomovaným ekonomům, nedaří chápat, je, že ceny nabízené za služby v tomto 
procesu neslouží jako odměny různým lidem za to, co udělali, nýbrž jako signály, 
které jim říkají, co by měli dělat jak ve svém vlastním, tak v obecném zájmu.

Jednoduše je hloupé vykládat různé výhry, jež různí lidé budou mít ze hry, kterou  
jsme se naučili hrát proto, že zajišťuje nejlepší využití rozptýlených znalostí 
a dovedností, tak, jako by společnost s účastníky "nakládala" různě - i když je 
počáteční postavení určováno náhodnými okolnostmi předchozí historie, během níž 
se hra nemusela hrát vždy čestně, je-li záměrem poskytnout maximum příležitosti 
lidem takovým, jací jsou, bez jakéhokoli svévolného donucování, můžeme svých 
záměrů dosáhnout pouze tak, že s nimi budeme nakládat podle stejných pravidel bez 
ohledu na jejich skutečné rozdíly a ponechávat výsledek, aby o něm rozhodovaly ony 
neustálé strukturální přeměny ekonomického řádu, které jsou určovány okolnostmi, 
jež nikdo nemůže předvídat.

Základní koncepcí klasického liberalismu, která jediná umožňuje slušnou 
a nestrannou vládu, je, že vláda musí považovat všechny lidi za rovné, jakkoli nerovní  
mohou ve skutečnosti být, a že když vláda jakýmkoli způsobem omezuje něčí jednání 
(nebo mu napomáhá), tak musí podle stejných abstraktních pravidel omezovat
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jednání všech ostatních (nebo jim napomáhat). Nikdo nemá vůči vládě zvláštní 
nároky proto, že je buď bohatý nebo chudý, nároky přesahující zajištění určitého 
rovného minimálního příjmu, jestliže se věd vyvíjejí zcela špatně. Dokonce i jen 
zaznamenávat skutečnou nerovnost jednotlivců a dělat z toho omluvu jakéhokoli 
diskriminačního donucování je porušením základních podmínek, za nichž se 
svobodný člověk vládě podřizuje.

Tato hra neslouží pouze vítězi, protože jeho zisk z toho, že sloužil ostatním 
nejlépe, je vždycky pouze částí toho, co přidal ke společenskému produktu; a pouze 
hraním podle pravidel této hry můžeme zajistit ten vysoký stupeň využití zdrojů, 
jakého žádná jiná známá metoda nemůže dosáhnout.

Paralelní vláda organizovaných zájmů a hypertrofie vlády
Mnoho nejvážnějších vad současné vlády, které se široce uznávají a nad nimiž se 

naříká, avšak myslí se, že jsou nevyhnutelným důsledkem demokracie, jsou ve 
skutečnosti pouze důsledky neomezeného charakteru současné demokracie. Základní 
fakt se stále ještě jasně nevidí, totiž že v rámci této formy vlády může být vláda 
k výkonu ať už jakékoli své ústavní moci přinucena dokonce i proti svému nejlepšímu 
přesvědčení, jestliže ti, kteří mají z opatření prospěch, jsou "vrtkavé skupiny", na 
jejich podpoře vládní většina závisí. Důsledkem je, že aparát organizovaných 
konkrétních zájmů uzpůsobený výlučně k tomu, aby vykonával nátlak na vládu, se 
stává tím nejhorším upírem nutícím vládu, aby byla škodlivá.

Sotva lze brát vážně údajný důvod, že všechny tyto rysy vznikajícího 
korporativismu, z nichž se skládá paralelní vláda, jsou nutné k tomu, aby se vládě 
dostalo rady o pravděpodobných účincích jejích rozhodnutí. Nebudu se zde pokoušet 
odhadnout, jak velká část těch nejschopnějších a nejinformovanějších členů 
společnosti je již absorbována těmito v podstatě protispolečenskými činnostmi, jenom 
zdůrazním, že obě strany, které se nyní eufemisticky nazývají "sociální partneři" 
(Sozialpartner), jsou často nuceny odvést některé své nejlepší lidi od veřejně 
prospěšné práce a pověřit je úkolem mařit si navzájem své úsilí. Nemám mnoho co 
dodat k mistrovskému popisu mechanismu tohoto procesu vládních koalic 
organizovaných zájmů, který podal profesor Mancur Olson ml. ve své knize The 
Logic of Collective Action^ a pouze zrekapituluji několik bodů.

Samozřejmě, že každý nátlak na vládu, aby použila své donucovací pravomoci ke 
zvýhodnění konkrétních skupin, je všeobecně škodlivý. Je však neomluvitelné tvrdit, 
že v tomto ohledu je situace na všech stranách stejná a že zejména nátlak, který 
mohou vykonávat velké firmy nebo korporace, je srovnatelný s nátlakem organizací 
práce, které ve většině zemí dostaly zákonem nebo jurisdikcí oprávnění používat 
donucení na podporu své politiky. Tím, že se z domněle "sociálních" důvodů udělí 
odborům jedinečná privilegia, jakým se sotva těší vláda, se dělnickým organizacím 
dala možnost vykořisťovat ostatní dělníky tím, že se veskrze zbavují příležitosti 
dobrého zaměstnání. Ačkoli se tento fakt obwykle stále ještě přehlíží, hlavní 
pravomoci odborů dnes zcela záležejí v tom, že se jim dovoluje použít moci k tomu, 
aby se ostatním dělníkům zabránilo dělat práci, kterou si přejí dělat.
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Avšak zcela odhlédnuto od faktu, že výkonem této moci mohou jednotlivé 
odborové svazy dosáhnout pouze relativního zlepšení mezd svých členů za cenu 
snížení obecné produktivity práce a tím obecné úrovné reálných mezd, tento systém 
spolu s tím, že vláda může být odbory donucena zvýšit množství peněz v oběhu, které 
řídí, rychle ničí ekonomický řád. Odbory mohou nyní vlády postavit do situace, v níž 
jedinou volbou, kterou mají, je dělat inflaci nebo být kritizovány za nezaměstnanost, 
která je způsobena mzdovou politickou odborů (zejména jejich politikou udržovat 
konstantní poměr mezi mzdami různých odborných svazů). Tato situace musí ze 
všeho nejdříve ničit celý tržní řád, pravděpodobně prostřednictvím řízení cen, ke 
kterému budou vlády přinuceny zrychlující se inflací.

Stejně tak málo jako o celé roli rostoucí paralelní vlády mohu v tomto stádiu začít 
diskutovat o nebezpečí tvořeném nepřetržitým růstem vládní mašinérie, tj. 
byrokracie. Demokracie se na úrovni vlády stává něčím nemožným zároveň s tím, jak 
se zdá, že začíná zahrnovat všechno. Je iluzí si myslet, že lidé nebo jejich volení 
zástupci mohou do detailu vládnout složité společnosti. Vláda, která se spoléhá na 
obecnou podporu většiny, bude samozřejmé stále ještě hlavní kroky určovat, pokud 
k nim není pouze přinucena momentální potřebou svého předchozího postupu. Vláda 
však již začíná být tak složitá, že je nevyhnutelné, aby se její členové jako hlavy 
různých resortů stále více stávali loutkami byrokracie, jíž budou stále ještě dávat 
"obecné směrnice", na jejímž fungování však bude výkon všech podrobností záviset. 
Není bez důvodu, že socialistické vlády chtějí tuto byrokracii politizovat, protože 
jejím prostřednictvím a nikoli prostřednictvím demokratického orgánu se dělá stále 
větší a větší počet rozhodnutí. Žádné totalitní moci nelze dosáhnout bez ní.

Neomezená demokracie a centralizace
Nikde nejsou účinky neomezené demokracie vidět jasněji, než na všeobecném 

nárůstu moci ústřední vlády, která přebírá funkce vykonávané dříve oblastními nebo 
místními autoritami. Pravdčpdobně s jedinou výjimkou Švýcarska se ústřední vláda 
téměř všude stala nejenom vládou par exellence, nýbrž do své výlučné pravomoci 
zatahuje neustále více a více činností. To, že je národ řízen hlavně z hlavního města 
a že mu tato ústřední moc nejenom dává společnou právní strukturu (nebo alespoň 
zajišťuje, že existuje vymezitelné právo upravující vztahy mezi všemi obyvateli), nýbrž 
že také stále více služeb, které vláda lidem poskytuje, je řízeno z jediného 
direktivního centra, se začalo považovat za nevyhnutelné a přirozené - i když poslední 
dobou v mnoha částech světa ukazují tendence k odluce na rostoucí nechuť k tomuto 
stavu.

V nedávné době napomáhali růstu pravomocí centrální vlády také ti centrální 
plánovači, kteří poté, co jejich schemata zklamala na místní nebo oblastní úrovni, 
pravidelně požadovali, že k tomu, aby byla tato schemata efektivní, musejí být 
aplikována ve velkém měřítku. Nezdar zvládnout i problémy menšího rozměru byl 
často uváděn na omluvu schémat ještě ambicióznějších a ještě méně vhodných pro 
centrální řízení nebo kontrolu ze strany autority.
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Avšak rozhodujícím důvodem rostoucí převahy ústřední vlády v moderní době je, 
že pouze na této úrovni, alespoň v unitárních státech, mělo zákonodárství 
neomezenou pravomoc, jakou by žádné zákonodárství nemělo mít a jaká mu 
umožňovala uzpůsobovat své "zákony" tak, že zmocňovaly administrativu k používání 
libovolných a diskriminačních opatření, která jsou nezbytná k dosažení žádoucí 
kontroly nad ekonomickým procesem. Může-li ústřední vláda nařídit mnoho věcí, 
které místní vláda nařídit nemůže, nejsnazší cestou, jak vyhovět skupinovým 
požadavkům, se stává přesunout rozhodnutí nahoru k autoritě, která tyto pravomoci 
má. Zbavit celostátní (a ve federacích republikové) zákonodárné orgány moci 
používat zákonodárství k udělování volných rozhodovacích pravomocí administrativě 
by tudíž odstranilo hlavní příčinu postupující centralizace veškeré vlády.

Přenesení vnitřní politiky na místní vlády
Bez oněch volných pravomocí neuváženě svěřených "zákonodárným orgánům" by 

se celá struktura vlády bezpochyby vyvíjela zcela odlišným směrem. Kdyby byla 
administrativa podřízena zákonu platnému stejně pro všechny, který by nemohla 
měnit a který nemůže nikoho změnit, aby ho podřídil službě specifickým 
administrativním účelům, zneužívání zákonodárství ve službě zvláštním zájmům by 
přestalo. Většina služeb, které nyní poskytuje ústřední vláda, by mohla být přenesena 
na oblastní nebo místní autority, které by měly moc vybírat daně podle sazeb, které 
by mohly určovat, které by však mohly ukládat nebo rozvrhovat pouze podle 
obecných pravidel stanovených ústředním zákonodárným orgánem.

Věřím, že výsledkem by byla přeměna místních a dokonce i oblastních vlád 
v kvaziobchodní korporace konkurující si o občany. Měly by za povinnost nabízet 
kombinaci výhod a nákladů, jaká by dělala život na jejich území alespoň tak přitažlivý 
jako jinde v dosahu potenciálních občanů tohoto území. Za předpokladu, že jejich 
pravomoci budou omezené zákonem tak, aby neomezovaly volný pohyb a aby 
nemohly diskriminovat ve zdanění, jejich zájmem by zcela bylo přitahovat ty, kteří by 
podle svých konkrétních podmínek mohli nejvíce přispět ke společnému produktu.

Svěřit znovu řízení většiny služeb poskytovaných vládou menším jednotkám by 
pravděpodobně vedlo k oživení ducha společenství, který byl centralizací značnou 
měrou udušen. Široce pociťovaná nehumánnost moderní společnosti není ani tak 
výsledkem neosobního charakteru ekonomického procesu, v němž moderní člověk 
nutně pracuje z velké části pro cíle, o nichž nic neví, nýbrž faktu, že politická 
centralizace ho značnou měrou zbavila šance mít co mluvit do utváření okolí, které 
zná. Velká společnost může být pouze abstraktní společností - ekonomickým řádem, 
z něhož jednotlivec těží tím, že získává prostředky pro všechny své cíle a jemuž musí 
anonymně přispívat. To neuspokojuje jeho citové, osobní potřeby. Pro obyčejného 
jednotlivce je mnohem důležitější účastnit se řízení jeho místních záležitostí, jež byly 
lidem, které zná a k nimž může získat důvěru, z velké části odňaty, a jež byly 
přeneseny ke vzdálené byrokracii, která je přo něj nehumánním strojem. A zatímco 
uvnitř sféry, kterou jednotlivec zná, může být pouze prospěšné vzbudit jeho zájem 
a dát mu podnět, aby svou znalostí a svým míněním přispěl, pak jestliže se po něm
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většinou chce, aby se vyjadřoval k věcem, které se ho zjistitelným způsobem 
netýkají,může to vyvolat pouze opovržení vůči veškeré politice.15

Zrušení monopolu vlády na služby
Není samozřejmě třeba, aby ústřední vláda rozhodovala, kdo by měl mít právo 

poskytovat různé služby a je vysoce nežádoucí, aby měla pravomoci to přikázat. 
Ačkoli může být v současné době vskutku pravda, že pouze vládní instituce 
s donucovacími pravomocemi vybírat finanční příspěvky mohou poskytovat určité 
služby, není žádný důvod, proč by jakákoli vládní instituce měla mít výlučné právo 
nabízet konkrétní službu. Ačkoli se může nakonec stát, že zavedený dodavatel nějaké 
služby je v o tolik lepším postavení, aby tuto službu poskytoval, než jakýkoli 
konkurent ze soukromého podniku, a bude tím dosahovat monopolu de facto, 
neexistuje žádný společenský zájem dávat mu legální monopol na jakýkoli druh 
činnosti. To samozřejmě znamená, že by se od kteréhokoli orgánu vlády, který smí 
využívat svou moc ukládat k financování takovýchto služeb daně, mělo vyžadovat, aby 
všechny daně vybrané pro tyto účely navrátil všem, kteří dávají přednost získat tyto 
služby nějakým jiným způsobem. Platí to bez vyjímky na všechny ty služby, na něž 
dnešní vláda má nebo aspiruje mít legální monopol, pouze s jedinou výjimkou 
udržování a prosazování práva a udržování ozbrojené síly k tomuto účelu (včetně 
obrany proti vnějším nepřátelům), tj. na všechny služby počínaje vzděláním až po 
dopravu a spoje, včetně pošty, telegrafu, telefonu a rozhlasových služeb, na všechny 
takzvané "veřejně prospěšné podniky", na různá "sociální" zabezpečení a především 
na problém peněz. Některé z těchto služeb může v současné době vykonávat 
monopol de facto; avšak nemůžeme zajistit ani zdokonalení těchto služeb, ani se 
nemůžeme ochránit před vydíráním, dokud neexistuje možnost, aby někdo jiný 
nabízel lepší služby kteréhokoli tohoto druhu.

Podobně jako u většiny témat, kterých jsem se dotkl v této závěrečné kapitole, zde  
nemohu podrobněji diskutovat o činnostech, jimiž dnes vláda poskytuje služby; avšak 
v některých těchto případech má otázka, zda by na ně měla vláda mít výlučné právo, 
rozhodující význam, není to jen otázka efektivnosti, nýbrž otázka zásadního významu  
pro zachování svobodné společnosti. V těchto případech musí převažovat námitka 
proti jakýmkoli monopolním pravomocem vlády, i kdyby takovýto monopol sliboval 
služby vyšší kvality. Stále ještě můžeme například objevit, že monopol vlády na 
rozhlasové vysílání se může ukázat jako stejně velké ohrožení svobody, jakým by bylo 
zrušení svobody tisku. Poštovní systém je jiným případem, kde je existující monopol 
vlády výsledkem pouze toho, že vláda usiluje o , kontrolu soukromé činnosti a ve 
většině částí světa poskytoval tento monopol neustále se zhoršující služby.

Především však musím zdůraznit, že během práce na této knize jsem byl pod 
společným vlivem politických a ekonomických úvah přiveden k pevnému přesvědčení,  
že svobodný ekonomický systém nebude nikdy uspokojivě fungovat a my nikdy 
neodstraníme jeho nejvážnější závady nebo nezastavíme neustálý nárůst státního 
sektoru, dokud nebude vláda zbavena monopolu na vydávání peněz. Považoval jsem 
za nutné rozvinout tento argument ve zvláštní knize,15 nyní se vskutku obávám, že
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všechny pojistky proti útlaku a proti dalšímu zneužívání vládní moci, které zamýšlí 
dosáhnout restrukturalizace vlády podle námětů navržených v tomto svazku, mnoho 
nepomohou, dokud vláda zároveň nepřestane řídit nabídku peněz. Jelikož jsem 
přesvědčen, že nyní už neexistuje žádné možné pevné pravidlo, podle něhož by vláda 
zabezpečila nabídku peněz a podle něhož by byla zároveň uspokojena oprávněná 
poptávka po penězích a hodnota těchto peněz by se udržovala na stabilní úrovni, zdá 
se mi, že není žádné jiné cesty jak toho dosáhnout, než nahradit současné národní 
peníze konkurenčními jinými penězi nabízenými soukromým podnikáním, z nichž by 
si veřejnost svobodně vybrala ty, které nejlépe slouží jejím transkacím.

Zdá se mi to tak důležité, že pro ústavu svobodného lidu by bylo podstatné 
zakotvit tento princip nějakou zvláštní klauzulí, jako třeba: "Parlament nevydá žádný 
zákon omezující komukoli právo držet, kupovat, prodávat nebo půjčovat jakýkoli 
druh peněz, který si zvolí, uzavírat v něm smlouvy nebo vynucovat si jejich plnění, 
kalkulovat nebo vést v něm své účty". Ačkoli je to ve skutečnosti obsaženo 
v základním principu, že vláda může prosazovat nebo zakazovat druhy jednání pouze 
prostřednictvím obecných abstraktních pravidel, jež platí stejně na všechny včetně 
vlády samotné, tato konkrétní aplikace principu je stále ještě příliš málo známá na to, 
aby se dalo od soudů očekávat, že pochopí, že odvěké výsadní právo vlády se už 
nadále nemá uznávat, pokud to nebude výslovně řečeno v ústavě.

Sesazení politiky z trůnu
Ačkoli jsem si přál na konci této knihy ukázat v několika náznacích to, co vyplývá 

z předložených principů pro mezinárodní věci, zjišťuji, že to nemohu dělat, aniž 
dovolím, aby výklad narostl do nepatřičné délky. Vyžadovalo by to také další 
zkoumání, která bych v tomto stádiu nerad dělal. Myslím, že čtenář nebude mít žádné 
obtíže vidět, jak se musí na mezinárodní organizaci dalekosáhle aplikovat demontáž 
monopolistického státu a princip, že veškerá nejvyšší moc musí být omezena na 
zásadně negativní úkoly - na pravomoci říci ne a že veškeré pozitivní pravomoci 
musejí být omezeny na orgány, které musejí působit podřízeny pravidlům, jež 
nemohou měnit. Jak jsem již naznačil dříve, 17 zdá se mi, že naše pokusy v tomto 
století vytvořit mezinárodní vládu schopnou zajistit mír, přistupovaly k tomuto úkolu 
ze špatného konce.- vytvářel se velký počet specializovaných autorit směřujících ke 
konkrétním úpravám a nesměřovalo se k opravdovému mezinárodnímu právu, které 
by omezovalo moc národních vlád navzájem si škodit. Jsou-,i nejvyšší společné 
hodnoty negativní, pak nejenom nejvyšší společná pravidla, nýbrž také nejvyšší 
autorita by měla být zásadně omezena na zakazování.

Sotva lze pochybovat, že politika začala být zcela obecně přespříliš nákladná 
a škodlivá, absorbující přespříliš duchovní energie a hmotných zdrojů a že zároveň 
ztrácí stále více respekt a podporu sympatií veřejnosti vůbec, která ji začíná stále více 
považovat za nutné, ale nevyléčitelné zlo, které se musí snášet. Přece však celý 
současný veliký a odtažitý a zároveň vším pronikající politický aparát není něčím, co 
si lidé zvolili, nýbrž je to výsledek umíněného mechanismu, který vytvořili, aniž 
předvídali jeho účinky. Vláda nyní samozřejmě není lidskou bytostí, které lze věřit,
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jak naivní mysli stále ještě napovídá zděděný ideál dobrého vládce. Ani to není 
výsledek spojené moudrosti pověřených zástupců, jejichž většina se může dohodnout 
na tom, co je nejlepší. Je to mašinérie řízená "politickými nezbytnostmi", které jsou 
jen vzdáleně ovlivněny míněním většiny.

Zatímco vlastní zákonodárství je věcí dlouhodobých principů a nikoli konkrétních 
zájmů, veškerá konkrétní opatření, která vláda může udělat, se musejí stát 
problémem každodenní politiky. Je iluzí si myslet, že takováto specifická opatření 
jsou normálně určována objektivními nutnostmi, na nichž by se všichni rozumní lidé 
měli být schopni dohodnout. Vždycky existují náklady, které se musejí poměřovat se 
zamýšlenými cíli, a neexistuje žádný objektivní test relativního významu toho, čeho 
lze dosáhnout, a toho, co se bude muset obětovat. Je veliký rozdíl mezi obecnými 
zákony, které směřují ke zdokonalení šancí všech tím, že zabezpečují řád, v němž jsou  
dobré vyhlídky na nalezení partnera pro transakci příznivou oběma stranám, 
a donucovacími opatřeními směřujícími ke prospěchu konkrétních lidí nebo skupin. 
Dokud je vláda oprávněna používat na přerozdělení hmotného prospěchu síly - a to 
je jádro socialismu - nemůže existovat žádná uzda pro hrabivé instinkty všech skupin, 
které chtějí více pro sebe. Jakmile se pol itika stane tahanicí o podíl na koláči příjmů, 
slušná vláda není možná. Ta vyžaduje, aby veškeré použití donucování k zajištění 
určitého přijmu pro konkrétní skupiny (kromě rovného minima pro všechny, kteří si 
na trhu nemohou vydělat více) bylo postaveno mimo zákon jako nemorální 
a vyloženě protispolečenské.

Takzvaní zákonodárci jsou dnes jedinými držiteli moci nespoutané žádným 
zákonem, který by je zavazoval, a jsou ve vleku politických nutností tvrdohlavého 
stroje. Avšak tato převládající forma demokracie je vposledu sebezničující, protože 
ukládá vládě úkoly, na jejichž řešení neexistuje a nemůže existovat shoda mínění. Je 
tudíž nezbytné tyto pravomoci omezit, aby se demokracie ochránila před ní 
samotnou.

Ústava, jako je ta, kterou zde navrhujeme, by samozřejmě veškerá socialistická 
redistribuční opatření znemožňovala. Je to neméně oprávněné než jakákoli jiná 
ústavní omezení moci zamýšlená na znemožnění destrukce demokracie a růstu 
totalitních pravomocí. Alespoň v době, o níž si myslím, že není vzdálená, kdy se 
tradiční socialistické přesvědčení rozpozná jako iluze, bude nutné zabezpečit se proti 
neustále se navracející infekci takovýmito iluzemi, které budou nutně znovu a znovu 
způsobovat bezděčný sesun k socialismu.

K tomu nebude stačit zastavit ty, kteří si demokracii přejí zničit, aby dosáhli 
socialismu nebo dokonce jen ty socialistickému programu zcela oddané. Nejsilnější 
podpora trendu k socialismu dnes přichází od těch, kteří tvrdí, že nechtějí ani 
kapitalismus, ani socialismus, nýbrž "střední cestu" nebo "třetí svět". Jít za nimi je 
jistou cestou k socialismu, protože jakmile se jednou politikům povolí zasahovat do 
spontánního řádu trhu ve prospěch konkrétních skupin, nemohou takovéto ústupky 
odepřít žádné skupině, na níž jejich podpora závisí. Zahajují tak kumulativní proces, 
který ze své vnitřní nutnosti vede když ne k tomu, co si socialisté představují, pak 
k věčně rostoucí nadvládě politiky nad ekonomikou.

Neexistuje žádný třetí princip organizování ekonomického procesu, který lze 
racionálně zvolit k dosažení jakýchkoli žádoucích cílů, nádavkem buď k fungujícímu
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trhu, na němž nikdo nemůže nezvratně určit, jak se budou konkrétní skupiny nebo 
jednotlivci mít, nebo k centrálnímu řízení, kde to určuje mocensky organizovaná 
skupina. Tyto dva principy jsou nesmiřitelné, jelikož jakákoli jejich kombinace 
zabraňuje dosažení záměrů obou. A zatímco nikdy nemůžeme dosáhnout toho, co si 
socialisté představují, obecné povolení dané politikům, aby poskytovali zvláštní 
výhody těm, jejichž podporu potřebují, musí stále ničit ten samoutvářející se tržní řád, 
který slouží obecnému dobru, a nahrazovat ho násilně prosazeným řádem určeným 
nějakým svévolným lidským chtěním. Stojíme tváří v tvář před volbou mezi dvěma 
nesmiřitelnými principy, jíž nelze uniknout, a jakkoli daleko můžeme vždy zůstávat od 
plného uskutečnění obou, žádný stabilní kompromis existovat nemůže. Ať už 
položíme do základů svých postupů kterýkoli princip, bude nás táhnout bez pochyby 
vždy k něčemu nedokonalému, avšak stále blíže se podobajícímu jednomu ze dvou 
extrémů.

Jakmile se jasně rozpozná, že socialismus stejně jako fašismus nebo komunismus 
nevyhnutelně vede k totalitnímu státu a k destrukci demokratického řádu, je jasně 
oprávněné, abychom se proti svému bezděčnému sesunu k socialistickému systému 
zabezpečili ústavními zábranami, které vládu zbaví diskriminačních donucovacích 
pravomocí dělat i to, co se v daném okamžiku může obecně považovat za dobrý účel.

Jakkoli málo se to může zdát pravda, svět společnosti je dlouhodobě veden 
určitými morálními principy, jimž lidé celkově věří. Jediným morálním principem, 
který vždy umožnil růst pokročilé civilizace, byl princip individuální svobody, jenž 
znamená, že jednotlivec je ve svém rozhodování veden pravidly správného chování 
a nikoli specifickými příkazy. Žádný princip kolektivního chování, jenž zavazuje 
jednotlivce, nemůže ve společnosti svobodných lidí existovat. Za to, čeho jsme 
dosáhli, vděčíme tomu, že jednotlivci měli zabezpečenou šanci vytvořit si pro sebe 
chráněnou oblast (své "vlastnictví"), uvnitř níž mohli využívat své schopnosti pro své 
vlastní účely. Socialismu chybí jakékoli principy individuálního chování, nicméně sní 
o stavu věcí, který žádné morální jednání svobodných jednotlivců nemůže přivodit.

Poslední bitva proti svévolné moci je stále ještě před námi - boj proti socialismu 
a za zrušení veškeré donucovací moci řídit individuální úsilí a uvědoměle rozdělovat 
jeho výsledky. Těším se na dobu, až se bude tento totalitní a svou podstatou svévolný 
charakter každého socialismu uznávat stejně obecně, jako se uznává u komunismu 
nebo fašismu a bude tudíž všeobecný souhlas s ústavními zábranami proti jakémukoli 
pokusu získat takovéto totalitní pravomoci pod jakoukoli záminkou.

V těchto svazích (a ve zvláštní studii o roli peněz ve svobodné společnosti) jsem se 
pokoušel načrtnout vodítko, jak se vymanit z procesu degenerace existující formy 
vlád, a vytvořit intelektuální záchrannou výbavu, která bude po ruce, nemáme-li jinou 
volbu než nahradit vratkou strukturu nějakou lepší stavbou a ne se beznadějně utíkat 
k nějakému druhu diktátorského režimu. Vláda je nutně produktem intelektuálního 
vytváření. Můžeme-li jí dát podobu, v níž poskytne prospěšný rámec svobodného 
růstu společnosti, aniž komukoli dá zejména moc tento růst řídit, můžeme se dobře 
nadít, že růst civilizace bude pokračovat.

Měli bychom se dostatečně naučit vyhýbat se ničení civilizace tím, že spontánní 
proces interakce jednotlivců udusíme vložením jeho řízení do rukou jakékoli autority. 
Abychom se tomu však vyhnuli, musíme odložit iluzi, že můžeme uvědoměle "vytvořit
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budoucnost lidstva”, jak to nedávno s charakteristickou nestoudností vyjádřili 
socialističtí sociologové.18 Toto je konečný závěr čtyřiceti let, které jsem zasvětil 
studiu těchto problémů od té doby, co jsem si začal být vědom procesu zneužívání 
a úpadku rozumu, který během tohoto období probíhal.!9

Poznámky
* Citace ze záhlaví kapitoly je přeložena z původní německé verze Alberta Schweitzera, Kultur und Ethik, 
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jichž se ovládaný nemůže zbavit, kromě provedení úspéšné revoluce - to znamená, že ve včtšiné 
případů to vůbec nelze. Navrhuji používat termín "demokracie" jako zkrácené označení pro vládu 
prvního typu a termín "tyranie" nebo "diktatura" pro druhý typ vlády. Myslím, že to odpovídá 
tradičnímu používání těchto slov.

V souvislosti s tím, co následuje ohledně negativního charakteru nejvyšších politických hodnot, srovnej 
též Conjectures and Refutations od K.R. POPPERA (2. vydání, London, 1965), s. 230.

2 JOHN DEWEY, "Svoboda a společenské řízení", Social Frontier, listopad 1935, a srovnej obsáhlejší 
komentář v mé The Constitution of Liberty, poznámka 21 ke kap. 1.

3 MORRIS GINSBERG v W. EBENSTEIN (red.), Modem Political Thought: The Great Issues (New 
York, 1960).

4. DAVID MILLER, Social Justice (Oxord, 1976), s. 17. Srovnej též M. DUVERGER, The Idea of 
Politics (Indianapolis, 1966), s. 171: "Definice spravedlnosti ... se téměř vždycky soustřeďuje na 
rozdělování bohatství a sociálních výhod." Člověk by se skoro ptal, zda tito spisovatelé vůbec kdy slyšeli 
o Johnu Lockovi, Davidu Humeovi nebo dokonce Aristotelovi. Viz např. JOHN LOCKE, Essays 
Concerning Human Understanding, IV, III, 18:
Kde neexistuje vlastnictví, tam neexistuje nespravedlnost, je věta stejně tak jistá jako kterýkoli 
Eukleidův důkaz: neboť znamená-li idea vlastnictví právo na cokoli a znamená-li idea, které se dává 
jméno "nespravedlnost", poškození nebo narušení tohoto práva, je zřejmé, že jsou-li tyto ideje takto 
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8 DAVID HUME, A Treatise of Human Nature, kniha III, díl 2., vyd. L.A. Selby - Bigge (Oxford, 1958), 
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ekonomického řádu. V čem má být například příčinná souvislost, když o něco dříve (16. května 1977) 
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Pluralistický stranický stát nezačne být "totalitní* proto, že je mocný a silný, nýbrž proto, že je 
slabý; zasahuje do všech oblastí života, protože musí splnit nároky všech zájemců. Zejména se musí 
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Mnohé z těchto důležitých závěrů byly již vyloženy v roce 1926 v jeho Die geistgeschichtUche Lage des 
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Constitution of Liberty, s. 349-53, půjde směrem rozvoje zástavby s dělením vlastnických práv mezi 
absolutní soukromé vlastnictví nemovitosti ze strany korporace a poskytování velmi dlouhých pachtů 
ze strany majitelů pozemků zajišťujících jim určitou ochranu proti nežádoucímu vývoji v sousedství. 
Takováto korporace by samozřejmě měla mít volnost rozhodovat o tom, komu chce pozemky 
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15 Srovnej pasáž od JA. Schumpetera citovanou výše v kapitole XII, poznámka 16.
16 Denationalization of Money - Die Argument Refined (2. rozšířené vydání, Instiutte of Economic Affairs, 

London, 1978).
17 Viz výše kap. XVIII, subkapitola Vláda většiny versus vláda zákonů schválených většinou.
18 TORGNY F. SEGERSTEDT, "Přeměna společnosti", Bild der Wissenschafi, VI/5, květen 1969.
19 Toto byl název, který jsem měl v úmyslu dát práci, }& jsem plánoval v roce 1939, v níž měla za částí 

o "Humbuku rozumu* následovat "Nemesis plánované společnosti". Z tohoto plánu zůstal splněn 
pouze zlomek a napsané části byly poprvé publikovány v Economics 1941-1945 a pak přetištěny ve 
svazku nazvaném The Counter-Revolution of Science (Chicago, 19S2), jehož německému překladu 
jsem později dal název Missbrauch und VerfaU der Vemunft (Frankfurt, 1959), když začalo být jasné, že 
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EPILOG*

Tři zdroje lidských hodnot

Proroci napravo, proroci nalevo,
uprostřed dítě světa.

J.W. Goethe**

Omyly sociobiologie
Výzvou, která mě přiměla k tomu, abych si znovu uspořádal své myšlenky o tomto 

předmětu, byl neobvykle explicitní výklad toho, o čem nyní zjišťuji, že je rozšířeným 
omylem implicitním ve většině běžných diskusí. Setkal jsem se s ním v zajímavém 
novém díle z oboru, který se pokládá za novou americkou vědu o sociální biologii, 
v The Biological Origin of Human Values* od Dr. G.E. Pugha, v knize, které se 
dostalo velké chvály od uznávané hlavy této školy, profesora Edvarda O. Wilsona 
z Harvardské univerzity.2 Poplašné je zde to, že celá jeho argumentace je založena na 
výslovném předpokladu, že existuji pouze dva druhy lidských hodnot, které dr. Pugh 
označuje jako "primární" a "sekundární", tím prvním míní ty, které jsou determi
novány geneticky a jsou tudíž vrozené, zatímco sekundární definuje jako "produkty 
racionálního myšlenf'.3

Sociální biologie je samozřejmě výsledkem nyní už hodně dlouhého vývoje. Starší 
členové Londýnské ekonomické školy si vzpomenou, že před více než čtyřiceti lety 
zde byla ustavena katedra sociobiologie. Od té doby jsme zažili velký rozvoj fascinu
jícího studia etologie, které založili Sir Julian Huxley,4 Konrad LorenzS a Niko Tin
bergen, 6 a které nyní rychle rozví její jak mnozí jejich nadaní následovníci,7 tak velký 
počet amerických badatelů. Musím připustit, že i v práci mého vídeňského přítele 
Lorenze, jehož jsem po padesát let zblízka sledoval, jsem příležitostně pociťoval roz
paky nad až příliš rychlou aplikací závěrů vyvozených z pozorování zvířat na vysvě
tlování lidského chování. Žádný z těchto závěrů mi však nedovolil vzít jej za základní 
předpoklad a postupovat důsledně v tom, co se u ostatních zdálo někdy ledabylou 
formulací, totiž že ony dva druhy hodnot jsou jedinými druhy lidských hodnot.

Co je tak překvapivé na tomto názoru, který se tak často mezi biology vyskytuje,8 
je, že by se spíš očekávalo, že budou sympatizovat s tím analogickým, nicméně 
v důležitých ohledech odlišným procesem selektivního vývoje, jehož výsledkem je 
utváření složitých kulturních struktur. Myšlenka kulturního vývoje je vskutku 
nepochybně starší než biologický pojem vývoje. Je dokonce pravděpodobné, že Dar
winova aplikace této myšlenky na biologii byla přes jeho děda Erasma odvozena 
z pojmu kulturního vývoje Bernarda Mandevilla a Davida Humea, ne-,i příměji 
z tehdejších historických škol práva a jazyka.9 Je pravda, že po Darwinovi  ti "sociální
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darwinisté”, kteří Darwina potřebovali, aby se dověděli to, co bylo v jejich vlastním 
předmětu starší tradicí, věc jaksi pokazili tím, že se soustředili na výběr vrozeně 
schopnějších jednotlivců, jehož pomalost je pro kulturní vývoj relativně nedůležitá, 
a zároveň zanedbali rozhodujícím způsobem důležitý vývoj pravidel a postupů. Určité 
však nebyl žádný důvod, aby někteří biologové pojednávali o vývoji jako o pouze ge
netickém procesu,10 a zcela opomíjeli podobný, avšak mnohem rychlejší proces kul
turního vývoje, který nyní lidské scéně dominuje a předkládá naší inteligenci pro
blémy, jaké se ještě nenaučila zvládat.

Nepředvídal jsem však, že bližší zkoumání této chyby, obvyklé mezi specialisty, by 
vedlo přímo k jádru některých nejpalčivějších morálních a politických problémů naší 
doby. Z toho, co se nejprve může zdát otázkou zajímající pouze specialisty, se stává 
paradigma některých nejzávažnějších chybných vládnoucích představ. Ačkoli spíše 
doufám, že většina z toho, co budu muset říci, je kulturním antropologům známá - 
a pojem kulturního vývoje samozřejmě zdůrazňoval nejen L.T. Hobhouse a jeho 
následovníci!1 a v nedávné době zejména Sir Julian Huxley,12 Sir Alexander Carr 
- Saunders13 a C.H. Waddington v Británii a dokonce ještě více G.G. Simpson, 14 
Theodosius Dobzhansky15 a Donald T. Campbell^ v USA, zdá se mi, že je stále ještě 
třeba pozornost morálních filozofů, politických vědců a ekonomů na jeho význam 
důrazně obracet. Mnohem šířeji se však musí rozpoznávat, že současný společenský 
řád převážně vzniknul nikoli uvědomělým vytvářením, nýbrž převládnutím 
efektivnějších institucí v procesu konkurence.

Kultura není ani přirozená, ani umělá, ani geneticky předaná, ani racionálně 
vytvořená. Je to tradice naučených pravidel chování, která nebyla nikdy "vynalezena" 
a jejichž funkcím jednající jednotlivci zpravidla nerozumějí. Existuje určitě stejně 
takový důvod hovořit o moudrosti kultury jako o moudrosti přírody - kromě toho 
snad, že omyly kultury se kvůli pravomocem vlády hůře napravují.

Právě zde přiměl konstruktivistický karteziánský přístup17 myslitele k tomu, aby 
po dlouhou dobu přijímali jako "dobro" jenom to, co byla buď vrozená nebo uvě
doměle zvolená pravidla a aby považovali veškeré jen vyrostlé útvary za pouhé pro
dukty náhody nebo vrtochu. Výraz "pouhý kulturní' v sobě nyní pro mnohé vskutku 
zahrnuje to, že jde o něco měnitelného podle vůle, libovolného, povrchního nebo 
postradatelného. Civilizace však fpyla skutečně z velké části umožněna tím, že se 
vrozené živočišné instinkty podrobily ne-racionálním zvyklostem, které umožnily 
utváření širších uspořádaných skupin s postupně narůstající velikostí.

Proces kulturního vývoje
To, že kulturní vývoj není výsledkem lidského rozumu uvědoměle budujícího insti

tuce, nýbrž procesu, v němž se kultura a rozum rozvíjely souběžně, se snad začíná 
chápat v širším měřítku. Pravděpodobně není větší důvod tvrdit, že myslící člověk 
vytvořil svou kulturu, než že kultura vytvořila jeho rozum.ts Jak jsem opakovaně při 
každé příležitosti zdůrazňoval, chybný názor se do našeho myšlení hluboce zabudoval 
prostřednictvím falešné dichotomie mezi tím, co je "přirozené" a tím, co je "umělé", 
kterou jsme zdědili od starých Řeků.19 Struktury utvořené tradičními lidskými pos-
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tupý nejsou ani přirozené v tom smyslu, že jsou geneticky určené, nýbrž jsou výsled
kem procesu prosívání nebo tříbenPO řízeného diferenčními výhodami, které skupiny 
získávají z postupů přijatých z nějakých neznámých a snad čistě náhodných důvodů. 
Víme nyní, že nejenom mezi živočichy, jako jsou ptáci a zejména opice se naučené 
zvyklosti předávají napodobováním a že se dokonce mezi jejich různými skupinami 
mohou vyvinout různé "kultury",21 nýbrž také to, že takovéto získané kulturní rysy 
mohou ovlivňovat psychologický vývoj - jak je to zřejmé v případě jazyka: jeho 
zárodečné objevení se udělalo bezpochyby z fyzické schopnosti jasné artikulace 
velkou výhodu napomáhající genetické selekci příhodného ústrojí řeči.22

Téměř veškerá literatura na toto téma zdůrazňuje, že to, co nazýváme kulturním 
vývojem, se odehrálo během posledního jednoho procenta času, během něhož homo 
sapiens existoval. S ohledem na to, co míníme kulturním vývojem v užším smyslu, to 
jest, s ohledem na rychlý a urychlený rozvoj civilizace, je to dost pravda. Jelikož se 
kulturní vývoj od genetického vývoje liší tím, že spočívá na předávání získaných vlast
ností, je velmi rychlý a jakmile jednou převládne, genetický vývoj zatlačí. To však 
neodůvodňuje chybnou představu, že to byla rozvinutá mysl, která na oplátku řídila 
kulturní vývoj. Ten se odehrával nejenom poté, co se homo sapiens objevil, nýbrž 
také během mnohem delší dřívější existence rodu homo a jeho hominidních předků. 
Abychom to zopakovali: mysl a kultura se vyvíjely souběžně a nikoli následně. Jakmile 
to jednou rozpoznáme, zjistíme, že víme tak málo o tom, jak se odehrával tento vývoj, 
z něhož máme tak málo zjistitelných fosílií, že jsme omezeni na to, abychom jej 
rekonstruovali jako druh domnělé historie ve smyslu skotských morálních filosofů 18. 
století. Faktem, o němž nevíme téměř nic, je vývoj oněch pravidel chování, která 
řídila strukturu a fungování různých malých skupin lidí, v nichž se lidský rod vyvíjel. 
O něm nám může studium ještě přežívajících primitivních lidí říci jen málo. Ačkoli je 
dnes pojetí domnělého vývoje poněkud podezřelé, když nemůžeme přesně říci, jak se 
věci udály, může být pochopení toho, jak se mohly stát, důležitým poznatkem. Vývoj 
společnosti a jazyka a vývoj mysli jsou v tomto ohledu spojeny s toutéž obtíží: nej
důležitější část kulturního vývoje, zkrocení divocha, se skončila dlouho předtím, než 
zaznamenávaná historie započala. Právě tento kulturní vývoj, který člověk sám pod
stoupil, ho nyní odlišuje od ostatních živočichů. Jak to někde řekl Sir Ernest Gom- 
brich: "Dějiny civilizace a kultury byly dějinami vzestupu člověka od téměř 
živočišného stavu k uhlazené společnosti, k pěstování umění, k přijetí civilizovaných 
hodnot a ke svobodnému přemýšlení."23

Abychom tento vývoj pochopili, musíme se zcela zbavit představy, že člověk byl 
schopen rozvinout kulturu proto, že byl nadán rozumem. To, co ho zjevně odlišovalo, 
byla schopnost napodobovat a předávat to, co se naučil. Člověk pravděpodobně začal 
s vyšší schopností učit se, co dělat - nebo dokonce ještě více, co nedělat - za různých 
okolností. A mnoho z toho, ne-li většinu toho, co se naučil ohledně toho, co dělal, se 
pravděpodobně naučil tím, že se učil významu slov.24 Pravidla pro jeho chování, která 
ho měla k tomu, aby to, co dělá, přizpůsoboval svému prostředí, byla pro něho určitě 
důležitější než "znalost" toho, jak se jiné věci chovají. Jinými slovy: člověk se určitě 
častěji učil správné věci, aniž chápal, proč je to správná věc, a stále ještě mu lépe 
slouží častěji zvyk než porozumění. Ostatní předměty byly pro něj prvotně definovány 
vhodným způsobem chování vůči nim. Byl to repertoár naučených pravidel, který mu
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řekl, co je správný a co špatný způsob jednání za různých okolností, co mu dávalo 
rostoucí schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a zejména 
spolupracovat s ostatními členy jeho skupiny. A tak tradice pravidel chování existu
jících nezávisle na každém jednotlivci, který se je naučil, začala řídit lidský život.25 
Právě tehdy, když tato naučená pravidla obsahující třídění různých druhů předmětů 
začala zahrnovat druh modelu okolí, který člověku umožňoval předvídat a předjímat 
v jednání vnější události, se objevilo to, co nazýváme rozum.26 Existovalo 
pravděpodobně mnohem více "inteligence” vtělené do systému pravidel chování než do 
přemýšlení člověka o jeho okolí.

Je tudíž zavádějící představovat individuální mozek nebo mysl jako úhelný kámen 
hierarchie složitých struktur zplozených vývojem, který pak vědomě vytvořil to, co 
nazýváme kulturou. Mysl je začleněná do tradiční neosobní struktury naučených 
pravidel a její schopnost uspořádávat zkušenost je získanou replikou kulturních 
struktur, které každá individuální mysl nalézá jako dané. Mozek je orgán umožňující 
nám kulturu absorbovat, nikoli však ji vědomě vytvářet. Tento "svět číslo 3", jak jej naz
val Sir Karl Popper,27 ačkoli ve všech dobách je jeho existence udržována milióny 
oddělených mozků, které se jej účastní, je výsledkem procesu vývoje, jenž je odlišný 
od biologického vývoje mozku, jehož propracovaná struktura začala být užitečná, 
když se měla kulturní tradice absorbovat. Nebo, abychom to řekli jinak, mysl může 
existovat jen jako část jiné nezávisle existující zřetelné struktury nebo řádu, ačkoli 
tento řád přetrvává a může se rozvíjet jenom proto, že milióny myslí neustále absor
bují a modifikují jeho části. Máme-li mu porozumět, musíme svou pozornost zaměřit 
na ten proces tříbení postupů, který sociobiologie systematicky zanedbává. Toto je 
třetí a ten nejdůležitější zdroj toho, co jsem v názvu tohoto epilogu nazval lidskými 
hodnotami a o čemž nutně víme málo, avšak čemu si s tále přeji zasvětit většinu toho, 
co musím říci. Ještě než se však obrátím ke specifickým otázkám, jak se tyto 
společenské struktury vyvinuly, může nám pomoci, když stručně rozeberu některé 
metodologické problémy, které vznikají při všech pokusech analyzovat takovéto vy
rostlé složité struktury.

Vývoj sebezáchovných složitých struktur
Nyní rozumíme, proč veškeré vytrvalé struktury nad úrovní nejjednodušších atomů 

a až k mozku a společnosti jsou výsledkem procesu selektivního vývoje a mohou být 
vysvětleny pouze z jeho hlediska28 a že složitější struktury se zachovávají neustálým 
přizpůsobováním svých vnitřních stavů změnám v okolí. "Kamkoli se podíváme, obje
víme vývojové procesy vedoucí k diversifikaci a k rostoucí složitosti" (Nicolis a Pri- 
gogine; viz pozn. 33). Tyto změny ve struktuře jsou přivozovány jejími prvky, které 
mají takové pravidelnosti chování nebo takové schopnosti řídit se pravidly, že výsled
kem jejich individuálních jednání bude obnova řádu celku, je-li narušen vnějšími 
vlivy. Odtud to, co jsem při dřívější příležitosti nazval dvojí koncepce vývoje a 
spontánního řádu,29 nám umožňuje vysvětlit přetrvávání těchto složitých struktur 
nikoli pomocí jednoduché koncepce jednosměrných zákonů příčiny a následku, nýbrž
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pomocí složité interakce vzorců, kterou profesor Donald Campbell označil jako 
"sestupnou příčinnost".30

Tento poznatek značně změnil náš přístup k objasňování dosažitelné šíře našich 
snah o vysvětlení takovýchto složitých jevů, a naše názory na ni. Zejména nyní 
neexistuje žádný důvod myslet si, že hledání kvantitativních vztahů, které se ukázaly 
tak účinné při vysvětlování vzájemné závislosti dvou nebo tří různých proměnných, 
může nějak napomoci při vysvětlování sebezáchovných struktur, které existují pouze 
kvůli svým sebezáchovným vlastnostem.31 Jedním z nejdůležitějších těchto sebeplod- 
ných řádů je dalekosáhlá dělba práce, která implikuje vzájemné přizpůsobování čin
ností lidí, kteří se navzájem neznají. Tento základ moderní civilizace jako první 
pochopil Adam Smith, pokud jde o působení zpětnovazebního mechanismu, jímž 
anticipoval to, co nyní známe jako kybernetiku.32 Druhdy populární organismické 
interpretace společenských jevů, které se pokoušely vysvětlovat jeden nevysvětlený 
řád analogií s jiným stejně nevysvětleným, byly nyní nahraženy systémovou teorií, 
původně vyvinutou ještě dalším vídeňským přítelem Ludwigem von Bartalanffym 
a jeho četnými následovníky.33 To osvětlilo společné rysy oněch různých složitých 
řádů, o nichž rovněž diskutuje teorie informace a komunikace a semiotika.34

Zejména abychom vysvětlili ekonomické aspekty velkých společenských systémů, 
musíme vyložit směr tekoucího proudu, jenž se neustále jako celek přizpůsobuje 
změnám v okolnostech, o nichž každý účastník může vědět jen malý zlomek, a ne 
vykládat hypotetický stav rovnováhy určované souborem zjistitelných dat. A nume
rická měření, jimiž se dnes většina ekonomů stále ještě zabývá, mohou být zajímavá 
jako historická fakta; avšak pro teoretické vysvětlení oněch struktur, které se samy 
obnovují, jsou kvantitativní data asi tak významná, jako by byla pro biologii člověka, 
kdyby se soustředila na vysvětlování různých velikostí a tvarů takových lidských 
orgánů, jako je žaludek a ledviny od různých jednotlivců, jak se náhodou objevily na 
pitevně a velmi se lišily od jejich standardní učebnicové velikosti a tvaru a jen sotva se 
jim podobaly.35 S funkcemi systému mají tyto veličiny zcela zřejmě jen málo co dělat.

Stratifikace pravidel chování36
Abychom se však vrátili k mému ústřednímu tématu: rozdíly mezi pravidly, která 

se vyvinula každým z těchto tří odlišných procesů, vedly k naskládání nejenom tří 
vrstev pravidel, nýbrž mnoha dalších podle toho, jak se zachovávaly tradice z po sobě 
jdoucích stadií, jimiž kulturní vývoj procházel. Důsledkem toho je, že moderní člověk 
je zmítán konflikty, které ho mučí a nutí ho do stále se zrychlujících dalších změn. 
Existuje samozřejmě v prvním případě pevný, tj. jen málo se měnící základ geneticky 
zděděných, "instinktivních" pudů, které jsou určeny jeho fyziologickou strukturou. Pak 
existují všechny pozůstatky tradic získaných v po sobě jdoucích typech společenských 
struktur, jimiž člověk prošel - pravidel, která si uvědoměle nezvolil, která se však 
rozšířila, protože některé postupy zvyšovaly prosperitu určitých skupin a vedly k jejich 
expanzi, možná, že ani ne tak rychlejším rozplozováním jako přitahováním lidí 
zvenku. A na vrcholu všeho toho existuje třetí, tenká vrstva pravidel, která byla uvě
doměle přijata nebo modifikována k tomu, aby sloužila známým účelům.
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Přechod od malé tlupy k usazenému společenství a nakonec k otevřené 
společnosti a tím k civilizaci byl dán tím, že se člověk učil podřizovat se stejným 
abstraktním pravidlům namísto toho, aby se řídil vrozenými instinkty sledovat 
společně vnímané cíle. Vrozené přirozené touhy byly příhodné v podmínkách života 
malé tlupy, během něhož člověk rozvinul nervovou strukturu, která je stále ještě 
charakteristická pro homo sapiens. Tyto vrozené struktury zabudované do lidské 
organizace v průběhu snad 50 000 generací byly uzpůsobené pro zcela odlišný život ve 
srovnání s tím, který si člověk vytvořil během posledních 500 nebo u většiny z nás 
jenom během posledních 100 generací nebo tak nějak. Bylo by pravděpodobně 
správnější tyto "přirozené" instinkty dávat na roveň spíše se "živočišnými" než s 
charakteristicky lidskými nebo dobrými instinkty. Všeobecné používání slova 
"přirozený" jako pochvalného termínu se vskutku stalo velmi zavádějící, protože 
jednou z hlavních funkcí pravidel naučených později bylo omezovat vrozené nebo 
přirozené instinkty způsobem, který byl nezbytný, aby byla velká společnost možná. 
Stále ještě jsme nakloněni předpokládat, že to, co je přirozené, musí být dobré; ve 
velké společnosti to však může být od dobra velmi daleko. To, co udělalo lidi 
dobrými, není ani příroda, ani rozum, nýbrž tradice. V biologické výbavě lidského 
druhu mnoho obvyklé humanity není. Avšak většina skupin musela získat určité 
podobné rysy, aby se tyto skupiny zformovaly do širších společností; nebo 
pravděpodobněji ty, které je nezískaly, byly vyhubeny těmi, které ano. A ačkoli stále 
ještě sdílíme většinu emocionálních rysů primitivního člověka, tento člověk nesdílí 
všechny naše rysy nebo nesdílí omezení, která umožnila civilizaci. Namísto přímého 
sledování pociťovaných potřeb nebo vnímaných předmětů se stala nutností poslušnost 
vůči naučeným pravidlům, aby se omezily ty přirozené instinkty, které se nehodí do 
řádu otevřené společnosti. Je to tato "disciplína" (jedním ze slovníkových významů 
tohoto slova je "systém pravidel chování”), proti níž se člověk stále bouří.

Morálka, která udržuje otevřenou společnost, neslouží tomu, aby hověla lidským 
emocím - které nikdy nebyly záměrem vývoje - emoce sloužily pouze jako signály, jež 
jednotlivci říkaly, co by měl dělat v tom druhu společnosti, v němž žil v šeré minu
losti. Stále se ještě nedokonale oceňuje, že kulturní selekce nových naučených 
pravidel se stala nutností hlavně proto, aby se potlačila některá vrozená pravidla, 
která byla uzpůsobena pro život v malých tlupách od patnácti do padesáti osob 
živících se lovem a sběrem, vedených náčelníkem a bránících území proti všem lidem 
zvenku. Od tohoto stádia bylo prakticky veškerého pokroku dosaženo tím, že se zasa
hovalo do některých vrozených pravidel nebo že se tato pravidla potlačovala a nahra
zovala se novými, která umožňovala koordinaci činností větších skupin. Většina 
těchto kroků ve vývoji kultury byla umožněna tím, že někteří jednotlivci porušovali 
některá tradiční pravidla a praktikovali nové formy chování - ne proto, že by 
pochopili, že jsou lepší, nýbrž proto, že skupiny, které jednaly podle nich, prospe
rovaly lépe než jiné a rostly.3? Nesmí nás překvapovat, že tato pravidla dostala často 
formu magie nebo rituálu. Podmínkou připuštění do skupiny bylo přijmout veškerá 
pravidla, ačkoli jen málokteří chápali, co na dodržování každého jednotlivého 
pravidla závisí. V každé skupině existoval právě jen jeden přijatelný způsob jak si 
počínat a jen málo bylo pokusů rozlišovat mezi efektivností a morální žádoucností.
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Zvyková pravidla a ekonomický řád
Bylo by zajímavé vysvětlit posloupnost různých ekonomických řádů, jimiž civi lizace 

prošla, z hlediska změn v pravidlech chování, zde se však o to nemohu pokoušet. Tyto 
změny vývoj umožnily většinou uvolněním zákazů: umožnily vývoj individuální svo
body a rozvoj pravidel, která jednotlivce spíše chránila než mu přikazovala, aby dělal 
určité věci. Nemůže být nejmenší pochyby o tom, že počínaje tolerováním výměnného  
obchodu s někým zvenku, přes uznávám vymezeného soukromého majetku, zejména 
půdy, prosazování smluvních závazků, konkurenci se spoluřemeslníky z téhož oboru, 
proměnlivost zpočátku zvykových cen, až po půjčování peněz, zejména na úrok, byly 
zpočátku všechno zásahy do zvykových pravidel - tolik lidí upadlo v nemilost. 
A narušitelé zákona, kteří se měli stát průkopníky, určitě nezaváděli nová pravidla 
proto, že zjistili, že prospívají společenství, nýbrž jednoduše začali s nějakými postupy 
výhodnými pro ně, které se pak ukázaly jako prospěšné skupině, v níž zvítězily. 
Nemůže být např. nejmenších pochyb o tom, že Dr. Purh má pravdu, když pozoruje

v rámci primitivní lidské společnosti, že "dělení" je způsobem života ... Dělení se 
neomezuje na potravu, nýbrž je rozšířeno na všechny druhy zdrojů. Praktickým 
výsledkem je, že vzácné zdroje jsou děleny uvnitř společnosti přibližně podle 
potřeb. Toto chování může odrážet některé vrozené a výlučně lidské hodnoty, 
které se vyvinuly během přechodu k ekonomice lovu.38

Bylo to pravděpodobně dosti pravdivé v onom stádiu rozvoje. Avšak tyto zvyky 
musely opět zapadnout, aby se umožnil přechod k tržnímu hospodářství a k otevřené 
společnosti. Kroky tohoto přechodu byly všechno prohřešky proti té "solidaritě", která 
řídila malou skupinu, a stále se ještě mají za zlé. Nicméně to byly kroky téměř ke 
všemu, co nyní nazýváme civilizací. Největší změna, kterou člověk strávil stále ještě 
jen zčásti, přišla s přechodem od společnosti, v níž se lidé osobně znali,39 k tomu, co 
Sir Karl Popper příhodně nazval abstraktní společnost:^ společnost, v níž už nikoli 
známé potřeby známých lidí, nýbrž abstraktní pravidla a neosobní signály vedou jed
nání vůči cizincům. To umožnilo specializaci daleko přesahující prostor, o němž 
může mít jakýkoli jednotlivý člověk přehled.

Ještě dnes převážná většina lidí včetně, obávám se, velké části domnělých 
ekonomů ještě nepochopila, že tato rozsáhlá společenská dělba práce založená na 
široce rozptýlených informacích, byla zcela umožněna používáním oněch neosobních 
signálů, které vznikají z tržního procesu a lidem říkají, co mají dělat, aby své činnosti 
přizpůsobili událostem, o nichž nic přímo nevědí. To, že v ekonomickém řádu obsa
hujícím dalekosáhlou dělbu práce už nadále nelze sledovat vnímané společné cíle, 
nýbrž pouze abstraktní pravidla chování - a celý vztah mezi takovýmito pravidly indi
viduálního chování a utvářením řádu, který jsem se pokoušel objasnit v předchozích 
svazcích tohoto díla - je poznatkem, který většina lidí stále ještě odmítá přijmout. 
Skutečnost, že ani to, co se instinktivně rozpoznává jako dobré, ani to, co se 
racionálně rozpoznává jako něco, co slouží specifickým účelům nebo že to, co není 
ani instinkt, ani rozum, nýbrž zděděná tradiční pravidla, by mělo často být pro fun
gování společnosti nejprospěšnější, je pravda, kterou vládnoucí konstruktivistický 
náhled naší doby odmítá přijmout. Jestliže moderní člověk shledává, že jeho vrozené 
instinkty ho vždycky nevedou správným směrem, alespoň si lichotí, že to byl jeho 
rozum, co mu dalo rozpoznat, že jiný způsob chování bude sloužit jeho vrozeným
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hodnotám lépe. Představa, že člověk ve službě svým vrozeným přáním vědomě zkon
struoval řád společnosti, je však mylná, protože bez kulturního vývoje, který leží mezi 
instinktem a schopností racionálního vytváření, by neměl rozum, který ho nyní má 
k tomu, aby se o to pokusil.

Člověk si neosvojil nová pravidla chování proto, že byl inteligentní. Stal se inteligent
ním tím, že se podřídil novým pravidlům chování. Nejdůležitější pozrtatek, proti ně
muž se tolik racionalistů stále ještě staví a je nakloněno ocejchovat ho jako pověru, 
totiž že člověk nejenže nikdy své nejprospěšnější instituce nevymyslel, jazykem počí
naje a morálkou a právem konče, nýbrž dokonce ještě dnes nechápe, proč by je měl 
zachovávat, když neuspokojují ani jeho instinkt, ani jeho rozum, je třeba stále 
zdůrazňovat. Základní nástroje civilizace - jazyk, morálka, právo a peníze - jsou 
všechny výsledkem spontánního růstu a nikoli vědomého vytváření a k posledním 
dvěma se dostala organizovaná moc a veskrze je zkazila.

Ačkoli je levice stále nakloněna ocejchovat každé takovéto úsilí jako apolegetiku, 
stále ještě může být jedním z nejdůležitějších úkolů naší inteligence odhalit význam 
pravidel, která jsme nikdy uvědoměle nevytvořili, kdy podřizování se těmto pravidlům 
buduje složitější řády, než můžeme chápat. Již jsem ukázal, že požitek, o nějž se 
člověk snaží, není samozřejmě cílem, jemuž vývoj slouží, nýbrž pouze signálem, který 
v primitivních podmínkách měl člověk k tomu, aby dělal to, co se zpravidla 
vyžadovalo pro zachování skupiny, který však za současných podmínek už takto 
sloužit nemůže. Konstruktivistické teorie utilitarianismu, které odvozují nyní platná 
pravidla od toho, že slouží individuálnímu požitku, jsou tudíž zcela chybné. Pravidla, 
kterým se současný člověk naučil podřizovat, byla vskutku umožněna nesmírným 
rozšířením lidské rasy. Nejsem si tak jist, že to mnoha jednotlivcům rovněž zvýšilo 
požitek.

Disciplína svobody
Člověk se nerozvinul ve svobodě. Člen malé tlupy, k níž se musel přilepit, aby 

přežil, byl všechno možné, jen ne svobodný. Svbboda je artefaktem civilizace, který 
člověka zbavil pout malé skupiny, momentálních nálad, jimž se musel podřizovat 
Í vůdce. Svoboda byla umožněna postupným vývojem disciplíny civilizace, která je 
zároveň disciplínou svobody. Ochraňuje ho neosobními abstraktními pravidly proti 
svévolnému násilí druhých a dává každému jednotlivci možnost pokusit se vybudovat 
si chráněnou oblast, do níž nikdo jiný nesmí zasahovat a uvnitř níž může využívat své 
vlastní znalosti pro své vlastní účely. Za svou svobodu vděčíme omezením svo- 
body."Neboť", jak napsal Locke, "kdo by mohl být svoboden, kdyby mu mohla vlád
nout číkoli nálada?" (2. Treatise, odd. 57.)

Velkou změnou, která vytvořila řád společnosti, který se člověku stával stále více 
nepochopitelným a pro jehož zachování se musel podrobit učení se pravidlům, která 
šla často proti jeho vrozeným instinktům, byl přechod od společnosti, v níž se lidé 
navzájem znali, nebo alespoň od skupin sestávajících ze známých a zjistitelných členů, 
k otevřené abstraktní společnosti, která už nedržela pohromadě prostřednictvím 
společných konkrétních cílů, nýbrž pouze prostřednictvím podřizování se těmže
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abstraktním pravidlům.4! Pro člověka bylo pravděpodobně nejtěžší k pochopení to, 
že jedinými společnými hodnotami v otevřené a svobodné společnosti nebyly 
konkrétní předměty, které se měly dosáhnout, nýbrž pouze ona společná abstraktní 
pravidla chování, která zabezpečovala neustálé udržování stejně abstraktního řádu, 
který jednotlivcovi pouze zajišťoval lepší vyhlídky na dosažení jeho individuálních 
cílů, avšak nedával mu žádné nároky na konkrétní věci.43

Chování vyžadované pro zachování malé tlupy lovců a sběračů a chování 
předpokládané otevřenou společností založené na směně je velmi odlišné. Avšak za
tímco lidstvo mělo stovky tisíc let na to, aby získalo a geneticky zabudovalo reakce 
nutné pro malé tlupy, pro vznik otevřené společnosti bylo nezbytné, aby se lidstvo 
nejenom naučilo získávat nová pravidla, nýbrž aby některá pravidla sloužila přesně 
tomu, aby potlačovala instinktivní reakce, které už nejsou pro velkou společnost 
vhodné. Tato nová pravidla nebyla podpořena vědomím, že jsou účinnější. Svůj eko
nomický systém jsme nikdy uvědoměle nevytvořili. Nebyli jsme pro to dost inteligentní. 
Náhodou jsme na něj narazili a on nás přivedl k netušeným výšinám a dal vzniknout 
ambicím, které nás mohou dokonce přivést k jeho zničení.

Tento vývoj musí být zcela nesrozumitelný všem těm, kteří uznávají pouze vrozené 
pohnutky na jedné straně a uvědoměle vytvořené systémy pravidel na straně druhé. 
Je-li však něco jisté, pak je to to, že nikdo, kdo už trh neznal, by nemohl uvědoměle 
vytvořit ekonomický řád, jenž je schopen vydržovat současný počet lidí.

Směnná společnost a vůdčí úloha koordinace dalekosáhlé dělby práce 
prostřednictvím proměnlivých tržních cen byla umožněna rozšířením určitého pos
tupně vyvinutého morálního přesvědčení, které se poté, co se rozšířilo, většina lidí 
západního světa naučila přijímat. Tato pravidla si nevyhnutelně osvojovali všichni 
příslušníci obyvatelstva sestávajícího hlavně z nezávislých farmářů, řemeslníků 
a obchodníků a jejich sloužících a učňů, kteří sdíleli každodenní zkušenost svých 
pánů. Měli v sobě etos, který si cenil rozvážného muže, dobrého hospodáře a živitele, 
jenž se stará o budoucnost své rodiny a svého podniku tím, že buduje kapitál, jenž je 
veden méně touhou být schopen hodně spotřebovávat než přáním být považován za 
úspěšného člověka svými bližními, kteří sledují podobné záměry 43 Více to byly tisíce 
jednotlivců, kteří nový postup praktikovali, než příležitostní úspěšní inovátoři, které 
by tito jednotlivci napodobovali, co tržní řád udržovalo. Jeho mravy znamenaly 
nehledět na potřeby známých sousedů, aby sloužily neznámým potřebám tisíců jiných 
neznámých lidí. Spíše zisk než sledování známého společného dobra se stal nejenom 
základem souhlasu, nýbrž také příčinou narůstání obecného bohatství.

Znovuobjevení se potlačených primitivních instinktů
V současné době je však stále více obyvatel západního světa, kteří vyrůstají jako 

členové velkých organizací a tudíž jako ti, jimž jsou cizí ona pravidla trhu, která 
umožnila velkou otevřenou společnost. Pro ně je tržní hospodářství velkou měrou 
nepochopitelné; nikdy nepraktikovali pravidla, na nichž trh spočívá a jeho výsledky se 
jim zdají iracionální a nemorální. Často v trhu vidí pouhou despotickou strukturu 
udržovanou nějakou temnou silou. V důsledku toho se po dlouhou dobu skryté
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vrozené instinkty znovu dostaly na povrch. Jejich požadavek spravedlivého 
rozdělování, při němž se musí použít organizovaná síla, aby přidělila každému to, co 
si zaslouží, je tudíž vyloženě atavismem spočívajícím na primitivních emocích. 
A právě na tyto široce panující pocity se obracejí proroci, morální filozofové 
a konstruktivisté svým plánem na uvědomělé vytvoření nového typu společnosti.44

I když se však všichni obracejí na tytéž emoce, jejich argumenty mají velmi 
odlišnou a v některých ohledech téměř rozpornou formu. První skupina navrhuje 
návrat ke starším pravidlům chování, která převládala ve vzdálené minulosti a jsou 
stále ještě lidským citům drahá. Druhá si přeje zkonstruovat nová pravidla, která bu
dou lépe sloužit vrozeným přáním jednotlivců. Náboženští prorokové a etičtí filozo
fové byli samozřejmě ve všech dobách většinou reakcionáři bránící staré principy 
před novými. Ve většině částí světa se vskutku rozvoji otevřeného tržního 
hospodářství bránilo přesně tou morálkou, kterou proroci a filozofové kázali ještě 
dříve, než opatření vlády totéž dělala. Musíme připustit, že moderní civilizace byla 
velkou měrou umožněna přehlížením příkazů oněch rozhořčených moralistů. Jak to 
dobře řekl francouzský historik Jean Baechler, "rozšíření kapitalismu vděčí za svůj 
původ a smysl existence politické anarchii" .45 Celkem to platí o středověku, který se  
však mohl obléknout do učení starých Řeků, kteří - do určité míry také jako výsledek 
politické anarchie - nejenom objevili individuální svobodu a soukromé vlastnictví,4^ 
nýbrž také neoddělitelnost obou47 a tím vytvořili první civilizaci svobodných lidí.

Když proroci a filozofové od Mojžíše a Platona až po svátého Augustina, od 
Rousseaua až po Marxe a Freuda protestovali proti existující morálce, zcela jasně 
nikdo z nich vůbec nechápal míru, v níž praktiky, které odsuzovali, umožnily civilizaci, 
jejíž byli součástí. Neměli žádnou představu o tom, že systém konkurenčních cen 
a odměn signalizujících jednotlivcovi, co má dělat, umožnil onu rozsáhlou specializaci 
tím, že informoval jednotlivce, jak nejlépe sloužit ostatním lidem, o jejichž existenci 
nemuseli vědět - a využít tyto příležitosti, o jejichž existenci rovněž přímo nic 
nevěděli. Ani nechápali, že ona zavrhovaná morální přesvědčení byla méně důsled
kem než příčinou vývoje tržního hospodářství.

Avšak tím nejvážnějším nedostatkem starších proroků byla jejich víra, že intuitivně 
vnímané etické hodnoty vytušené z hloubi lidského nitra, jsou neměnné a věčné. To 
jim bránilo rozpoznat, že všechna pravidla chování slouží konkrétnímu druhu 
společenského řádu a že ačkoli takováto společnost shledá, že je nutné její pravidla 
chování prosazovat, aby se ochránila před rozpadem, není to společnost s danou 
strukturou, jež vytváří pravidla vhodná pro tuto strukturu, nýbrž jsou to pravidla, 
která praktikovalo jen několik málo lidí a pak je napodobovali mnozí, co vytvořilo 
společenský řád konkrétního druhu. Tradice není něco konstantního, nýbrž je pro
duktem procesu selekce vedeného nikoli rozumem, nýbrž úspěchem. Mění se, avšak 
zřídkakdy ji lze měnit uvědoměle. Kulturní selekce není racionálním procesem; 
rozumem není vedena, nýbrž sama rozum vytváří.

Víře v neměnnost a trvalost našich morálních pravidel se samozřejmě dostává 
určité podpory od zjištění, že stejně tak málo jako jsme celý náš morální systém vě
domě vytvářeli, je v naší moci ho změnit jako celek.48 Skutečně nerozumíme tomu, 
jak morální systém udržuje řád v jednáních, na němž koordinace činností mnoha 
miliónů lidí závisí.49 A jelikož za řád naší společnosti vděčíme tradici pravidel, jimž
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pouze nedokonale rozumíme, veškerý pokrok musí být založen na tradici. Musíme 
stavět na tradici a v jejích produktech se můžeme pouze neuměle vrtat.50 Pouze 
uznáním konfliktu mezi daným pravidlem a zbytkem našeho morálního přesvědčení 
můžeme odůvodnit své odmítnutí ustaveného pravidla. Dokonce i úspěch inovace 
dosažený narušitelem pravidla a důvěra těch, kteří ho následují, byly vykoupeny úc
tou, kterou si narušitel vysloužil úzkostlivým dodržováním většiny existujících 
pravidel. Aby nová pravidla nabyla legitimity, musejí získat schválení od společnosti 
vůbec - nikoli formálním hlasováním, nýbrž jejich postupně se rozšiřujícím 
přijímáním. A ačkoli musíme svá pravidla neustále přezkoumávat a být připraveni 
každé jednotlivé zpochybnit, vždycky to můžeme udělat jen pokud jde o jejich 
důslednost nebo slučitelnost se zbytkem systému z hlediska jejich účinnosti, jak 
přispívají k utváření téhož druhu celkového řádu jednání, jemuž všechna ostatní 
pravidla slouží .51 Existuje tudíž prostor pro zdokonalování, nemůžeme však od zá
kladu přetvořit, nýbrž jeň dále rozvíjet to, co plně nechápeme.

Postupné změny morálky tudíž nebyly morálním úpadkem, i když často urážely 
zděděné city, nýbrž byly nezbytnou podmínkou vzniku otevřené společnosti svobod
ných lidí. Zmatení existující v tomto ohledu se nejjasněji ukazuje v obvyklém zto
tožňování termínů "altruistický" a "morální",52 a v neustálém zneužívání slova 
"altruistický", zejména ze strany sociologů,53 k označování jakéhokoli jednání, které je 
nepříjemné nebo škodlivé pro jednajícího, avšak prospěšné pro společnost. Etika není 
věcí volby. Uvědoměle jsem ji nevytvořili a nemůžeme ji uvědoměle vytvořit. A snad 
všechno, co je vrozené, je strach z projevu nelibosti a z dalších známek nesouhlasu 
našich bližních. Pravidla, která jsme se naučili dodržovat, jsou výsledkem kulturního 
vývoje. Systém pravidel se můžeme snažit zdokonalit tím, že budeme hledět smířit 
jeho vnitřní konflikty nebo jeho konflikty s našimi emocemi. Avšak instinkt nebo 
intuice nás neopravňují k tomu, abychom zavrhli konkrétní požadavek existujícího 
morálního kódu, a pouze odpovědné úsilí posuzovat jej jako součást systému dalších 
požadavků může morálně oprávnit porušení jednotlivého pravidla.

Neexistuje však, pokud se současné společnosti týká, žádná "přirozená dobrota", 
protože člověk se svými vrozenými instinkty by nemohl nikdy vybudovat civilizaci, na 
níž současné početné lidstvo svým životem závisí. Aby ji mohl vybudovat, musel odlo
žit mnoho citů, které byly dobré pro malou tlupu, a podstoupit oběti, které vyžaduje 
disciplína svobody, kterou však člověk nenávidí. Abstraktní společnost spočívá na 
naučených pravidlech a ne na sledování vnímaných žádoucích společných předmětů: 
a ten, kdo chce dělat dobro známým lidem, nedosáhne nejvíc pro společenství, nýbrž 
dosáhne toho jen tehdy, když bude dodržovat jeho abstraktní a zdánlivě bezúčelná 
pravidla. Toto však uspokojí naše hluboko zakořeněné city jen málo nebo je to uspo
kojí jen potud, pokud nám to přinese úctu našich bližních.54

Vývoj, tradice a pokrok
Až podosud jsem se bedlivě vyhýbal tomu, abych řekl, že vývoj je totéž co pokrok, 

když však začalo být jasné, že právě vývoj tradice umožnil civilizaci, můžeme alespoň 
říci, že spontánní vývoj je nutnou, ne-li postačující podmínkou pokroku. A ačkoli
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spontánní vývoj zcela jasně produkuje hodně toho, co jsme nepředvídali a co se nám 
nelíbí, když to vidíme, stále většímu počtu lidí skutečně přináší to, o co se hlavně 
snaží. Vývoj se nám často nelíbí, protože nové možnosti vždycky přinášejí novou 
disciplínu. Člověk byl značnou měrou civilizován navzdory svým přáním. Byla to cena, 
kterou musel zaplatit za to, že byl s to vychovávat větší počet dětí. Zvlášť nemáme 
rádi ekonomickou kázeň a ekonomové jsou často obviňováni za přeceňování důleži
tosti ekonomických aspektů procesu. Nepostradatelná pravidla svobodné společnosti 
od nás vyžadují mnoho nepříjemného, jako je strpět konkurenci jiných, vidět, jak jiní 
jsou bohatší než my, atd., atd. Je však nedorozuměním, když se naznačuje, že 
ekonomové si přejí, aby všechno sloužilo ekonomickým cdům. Přísně řečeno žádné 
konečné cíle nejsou ekonomické a takzvané ekonomické cíle, které sledujeme, jsou 
nanejvýše zprostředkující cíle, jež nám říkají, jak jiným lidem posloužit k dosažení 
cílů, které jsou vposledu ne-ekonomické.55 A právě disciplína trhu nás nutí kalkulo
vat, to jest, být odpovědnými za prostředky, které spotřebujeme při sledování svých 
cílů.

Skutečnost, že pokrok může být rychlejší, než se nám líbí, a že bychom mohli být 
s to strávit jej lépe, kdyby byl pomalejší, nebudu popírat. Pokrok však, naneštěstí, 
nelze dávkovat (ani ekonomický růst!). Všechno, co můžeme udělat, je vytvořit pro 
něj příhodné podmínky a pak doufat v to nejlepší.56 Politika ho může stimulovat nebo 
dusit, nikdo však nemůže předvídat přesné účinky takovýchto opatření; předstírat, že 
známe žádoucí směr pokroku, se mi jeví jako krajní humbuk. Řízený pokrok by nebyl 
pokrokem. Civilizace však naštěstí možnost kolektivného řízení předběhla, jinak by
chom ji asi zardousili.

Již slyším moderní intelektuály, jak vrhají proti takovémuto zdůvodňování tradice 
svůj smrtící blesk, že jde o "konzervativní smýšlení". Pro mé však nemůže být žádných 
pochyb o tom, že to byly spíše příznivé morální tradice než intelektuální vytváření, co 
dalo konkrétním skupinám sílu, tradice, které umožnily pokrok minulosti a budou ho 
umožňovat i v budoucnosti.- Omezovat vývoj na to, co můžeme předvídat, by zname
nalo zastavit jej; a je to právě díky příznivému rámci, který poskytuje svobodný trh, 
který zde však nemohou podrobněji popisovat, že ten nový rámec, který je lepší, má 
šanci se objevit.

Konstrukce nové morálky, která má sloužit starým instinktům: Marx
Skutečnými vůdci mezi reakčními filozofy společnosti jsou samozřejmě všichni so

cialisté. Celý socialismus je vskutku výsledkem znovuoživení prapůvodních instinktů, 
i když většina jeho teoretiků je až příliš chytrá na to, aby si nalhávala, že ve velké 
společnosti lze ony instinkty uspokojit znovunastolením pravidel chování, která řídila 
primitivního člověka. A tak na to jdou tito recidivisté z druhé strany a snaží se zkon
struovat novou morálku sloužící instinktivním touhám.

Rozsah, v němž si zejména Karel Marx vůbec neuvědomoval způsob, jímž vhodná 
pravidla individuálního chování podněcují utváření řádu ve velké společnosti, je nej
lépe vidět, když zkoumáme, co ho přimělo hovořit o "chaosu" kapitalistické výroby. 
To, co mu bránilo v tom, aby si uvědomil význam signální funkce cen, jejímž
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prostřednictvím jsou lidé informováni o tom, co by měli dělat, byla samozřejmě jeho 
pracovní teorie hodnoty. Jeho marné hledání fyzikální příčiny hodnoty způsobilo, že 
ceny považoval za určované náklady práce, to jest tím, co lidé dělali v minulosti, a ne 
za signály, které jim říkají, co musejí dělat, aby byli s to své výrobky prodat. 
V důsledku toho je každý marxista až do dneška zcela neschopen pochopit onen 
sebeplodný řád nebo vidět, jak selektivní vývoj, jenž nezná žádný zákon řídící jeho 
směr, může produkovat sebeusměrňující řád. Kromě nemožnosti přivodit centrálním 
řízením účinnou společenskou dělbu práce tím, že se neustále podněcuje adaptace na 
věčně se měnící znalost i událostí, jež mají milióny lidí , celé jeho schéma trpí iluzí, že  
by ve společnosti svobodných lidí, v níž nabízená odměna lidem říká, co mají dělat, 
mohly být výrobky rozdělovány podle nějakého principu spravedlnosti.

Jelikož se však iluze sociální spravedlnosti musí dříve nebo později zklamat,57 
nejdestruktivnější z konstruktivistické morálky je rovnostářství, které Karlu Marxovi 
určitě nelze vyčítat. Je zcela destruktivní, protože jednotlivce nejen zbavuje signálů, 
které jediné jim mohou nabídnout příležitost volby směru jejich usilování, ale ještě 
více tím, že eliminuje jediný podnět, jímž lze svobodného člověka přimět, aby dodr
žoval jakákoli morální pravidla: rozlišující úctu jeho bližních. Nemám čas analyzovat 
zde hrozné zmatení, které odvádí od základního předpokladu svobodné společnosti, 
totiž že všichni musejí být ostatními posuzováni a musí se s nimi zacházet podle 
těchže pravidel (rovnost před zákonem), k požadavku, že by vláda měla s různými 
lidmi zacházet různě, aby je uvedla do stejného hmotného postavení. Toto je snad 
vskutku to jediné "spravedlivé" pravidlo pro každý socialistický systém, v němž musí 
být donucovací moc použita k určení jak toho, který druh práce se má komu přikázat, 
tak k rozdělování příjmů. Rovnostářské rozdělování by nutně odstranilo veškerou 
základnu rozhodování jednotlivců ohledně toho, jak se mají začlenit do struktury 
obecných činností, a ponechalo by jako základ veškerého řádu pouze přímý příkaz.

Avšak stejně  jako morální názory vytvářejí inst ituce, tak instituce vytvářejí morální 
názory; a při existující formě neomezené demokracie, v níž moc být neomezená 
vytváří nutnost zvýhodňovat konkrétní skupiny, je vláda vedena k tomu, aby ustupo
vala požadavkům, jejichž uspokojování ničí veškerou morálku. Zatímco uskutečnění 
socialismu by způsobilo, že by zmizel účel soukromého morálního chování, politická 
nezbytnost vyhovět všem požadavkům velkých skupin musí vést k degeneraci 
a destrukci veškeré morálky.

Veškerá morálka spočívá na různé úctě, jíž se různé osoby těší ze strany svých 
bližních podle toho, jak se podřizují přijatým morálním měřítkům. Právě toto dělá 
z morálního chování společenskou hodnotu. Podobně jako u všech pravidel chování, 
která existují ve společnosti a jejichž dodržování dělá z jednotlivce člena společnosti, 
přijímání morálky vyžaduje stejnou aplikaci na všechny. To znamená, že morálka se 
zachovává tím, že se rozlišuje mezi lidmi, kteří ji dodržují, a těmi, kteří ne, bez 
ohledu na to, proč ji konkrétní lidé mohou narušovat. Morálka předpokládá snahu po 
bezúhonnosti a uznání, že v tom někteří usplvají lépe než jiní, aniž se pátrá po 
důvodech, které nemůžeme nikdy znát. Ti, kteří dodržují pravidla, jsou považováni za 
lepší v tom smyslu, že jsou to lidé vyšší hodnoty ve srovnání s těmi, kteří je nedodržují 
a které v důsledku toho ostatní nemusejí být ochotni  přijmout do své společnosti. Bez 
toho by tato morálka nemohla přetrvat.
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Pochybuji, zda může být jakékoli morální pravidlo zachováno bez toho, že se ze 
slušné společnosti vylučují ti, kteří ho pravidelně porušují - nebo dokonce bez toho, 
že by lidé svým dětem nedovolovali stýkat se s těmi, které mají špatné způsoby. 
Sankce morálního chování působí právě prostřednictvím separace skupin 
a prostřednictvím jejich příznačných principů příjímání do nich. Demokratická 
morálka může vyžadovat, abychom předpokládali, že osoba se bude chovat čestně 
a slušně, dokud neprokáže opak - nemůže však od nás požadovat, abychom odložili 
onu základní disciplínu, aniž by se tím zničilo morální přesvědčení.

Svědomitý a odvážný se může při vzácných příležitostech rozhodnout postavit se 
na odpor obecnému mínění a nedbat na jednotlivé pravidlo, které považuje za špatné, 
jestliže prokáže svůj obecný respekt k převládajícím morálním pravidlům tím, že 
ostatní pečlivě dodržuje. Nelze však omluvit nebo pardonovat systematické 
opovrhování přijatými morálními pravidly proto, že nelze pochopit jejich odůvodnění. 
Jedinou základnou posuzování jednotlivých pravidel je jejich smiřitelnost nebo kon
flikt s většinou ostatních pravidel, která se obecně přijímají.

Je určitě smutné, že lidé se mohou stát špatní kvůli svému okolí, to však nemění 
fakt, že jsou špatní a že se s nimi musí takto nakládat. Kající se hříšník může dojít 
odpuštění, avšak dokud morální pravidla stále porušuje, musí zůstat méně hodno
ceným členem společnosti. Zločin není nutně výsledkem chudoby a prostředí není 
jeho omluvou. Existuje mnoho chudých lidí, kteří jsou mnohem čestnější než mnozí 
bohatí a morálka střední třídy je pravděpodobně obecně lepší než morálka bohatého. 
Avšak z morálního hlediska se musí člověk porušující pravidlo počítat mezi špatné, 
i když nic lepšího neumí. A to, že se lidé budou často muset učit, aby byli do jiné 
skupiny přijati, je v mnohém k dobrému. I morální pochvala se nezakládá na úmyslu, 
nýbrž na skutku a tak tomu být musí.

V kultuře vytvářené skupinovým výběrem musí zavedení rovnostářství zastavit další 
vývoj. Rovnostářství samozřejmě není většinovým názorem, nýbrž produktem potřeby 
ucházet se v podmínkách neomezené demokracie o podporu i toho nejhoršího. A za
tímco jedním z nepostradatelných principů svobodné společnosti je to, že si lidí 
ceníme různě podle morálnosti jejich projeveného chování bez ohledu na nikdy ne 
plně známé důvody jejich poklesků, rovnostářství káže, že nikdo není lepší než 
kdokoli jiný. Argumentem je, že to není ničí vina, že je takový, jaký je, nýbrž že za 
všechno je odpovědná společnost. Právě sloganem "není to vaše chyba" začala 
demagogie neomezené demokracie za pomoci vědecké psychologie podporovat ty, 
kteří požadují podíl na bohatství naší společnosti, aniž se sami podřizují disciplíně, 
díky které bohatství vzniká. Civilizace se neudržuje tím, že se postupuje "právo na 
stejnou důležitost a respckt"58 těm, kteří porušují zákoník. Abychom naší společnost 
udrželi, stejně tak nemůžeme přijímat veškeré morální názory, které se zastávají se 
stejným přesvědčením, za stejně oprávněné, a uznávat právo na krvavý svár nebo na 
zabíjení dětí nebo dokonce na krádež nebo na jakékoli jiné morální názory, jež jsou 
v rozporu s IČmi, na nichž spočívá fungování naší společnosti. Z jednotlivce dělá člena 
společnosti a dává mu nároky to, že dodržuje její pravidla. Zcela opačné názory mu 
mohou dávat práva v jiných společnostech, ale ne v té naší. Pro antropologii mohou 
být všechny kultury nebo morálky stejně dobré, avšak my svou společnost udržujeme 
tím, že ostatní bereme za méně dobré.
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Naše civilizace pokračuje tím, že nejplnčji využívá nekonečnou rozmanitost je
dinců lidského druhu, jež je zjevně větší než u jakéhokoli divokého živočišného 
druhu,59 který se musel obecně přizpůsobit konkrétnímu ekologickému prostředí. 
Kultura poskytla velkou rozmanitost kulturních prostředí, v nichž může být využita 
velká různorodost vrozených nebo získaných lidských talentů. A máme-Ii využít 
charakteristických znalostí faktů, jež mají jednotlivci  žijící na různých místech tohoto  
světa, musíme jim dovolit, aby jim neosobní signály trhu říkaly, jak je mají nejlépe 
využít ve svém i v obecném zájmu.

Destrukce nepostradatelných hodnot vědeckým omylem: Freud
Nakonec se dostávám k tomu, co po léta narůstalo v jeden z mých hlavních zájmů 

a v příčinu obav: k postupnému ničení nenahraditelných hodnot vědeckým omylem.6® 
Všechny útoky nepřicházejí od socialismu, ačkoli omyly, jimiž se budu muset zabývat,  
většinou k socialismu vedou. Socialismus získává podporu od čistě intelektuálních 
omylů na přidružených polích filozofie, sociologie, práva a psychologie. Na prvních 
třech polích tyto omyly většinou pocházejí od karteziánského scientismu a konstrukti
vismu, jak je rozvinul Auguste Comte.61 Logický pozitivismus se pokouší ukázat, že 
žádné morální hodnoty "nemají význam", že jsou čistě "emotivní"; zcela pohrdá 
představou, že dokonce i citové reakce selektované biologickým nebo kulturním 
vývojem mohou mít pro soudržnost pokročilé společnosti ten největší význam. Socio
logie vědění, pocházející z téhož zdroje, se obdobně pokouší zdiskreditovat veškeré 
morální názory tím, že jejich zastánci mají údajně zainteresované motivy.

Musím zde však přiznat, že jakkoli vděčni musíme všichni být za určitou deskrip- 
tivní práci sociologů, pro níž by však byli antropologové a historici asi stejně kvali
fikovaní, zdá se mi, že stále ještě neexistuje o nic větší odůvodnění pro teoretickou 
disciplínu sociologie, než by bylo pro teoretickou disciplínu naturologie vedle teore
tických disciplín, jež se zabývají konkrétními třídami přírodních nebo společenských 
jevů. Jsem si však zcela jist, že sociologie vědění s jejím přáním, že by si lidstvo mělo 
pomoci samo (přesvědčení, které nyní charakteristicky znovu vyjadřuje přesně týmiž 
slovy behaviorista B.F. Skinner), zcela chybně pojala proces narůstání znalostí. Již 
dříve jsem se v této práci pokoušel ukázat, proč právní pozitivismus s jeho 
přesvědčením, že každé právní pravidlo musí být odvoditelné z uvědomělého zákono
dárného aktu a že všechna pojetí spravedlnosti jsou produktem dílčích zájmů, je 
chybný jak koncepčně, tak historicky.62

Avšak kulturně nejničivější účinky přišly od snah psychiatrů léčit lidi tím, že se 
osvobodí jejich vrozené instinkty. Poté, co jsem předtím pochválil své vídeňské 
přátele Poppera, Lorenze, Gombricha a Bertalanffyho, se nyní obávám, že musím 
připustit,' že Carnapův logický pozitivismus a Kelsenův právní pozitivismus nejsou 
zdaleka ty nejhorší věci, které přišly z Vídně. Prostřednictvím svého hlubokého 
účinku na vzdělání se největším ničitelem kultury stal pravděpodobně Sigmund 
Freud. I když se na stáří, v Civilisation and its Discontents,63 zdá, jako by byl nemálo 
znepokojen některými účinky svého učení, jeho základní záměr zničit kulturou 
získané zábrany a osvobodit přirozené pohnutky zahájil nejosudovčjší útok na základ
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veškeré civilizace. Hnutí vrcholilo asi před třiceti lety a generace, která od té doby vy
rostla, byla značnou měrou vychována v těchto teoriích. Předložím vám z této doby 
jen jeden zvlášť hrubý výraz základních idejí od vlivného kanadského psychiatra, jenž  
se později stal prvním tajemníkem Světové zdravotnické organizace. V roce 1946 
tento Dr. G.B. Chisholm obhajoval v práci vychvalované jednou vysokou americkou 
právní autoritou

vykořenění pojmu správného a špatného, jenž byl základem výchovy dětí, 
nahražení víry v jistoty starých lidí inteligentním a racionálním myšlením, 
{jelikož] většina psychiatrů a psychologů a mnoho dalších vážených lidí z oněch  
morálních pout unikli a je s to pozorovat a myslet svobodně.

Podle jeho názoru bylo úkolem psychiatrů osvobodit lidskou rasu od "mrzačícího 
břemene dobra a zla” a od "perverzních pojmů správného a špatného" a tím rozhod
nout o její nejbližší budoucnosti.61*

Nyní sklízíme to, co jsme zaseli. Oni neochočení divoši, kteří sami sebe líčí jako 
odcizené od něčeho, co se nikdy nenaučili, a dokonce se pouštějí do konstruování 
"protikultury", jsou nutně produktem povolné výchovy, která v předávání břemene 
kultury selhává, a věří v přirozené instinkty, které jsou instinkty divocha.  Nepřekvapilo  
mě nakonec, když podle zprávy v The Times nedávná mezinárodní konference 
vyšších policejních důstojníků a dalších expertů zjistila, že význačná část dnešních 
teroristů studovala sociologii; nebo politické a pedagogické vědy.65 Co očekáváme od 
generace, která vyrostla během padesáti let, během nichž byla anglická intelektuální 
scéna ovládána postavou, jež veřejně prohlašovala, že vždycky byla a zůstane, 
nemorální?*

Musíme být vděčni za to, že ještě než tento příval civilizaci nakonec zničil, dochází  
k prudké změně i na tom poli, kde vznikl. Před třemi lety profesor Donald Campbell 
z northwesternské univerzity ve své prezidentské adrese k Americké psycholoické 
asociaci o "konfliktu mezi biologickým a společenským vývojem" řekl, že

jestliže, jak tvrdím, dnes v psychologii existuje obecný rámcový předpoklad, že 
lidské podněty dodané biologickým vývojem jsou správné a optimální jak 
individuálně, tak společensky a že potlačovací nebo zakazovací morální tradice 
jsou špatné, pak podle mého soudu může být nyní tento předpoklad považován 
za vědecky špatný z širšího vědeckého hlediska, které pochází ze společného 
uvažování genetiky populace a vývoje nauky o společenském systém- ... 
Psychologie možná přispívá k podkopávání toho, co je třeba podržet, protože je 
to velmi cenné, totiž k podkopávání systémů vzniklých společenským vývojem, 
které jsme ještě plně nepochopili.66

A o něco dále dodal: "získávání vědců do psychologie a psychiatrie možná probíhá 
tak, že přicházejí lidé neobvykle bažící hodit rukavičku kulturní ortodoxii".67 
Z pobouření, které tato přednáška způsobila,68 můžeme soudit, jak hluboce 
zakořeněné v současné psychologické teorii tyto myšlenky stále ještě jsou. Obdobné 
spásné úsilí vynaložil profesor Thomas Szasz ze syrakuské univerzity^ a profesor 
H J. Eysenck v této zemi.70 Doufám tak, že všechno ještě není ztraceno.

• J.M. Keynes, viz. sv. I, kap. I., pozn. překl.
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Karta se obrátila
Jestliže naše civilizace přežije, což se stane, jen když se oněch omylů zřekneme, 

věřím, že lidé se budou na naše století zpětně dívat jako na století pověry spojené 
hlavně se jmény Karla Marxe a Sigmunda Freuda. Věřím, že lidé objeví, že nej
rozšířenější myšlenky, které ovládaly 20. století, myšlenky plánovaného hospodářství 
se spravedlivým rozdělováním, sebeosvobození od zákazů a od konvenční morálky, 
myšlenky povolné výchovy jako cesty ke svobodě a nahražení trhu racionálně 
vytvořeným orgánem s donucovacími pravomocemi, byly všechny založeny na 
pověrách v přísném smyslu toho slova. Století pověr je dobou, kdy si lidé představují, 
že vědí víc než vědí. V tomto smyslu 20. století určitě v pověrách vynikalo a příčinou 
toho je přecenění úspěchů vědy - ne na poli relativně jednoduchých jevů, kde byla 
věda samozřejmě mimořádně úspěšná, nýbrž na poli složitých jevů, kde se použití 
technik, které prokázaly svou užitečnost u zásadně jednoduchých jevů, ukázalo jako 
velmi zavádějící.

Ironií je, že tyto pověry jsou z velké části důsledkem našeho dědictví věku rozumu, 
onoho velkého nepřítele všeho toho, co on považoval za pověry. Jestliže osvícenství 
objevilo, že úloha přikládaná lidskému rozumu při inteligentním konstruování byla 
v minulosti příliš malá, my objevujeme, že úkol, který náš věk ukládá racionální kon
strukci nových institucí, je přespříliš velký. To, co nás věk racionalismu - a moderní 
pozitivismus - učil považovat za bezesmyslé a bezvýznamné útvary vděčící za svou 
existenci náhodě nebo lidskému rozmaru, se v mnoha případech obrací v základy, na 
nichž spočívá naše schopnost racionálního uvažování. Člověk není a nikdy nebude 
pánem svého osudu: sám jeho rozum dělá vždycky pokrok tím, že člověka vede do 
neznámého a nepředvídaného, kde se dozvídá nové věci.

Na konci tohoto epilogu si stále více uvědomuji, že by to neměl být epilog, nýbrž 
nový začátek. Sotva se však odvažuji doufat, že mi to bude dopřáno.

Poznámky
• Ačkoli byly následující stránky původně koncipovány jako postscript k tomuto svazku, zjistil jsem, že je 

snazší napsat následující stránky načisto jako přednášku, kterou jsem proslovil jako hobhouskou 
přednášku na London School of Economics dne 17. května 1978. Aby se publikace posledního svazku 
dále neodkládala, rozhodl jsem se proto zařadit ji sem v té formě, jak byla přednesena. Přednášku též 
publikovala zvlášť London School of Economics v roce 1978.

• • J.W. GOETHE, Dichtung und Wahrheit, kniha XIV. Datum této pasáže je 1724.
1 New York, 1977 a London, 1978.
2 Viz jeho monumentální Sociobiology, A New Synthesis (Cambridge, Mass., 1975 a London, 1976) 

a populárnější výklad DAVIDA P. BARASHE, Sociology and Behavior (New York, 1977).
3 G.E. PUGII, cit. dílo, s. 33 a 341; srovnej též výrok na předchozí straně: "primární hodnoty určují, jaké 

typy sekundárního kritéria bude jednotlivec motivován přijmout."
4 Iluxlcyova průkopnická práce o The Courtship of the Great Crested Grebe z r. 1914 byla přetištěna 

(London, 1968) s předmluvou Desmonda Mortise.
5 Nejznámější z Lorenzových prací je King Solomon’s Ring (London, 1952).
6 N. TINBERGEN, The Study of Instinct (Oxford, 1951).
7 Viz zejména I. EIBL - EIBESFELD, Ethology (2. vyd., New York, 1975) a zejména WOLFANG 

WICKLER A LITA SEIBT, Das Prinzip Eigennutz (Hamburg, 1977), zatím nevím, kdy byl text této 
knihy dokončen. O původních a ne dostatečně oceněných pracích Roberta Ardreye, zejména o těch
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novějších, The Territorial Imperative (London a New York, 1966) a The Social Contract (London a New 
York, 1970), by bylo třeba se rovněž zmínit.

8 Viz např. též DESMOND MORRIS, The Naked Ape (London, 1967), úvod: "staré podněty ho 
[člověka] doprovázely milióny let, jeho nové podněty nanejvýše jen několik málo tisíc let." Předávání 
naučených pravidel začalo pravděpodobně před nějakými stovkami tisíc let!

9 Viz můj esej "Dr. Bernard Mandeville", Proceeding? of the Britisch Academy, LH, 1967 a přetištěný 
v New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas (London a Chicago, 1978).

10 Jak jsem měl příležitost zdůraznit s odkazem na C.D. DARLINGTONA, The Evolution of Man and 
Society (London, 1969) v Encounter, únor 1971, přetištěno v New Studies, etc. jako v poznámce 9 výše.

11 L.T. HOBHOUSE, Morals in Evolution (London, 1906) a M. GINSBERG, On the Diversity of Morals 
(London, 1956).

12 J.S. HUXLEY, Evolutionary Ethics (London, 1943).
13 A.M. CARR SAUNDERS, The Population Problem, A Study in Human Evolution (Oxford, 1922).
14 C.H. WADDINGTON, The Ethical Animal (London, 1960).
15 G.G. SIMPSON, The Meaning of Evolution (Yale University Press, 1949) a T.H. DOBZHANSKY, 

Mankind Evolving: The Evolution of the Human Species (Yale University Press, 1962) a "Etika a hod
noty v biologickém a kulturním vývoji", Zygon, 8, 1973. Viz též STEPHEN C. PEPPER, The Sources 
of Value (University of California Press, 1953) s. 640-650.

16 D.T. CAMPBELL, "Proměna a selektivní podržování v sociokultumím vývoji", v H.R BARRINGER, 
G.I. BLANKSLEIN A RW. MACK (red.), Social Change in Developing Areas: A reinterpretation of 
Evolutionary Theory (Cambridge, Mass., 1965); "Společenské postoje a ostatní získané dispozice 
chování" v S. KOCH (red)., Psychology: A Study of a Science, sv. 6, Investigations of Man as Socius 
(New York, 1963).

17 Mé dlouhé sílící přesvědčení, že to byl karteziánský vliv, co bylo hlavní překážkou lepšímu chápání se- 
beuspořádávacích procesů ve vytrvalých složitých strukturách, bylo neočekávaně potvrzeno zprávou 
francouzského biologa, že to byl karteziánský racionalismus, jenž vytvářel "stálou opozici* vůči dar- 
winovskému vývoji ve Francii. Viz Ernest Boesiger, "Vývojová teorie po Lamarckovi", ve FJ. AYALA 
A T. DOBZAHSKY (red.), Studies in the Philosophy of Biology (London, 1974), s. 21.

18 Tézi, že kultura vytvořila člověka, poprvé formuloval L.A. WHITE v jeho The Science of Culture (New 
York, 1949) a Die Evolution of Culture (New York, 1959), avšak pokazil ji svou vírou v "zákony 
vývoje". Víra v selektivní vývoj však nemá co dělat s vírou v zákony vývoje. Postuluje pouze působení 
mechanismu, jehož výsledky plně závisejí na neznámých mezních podmínkách, za nichž působí. Ne
myslím, že nějaké zákony vývoje existují. Zákony umožňují předvídání, avšak výsledek procesu selekce 
závisí vždy na nepředvídatelných okolnostech.

19 Viz mou přednášku o "Dr. Bernardu Mandevillovi* citovanou v poznámce 9 výše, s. 253-254 přetisku, 
a Právo, zákonodáství a svoboda, sv. I, subkapitola Falešná dichotomie mezi "přirozeným" 
a "umělým".

20 Srovnej RICHARD THURNWALD (velmi známý antropolog a bývalý žák ekonoma Carla 
Mengera), "Ke kritice biologie společnosti", Archiv fiir Sozialwissenschafien, 52, 1924 a "Utváření 
hospodářského vývoje od jeho počátků" v Die Hauptprobleme der Soziologie, Errinnerungsgabe fUr Max 
Weber (Tubingen, 1923), jenž hovoří o Siebung (prosívání) na rozdíl od biologického výběru, ačkoli to 
aplikuje pouze na výběr jednotlivců, nikoli institucí.

21 Viz  odkaz v Právo, zákonodárství a svoboda, sv. I, pozn. 7 ke kap. IV.
22 Těžko se mi věří, když se obvykle říká, že Sir ALISTER HARDY ve své poučné knize The Living 

Stream (London, 1966) byl první, kdo zdůraznil tento opačný účinek kultury na biologický vývoj. 
Kdyby to však mělo být správné, byl by to velký průlom rozhodujícího významu.

23 E.H. GOMBRICH, In Search for Cultural History (Oxford, 1969), s. 4 a srovnej CLIFFORD 
GEERTZ, The Interpretation of Cultures (New York, 1953), s. 44: "Člověk je přesně živočich, který 
v organizaci svého chování nejvíce ze všech a beznadějně závisí na převážně mimogenetických řídících 
mechanismech umístěných mimo jeho tělo, na takovýchto kulturních programech"; a tamtéž, s. 49: 
"neexistuje nic takového jako lidská přirozenost nezávislá na kultuře ... náš centrální nervový systém ... 
z velké části vyrostl v interakci s kulturou ... jsme, souhrnně řečeno, nehotoví nebo nedokončení 
živočichové, kteří se dohotovují nebo dokončují prostřednictvím kultury."

24 Viz BJ. WHORF, Language, Truth, and Reality, Selected Writings, J.B. CARROL (red.) (Cambridge, 
Mass., 1956) a E. SAPIR, Language: an Introduction to the Study of Speech (New York, 1921); a Se
lected Writings in Language, Culture and Personality, D. MANDELBAUM (red.) (Berkeley and Los 
Angeles, 1949); dále též F.B. LENNEBERG, Biological Foundations of Language (New York, 1967).

25 Genetická prvotnost pravidel chování samozřejmě neznamená, jak si podle všeho myslí behavioristé, 
že stále ještě můžeme redukovat strukturu světa, který nyní vede naše chování, na pravidla chování. 
Jsou-li vodítka chování hierarchiemi tříd komplexů stimulů, které ovlivňují naše neustále probíhající 
mentální procesy tak, že uvádějí v činnost konkrétní vzorce chování, stále bychom ještě museli

409



vysvětlit většinu z toho, co nazýváme mentálními procesy ještě předtím, než bychom mohli 
předpovídat reakce v chování.

26 Mí kolegově ze společenských věd všeobecně považují moji studii The Sensory Order. An Inquiry into 
the Foundations of Theoretical Psychology (London a Chicao, 1952) za nezajímavou nebo nestravitel
nou. Avšak práce na této studii mi značně pomohla vyjasnit si mnoho věcí, které jsou relevantní pro 
teorii společnosti. Mé pojetí vývoje, spontánního řádu a metod a mezí naší snahy vysvětlovat složité 
jevy se z velké části utvářely během práce na této knize. Tak jak jsem využíval ptáče, kterou jsem 
vykonal v dobách svého studia teoretické psychologie, k formování svých názorů na metodologii 
společenských věd, tak zformování mých ranějších myšlenek z psychologie pomocí toho, co jsem se 
naučil ze společenských věd, mi značně pomohlo v celém mém pozdějším vědeckém vývoji. Zname
nalo to něco jako radikální rozchod s přijímaným myšlením, jakého je člověk schopen více ve věku 
jednadvaceti let než později. Těmto mým myšlenkám z psychologie se však dokonce dostalo uznáva
jícího, ne však příliš chápavého přijetí od psychologů, když jsem je, ačkoli o mnoho let později, pu
blikoval. Zdá se, že o dalších pětadvacet let později psychologové knihu objevili (viz W.B. WEIMER 
a D.S. PALERMO (red.), Cognition and Symbolic Processes, sv. Ill (New York, 1978)), avšak určitě ze 
všeho nejméně jsem očekával, že ji objeví behavioralisté. Viz však nyní ROSEMARY AGONITO, 
"Nový pohled na Hayeka: mysl jako proces třídění" v Behaviorism. A Forum for Critical Discussion, 
III/2 (University of Nevada, 1975).

27 Viz z poslední doby KARL R. POPPER A JOHN C. ECCLES, The Self and Its Brain. An Argument 
for Interactionism (Berlin, New York a London, 1977).

28 Srovnej zejména CARSTEN BRESCH, Zwischenstufe Leben. Evolution ohne Ziel? (Munchen, 1977) 
a M. EIGEN a R WINKLER, Das Spiel, Naturgesetze steum den Zufall (Munchen, 1975).

29 Viz moji přednášku "Dr. Bernard Mandeville" citovanou v poznámce 9 výše, s. 250 přetisku.
30 DONALD T. CAMPBELL, "Směrem dolů působící příčinnost v hierarchicky organizovaných bio

logických systémech* v FJ. AYALA a T. DOBZHANSKY, jak je citováno v poznámce 17 výše. Viz 
též KARL POPPER a JOHN C. ECCLES, jak je citováno v poznámce 27 výše.

31 O omezené použitelnosti pojmu zákona při vysvětlování složitých, sebeurčujících se struktur viz post
skript k mému článku "Teorie složitých jevů" v mých Studies in Philosophy, Politics and Economics 
(London a Chicago, 1967), s. 40 a dále. (Tento článek vyšel česky ve sborníku VŠE Antalogie 
liberálního myšlení" (Praha, 1991), přeložil T. Ježek (pozn. překl.).)

32 Srovnej GARRET HARDIN, "Kybernetika konkurence", v P. SHEPARD a D. McKINLEY, The 
Subversive Science: Essays towards an Ecology of Man (Boston, 1969).

33 LUDWIG VON BERTALANFFY, General System Theory: Foundations, Development, Applications 
(New York, 1969) a srovnej H. VON FOERSTER a G.W. ZOPF ML. (red.), Principles of Self-Orga
nization (New York, 1962); G.L. KLIR (red.). Trends in General System Theory (New York, 1972); 
a G. NICOLIS a I. PRIGOGINE, Self-organization in Nonequilibrium Systems (New York, 1977).

34 See COLIN CHERRY, On Human Communication (New York, 1961) a NOAM CHOMSKY, Syn
tactic Structures (The Hague, 1957).

35 ROGER WILLIAMS, You are Eiaraordinary (New York, 1967), s. 26 a 37. Lidé, kteří studují statis
tiku, dokonce i tak důležitý její předmět, jakým je demografie, nestudují společnost. Společnost je 
struktura, nikoli hromadný jev, a veškeré její charakteristické vlastnosti jsou vlastnostmi neustále se 
měnícího řádu nebo systému, a my nemáme dostatečný počet vzorků tohoto řádu nebo systému, aby
chom mohli s chováním celku zacházet statisticky. Přesvědčení, že lze uvnitř těchto struktur objevit 
konstantní kvantitativní vztahy tím, že se pozoruje chování jednotlivých agregátů nebo průměrů, je 
dnes tou nejhorší překážkou reálného pochopení těch složitých jevů, z nichž můžeme studovat jen 
několik málo případů. Problém, s nímž se musí vypořádat vysvětlení těchto struktur, nemá co dělat se 
zákonem velkých čísel.

Skuteční mistři oboru to často viděli. Viz např. G. UDNEY YULE, Britisch Journal of Psy
chology , XII, 1921/2, s. 107: "Při nemožnosti měřit to, co si přejete, může záliba v měření vést např. 
pouze k tomu, že měříte něco jiného - a snad k tomu, že zapomenete na rozdíl - nebo k tomu, že 
nebudete některé věci vědět pouze proto, že je nelze měřit.

Naneštěstí se techniky výzkumu dají snadno naučit a zručné zacházení s nimi vede k tomu, že lidé, 
kteří sotva rozumějí zkoumanému předmětu, získávají učitelská místa a jejich práce je pak často 
chybně považována za vědu. Avšak bez jasné představy o problémech, které klade stav teorie, je empi
rická práce zpravidla plýtváním času a zdrojů.

Dětinské pokusy poskytnout základ pro "správné* jednání tím, že se změří relativní užitky nebo 
uspokojení různých lidí, jednoduše nelze brát vážně. Ukázat, že toto usilování je právě takovýmto 
nesmyslem, by vyžadovalo pustit se do poněkud komplikované argumentace, na níž zde není místo. 
Zdá se však, že většina ekonomů začíná nahlížet, že celá takzvaná "ekonomie blahobytu", která trou
fale tvrdí, že svou argumentaci zakládá na porovnání zjistitelných užitků mezi jednotlivými osobami, 
postrádá jakýkoli vědecký základ. Skutečnost, že většina z nás věří, že může posoudit, která z mnoha
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potřeb dvou nebo více známých lidí je důležitější, nedokazuje ani to, že k tomu existuje jakákoli 
objektivní základna, ani to, že můžeme utvářet takováto představy o lidech, která jednotliví neznáme. 
Myšlenka zakládat donucovací jednání vlády na takovýchto fantaziích je zcela jasní absurditou.

36 Kniha D.S. SCHWAYDERA, The Stratification of Behaviour (London, 1965), by míla obsahovat 
hodni užitečných informací o tomto předmítu, které jsem ještě byl s to využít.

37 Ačkoli koncepce skupinového výběru se nyní nemusí zdát tak důležitá, jak se myslelo potá, co jí uvedl 
SEWAL WRIGHT v práci "Tempo a způsob vývoje: kritický přehled", Ecology, 26, 1945 a V.C. 
WYNNE-EDWARDS, Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour (Edinburgh, 1966) - srovnej 
E.O. WILSON, cit. dílo s. 106-112, 309-316 a GEORGE C. WILLIAMS, Adaptation and Natural Se
lection, A Critique of Some Current Evolutionary Thought (Princeton, 1966) a v redakci téhož autora 
Group Selection (Chicago/New York, 1976) - nemůže být žádných pochyb o tom, že má pro kulturní 
vývoj ten největší význam.

38 G.E PUGH, cit. dílo, s. 267, a viz nyní GLYN ISAAC, "Dčlení potravy jako způsob chování proto- 
humánních hominidů", Scientific American, duben 1978.

39 Nebyl to samozřejmí vždycky mírový proces. Je velmi pravděpodobné, že v průběhu tohoto vývoje bo
hatší místská a obchodnická populace často ukládala početnějšímu venkovskému obyvatelstvu zákon, 
který byl stále ješti v rozporu s jeho morálkou práví tak, jako když poté, co zvítčzila vojenská družina, 
vojenská pozemková aristokracie ve feudálních dobách uložila místskému obyvatelstvu zákon, který 
přežíval z primitivnčjžího stádia ekonomického vývoje. Toto je také jedna forma procesu, jehož 
prostřednictvím silníji strukturovaná společnost, která může jednotlivce přitahovat pomocí vnadidel, 
jež musí nabízet formou lupu, může vytlačit civilizovaníjží společnost.

40 K.R. POPPER, The Open Society and its Enemies (5. vyd., London, 1966), sv. I, s. 174-176.
41 Nostalgický charakter tíchto tužeb zvlášť dobře popsal BERTRAND DE JOUVENEL v této pasáži 

citovaná z jeho Sovereignty (Chicago, 1957, s. 36), Právo, zákonodárství a svoboda, sv. II., pozn. 38 ke 
kap. IX.

42 Se zřetelem na nejnovíjší trik levice přemíňovat starou liberální tradici lidských práv ve smyslu mezí 
kladených pravomocem jak vlády, tak ostatních osob nad jednotlivcem v pozitivní nároky na konkrétní 
požitky (jako je "svoboda od nouze" vynalezená nejvítšími moderními demagogy), by zde bylo třeba 
zdůraznit, že ve společnosti svobodných lidí mohou cíle kolektivního jednání smiřovat vždy jen 
k poskytování příležitostí pro neznámé lidi, přičemž prostředky uskutečníní tíchto příležitostí si může 
každý použít pro svá účely, ne však ke konkrétním národním cílům, jimž musí každý sloužit. Zámírem 
politiky by méio být dát všem lepší šance, než jaká by jinak míli, aby nalezli postavení, která zase 
každému dá šanci dosáhnout svých cílů.

43 Srovnej DAVID DUMĚ, A treatise of Human Nature, III, II, LA. SELBY - BIGGE (red.), s. 501: 
"Neexistuje nic, na čem naše povést více závisí, než je naše chování ve vztahu k vlastnictví druhých." 
Toto je snad stejní tak dobrá místo jako kterékoli jiné, abychom zdůraznili, že za naše současné 
chápání vývojového určení ekonomického řádu z velké míry vdíčíme plodné studii ARMÉNA 
ALCHIANA "Nejistota, vývoj a ekonomická teorie", Journal of Political Economy, 58, 1950, která 
byla potom přetištína ve vylepšené formí v autorových Economic Forces at Work (Indianapolis, 1977). 
Toto pojetí se nyní znační rozšířilo za okruh, v nímž bylo započato, a dobrý přehled další diskuse 
o tíchto problémech a znační obsáhlou bibliografii lze nalézt ve významné vídecké práci JOCHEMA 
ROEPKEHO, Die Strategie der Innovation (Tiibingen, 1977), kterou jsem ješti nebyl s to plni strávit.

44 Dlouho před Kalvínem italská a holandská obchodnická místa praktikovala moderní tržní 
hospodářství. V této souvislosti viz zejména H.M. ROBERTSON, Aspects of the Rise of Economic 
Individualism (Cambridge, 1933), což je kniha, která kdyby se byla neobjevila v dobi, v níž zůstala 
v Nímecku prakticky neznámá, byla by byla jednou pro vždy odstranila weberovský mýtus 
o protestantském zdroji kapitalistické etiky. Robertson ukazuje, že jestli nějaký náboženský vliv 
působil, byli to mnohem více jezuité než kalvinisté, kdo napomohl vzestupu "ducha kapitalismu".

45 JEAN BAECHLER, The Origin of Capitalism, přeložil Barry Cooper (Oxford, 1975), s. TI (kurzívou 
v originálu).

46 Srovnej M.I. FINLEY, The Ancient Economy (London, 1975), s. 28-29 a "Mezi otroctvím a svobodou", 
Comparative Studies in Society and History, 6,1964.

47 Viz ustanovení staré krétské ústavy citované jako motto v záhlaví kap. V, sv. I. Právo, zákonodárství 
a svoboda.

48 Jestliže se pravidla přijímají ne proto, že se chápou jejich specifické účinky, nýbrž proto, že ony 
skupiny, které je praktikují, jsou úspíšné, nepřekvapuje, že v primitivní společnosti dominuje magie 
a rituál. Podmínkou přijetí do skupiny bylo přijmout veškerá její pravidla, ačkoli jen málokdo chápal 
co na dodržování každého jednotlivého pravidla závisí. Existoval pouze jeden přijímaný způsob jak si 
počínat a jen málo úsilí se věnovalo tomu, aby se rozlišovalo mezi účinností a morální žádoucností. 
Existuje-li něco, v čem historikové téměř úplné selhali, pak je to vysvětlování změn morálních příčin, 
mezi nimiž bylo pravděpodobně nejméně důležité kázání, a které byly možná jedním z nejdůležitějších
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faktorů určujících běh lidského vývoje. Ačkoli se současná morálka vyvinula výběrem, tento vývoj 
nebyl umožněn povolováním experimentů, nábrž naopak přísnými omezeními, která znemožňovala 
změny celého systému a tolerovala narušitele přijímaných pravidel, z něhož se mohl stát průkopník 
jen tehdy, když to dělal na vlastní riziko a takovéto povolení si zasloužil svým přísným dodržováním 
většiny pravidel, což jediné mu mohlo získat úctu, která opravňovala experimentování v konkrétním 
směru. Ta největší pověra, že společenský řád vytvořila vláda, je samozřejmě právě flagrantním pro
jevem konstruktivistického omylu.

49 Viz mou přednášku "Právní řád a obchodní řád" v Zur Einheit der Rechts - und Staatswissenschaften, E. 
STTREISSLER (red.), (Karlsruhe, 1967) a přetištěnou v mých Freiburger Studien (Tubingen, 1969).

50 Myšlenka je samozřejmě totožná s tím, co Karl Popper nazývá "sestrojování kousek po kousku" (The 
Open Socienty etc., jak bylo citováno v pozn. 40 výše), s čímž plně souhlasím, i když se mi tento 
konkrétní výraz stále ještě nelíbí.

51 Srovnej LUDWIG VON MISES, Theory and History (Yale University Press, 1957), s. 54:
Nejvyšším měřítkem spravedlnosti je způsob chování zachovávající společenskou spolupráci. 
Chování uzpůsobené k zachování společenské spolupráce je správné, chování škodící zachování 
společnosti je nesprávné. Nepřipadá v úvahu organizovat společnost podle toho, jak se postuluje 
předem volně naformulovaná myšlenka spravedlnosti. Problémem je organizovat společnost pro 
nejlepší možné uskutečnění těch cílů, které si lidé přejí dosáhnout společenskou spoluprací. 
Společenská užitečnost je jediným měřítkem spravedlnosi. Je to jediné vodítko zákonodárství.

I když je to formulováno více racionalisticky než bych si přál, základní myšlenka je vyjádřena jasně. 
Mises byl však samozřejmě racionalistický utilitarista a z důvodů, které jsem uvedl, ho v tomto směru 
nemohu následovat.

52 Toto zmatení pochází v moderní době přinejmenším od Emila Durkheima, jehož oslavovaná práce 
The Division of Labour in Society (přeložil George Simpson, London, 1933, viz zejména s. 228) 
neukazuje žádné porozumění pro způsob, jímž pravidla chování přivozují dělbu práce a který má jako 
sociolog tendenci nazývat veškeré jednání, které prospívá ostatním, altruistickým, ať už to jednající 
osoba zamýšlí nebo ne nebo o tom vůbec ví. Avšak srovnej to s rozumným postojem v učebnici Evolu
tion, kterou napsali T. DOBZHANSKY, F.J. AYALA, G.L. STEBBINS a J.W. VALENTINE (San 
Francisco, 1977), s. 456 a dále:

Jisté druhy chování pozorované u zvířat by byly etické nebo altruistické a jiné neetické a egoistic
ké, kdyby se takto chovali lidé ... na rozdá od všech ostatních druhů každá lidská generace dědí 
a také předává soubor znalostí, zvyklostí a přesvědčení, který není zakódován v genech ... způsob 
předávání je zcela nepodobný biologické dědičnosti ... během snad už dvou miliónů let kulturní 
změny stále více převažovaly nad změnami genetickými;

srovnej též pasáž, kterou tito autoři citovali v tomto kontextu z G.G. SIMPSONA, This View of Life 
(New York, 1964):

Nemá žádný smysl hovořit o etice v souvislosti s jakýmkoli jiným živočichem než je člověk ... 
Z diskuse o etice skutečně nic nevyplývá, vskutku bychom mohli říci, že pojem etiky nemá žádný 
význam, ledaže existují následující podmínky: a) existují alternativní způsoby jednání; b) člověk 
je schopen posuzovat alternativy v jazyce etiky, a c) má svobodu zvolit to, o čem soudí, že je 
eticky dobré. Kromě toho není na škodu zopakovat, že evoluční fungování etiky závisí na 
schopnosti člověka, která je alespoň co do stupně jedinečná, předvídat výsledky svého jednání.

53 Viz E.O. WILSON, cit. dtto s. 117:
Když nějaký člověk (nebo živočich) zvyšuje způsobilost někoho jiného ze svého druhu na úkor své 
vlastní způsobilosti, je o něm možné říci, že vykonal čin altruismu. Sebeobětování ve prospěch 
potomka je altruismem v obvyklém, ne však v přísném genetickém smyslu, protože individuální 
způsobilost se měří počtem přežívajících potomků. Avšak sebeobětování ve prospěch druhých 
bratranců je pravým altruismem v obou smyslech a směřuje-li k úplným cizincům, pak je takovéto 
sebezapření tak překvapujícím chováním (to jest, je "ušlechtilé"), že vyžaduje nějaký druh 
teoretického vysvětlení.

Srovnej též D.P. BRASH, cit. dílo, jenž odhaluje dokonce "altruistické vity" (s. 77) a R. TRIVERS, 
"Vývoj reciprokého altruismu, Q. Rev. Biol., 46,1971.

54 Kdyby dnes zachování současného řádu tržního hospodářství záviselo na tom, jak ve skutečnosti tvrdí 
DANIEL BELL a IRVING KRISTOL (red.), Capitalism Today (New York, 1970), aby lidé 
racionálně chápali, že k zachování společenské dělby práce jsou jistá pravidla nepostradatelná, byl by 
asi skutečně ztracen. Vždycky to bude jen malá část obyvatel, kdo si dá tu práci, aby to pochopil, a ti 
jediní, kteří by mohli lidi učit, totiž intelektuálové, kteří píší pro obecné publikum a vyučují ho, se 
dozajista sotvakdy pokusili to pochopit.

55 Viz LIONEL C. ROBBINS, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (London, 
1932).
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56 Je asi smutné, že kultura je neodlučitelná od pokroku, avšak tytéž síly, které udržují kulturu, nás také 
táhnou směrem pokroku. To, co platí o ekonomii, platí obecně o kultuře: nemůže z&stat stacionární 
a když stagnuje, brzo upadá.

57 Viz zejména H.B. ACTON. The Morals of the Market (London, 1971).
58 RONALD DWORKIN, Taking Rights Seriously (London, 1977), s. 180.
59 Viz ROGER J. WILLIAMS, Free and Unequal: The Biological Basis of Individual Liberty (University 

of Texas Press, 1953), s. 23 a 70; též J.B.S. HALDANE, The Inequality of Men (London, 1932), P.B. 
MEDAWAR, The Uniqueness of the Individual (London, 1957) a HJ. EYSENCK, The Inequality of 
Man (London, 1973).

60 Tento problém mě určitě nějakou dobu zaměstnával, než jsem poprvé použil větu tiskem v přednášce 
"Morální prvek ve svobodném podnikání" (1961), která byla přetištěna v mých Studies in Philosophy, 
etc. (London a Chicago, 1967) s. 232.

61 O historii scientismu 19. století a názorech s ním spojených, které nyní raději nazývám konstruktivis
mus, viz mou The Counter ■ Revolution of Science. Studies in the Abuse of Reason (Chicago, 1952).

62 Viz svazek II, kapitolu VIII, Právo, zákonodárství a svoboda. Rozdíl mezi právním pozitivismem a jeho 
opakem, "klasickými teoriemi přirozeného práva", které podle definice H.LA. HARTA (The Concept 
of Law, Oxford University Press, 1961, s. 182) zastávají stanovisko, že "existují určité principy lidského 
chování, čekající na to, íe je objeví lidský rozum, s nimiž musejí být zákony vytvořené člověkem 
v souladu, aby byly platné" (podtrhl FA.H), je vskutku jedním z nejjasnějších případů falešné 
dichotomoe mezi "přirozeným" a "umělým". Právo samozřejmě není ani nezměnitelný přírodní fakt, 
ani produkt intelektuálního vytváření, nýbrž je výsledkem procesu vývoje, v němž se systém pravidel 
vyvíjel v neustálé interakci s měnícím se řádem lidského jednání, který je od něho odlišný.

63 SIGMUND FREUD, Civilisation and its Discontents (London, 1957), a srovnej RICHARD LA 
PIERRE, The Freudian Ethic (New York, 1959). Potřeboval-li celoživotní badatel v oblasti teorie 
peněz, jenž sváděl intelektuální souboje s marxismem a freudismem ve Vídni 20. let a později si začí
nal i s psychologií, stále ještě nějaké důkazy, že význační psychologové, včetně Sigmunda Freuda, mo
hou říkat naprosté nesmysly o společenských jevech, pak jsem je získal ve výběru některých jejich ese
jů, který redigoval ERNEST BORNEMAN pod názvem The Psychoanalysis of Money (New York, 
1976, překlad knihy Die Psychoanalyse des Geldes, Frankfurt, 1973), který také do značné míry 
vysvětluje těsné sepětí psychoanalýzy se socialismem a zvláště s marxismem.

64 G.B. CHISHOLM, "Obnovení mírové společnosti", Psychiatry, sv. 6, 1946. Charakteristický pro 
literární názory té doby je rovněž název jako HERBERT READ, The the Hell with Culture. 
Democratic Values are New Values (London, 1941). (Do pekla s kulturou. Demokratické hodnoty jsou 
nové hodnoty.)

65 The Times, 13. dubna 1978.
66 DONALD T. CAMPBELL, "O komfliktech mezi biologickým a společenským vývojem," American 

Psychologist, 30. prosince 1975, s. 1120.
67 Tamtéž s. 1121.
68 The American Psychologist z května 1975 přinesl čtyřicet stránek většinou kritických reakcí na 

přednášku profesora Campbella.
69 Kromě knihy THOMASE SZASZE, The Myth of Mental Illness (New York, 1961), viz zejména jeho 

Law, Liberty and Psychiatry (New York, 1971).
70 HJ. EYSENCK, Uses and Abuses of Psychology (London, 1953).
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1

® ACADEMIA, nakladatelství AV ČR 
Vám dále nabízí

Paul Johnson

NEPŘÁTELÉ SPOLEČNOSTI

„Každá civilizace v sobě nese zárodky své vlastní zkázy. Každá civilizace vrhá svůj stín 
v podobě podezřelého dvojníka zavrhujícího její cíle a osnujícího její zánik. Ke všem spo
lečnostem patří nejen tvůrci a stavitelé, ale též vizionáři apokalypsy,“ říká světoznámý brit
ský historik Paul Johnson v knize Nepřátelé společnosti. Na historických příkladech od an
tiky po současnost analyzuje zlovolné síly, které relativizují hledání a nalézání objektivní 
pravdy, útočí na svobodu a morální řád, destabilizují společnost a zpochybňují i technický 
a ekonomický rozvoj lidstva. Českého čtenáře pak v době další expanze sociálního státu 
nepochybně potěší ekonomické kapitoly z dějin, jejichž verdikt je neúprosný: stagnace 
střední třídy vede vždy nevyhnutelně k bídě a korupci.

240 str., brož-, cena 125,-Kč

Jan Švejnar a kolektiv autorů

Česká republika a ekonomická transformace
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

Mezinárodní tým ekonomů předkládá výsledky hluboké srovnávací analýzy ekonomické 
transformace ČR v kontextu přeměn v celé střední a východní Evropě. Podrobně se zabývá 
vývojem politické moci a jeho vlivem na ekonomické přeměny u nás i v dalších postko
munistických zemích, shrnuje výsledky analýzy ve všech odvětvích ekonomiky, hodnotí 
dopad privatizace a transformace v sociální sféře.

360 str., váz., obr. a tab., cena 360,- Kč

Václav Klaus
OBHAJOBA ZAPOMENUTÝCH MYŠLENEK

Ilustrace Kristian Kodet

Výbor z novinových článků, příležitostných projevů i glos a zamyšlení reflektujících dění 
v naší společnosti v letech 1995, 1996 a 1997.

452 str., váz. s přebalem, cena 225,- Kč



Jiří Večerník, Petr Matějů a kolektiv

ZPRÁVA O VÝVOJI ČESKÉ SPOLEČNOSTI 1989 -1998

Předmluva Jacques Rupnik

Kniha dokumentuje polistopadové změny, poskytuje pohled do sociálního mikrosvěta a 
objasňuje chování lidí jako pracovníků, spotřebitelů a občanů. První část je věnována trhu 
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