** Pravda vás osvobodí "
(Jn

KŘESŤANSKÁ

8,32)

AKADEMIE - ŘÍM - číslo 12 - 1966

KfíESf ANSKÁ AKADEMIE V ftÍME

STUDIE

"Pravda Vás osvobodí"
/Jan 8, 32/

1966

číslo 12

Ladislav Radimský

CESTA K POLITICKÉMU POZNÁNÍ

Pokus
o
nástin vědecké politiky

5

Jsem vděčen, že revue STUDIE se rozhodla zveřejnit tuto studii - devatenáct let po jejím napsání, Dovolte, abych Yás několika slovy informoval o
její malé historii:
V době okupace našich zemí v druhé světové
válce mel jsem jako člověk "bez zaměstnání dost Sašu, abych přemýšlel a psal si poznámky o stavu politiky a politické nauky v oné době. K politice
jsem chtě nechtě musil přičichnout jednak na mnohých mezinárodních konferencích, jichž jsem se v
malých funkcích účastnil v letech první republiky,
jednak na nesčetných vnitrozemských poradách, zejména obchodně politických, jimž jsem byl přítomen
jako úředník ministerstva zahraničních věcí. Ke
konci války jsem své dlouhé poznámky - zhustil ve
spisek nazvaný Cesta k politickému poznání, který
jsem hned na jaře v roce 1945 předložil redakci
Sborníku věd právních a státních k případnému uveřejnění. Toto předložení vysvětluje některé citáty
s děl tehdejších profesorů, českých právnických fafakult.
Až do Ameriky, kam jsem byl vyslán do československé delegace u Spojených národů, jsem dostal
odpoveci redakce Sborníku, jejíž originál mám u sebe, a která zní takto:
Redakce Sborníku věd právních a státních
Praha I - 901, právnická fakulta
Karlovy University v Praze,
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V Praze 1.října 1946
Slovutný pane doktore,
Váš spis "Cesta k politickému poznání", který
jste mi před Časem zaslal, aby byl přijat do Knihovny Sborníku věd právničil a státníchř svěřil
jsem k posudku členu nasi právnické fakulty. Posudek vyzněl velmi příznivě, neboí se v něm praví:
M
Spis je vskutku originální jak stavěním problémů
tak i náznaky jejich řešení, a vybočuje zcela z mezí obvyklých vědeckých prací obírajících se politikou. Obsahuje novou koncepci politické vědy s překvapujícími a často svou přimoČarostí zarážejícími
poznatky. Ukazuje, že autor promyslel věc do důsledků., Je to práce velkorysého rozmachu, která dává
vzácné podněty k promyšlení politické problematiky."
Vzhledem k tomuto tak: pochvalnému posudku nerozpakovala by se redakce Knihovny za normálních
poměrů Váš spis přijmouti. Ale za dnešního velmi
komplikovaného a choulostivého politického ovzduší
nepokládá to za možné, ježto by některé Vaše myšlenky mohly býti vykládány způsobem uvádějícím v
pochybnost nestrarmost právnické fakulty, která je
spoluvy davatelkou Knihovny« Jisté je Vám, slovutný
pane kolego, známa jistá přecitlivělost a podezíravost části našeho veřejného mínění, takže by na
spis mohlo reagovati způsobem uvádějícím fakultu
do nepříjemné situace.
Prosím, abyste přijal ujištění, že jedině
tento moment byl směrodatný pro rozhodnutí redakce» Já sám v souhlase s referentem soudím, že by
Váš spis byl podstatným ziskem pro naši politickou
vědu a že by bylo ztrátou, kdyby mel zůstati jen
rukopisem. Doporučoval bych V ^ * kdybyste se dorozuměl s členem naší fakulty profesorem Bohušem
Tomsou, který snad by Vám mohl poskytnout! infor-
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mace, kde "by se spis dal uplatnit.
V oddané úctě
Dr. H. Saturník
/rádný profesor Karlovy University/
Panu
Dru L. Hadimskému
vyslanci a zplnomocněnému ministru
v Praze
Některé myšlenky tohoto svého vědeckého
spisku jsem "beletristicky užil v knížce eseji,
nazvaných Počitadlo„ Ani však v této formě neměly
v Praze větší Štěstí, takže Počitadlo "bylo vydáno
až v exilu.
Studie, kterou má čtenář nyní v ruce, je zkrácená - v podstatě však nezměněná - verse mého spisku* Domnívám se, že jsem všechny své nové dodatky
a příkladyt dal do závorek, takže skutečně jde o uveřejnění vědeckého eseje, který jsem dopsal v roce 1944*
Neuvádím žádnou bibliografii, poněvadž bych
nevěděl, kde s ní začít a kde s ní přestat, neboí
se domnívám, že bych musil uvádět vedle autorů, politických i autory spisů matematických a přírodovědeckých, nemluvě ani o knihách krásné literatury. Nemám nyní ani možnost u citátů uvádět příslušné stránky a data o vydáních děl, z nichž jsou
vzaty.
Jsem si vědom rmohých nedostatků, tohoto spisku - myslím vsak, že my češi při všech svých mnohých dobrých vlastnostech jsme se v našem veku neosvědčili při budování svého státu, a že proto bychom o smyslu politického usilování měli přemýšlet
znovu a znovu - a po svém. Jinak: budou za nás a
proti nám přemýšlet a jednat jiní»
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Jako člověk své doby věřím v empirickou vědu,
ve vedu, jez se staví na zkušenostech a ze zkušeností, jež věří svým smyslům. Tvrdím však, ge tato
víra nesmí nikdy zapomenout na pravou podstatu vší
zkušenosti, kterou tak vystižně formuloval svatý
Augustin v odstavci 23XVTII, knihy XIII svých Vyznání v této apostrofě Boha: "Věci, které jsi stvořil, poznáváme, protože jsou; avšak ony jsou, protože Ty je poznáváš."
V dokonalé uctě
Ladislav Radimský

V Novém Yorku, 27- června 1962
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ÚVOD

I.
Politika se musí proměnit ve vědu
Každý, kdo se dnes pokusí o opravdovější politické myšlení, střetne se hned na počátku se
dvěma zjevy, k nimž musí zaujmout stanovisko: první je dán těžko vyvratitelným pozorováním obecného
zpolitizování života a druhý libovolností a řrrubou
nevedeckostí, se kterou se toto zpolitizování provádí.
Obecné zpolitizování života je tak očividné,
Že neni třeba ztrácet o něm mnoho slov. Vidíme pokračující politizaci života novinami, rozhlasem,
filmem, televizí, literaturou a vším uměním. Politika vtrhla do hospodářství, tak zvané hospodářství
11
řízené" ve všech svých dobrých i špatných formách
je hospodářství zpolitizované. Politika dnes stále
více určuje ceny statků, a sOlužeb i ve státech ne—
socialistických, politika zasahuje do výchovy dětí
od jejich narození. Umění těžce zápasí proti zásah&m politiky. Stejný osud postihl i vědu.
Věda se dlouho netěšila úplné svrchovanosti.
Když se na počátku novověku vymkla z rukou krásné
paní theologie, stala se služkou, především v to ta-
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litářských státech, často nevzdělané politiky. Přírodní i duchovní vědy jsou dnes politice děvečkou
pro všechno. I cíle přírodovědeckého hádání se často určují politikou. Vzpomeňme jen na problémy populační, lékařské, vojenské, hospodářské a sociální, na otázky propagandy, pedagogiky a dokonce fi-.
lologie, estetiky a ©tiky! Leckde i filosofie se
klaní před trůnem politiky - zjev jistě nejodpornější.
Od nepamoěti se říkalo, se politika není vědou,
nýbrž uměním, přece však vždy každý politik tvrdil,
že politiku dělá tak, jak ji musí dělat, že odpovídá poměrům atd., čili že je vědecká. Lidu se vždy
muselo tvrdit, že se mu vládne "vědeckou" politikou,
a čím politika byla nevědečtější" a libovolnější,
tím hlasitěji se Uo imisí tvrdit ještě dnes. Každému
však, kdo o politice opravdu přemýšlel, bylo vždy
jasno, že politika dosud vedou nebyla a že, byla—li
uměním, pak byla uměním velmi nedokonalým. Vědecky
myslící Člověk nemůže politice vyčítat neutěšené poměry v nichž žijeme, vždyt i nejlepšímu chemikovi
mohou se jeho pokusy nezdařit; politice se vsak musí
vyčítat ono věčné chození v kruhu, ony věčné návraty
na místa, z kterých kdysi vyšla, ony zbytečné ztráty
krvavých zkušeností, které bily lidstvo v tvář bez
užitku. Věda, aby byla vědou, musí si především pamatovat. Politika si však nepamatovalo nic, nepoučila se ničím. Dnešní výsledky věd, zejména přírodních jsou dokazatelně a měřitelně přesnější než
včerejší. Nikoliv výsledky politiky: demokracie a
diktatury jsou dnes současně "moderní", jako byly
současně moderními ve starém fíecku. Nejen v praxi
i v teorii. Jellinek napsal o politice ve své "Všeobecné statovědě", že "v jejím oboru mohl každý
bezpodstatný nápad až do přítomné doby nabýt vědeckého vzezření".
Konfrontujeme-li nyní obecné zpolitizování života s prokázanou nevedeckostí politiky, pozorujeme,
že lidstvo ještě dnes je ovládáno jakousi iracionál^
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ní pudovostí jednotlivců 1 mas jako v dobách předlil storických, a obory* v nichž se věda, která podle některých je vládkyní našeho století, rozhodně
uplatňuje, jeví se dnes jako ubohé malé ostrůvky
plovoucí na moři náhod a osudovostí.
Dvě cesty vedou logicky z tohoto nedůstojného
stavu: Je nutno bučí život - a vědu - odpolitizovat,
nebo politiku učinit vedou. První je těžký úkol
všech lidí dobré vůle, druhé je úkol těch, kteří v
politice chtějí myslit nove a lépe. OS se právě v
této studii pokoušíme*
"Nestanou-li se filosofové králi nebo neoddají-li se nynější tak zvaní králové a panovníci upřímně a náležitě filosofii ... není pro obc§ konce běd." Tato slova Platonovy "Ústavy" se bezpočtukráte citovala a skoro nikdy nepochopila. Zdá se
mi, že každý, kdo by je vykládal ve smyslu celého
Platonova díla, musel by je vyložit a přeložit do
naší moderní řeci jako vášnivé volání, aby z politiky se stala věda* Nebo, aby se politika stala
její částí.
Tím se však již ptáme po cestě k politickému
p o znání•

2.
Politické myšlení dosud nedospělo k poznání
Vyslovili jsme slovo ,řpoznání"ř slovo, které
se dosud s politikou nespojovalo. Již tisíciletí se
politický myslí, dodnes však se politicky nepoznává.. Napsaly se celé knihovny o politickém myšlení,
kde však jsou výsledky politického poznání? Co je
to vlastně poznání?
Poznání je nalezeni části pravdy s přesvědčením, že vždy jde nikoliv o pravdu celou, nýbrž
vždy o její část» Věda je a musí být majitelkou ta-
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kové části pravdy, jinak právě není vedou. Eíká se,
že ioř co se dnes zdá správným, zítra se ukáže mylným. To je názor laický, který popírá samu možnost
poznání. Nikoliv, není tomu tak! Dějiny vědy nás
učí, Že jednou poznaná uravda zůstává pravdou i
tenkrát, když její místo a platnost se později změní a zrelativizuje. Euklidova geometrie nepřestala
platit po Riemannovi a ItQbačevském - i když se stala jen zvláštním a omezeně platícím systémsm v geometrii neeuklidovské. Newtonovy zákony se tsorií
obecné relativity nestaly nesprávnými, nýbrž jen
nedosti přesnými pro mikrokosmos a makrokosmos,
čímž se dobře ukazuje, Že i nižší stupen poznání
zůstává poznáním hodným tohoto jména.
Politické myšlení však dosud k poznáni nedospělo. Řekněte mi jedinou politickou poučku, větu
nebo myšlenku, která by nebyla během dějin i v
dnešní době stejně vášnivě hájena i popírána? Kde
jsou výsledky často krvavých bojů? Jsou si všichni
lidé rovni, nebo nejsou? Pochází moc z práva, nebo
právo z moci? Plodí stát právo, nebo právo stát?
Má vládnout jeden, nebo všichni? To vše je dnes
tak sporné, jako bylo vždycky. Dějiny politického
myšlení jsou dějinami sporů, a nikoliv dějinami
dosažených vítězstvích.
Bernhard Bavink ve svých "Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften" - a všimněme si, že
političtí spisovatelé píší jen o problémech a nikdy o výsledcích! — vykládá, že si nemůžeme představí tPausta bez Goetha nebo Devátou symfonii bez
Beethovena, že si však zcela dobře můžeme představit teorii relativity bez Einsteina, neboí věda
pokročila svou předcházející prací tak daleko, že
se vždy musí najít někdo, kdo strhne roušku z části pravdy. Tím vysvětluje onen známý zjev, že velké objevy ve vědě se vyskytovaly dvojmo i trojmo
současně. Vzpomeňme jen známých příkladů současného nalezeni infinitesimálního počtu Newtonem i Leibnitz em nebo současného stanovení periodické sousta-
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vy prvků. Mendělejem a Meyerem atd. Politika, jak
patrno, je více uměním než vědou, a její osud obyčejně závisí na objevení silných a geniálních jedinců, po jejichž smrti se zase vrátí v chaos, z
něhož vyšla. Což vše je pro demokracii ovšem katastrofální, nebot jen proměna politiky z umění ve
vědu mtiže skutečnou lidovládu teprve umožnit a dovolit. proto největším demokratem bude ten, kdo
politiku učiní vědou, nikoliv ten, kdo demokracii
geniálně a umělecky jednou za čas uskuteční.
Cesta k politickému poznání, tak zarosjtlá býlím a trním, bude nesmírně namahavá. Celé generace
budou muset pálit otýpky hesel, která nikdy nebyla
vědeckými pojmy. Tato studie nechce být nic jiného
než položením otázek, kudy tato cesta k politickému poznání vede a jak se na ni dostat. Postačí jí,
prokáže-li, že cesta k politickému poznání existuje, že není bláhové ji konečně hledat a že krátce
přišel Čas udělat z politiky vědu. Postačí jí, dokáže-li, že existuje něco jako vědecká politická
metoda, že i v politice možno "měřit" jako ve vědách jiných. Tato studie bude bojovat proti názorům , jako by tak zvaná vědecká metoda v politice
se měla smrsknout na odposlouchávání analogií z
dějin /které se neopakují/, neboí na hledání "typťt", jejichž nalezení nás ničemu nenaučí. Dnešní
postoj k politice jako k vědě je téměř vždy postoj resignace. A to je postoj nesprávný. Opravdová veda může ztroskotat, nesmí však resignovat.

3.
Užití obecné vědecké metody v politice
Vím, že je tolik všeobecných metod, kolik je
věd, respektive kolik je vědeckých odvětví. Věřím
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však, že všechny mají něco společného, a že proto
lze mluvit o vědecké metodě obecné, která je výslednicí a kvintesencí metod různých vědeckých
nauk. Dosavadní politické teorie resignovaly na
užití této obecné metody v politice. Obyčejně se
vyčerpávají v důkazech, že obecnou metodu na politiku nelze aplikovat, mluví o nepřekonatelných
obtížích s nimiž se užití obecné metody "v duševním oboru" setkává, protestuje se proti aplikaci
"přírodovědeckých metod" v duchovních vědách, na
příklad v sociologii atd. Celá tato resignace končí obyčejně konstrukcí nějaké "metody" jen pro politiku platné, "která bere zřetel k zvláštnostem
této vědy", která však z politiky dosud vědu vytvořiti nedovedla.
Bez metody není totiž žádné vědy, není však
také Žádné vědy bez metody obecné, neboí všechny
metody "zvláštní" jsou jen nevědeckým a nouzovým
opatřením, které nikam nevedlo. Metoda totiž nikdy není matematická nebo biologická nebo sociologická, není také ani empirická nebo intuitivní,
nýbrž je vždy metodou celého člověka. Celého člověka se všemi jeho smysly a také s jeho dějinami,
kulturou, s jeho bolestmi a radostmi. Člověka, postaveného v tento svět, který si nevybral, a zasvěceného smrti. Tvoření tak zvaných "zvláštních
metod" pro různé vědní obory znamená mrzačení
člověka. Co zla napáchal v hospodářské vědě tak
zvaný "homo economicus"! Stejně neexistuje žádny
"homo politicus", jenž může být politickou vědou
vymyšlen, nesmí však být nositelem její metody.
Je jisto, že užití "zvláštní" metody jen na
politiku dává volnou ruku všem politickým demagogům, neboí každý demagog má přece svou "zvláštní
metodu","která nejrychleji vede k cíli", metodu,
která sice nesnese srovnání s obecnou vědní metodou, jež však "odpovídá okolnostem Vl zvláštnostem
případu", který se prý samozřejmě "nikdy neopakuje". Melo by být konečně jasno, že obecná metoda
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je aplikovatelná na politiku, že vědecká metoda
je jedna a jediná /byí mela mnoho nuancí a barev
podle vědního předmětu/, a že jedině by dovedla
politiku přivést na správnou cestu vedoucí k posílání, kdyby se jí politika přestala vyhýbat.
!Fato studie nebude tedy hledat nějakou zvláštní "politickou** metodu, kterou by chtěla pracovat
a dojít k výsledkům, nýbrž omezí se na pokus důkazu, ze aplikování obecné vědecké metody na politiku je nejenom možné, nýbrž i žádoucí a plodné.

4*

Politika jako část jediné_vědy
Naše tvrzení, že zvláštní metoda v politice
znamená i demagogii a nevědeckost, a že užívání
zvlástňích metod v tom Si onom oboru znamená odtržení jeho od stromu Živé vědy, není ani nové,
ani originální. Můžeme se zde dovolat mnoha hlasů
a to nikoliv malých. Zde jeden za všechny: Erich
Becher ve své knize "Geisteswissenschaften und
Naturwissenschaftten** přesvědčivě odůvodnil, že
nelze jednotlivé vědy rozlišovat podle jejich metod, nýbrž jen a jen podle jejich látky, resp.
předmětu. Metoda je tedy jediná - a nutno říci
několik slov, v jakém smyslu tohoto slova nebo
pojmu v dalším budeme užívat»
Metoda znamená, jak známo, cestu, po níž se
kráčí k určitému cíli, to je poznání. Slovo povstalo z řeckého "methodos" to je ze slov "meta"
znamenající "za", a "hodos", znamenající "cesta"
Poněvadž lidský život je krátký a pravda vzdálená,
nutno hledáti cestu co nejkratší a ne j schůdně jší.
VŠe jiné je scestí, a nikoliv metoda. A tvrdímeli, že tato cesta je cestou všech vědeckých obo-
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rü a nauk, netvrdíme nikterak, že cíle jich všech
jsou stejné a totožné. Tvrdíme jen, Že všechny
tyto cíle leží na této a ne jiné velk£ cestě, která je cestou vědy. Proto všechny vědní obory tak:
či onak spolu souvisí, jedna předpokládá druhou,
biologie chemii, chemie fyziku, fyzika matematilcu
atd. Myšlenka jediné metody je přinejmenším důležitý heuristický princip, který nelze beztrestně
zahodit nebo pranýřovat.
Jediná vědecká metoda předpokládá jedinou vedu. Tato jediná veda má mnoho větví nostoucích z
jediného kořene a pně. Větve nejsou samostatnými
vědami se samostatnými metodami, nýbrž jen jednotlivými naukami jediné vědy. Proto učinit politiku
vědou znamená učinit ji naukou. A naukou ji také
od nynějška budeme zde nazývat.
Je-li politika naukou, musí užívat metody jediné vědy. 0 zvláštní naukové metodě můžeme mluvit
jen ve vztahu k nauce jiné, nikoliv k vě ď r vůbec.
Politika nrůže mít svou zvláštní metodu se zřetelem
třeba k fyzice, nikoliv však se zřetelem k jednotné vědě. Což znamená, že výsledky zvláštních metod
mají své meze a svůj korektiv ve vědě jediné. Jeli například zvláštní politickou metodou třeba
hlasování lidu, neznamená to, že takové hlasování
uskutečnilo politické poznání, a že neplatí nic,
co o dlilas o váno nebylo. Význam takových hlasování,
má své vědecké meze, na které se bohužel Často zapomíná. Politika v zajetí své zvláštní metody nebo
metod se podobá lékařskému šarlatánu, který by
zvláštní ozařovací metodou hubil rakovinnV" nádor
přitom zabíjel Člověka. Odborníkem v politice může být krátce jen ten, kdo při vsí znalosti metod
"zvláštních" ani na okamžik nezapomene na metodu
obecnou. Všimněme si, že devadesát devět procent
politického šarlatánství a demagogie tkvi v
"odbornictví", které zapomnělo na svůj universální zá3clad. Velký politik musí být především velký
člověk. Lidé jednostranní a pokřivení často mají
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v politice úspěchy, jsou však ke škodě celému lidstvu.

5.
Jedno směrnost vědecké cesty

Vědecká metoda jako cesta vede odněkud^ někam.
Na obou jejích koncích nejsou jen východiska nebo
cíle, nýbrž východisko je vždy na jednom a cíl na
druhém. Je otázka, co je východiskem vědy a co je
její cíl.
Snad se nejrychleji shodneme, budeme-li na
počátku užívat slov nejméně zatížených vědeckým
názvoslovím. Sekněmež proto, že východiskem vědy
je chaos a nepořádek a ze jejím cílem je rád a
soustava. ffa počátku je chaos, s nímž se setkává
člověk ve své hříšné omezenosti a nemohoucnosti,
na konci je řád, stvořený Bohem. Cesta neboli metoda vědy vede tedy od chaosu, jak jej pozorují
smysly chybujícího jedince, k božskému řádu, k
jednotné soustavě světa. Shodnem^e-li se na tom,
co jsme řekli, pak jsme se shodli i na tom, že
metoda vždy má svCtj směr, Že je jednosměrná, že ví
kdy jde-vpřed a kdy vzad. Metoda je tak jednosměrná jako život sám - nemůže být jiná. I život je
cesta, "Tao", se svým začátkem a koncem.
Těmito prostými slovy ocitli jsme se u problému teleologie resp. finality, které připisují všemu dění určité zaměření k cíly* Finalita se pak
stavěla proti "kausalitě, a tvrdilo se, že proti
kausálním vědám přírodním jsou tak zvané duchové
vědy jen teleologické. Toto tvrzení vychází především od pěstitelů věd duchových. Pomiňme zde ještě
otázku, zda ve vědách duchových platí kausalita
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nebo ne, konstatujme jen, že rozhodne finalita
resp. teleologie platí a stále více se uznává i v
tak zvaných vědách přírodních, a že dnešní pojetí
kausality, které počítá i s konečným stavem, slučuje obě kategorie lidského myšlení v jakousi tele o-kausalitu. Srovnej zde na příklad knihu Steinmacna "Teleokausalitat oder die Fiction der gerichteten Ursächlichkeit", která uvádí mnoho příkladů prospektivního stanovení dějů ve všech možných naukách, v embryologii, v morfologii, ve fyziologii atd. I Sombart ve své knize "Der moderne
Kapitalismus" se pokusil o užití obou principů,
podle rozličných fází hospodářského vývoje. Nebudeme se tímto problémem zde dále zabývat, důležité je zde pro nás jen to, že i v tomto bode padá
základní rozdíl a dělení nauk na dvě skupiny navzájem cizí a podřízené rCiznému způsobu myšlení.
Dělení nauk na "přírodní" a "duchové", tak běžné
a tak neurčité, neobstojí ve světle nových poznatků. Politika je naukou přírodní i duchovou — jako
třeba psychologie, biologie, hospodářská nauka
atd.
Metoda celé vědy jako "cesta" je nutně teleologická, vývojová, pokroková, chcete—li. Nelze
zaměňovat chaos za pořádek, nelze obrátit vývoj
nazpět. Srovnej zde na příklad Dollův zákon ve
fyziologii, který tvrdí, že orgány jednou jako
zbytečné odumřelé se nevracejí, ani když je jich
později třeba, srovnej zákon entronie, srovnej
spis "Development and Evolution" od Balwina atd.
Öasto se říká, že přírodní zákony nemají směru,
že příslušné diferenciální rovnice lze integrovat
pro čas běžící vpřed i do minulosti. Taková tvrzení však nemají s naší úvahou nic společného:
neboí zákon jako nositel řádu je již cílem vědy,
a nám při metodě nejde o směr zákonů, nýbrž o
směr, kterým k těmto zákonům přicházíme. A tu
na počátku je vždy "příroda", chaotická a panenská, na konci vždy něco jako umělá architektonic-
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ks. konstrukce, něco jako ve fysice známý Planckův
"fyzikální obraz světa1*.Přesně rozlišit východisko
a cíl je první předpoklad vědeckého bádání. Obrácen zády k prvnímu a tváří k druhému začíná Člověk
vědecky pracující svou pouí po velké cestě, "imi"fcant en cési les voyageurs qui, se trouvant égarés
en quelque foret, ne doivent pas errer en tournoyant tan tot d'un co té, tantSt ď u n autre, mi encore moins s'arreter en une place, mais marcher toujours les plus droit qu'ils peuvent vers un meme
cote, et ne le changer point pour les faible raisons, encore que ce n'ait peut štre été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés
a le choisir .... "
/Descartes: "Discours de la Méthode"./

6.

Politika na cestě od chaosu k řádu

Time již, že politika není nějaká zvláštní
věda, že je to nauka, to je část jediné vědy. To
znamená, že i metoda politiky je jednosměrná, že
jde odněkud někam, že má své východisko a svůj
cíl. I politika, má-li být vědecká, musí vědět,
kam obrátit záda a kam tvář. Dosavadní politika
tuto samozřejmost nauznávala. Stále se vracela
zpět, často chodila v kruhu nebo stála na jednom
místě. Tomuto stání na jednom místě se v politice
říká konservatismus, který může být odpočinkem na
cestě, není však nikdy žádnou vědeckou metodou i když je mu někdy nutno dát přednost před nastoupením cesty zpět.
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Jednosměrnost politické metody ovšem také u—
čí, že ne všechen radikalismus a ne všechno novotářství je pokrokem na vědecké cestě. Není vědecké ono politické snažení, které vede od systému,
třeba nedokonalého, k chaosu, nutno zavrhnout učení takového Oswalda Spenglera, který napsal, že
"Der Krieg ist Schöpfer aller grossen Dinge".
Huinzinga ve svých "Stínech zítřka" správně ironicky říká, že "vychvalovat válku jako normální stav
bylo vyhrazeno až moudrosti dvacátého století".
A vychvaluje-li fašismus "nebezpečný způsob života" jako žádoucí politický stav, nebo blasají-li
komunisté třídní boj pro boj a zničení nepřítele,
je to asi tak vědecké, jako by byl vědeckým způsob
chemické výroby, která by milovala stálé výbuchy a
požáry. Hevoluce je jen natolik Částí opravdové vědecké politiky, nakolik je bourání domu částí stsvitelství. Revoluce může být východiskem politiky,
nikdy jejím cílem a nikdy neleží na cestě vědecké
metody.
Obecná metoda v politice jednoznačně prohlašuje, že pokrokem v politice je přibližování k
soustavě a řádu. K ideálnímu politickému obrazu,
k ideálnímu platónskému státu, k tomu, co se v dějinách politického myšlení často nazývalo Utopií.
Obecná metoda také zakazuje se domnívat, že tento
pokrok můžeme hledat v nějakém návratu, v návratu
k přírodnímu stavu, k nějakému zlatému věku, k nějaké vybájené době štěstí a svobody, která vpravdě
nikdy neexistovala leč ve fantazii nevědeckých spisovatelů. V politice stejně jako ve vší ostatní vědě ideál leží před námi. V tomto bodě veda musí
být jednoznačná, ona věda, která konec konců vznikla v Evropě na podkladě křesťanství. Politická věda musí vědět, že není možný návrat do ráje, že
jen před námi je Království Boží svatého Augustina. Z metodického hlediska toto Království B 0 ží
není nes oním Planckovým "fyzikálním obrazem světa", o němž jsme již mluvili. Obé je ideální sou-
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stavou, v níž nejsou rozpory a protiklady. V němž
všechny takové rozpory a protiklady byly odstraněny vědeckou metodou, která je i cestou ctnosti.

7-

Věda tvůrkyní levantitativní skutečnosti

Chaos a nepořádek nás obklopující způsobuje,
že všechno kolem nás se nám jeví především jako
úsilí o přemožení a vyhnání náhody. Metoda je
krotitelka náhod. Nahrazuje je zákonnitostí. A
jako je náhoda dcerou chaosu, tak je zákon synem
soustavy. Zákon je tedy jen jiné jméno pro obecný
cíl vědy, k němuž vede cesta od náhody přes nespočetné obdoby, pravděpodobnosti a hypotézy. To vše
platí samozřejmě pro vědu celou i její části,
takže nutno zavrhnout dělení věd propagované Rickertovou školou, na vědy mono the ti cké /zákonné/
a idiograf ické.
Kdo řekl náhoda, říká libovůle, kdo řekl zákon, říká příčinnost, kausalita. Jsou také "zákony"
jen více nebo méně pravděpodobné, historické i jiné, je však správnější, vi dime-li v nich jen nehotové přípravy k zákonům, které se z nich mohou,
ale nemusejí vyvinout. Tak se dívají na pravděpodobné "zákony" moderní fyziky i velcí duchové,
kteří je pomáhali formulovat: takoví Einsteinové
a Whiteheadové nikdy neopustili kausalitu jako
konečný cíl vědeckého snažení. A kdo řekl "příčinnost;, řekl i "determinismus". Věda vždy kráčela
od indeterminismu k determinismu, to je od neznalosti, co bude za okamžik nebo zítra, přes hádání
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a předpovídání k poznání. K poznání toho, co bylo
včera, co je dnes a co bude zítra. Věda, která
nechce vedet, co bude za tisíc let, není hodná
svého jména - i když, skromné musí vedet, že to
jeste neví.
Co je to však "náhoda", která je našim východiskem? Náhoda - a všimneme si, že jsme stále v
rovině člověka, neboí pro Boha nic není náhodného
- je něco naprosto besvztasného, ne co, co postrádá
jakéhokoliv poměru nebo zachycení - na jiné náhodě. Dvě náhody však, spojené navzájem určitým
vztahem, nejsou již aspoň ve směru tohoto spojení
náhodami. Nejsou již východiskem vědecké cesty,
jsou již na cestě k svému determinování. Kde je
už nějaký vztah, tam je konec naprosté náhodnosti.
Jedna náhoda druhou již poněkud určuje neboli kvalifikuje. Jejich vztah můžeme nazvat vztahem kvalitativním, jakostním . Určení takových jakostních
vztahů /popis/ je prvou prací každé nauky - nes
půjde dále. Některé nauky zatím dále nepokročily,
jsou, jak se říká, ve stadiu popisném /začátky zoologie, tělovědy, botaniky; i chemie byla dříve
jen kvalitativní - než počala měřit a vážit. A
při čtení dějin matematiky se přesvědčíme, že ani
ona - slyšte! - nebyla výjimkou./
Jakostní určení je měnivé, nepřesné a strašně
subjektivní, krátce, nedokonalé. Konstatuji-li,že
je něco červené, nemám nejmenŠí záruky, že i jiný
člověk to jako červené vidí. Zjistím-li však, se
předmět, o který jde, vysílá tolik a tolik kmitů
světelné vlny za určitou délku času, pak toto mé
konstatování není již tolik závislé na mém zraku,
na dnešku a zítřku. Je dále na cestě vědecké metody. Každá nauka jako část vědy musí se snažit
změnit nalezené kvalitativní vztahy v nové a dokonalejší.
Jaké jsou tyto dokonalejší vztahy? Jsou to
vztahy vzniklé měřením. Měření je srovnávání a
porovnávání ne již jen dvou náhod, nýbrž dvou
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vztahů., rozumněj vztahů, kvalitativních. Jednomu
takovému jakostnímu vztahu z nějakých důvodů důvěřujeme více a nazýváme ho mírou, druhý jakostní
vztah je vztahem měřeným. Vztah mezi mírou a měřeným nazýváme vztahem kolikostnim, kvanti ta tivní m.
Kvantitativní vztah je tedy určen vztahem jakostním. Přiblížením, srovnáváním jakostních vztahů
se vztahy koliko stní hned objevají. Určité srovnání jakostních stavů chemických prvků ukáže ihned
jejich vztahy kvantitativní, vztahy jejich atomových vah atd. V periodické soustavě prvků lze pozorovat ono těsné spojení mezi jejich kvalitou a
kvantitou. Stejně je tomu všude, i když to obyčejně nevidíme. Proto jsme se ještě nenaučili měřit.
Kolikostmi vztah je zásadně a potenciálně mogný
všude tam, kde jsou vztahy jakostní - což umožňuje budoucí vědeckou politiku. Skutečnost, že některá nauka - v našem případě politika - se nalézá dosud v primitivním popisném stadiu, neznamená,
že se má každý pokus o zaměření zamítnout. Takové
předčasné resignování zapáchá leností.
Náhody na Člověka narážejí jednak prostřednictvím jeho smyslů, prostřednictvím zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu, jednak prostřednictvím
jeho paměti individuální a paměti společnosti, v
níž žije, prostřednictvím mýtů, bájí, hesel, umění
atd. Často je nesnadno rozeznávat přímé nárazy
zprostředkované smysly od nárazů nepřímých z paměti, intuice atd. Všechny tyto náhody-nárazy se
nám jeví jako zkušenosti. Tvoří východisko, to je
také materiál nebo stavivo vědy. Co není a nikdy
nebylo ničí zkušeností, do ní nepatří, proto a jen
proto se má říkat, že veda je empirická. Všimneme
si, že pojem "zkušenost" je nám hodně široký, tak
široký, že ho nelze už rozšiřovat. Omezit tento
pojem jen na přímo viděné, slyšené atd., je hrubá
nevědeckos"t* Je mnoho způsobů mezi nebem a zemí,
které formují člověka. A žádný nelze vyloučit z
vědy, i když všecky možno právem nazvat zkušenost-
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ml. Empirická veda není totéž jako věda posi ti visti cká a tím méně materialistická. Materialistická
vadná veda je produktem nevědecky úzkého chápání
pojmu "zkušenost".
Vědeckou metodou jsou náhodné zkušenosti zpracovaný v soustavu, bezvztažné zkušenosti jsou nejprve vázány vztahem kvalitativním, aby konečně byly měřeny. Kvantitativní zkušenost je tedy zkušenost zpracovaná vědeckou metodou, není již závislá
na pouhých osobních dojmech, nýbrž je "objektivní",
skutečná. Skutečnost je nám tedy zkušenost kvantitativní , zkušenost vice nebo méně vědecky zpracovaná, vědecky určená, determinovaná vědeckou lidskou prací, nejlepším lidským skutkem. Ve slově
"skutečnost", "Wirklichkeit", "fait", "factum",
"fact" atd. je vždy kořenem lidská práce, lidský
Čin a skutek. ...i když na ten skutek často zapomínáme, když skutečnost, o kterou jde, byla udělána těmi, kteří byli dávno před námi. Na příklad
"atom" se stal skutečností skutkem mnoha lidí a
vědciu. Uvědomme si, že pojem "skutečnosti" tak, jak
jej vykládáme, vyžaduje komparativ a superlativ.
Nejvyšší skutečnost je ovšem dílem Nejvyšší inteligence.
Opravdovou vedou můžemce nazvat jen činnost
tvořící skutečnost. Poznání je tvořeni skutečnosti.
Mikuláš Berdájev napsal, že "tvůrčí poznání je akt
jsoucna* akt vzestupu k jsoucnu".
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18.

Od volnosti k rovnosti v politice

Trapme se nyní k politice, abychom si ověřili,
zda i v této nauce platí všecko, co jsme si o vědě
řekli.
I východiskem politiky jsou nezkrocené náhody
- nálady lidu, vzbouření i atentáty, překvapující
volební výsledky a celý život a smrt. Politická
činnost musí směřovat k odstranění náhodnosti z
politického života, k odstranění nepředvídaných
zlomů a zvratů* I politickým cílem musí být nahrazeni libovůle přícinností, indeterminované determinovaným, volnosti kázní, řádem a organizací.
I politika - a jeste se k tomu vrátíme - musí začít svou cestu svazováním dvou nebo více náhodných zkušeností, musí zkušenosti uvádět v závislost, musí nalézat kvalitativní vztahy. Musí
nalézat závislost jednoho člověka na druhém, závislost Člověka na věcech a dějích, závislost věcí mezi sebou. Stanovením takových vztahů politika
začíná svou cestu k poznání, stanovení prvních politických vztahů mezi zkušenostmi, mezi lidmi a
věcmi, Prvním politickým vztahem je takový vztah
závislosti, vázanosti a poslušnosti. Na příklad
vol ní lidé se zříkají svévolnosti nebo ze všech
možných důvodů ji ztrácejí, a svazují se nebo jsou
svazováni v různé jakostní vztahy /dobré nebo
špatné, užitečné nebo kruté/, které jednoho člověka kvalifikují jako pána a druhého, nebo druhé jako otroka, jednoho jako vladaře a druhého jako
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poddaného atd.
U tohoto stavu se politika často zastavovala,
třebaže tyto jakostní vztahy v dějinách nabyly
nejrůznějších forem. Nepřekročila stadium vědy,
které nazýváme popismým. Nepokročila obyčejně od
vztahfl. čili závislostí jakostních ke kolikostním,
k závislostem měřeným a proto dokonalejším a přesně jšímjke vztahům povýšeným nad proměnlivostmi
a nestálostmi člověka a chvíle. Politika, která
chce být vedou, také musí dospět k vztahům kvantitativním, to je měřeným. A celá tato studie je
proto věnována důkazu, že měření v politice je
možné a proveditelné, a bude hledat způsob, jakým by se asi mohlo konat. Půjde o důkaz, že i v
politice je možno vytvořit kvantitativní zkušenost,
že existuje i politické poznání a politická zkušenost, nejen tedy hesla, chiméry a utopie.
Političtí spisovatelé i politická praxe si
zvykli užívat hojně slova "rovnost". Což vsak je
rovnost jiného než již určitá kvantitcativni zkušenost? Eovnost je současně pojmem politickým i
obecně vědeckým, či chcete-li, matematickým. Je
obecně uznáno, Že politika má usilovat o rovnost
práv lidí, o rovnost jejich povinností atd. Jak je
však možno přijít k rovnosti - bez měření? Bez vážení? Bez měření nemůže žádná nauka prohlašovat
předměty svého pozorování za stejné nebo za totožné, a politika tak málo jako ostatní. Dosavadní
politické "rovnosti" byly proto nevědecké, demagogické a nespravedlivé. Tuto nespravedlivou rovnost
vytýkal již Marx, poukazuje na rozdíl mezi formální rovností /buržoasního práva/ a rovností materiální /hospodářskou/, a nazýval "formální" rovnost
maskovanou nerovností skutečnou. Dnešní marxisté
a komunisté si však již nedávají ani práci svou
nerovnost maskovat a přímo se chlubí or gani so vanou
a vědomou nerovností, čímž se vrací zpět na počátek cesty. Ostatně pojem "spravedlnosti" je jen
populárním názvem pro požadavek měření v politi-
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ce, spravedlností má politika měnit své jakostní
politické vztahy v kvantitativní. X každý vladař
a každý soudce se v podstatě stále pokouší nalézat
n
spravedlnost*1, to je kvantitativní vztah mazi lidmi a věcmi. Zákon, politický zákon, není v podstatě nic jiného než rovnicí kolikostni vztahy určující.
Pozorujeme tedy, že již dnes politika, vykonávající spravedlnost, měří. Neměří však obyčejně záměrně, neměří vědecky. Její spravedlnost proto velmi Sas to neobstojí před tváří vědy a klesá hluboko
před *spravedlností11, kterou jiné vědy mají za samozřejmou. Chemickým látkám a atomům se přisluhuje
lepší spravedlností než lidem. Politika, poněvadž
neví, že vůbec neměří, měří často způsobem hrubým
a zavrženíhodným, způsobem, který by nebyl trpěn
v nauce jiné.
I politika je věda empirická v našem slova
smyslu, i ona má své východisko ve zkušenostech
smyslových i předávaných společností a národy. Náhodné zkušenosti jsou jejím stavivem, a čím toto
stavivo bude jednodušší a méně slepené v trsy a
mazanici, tím stavěná budova bude pevnější. Dobrou
a pevně stojící budovu postaví politika jen tehdy,
je-li schopna velikého politického činu, politického skutku. Jen takovým skutkem dospívá k politické skutečnosti. Jinak je to jenom bláhové snění,
někdy také snŠní zločinné, marně čekající na uskutečnění. Chtěné "tisícileté říše" se zřítily proto,
že jim chybělo vědecké měření, dokonalejší a vyšší
sp rave dIno st.
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18.
Pochybené spojování volnosti a rovnosti

Vyslovili jsme již dvě velká politická slova
čili hesla, dva principi všeho dosavadního politického myšlení: "volnost" a "rovnost". Učinili jsme
však něco víc, než se dělalo dosud, dali jsme totiž oběma pojmům jejich definitivní místo: Volnost
jsme umístili na počátek, rovnost na konec oné cesty, která sluje vědeckou metodou. Volno st je východiskem politiky, rovnost její cíl. Od volnosti
spějeme k rovnosti, od náhodnosti k spravedlnosti,
poněvadž cesta pravé vědy je jednosměrná.
Protože dosavadní politika nebyla vědou, často kladla volnost na konec svého usilování a vycházela z rovnosti, kterou teprve měla uskutečnit.
Proto se pohybovala v kruhu a obě slova byla spíše
prokletím než požehnáním. Tvrdilo se a tvrdí obecně, že účelem politiky je zajištění svobody /volnosti/ individuu, že svoboda je cílem politiky.
Nikdo menší než Montesquieu v "LTÉsprit de lois"
tvrdí, že jeho ideálem je stát, v němž by byla uskutečněna pokud možno největší svoboda. Odtud je
neujasněnost pojmu "svoboda". VŽdyí ji definuje
touto větou: "Ve státě, to je ve společnosti, kde
vládnou zákony, svoboda nemůže záležet leč v tom,
že lze činit to, co dlužno chtít, a ze nelze činit
to, co se nesmí činit". Huse s takovou definici
"svobody" by souhlasil i Stalini Prohlašování svckbody za cíl politiky je rovněž podstatou všech učení anarchistických, o jejichž neproveditelnosti
se lidstvo tolikrát přesvědčilo. Jak ostatně lze
uskutečnit něco, co není skutečností? Není skutečnost kvantitativní vztah, vztah změřený, to je ne-
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svobodný? Cílem politiky nemůže být návrat jedince
do panenských, lesů, kde by nepotkal bytosti sobě
podobné, a kde - jsa bez všelikých vztahů a závislostí na rodině a společnosti - byl by bytostí
volnou a svobodnou.
Bylo-li heslo "volnost" nevědecky kladeno na
samý konec metodické cesty, bylo stejně nevědecky
zase heslo "rovnost všech lidí" často kladeno na
její počátek. "Vycházelo se z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni, ač v přírodě a v primitivních společnostech nic takového není. Ani dva mik r o b y nejsou docela stejní, ani mezi divochy není
silnější roven slabšímu. Tak zvaný "přirozený stav
lidí", o němž básnil a snil /jen snil, nikdy jej
neuskutečnil!/ Rousseau, je stav docela nepřirozený. Nikdy nebylo rovných lidí a nemohlo být,
protože dítě je závislé na matce, matka na lovci,
lovec na náčelníku kmene atd. Ostatně idea "přirozené rovnosti lidí vyla dávno vyvrácena exaktní
vědou, například demografickým studiem Giniho a
anthropologickým měřením lidí různých sociálních
vrstev, které podnikl Pearson, Nicefora a jiní.
Asciom rovnosti lidí a národů byl tragickým
omylem dosavadního politického myšlení. Je-li
rovnost již od přírody, nač je třeba ještě nějaké
politické práce? Jsou-li si lidé rovni, proč je
třeba "narovnávat"? I Společnost národů i Spojené
národy se dopustily onoho omylu svým prohlášením
o rovnosti všech států. Neboí papírovým prohlášením se rovnost neuskutečnila, a neuskutečněná
"rovnost" je horší než přirozená nerovnost, která
se chce pomalu napravovat.
Nejvetší zmatenost ovšem nastane, nemají-li
hesla "volnost" a "rovnost" vůbec žádná místa, a
užívá—li se jich současně, jako by byla párem
srostlých dvojčat. Nechybíme snad, činíme-li zejména Rousseaua odpovědným za toto pochybné spojení. První dvě slova hesla Francouzské revoluce
- třetí slovo "bratrství" bylo bohužel politicky
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méně dosud významné, ač mohlo být korektivem obou
předcházejících - se potírají navzájem, a pro tuto
svou rospolcenost toto heslo přineslo dalším stoletím více bojů a krve než pokoje a míru. Od Francouzské revoluce celé politické dějiny se dají převést na formuli boje mezi volností a rovností, boje, který není dodnes dobojován a jenž vědeckou
politikou mel by být konečně zastaven. Jen demagog
může slibovat lidstvu současně volnost i rovnost vědecký politik se k tomu nemá snižovat, I mezi
teoretiky je vzácnou výjimkou profesor Weyr, který
ve spise "československé právo ustavní" výslovně
praví, že "obě tato hesla jsou svou pojmovou podstatou negacemi." Věda přece musí a měla by bojovat
proti prázdným heslům, i kdyby byla sebepopulárnejší. S takovými hesly muselo bojovat lékařství, náboženství a každá nauka, od astrologie k matematice. Poněvadž se v politice s tímto fcojem setkáváme
tak málo, tím více si vážíme přesnosti myšlení F.X.
Saldy, který v I. ročníku svého "Zápisníku" doslova
napsal toto: "Ale myšlenkově soudím, je v demokraciích vnitřní rozpor: bijí se v nich dva principy
protichůdné: princip rovnosti a princip svobody.
Když svoboda, tož svoboda ke všemu, tedy i k nerovnosti, a když rovnost - tak jaká pak svoboda? To
je pak tlak a nivelizace." Ano, tlak a nivelizace,
dodáváme i my, nestojí-li ovšem rovnost až na konci velké cesty, které se říká politika.
10.
0 kvalitativním politickém vztahu
Je-li zkušenost pro všechny nauky stejná, není-li zvláštních zkušeností politických, biologických nebo fyzikálních, jsou vztahy zkušeností u
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všech, nauk různé, respektive každá naufcasi vybírá
vztahy které chce uvádět v soustavu a řad. Politika se zabývá politickými vztahy. Ptejme se nyní,
jaký je vztah, který zajímá politiku, jak je politický vztah kvalifikován.
Bůzné nauky tedy zajímají různé kvalitativní
vztahy zkušeností: matematiku například zajímá,
oc je jedna zkušenost větší než druhá, fyziku, jak
jedna druhou přitahuje nebo odpuzuje, chemii, jak
jedna druhou látkově mění, mravovědu, jak se jedna
k druhé chová atd. Myslím, že se příliš nezmýlíme,
pro hlásí me-li, že politiku zajímá, jak je jedna
zkušenost na druhé závislá nebo jak si jedna zkušenost druhou podrobuje. Nebo, jak jedna druhé
vnucuje svou vůli. Nebo prostě, jak jedna druhé
vládne. Na slově vlastně nezáleží, jde jen o to,
aby vystihlo poměr dvou lidí nebo Člověka a věci
nebo dvou věcí, kde jeden druhému nebo jedna druhé poroučí a druhý prvního poslouchá. A tento
vztah slovo "vládnout" vystihuje dobře. České
alovo "vládnout* je spřízněno se slovy "vlas tni ti"
"vlast", "vladyka« a s latinským slovem "valeo",
to je být silný, tedy se slovy, jimiž se ocitáme
ve středu politiky. Anglické slovo "rule", vzniklé z "riule", je příbuzné s latinským "regula",
"reguläre", to je zase ciniti rovným". Ostatně
všechna politická literatura se celkem shoduje
V tom, že předmětem politického myšlení jsou poměry, vztahy, vládní. A praví-li například Carl
Schmidt ve spise "Der Begriff des Politischen",
že rozlišování politické je rozlišování přítele
a nepřítele, zdá se mi, Že toto rozlišování není
příliš Slastné, poněvadž jaksi zahrazuje cestu k
pochopení vyšších a ušlechtilejších politických
závislostí a vztahů. Vztah pána k otrokovi snad
lze pojímat jako poměr k nepříteli, sotva však
s takovým rozlišováním mnoho pořídíme při zkoumání
poměru třeba lenního pána k manovi nebo demokratické vlády k občanům. A přece všude zřejmě jde o
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vztahy politické, o vztah toho, který vládne, k
tomu, nad nímž se vládne.
V politickém vztahu může být nespočetný počet osob nebo věcí, nespočetný počet zkušeností,
abychom si však tento vztah zjednodušili, omezíme
počet v politickém vztahu jsoucích zkušeností na
nutné dvě: na zkušenost, která vládne a na onu,
které je vládnuto. První a druhá mají v dějinách
i v životě nejrťlznější jména: první se říkalo a
říká například panovník, král, císař, kníže, pán,
siiltán, car, vCtdce, president, vláda, politická
koalice, lid při volbách atd» atd., druhé se říká
a říkalo otroci, poddaní, občané, Parteigenossen,
lid atd. atd. Poněvadž těchto názvů je mnoho, je
třeba se sjednotit na jediném. Není-li námitek,
budeme dále říkat zkušenosti, která vládne, vladař a oné, nad kterou se vládne, poddanost /půjdeli o věc/ nebo poddaný /půjde-li o člověka/. Usijeme-li těchto slov, budeme vždy vědět, o čem
mluvíme: dosavadní politika to nevěděla a neví.
Mluvila třeba o "občanu", nikdo nevěděl, mluví-li
o někom kdo vládne, nebo nad kým je vládnuto. Hovořila o "lidu", a zase neřekla, který konec politického vztahu se tím myslí, neboí jednou /v textu ústavy/ byl lid svrchovaným vladařem, a podruhé /v praxi/ byl služkou pro všecko. Mluvilo se o
parlamentu, jednou "dával zákony", to je - vládl,
a podruhé poslušně zvedal ruce na rozkaz skutečného vladaře. Politika nebyla dosud vědou, protože
neměla ujasněných pojmů.. Protože samy pojmy nebyly
stupni na cestě od chaosu k řádu, nýbrž prostředky
demagogie nebo aspoň matení myslí. Politické vztahy se takovými zmatenými slovy, které žádnými pojmy nebyly, nijak nekvalifikovaly, a vztahy takto
pochybně popisované nemohly sloužit vlastní kolikostní politické stavbě. Mezi vladařem a poddaností, resp. poddaným, vzniká však prvně jasně definovaný politický vztah schopný kvalifikacx dalších,
nepotírajících jedna druhou.
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11.
Stát jako politická skutečnost

To vše ovšem je jenom začátek. Nejde totiž
jen o to, aby jedna zkušenost nad druhou vládla,
nýbrž, aby ji zvládla. Nejde o to, aby vladař nad
nějakou zemí vládl, nýbrž, aby ji opravdu ovládal.
Tento rozdíl - jistě velmi praktický - dosavadní
politická nauka jako by neviděla. Rozhodně jej
neučinila středem svých úvah, ač jde o to nejdůležitější. Mezi vládou nad něčím nebo nad někým a
jeho zvládnutím je velký rozdíl. Je to rozdíl,
který zná každý jezdec na koni, každý řidič auta,
každý učitel před svou třídou. Učitel, který jen
vládne nad svými žáky, musí je stále jen okřikovat
nebo trestat, učitel, který je zvládl, může se jen
usmívat a přistoupit k vlastnímu vyučování. Rozdíl
mezi vládnutím a ovládáním je rozdíl mezi východiskem a cílem politiky, mezi vztahem kvalitativním a kvantitativním. Metoda vede politiku od vlády k zvládnutí. Odpovídá na otázku, jak se má
vládnout, aby se z chaosu vytvořila soustava, aby
se z náhod vytvořil zákon, aby se z libovůle dospělo k determinismu, v němž příčina má svůj náUsledek, a kde se ví, co bude zítra, takže se může
předpovídat a předvídat.
Toto vše nebylo dosud v politickém myšlení
dobře zdůrazněno, ač z dějin je známo, že předvídání budoucnosti patřilo od nejstarších dob k prvním povinnostem vládců. Srovnej o tom na příklad
poměry u Hettitů, jak o nich Vykládá dr. Bedřich
Hrozný ve svých "Nejstarších dějinách Přední Asie
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a Indie", srovnej křesťanskou eschatologii, srovnej také předpovědi marxistických teorií, které
způsobily jejich úspěch, protože poddaní chtějí
vědět, co a jak bude - i když později vše dopadne
jinak.
Zvládnutí je 6inění určitého vztahu kvantitativním. Jinak by bylo slovo "zvládnutí" bezobsažné. Zvládnutý vztah jako vztah kvantitativní je
vztah již změřený, v němž se nalezla již /relativní/ rovnost mezi zkušenostmi tvořícími, kdy překvapení a náhody jsou vyloučeny. Poněvadž politika
tento změřený stav dosud neznala, bývala budoucnost
pro ni zahalena a nedospěla k předpovídajícím triumfům jiných nauk - jako bylo třeba nalezení prvků
Gallina, Germanica a Skandia na miste pro ne vyhrazených v soustavě Meyer-Menděle jově nebo nalezení planety Neptuna na místě vypočítaném Leverrierem v roce 1842. I tyto "zázraky11 se zdály předtím nepochopitelné a nemožné, leč příslušné nauky
přece pokračovaly ve své cestě za opravdovou vědou.
Řekli jsme, že i politika musí směřovat k vytvoření skutečnosti, politické skutečnosti. Politická skutečnost však není nic jiného než kvantitativní politický vztah, v němž jsou si poddaní
nebo poddanosti rovni, kde je vše podřízeno zákonu /určujícímu poměr mezi poddanými/, kde konečně
vládne kausalita a kde se ví co bude zítra. Tuto
politickou skutečnost měli bychom nějak nazvat, a
můžeme ji nazývat třeba obcí, poliš, nebo podle
Macchiavelliho, jenž poprvé užil slova "stato",
prostě státem. Stát, v němž je uskutečněna rovnost
mezi poddanými, v kterém je uskutečněna relativní
politická rovnost, je nám politickou zkušeností.
Domníváme se, Že tato pros t T definice státu říká
více než definice dosavadní, z nichž některé byly
tak hrubě nevědecké, že stát definovaly jako "nějaký kus vnějšího světa" /Pražák: "Rakouské právo
ústavní", část první, 1900/. Politika jato část
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vědy, jdoucí za vytvořením skutečnosti, musí pracovat na zbudování státu. Teprve stát je něco skutečného v politice, všechno ostatní je jen příprava k
němu. Nedospela-li určitá politika k státu, je celé její úsilí marné.
Dosavadní politická nauka se obírala spíše
jednotlivými historickými formami států., nikoliv
podstatou státu. Pro vědeckou politiku musí být zpocátku jedno, dospěje-li se k státu vládou všech,
nebo vládou "nejlepších", nebo vládou jednoho. Cílem politické vědy nesmí být monarchie, aristokracie nebo demokracie, nýbrž stát. Všechny tyto a podobné názvy forem vlád jsou jenom metodami k vlastnímu cíli. A ona forma je dobrá, která nejrychleji
a nejpřímejší a nejsnadnejŠí /na příklad nejméně
krvavou/ cestou vede k státu. Ve vědě vždy účel
světí prostředky - v tom měl pravdu Macchiavelli.
Neporozumnel však vůbec podstatě státu - jak ještě
dále uvidíme. Kdyby býval porozumněl, užil by jiných prostředků, k jeho vybudování.
Dosavadní definice státu jeví. dosavadní pojmovou nespořádanost politického myšlení. Některým
pojem státu splývá s pojmem vladaře, jiným se součtem vladaře s poddanými, jiným konečně s nedokonalým kvalitativním vztahem. Dobré a více říkající
definice státu jsou řídké. Je zajímavo, že nejlepší definici státu podává podle mého mínění historik Ernst Tröltsch v kapitole o "Podstatě moderního ducha" definuje stát jako "racionální prozřetelnost tohoto světa na místě iracionální prozřetelnosti božské". Tento autor aspoň dobře postihl racionalitu, to je změřenost státu, jako jeho podstatný rys.
Vytvořením státu končí veškerá politická činnost — vše ostatní je jen správa, administrativa,
nikoliv politika. Každá nauka končí dosažením svého cíle — jako končí každá cesta. William Morris
ve svých "Novinkách z Utopie" dostane na svou otázku, jak si obyvatelé Utopie vedou, pokud se týče
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politiky, od Šťastného obyvatele tohoto státu,
velkou odpověcl; "Odpovím krátce na vaši otázku,
že jsme v tom směru s politikou velmi dobře - my
totiž žádnou nemáme." Poněvadž už dospěli - nezapomenule, že jsme v Utopii - na samý konec vědeckého politického poznání.

12.

Politika - nikoliv státověda

Naši nauku jsme nazvali politikou, to je názvem, kterého užívají románské a anglosaské národy
/science politique, scienza politica, political
science, politics atd./, a nikoliv státovědou
/Staatslehre, Staats Wissenschaft/, jak ji nazývají
Němci, Zdá se sice, že tvůrcem názvu "všeobecná
stá to věda" je Holanďan Ulrich Huber, který ho užil
ve své knize "Nova disciplina iuris publici universalis", nicméně Němci jej převzali za svůj,
snad proto, Že právě jim nenapadlo, že věda má
právo a povinnost stát tvořit - nejen se již existujícímu uctivě klanět. Politikou již fiekové nazývali budování "Poliš" , tak se na ni díval i Aristoteles a jiní budovatelé antických politických
systémů. "Státověda* již podle svého názvu přichází už k něčemu hotovému - aby stavbu bud chválila,
nebo haněla. Věda však je budovatelstvím, a nikoliv jen kritikou.
Státověda jako veda o státě, a nikoliv o tvoření státu, opravdu může být jen vědou popisnou.
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popisuje-li však minulé nebo přítomné státy, Čím
se lisí od chronografie Si dějepisu? Oby Seině chce
srovnávat státy jen podle určitých analogií a dospívá jen k nalezení určitých "typů". Aby je nalezla musí obyčejně mnoho států vůbec vyloučit,
omezit se jen na státy určité doby nebo zemědílu
atd. Srovnej třeba Jellinkovu "Všeobecnou státovedu. Hledání typů a analogií je práce marná:
Francie Ludvika XIU, Prusko Bedřicha Viléma III.
a Rusko Alexandra III. byly stejně absolutistickými monarchiemi, politicky vsak byly zcela rozdílné. Každý stát jako výsledek určité politické cesty a metody je něco sui generis, něco jedinečného
a neopakovatelného. Je to kvantitativní soustava,
která k jiné a jinak vzniklé kvantitativní soustavě je v poměru iracionálním, takže je nelze navzájem srovnávat, kdyby se mohly měřit stejnou mírou
- pak by však to nebyly různé státy, nýbrž stát
jeden. Proto státovědné analogie a typy jsou vědecky zcela neplodné. Žádná nauka nesrovnává
výsledky své práce, nýbrž je buduje ze svých pozorovatelných vztahů. Dosavadní srovnávací a typizaČnl "metody" státovědy svádějí ke Škodlivému
a nevědeckému přenášení institucí jinde vytvořených na zkušenosti a náhody jiné, které si Žádají vlastního zkrocení a vlastní organisace. Tyto
"metody" svádějí k přenášení celých ústav, to je
základních zákonů, na poměry, z kterých nevyrostly a na které se nehodí. Tím vzniká i prohlašováni různých institucí a zákonů za absolutně dobré
nebo špatné, což je vrchol nevědečkosti. Vrcholem
nevědeckosti jsou například hádky o /absolutní/
hodnotě monarchie nebo demokracie atd. Což pak
třeba ve fyzice smíme mluvit o zákonech dobrých a
Špatných, a pak ty dobré přenášet na jiné zkušenosti? Zákon bučí. platí, nebo neplatí. A pak to není žádný zákon.
Politika se obyčejně definuje jako nauka o
dosaženi určitých státních účelů. Srovnej napři-
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klad;Hötzendorf "Principien der Politik" nebo
Schäffel "Über den wissenschaftlichen Begriff der
Politik". Ano, proč však neříci přímo, že politika směřuje k budování státu? A tu správně říká Jellinek, že politika je veda» která se nese k budoucnosti, kdežto státověda je nauka o tom, co je
nebo co bylo.
Někdy se zavrhuje název "politika", protože
má povahu stranickou. Stranická povaha však by nebyla chybou, kdyby to byla "strana" správná, to je
vědecká. Politice jde o vybudování politické skutečnosti, tedy vždy něčeho, co dosud není. Nebo co
není ještě dokonalé. Vědecká politika stráni dokonalejšímu státu.

13.

Splynutí teorie a praxe ve vedecké_politice

V politice byl rozdíl mezi tak zvanou politickou teorií a praxí nezdravě vystupňován v protivu,
která nemá obdobu u jiných nauk. Například v chemii je tak zvaná teoretická práce jistě vysoce
praktická, a vlastní rozdíl zde tkví jen v tom, že
teoretická práce hledá nové, praktická užívá nalezeného. Politik buduje stát již mluví na schůzích, nebo o politice píše. I psaní může být praktické, i mluvení na schůzích hrozně nepraktické.
Masaryk měl pravdu, když řekl: "Je-li někdy rozpor
mesi teorií a praxí, pak je někde chyba; buä je
špatná ta teorie, nebo praxe, Často obojí."
A vskutku, podíváme-li se na dějiny politic-
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kého myšlení a konání, vidíme, že nebylo žádného
politického spisovatele, hodného tohoto jména,
který by současně nebyl politikem praktickým třeba po své smrti, Platon a Aristoteles mají
ještě dnes veliký vliv na politiku, stejně Lorenzo de Medici, Macchiavelli, Hobbes, Pufendorf,
Thomas, Wolf, Kant a Palacký« Je zbytečno hromadit příklady - u všech politických spisovatelů
bylo vědecké jen to, co již bylo nebo ještě bude
uskutečněno, Monoho politických spisů bylo politickým činem, vizme spisy Prancklinovy, Marxovy,
Churchillovy atd.
fiíká se, že teoretičtí političtí spisovatelé
hledají - jako Platon - jen ideální stát. Kdy se
však konečně pochopí, že jedině uskutečňování ideálu je praktické?
X tak zvaná vědecké teorie musí řešit praktické otázky, musí měřit zkušenosti, které existují, a ani nemůže měřit neexistující. I dívání
se a pozorováni je částí Činu.

14.

Předmětem politiky není jen člověk

Politika se obyčejně řadí v obor tak zvaných
věd duchových a v nich zase do souboru věd společenských neboli sociálních. Rickert ji zase umísťuje do věd "kulturních*1. K tomuto zařazování došlo proto, že se jen člověk pokládal za předmět
politiky, a to jen po své "duchové" stránce. X
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stát a jiné politické pojmy se podle toho definují. Jellinek například definuje stát jako "na ohraničené Části usedlé, vládnoucí mocí nadané a jí
k jednotě sloučené množství lidí". Takových názorů,
je hodně, pokřivují však pravý obraz politiky.
Čtenáři předchozích stránek musí být jasno,
že předmětem vědecké politiky nemůže býti jen člověk, nýbrž i zvíře, kapitály, továrny, peníze,
zbraně, pozemky a všechny jiné věci. Vždyí i státu
se někdy říká "země", cos vzniklo zdůrazněním důležitosti pozemkového vlastnictví v politice. Nejen člověk, nýbrž každá zkušenost může býti předmětem politiky - pokud jsou v politickém vztahu.
Předmětem politiky je zkušenost, nad kterou se
vládne, a je zcela jedno, jak se jí jinak v nepolitickém Životě říká. Samozřejmě do "zkušeností"
zahrnujeme i dějiny národů, i události a děje. Nejsou ty již nyní předmětem statistického šetření?
/Neho dy, sňatky, a td./
V dnešní politické literatuře se věnuje mnoho
stránek vlivu území, podnebí;rozdělení půdy atd. na
politiku. Ratzel vymyslil celou novou nauku —
anthropogeografii. Vždy se tušilo, že člověk není
jediným předmětem politiky. Cicero i Locke prohlásili mcajetkový řád za veledůležitý v politice.
Jellinek přiznává, že k státu patří nejen obyvatelé, nýbrž i území, na kterém žijí. Adam Müller v
"Elemente der Staatskunst" neurčitě přiznal, že
stát je totalitou lidských záležitostí". Y teorii
správního práva se dělívají správní akty na akty
in personam a in rem. Mluví se o "osobním a uzeirtním základu obcí" /viz například Hoetzel "československé správní právo"/» To všechno se přiznává,
avšak vždy se věci zatahují do politiky jaksi jen
nepřímo, jako přívěsky člověka, místo aby se jim
nesmlouvavě přiřkla politická kvalita poddanosti
a někdy také vladaře. /Zlato!/ Předmětem
politiky je nejen "duch", nýbrž i "hmota", a není
správné zařazovat politiku do věd "duchových" —
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již proto ne, že žádné "neduchové" neexistují.
Někdy se politika řadí do věd sociálních., společenských a pokládá se za část sociologie. Domníváme se, že "bude nutno přezkoumat i názor, že stát
je zjevem společenským. Bude nutno rozhodnout, zda
vytvoření státu není spíše zničením existující
společnosti, která přece je vždy založena na spoustě konvencí, to je nerovností. Není. "společnost"
vždy protiváhou státu, jeho popřením, jeho oposici? Politika přece "přirozené" společnosti /rodinu, kmen atd./ spíše boří, než aby se s nimi spojovala* Silný stát i v minulosti vyrůstal na troskách společnosti hospodářských, náboženských, obchodních atd. Zařadění politiky do sociologie říká přece, že stát je jen jedinou formou společnosti, cos je ovšem omyl podstatný. I spojování národa se státem, tvrzení, že národ je nositelem státnosti, pře o tom, zda byl dříve stát než národ
/historie nás učí, že byl dříve francouzský stát
než francouzský národ/, způsobuje neblahé spleteni v politickém myšlení a vyhání vědu z politiky.

15.

0 nešťastném rozdělování věd
přírodních a duchových

Ačkoliv nikdo dosud nedovedl přesně rozlišit
vědy tak zvané přírodní a duchové resp. sociologické, přece se tento rozdíl Často zdůrazňuje, patrně proto, aby se obešlo aplikování obecné vědecké metody na tu či onu naulcu. Trvá se na tomto
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rozdílu, ačkoliv kontinuitní princip nutí rozšířit duševno na všechny žijíci organismy, ačkoliv
se učí o relativitě psychologického času, ačkoliv
jsou napsány knihy o psychologii rostlin, ačkoliv
je známjbylozoismus Schopenhauerův, panpsychismus
modernějších mysli telit a všecka učení o pararelismu duševního a tělesného, a ačkoliv obě prý rozdělené "říše11 mají svého jediného Tvůrce.
Důvody, jimiž se takový zásadní rozdíl obou
skupin věd konstruuje, jsou liché a spočívají na
klamných a dávno vyvrácených tvrzeních. Zmiňme se
jen o ne jdůleŽitě jších: tvrdí se například /ovšem
jen sociology - Menger, Schmoller, Windelband, Engels atd./, že přírodní vědy vždy se liší od sociálních tím, že v přírodních vědách může být jednotlivý přírodní děj a jedinec pokládán za představitele svého druhu, což prý u kulturních jedinců
možno není. Zapomíná se, že ani v přírodě nenalezneme dvou stejných jedinců - máme-li dostatečně
silný drobnohled, abychom rozdíly viděli. A krátkozrakému i lidé se zase podobají jako vejce
vejci. Rozmanitost forem /a "duševního" života?/
není u motýlů menší než u lidí. X přírodověda si
musí pracně vytvořit své typy, druhy, třídy atd.,
a to tak uměle a obtížně/ například při bádání
bakteriologickém, jako to někdy činí sociologie.
Jiný omyl jsme již odmítli, respektive celým
svým dílem odmítneme: totiž tvrzení, Že na rozdíl
od věd přírodních nelze ve vědách duchových / a
sociologických/ měřit - tvrzení, které se stále
a stále opakuje, ač každý ví, Že i v těchto vědách se soudí, hodnotí atd., což jsou jen jiná
jména pro pojem "měření". Měřilo-li se v těchto
vědách dosud špatně a nevědecky, neznamená to
ještě, že se v budoucnu v tomto směru nemůžeme
neučit lepšímu.
Někdy se zase tvrdí, že neživá příroda nemá
smyslu a že jen prostě existuje, kdežto například
stát je vytvořen uměle a smysl má. Oč výše proti
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tomuto pojetí stojí mínění Aristotelovo, který na
několika místech prohlašuje, ze všechno na světě
má smysl. /A co Zeilhard de Chardin, abychom jmenovali někoho modernějšího?/ A co znamená ono stavění "umělého" proti "neumelému" ? Není Planckova
konstanta ve fysice tak umělá jako to, čemu se říká stát? Takhle bychom se daleko nedostali: musíme
konečně vědět, že umělé jsou všecky výsledky vědy
a "neumělé" jsou náhody, z nichž veda vychází.
Wilhelm Windelband /"Geschichte und Naturwis sense haf t"/ zase říká, že přírodověda přírodní
fakt vysvětluje, kdežto duchovní vědy svá fakta
jen hodnotí. A tento rozdíl již dávno neodpovídá
moderním názorům v přírodních vědách, neboí důraz,
který novější bádání klade na pozorovatele, a vůbec celá moderní teorie vědeckého pokusu, mění
vlastně každé rádoby vysvětlení v "pouhé" hodnocení, to je v měření.
Zdá se, že první, kdo počal stavět přírodovědu proti vědám duchovým /toto jméno je patrně
od Hege la/ byl Wilhelm Dilthey ve své "Einleitung
in die Geistes-Wissenschaften", která vyšla v roce 1883. Po něm rozdělení převzali Springer, Hugo
Míinsterberger a všichni ostatní. Dříve tomu tak
nebylo. Velcí političtí myslitelé v minulosti bývali také dobrými znalci přírodních věd. Platon,
Aristoteles, Mac c hi ave H i , Hobbes, Kant a jiní
vždy uplatňovali vše, co nalezli v jedné nauce i
v nauce druhé. I modernější myšlenky přírodovědecké měly vždy a mají odezvu v politice - Darwin je také politický spisovatel. A přece je jisto, že moderní politická veda se málo nebo nic
nenaučila od přírodovědy, která jde velikými kroky kupředu. Přírodověda udělala v posledních desetiletích takový skok a prošla takovou revolucí,
že její vymoženosti musí brzy mít vliv i na politi skou vedu. Nestalo-li se to již dávno, je to
proto, že političtí myslitelé o revoluci moderní
přírodovědy nic důkladného nevědí. Snad proto si
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myslí, že jsou politickými odborníky. Toto pový—
šenecké odbornic tví, tak nové v moderní době a
tak obecné, je Škodlivé právě pro nauku, která
kulhá za naukami přírodními, a je neposlední příčinou jejího očividného úpadku. Tisíckrát pravdu
mají ti /Ortega y G-asset, Carrel, Huizinga/, kteří nepřestávají ve svých dílech varovat před nezdravým odbornictvím, které stále hlouběji vykopává příkop mezi filosofií a odbornými naukami a
mezi vědou přírodní a duchovou. Aby mi bylo rozuměno: rozhodně se nedomnívám, že filosofie a jiné
duchové vědy mají být jen nějakým výtažkem nebo
sumou přírodních věd - právě naopak, myslím, že
by filosofie měla proniknout přírodovědu i ony,
kteří v ní pracují.
Je pravda, že se již děly mnohé pokusy převést přírodovědecká učení do politiky. První
Schleiermacher v "Die Lehre vom Staat" žádal "fysiologii státu". Jindřich Leo tuto fysiologii nastínil ve svých "Studien und Skizzen zu einer Naturlehre des Staates". K.S.Zachariae ve "Vierzig
Bücher vom Staate" předeslal nauku o fysiologii
státu obecné politické nauce. To všechno jsou
však pokusy nedostatečné, které se spokojují jen
povrchním sblížením nauk, o které jde, zapomínajíce, Že politické nauce lze pomoci jen úplnou její přestavbou zvnitřku.
Politika nrlže se dnes mnoho poučit z přírodních nauk už také proto, že se ony v posledních
desetiletích hodně přiblížily k vědám duchovým.
TJvědomíme-li si, že dnešní fyzikální "zákony" jsou
zákony statistické, že fyzika úplně ztratila svťtj
mechanický ráz /srovnej Prank "Das Ende der mechanischen Fysik"/, dovídáme-li se, že helsinfordský
filosof Hermann Freiedmann ve spise "Die Welt der
Formen" činí nikoliv biologii zvláštní kapitolou
fyziky, nýbrž naopak fyziku zvláštní kapitolou
biologie, konstatujeme-li, že moderní fyzika si
musí vědět rady s elektrony, které "mají svobodnou
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vůli", po tom všem vidíme, ze veliký příkop mezi
vědami přírodními a politikou je příkop uměle vyházený, který čeká na své zasypání.
Co je konec konců "příroda*1 a co je "duch"?
Není příroda jen jiný název pro "zkušenost" a duch
jiný název pro "skutečnost", to je pro zkušenost
uspořádanou duchem člověka? Ani přírodověda se u
zkušenosti nezastavuje, nýbrž jde po cestě metody
a vdechuje zkušenostem ducha tím, že je řadí v
soustavu* Celý kulturní systém je založen na myšlence vývoje od přírody k něčemu vyššímu, k něčemu, co už Ernst Troeltsch nazývá sférou milosti.
/Die Socialphilosophien des Christentums./

16.

Politické chyby historismu

Myslím, že německá historická Škola právní
a po ní i historická Škola národohospodářská jsou
odpovědny za zavedení tak zvaného historického
způsobu bádání i v politice, vycházejíce z předpokladu, že dnešní stav nelze poznat a vysvětlit
bez znalosti dějin. Tento způsob myšlení ovšem
souvisí s vítězstvím evolučního myšlení v celé vědě»
Co činí tato "historická metoda", která ovšem
— jak hned můžeme říci — pravou vědeckou metodou
není? Nečiní nic jiného, než že nám klade před oči všechny možné zkušenosti, s nimiž se lidstvo
v minulosti setkalo. Je v základech humanistického volání "ad fontes", které není než voláním k
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návratu ke starým zkušenostem, které tu již jednou byly a na které se zapomíná. Jestliže historie zkušenosti nedosti uvědomělé znovu připomene,
jistě je nesmírně důležitá - i pro politiku. Není
to však vědecká metoda a nemůže být náhradou za
takovou metodu, jako nemůže nahradit stavitele
dělník, který ke stavbě vozí potřebný materiál.
Podle Hering-Semoschovy hypothesy /srovnej
ze jména: Hering
" • i «Das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organischen Materie"/ není
dědičnost nic jiného než fixovaná pameí. Proto historismus, který také není nic jiného než zdůrazňováním paměti, podporuje v politice vše dědičné a
konservativní. Jeho největší nebezpečí tkví v tom,
Že staré zkušenosti připisuje větší význam než
zkušenosti nové, ač zkušenost je zkušeností, aí je
včerejší nebo dnešní. Historismus se dopouští stejné chyby jako modernismus a pokrokářství s*fcůj co
stůj, které odsuzuje zkušenost starou jen proto,
že se dnes o ní nepíše v novinách. Zkušenost však
nepodléhá Času, není v podstatě ani stará, ani nová, naopak sama Čas - psychologický, fysikální i
politický - vytváří. Existuje zkušenost času, nikoliv Čas zkušenosti.
Historismus, který se prohlašuje za samostatnou vědeckou metodu, dopouští se tragické chyby:
zaměňuje zkušenost se skutečností. Pokládá starou
zkušenost za skutečnost proto, že je stará. Stará
zkušenost je však tak málo skutečností jako zkušenost nová - nebyla-li zpracována vědeckou metodou.
Politika takovým nezdravým historismem postižená
buS vůbec resignuje na veškerou výstavbu - vždyí
prý skutečnost existuje, vše je hotovo, anebo začne "stavět" se skutečnostmi, které se však naprosto nehodí za stavivo. Například dějinné skutečnosti politické, státy, se nehodí ke stavbě státu nového. Přejímání institucí, ústav a zákonů odjinud
přinesených a pro jiné poměry organizovaných, to
bývá obyčejně hřích historismu, který se povýšil
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na vědeckou metodu. A je to jedno, zda se tyto politické skutečnosti přejímají "kriticky" nebo nekriticky: každé přejímání je nevědecké a je špatným lékem tenkrát, když přítomnost není schopna
k nějaké politické skutečnosti dospět. Tehdy se
přimyká k starým zkušenostem, prohlašuje je za
skutečnosti dané a neměnné. Skutečnosti, a zejména skutečnosti politické, jsou výsledkem vědecké
politické práce - není-li jí, zůstává chaos a máme daleko k spravedlnosti. Jedno je jisté: Čím
dějiny lidstva jsou delší a čím bude zkušeností
více, tím důležitější bude věda* aby v nich udělala pořádek, aby je spoutala v soustavu, aby
z nich vytvořila skutečnost, hmatatelnou skutečnost bez vnitřních rozporů, a antimonií. Historikové dělají politiku těžší a obtížnější. Vynález
tisku, rozhlasu, televize, politiku nesmírně ztížil. Proto existuje tolik proudů, které revolučně
odhazují všechen historismus a všechny zkušenosti
minulé, aby si politický úkol usnadnily. Je to
počínání ovšem pošetilé, neboí nezvládnuté zkušenosti se do politiky dříve nebo později vracejí
- někdy, když se to Čeká nejméně.
Proto je šíastným zjevem, když historik Palacký, který má zkušenosti minulé, se stane politikem, a když minulost i přítomnost zpracuje v
novou a lepší soustavu. Horší je, když politik
začne psát dějiny ....
Na dějiny se někteří dívali jako na přírodovědecký pokus /Darwin, Marx/, jiní jako na romanopisectví /Hegel/. Dějiny jsou však vpravdě dějinami svobodné vůle, a proto i dějinami hříchů
a omylů. Už proto mohou být jen východiskem cesty
za politickým poznáním. Politika musí tyto omyly
odstranit, politika imisí dějiny překonat, zvítězit nad nimi": musí zvítězit nad minulostí a nahradit ji dlouhou přítomností. A politik bude
patřit sám do historie jen tehdy, učiní-li něco
nehistorického, něco, co v historii dosud nebylo.
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Dovolávání se historického práva je známkou malosti v politice. Velcí politici historii tvoří.
Tato studie chce renesanci v politice. Každá
renesance šla k tomu nejstaršímu, co bylo k disposici, k antice, k nejstarším národním tradicím,
V tomto smyslu, ale jen v tomto smyslu, byla každá renesance milovnicí historie. I politická renesance miluje historii, nezaměňuje ji však nikdy za vědeckou metodu.

17»

Stát a právo

Jaký je vlastně poměr mezi politikou a právem? Kam zařadíme právo, na který lísek vědecké
cesty?
Mnoho teorií - a můžeme snad říci právních
teorií, tvrdí, že právo bylo před státem. Jaké
však právo? Právo státu jiného, státu v dějinách
předcházejícího? Jaké právo bylo v tomto případě
před prvním státem? Jistě ne ono, které po vzniku státu ve státě platí. A na tom záleží. Právo
nevytváří stát, právo nediktuje, jak má vypadat
politika, naopak politika urguje, jak má vypadat
právo. Politika je normotvorná, právo je jen její
plod, politika právní normu nebo normy formuluje.
Vizme dějiny i svět kolem sebe.
Političtí myslitelé se zabývali i otázkou,
zda moc je z práva, či zda právo je z moci. Otázka je zásadně chybná, je to otázka sofistická,
aby se dokázalo, Že právo je před politikou.
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Předně moc je snad určitý politický pojem, jak
dále uvidíme, moc a politika je však dvojí. Kdo
má moc, ještě není a nemusí být politik. Ten, kdo
má moc, ještě nevytvořil žádnou politickou skutečnost, a proto ještě nevytvořil ani žádné právo, žádnou právní normu. A užívá-li kdo své moci
bez státu a vně státu, je to prostě násilník, který nemá s politikou nic společného. A Spengler není politik, nýbrž nacista, tvrdí-li, že "Recht
ist das Eigentum der Mächtigen". Otázka, zda je
dříve moc, či právo, je otázkou zcela různící se
od otázky, zda je dříve politická skutečnost, nebo
právo. A i tato otázka si žádá jen jednu odpověď:
stát a právo jsou současné, nelze si je představit jedno bez druhého. Politická skutečnost je
prostě právním stavem, v němž se z poddaných stávají občané, v němž se z moci, z privilegií a výsad stávají práva, práva osobní i majetková.
Právo je něco kvantitativního. Kdo se nakloní nad podstatou a smyslem práva a každé jeho
normy, každého zákona, zjistí, Že jde v něm o matematickou rovnici nebo poučku. Že právo klade
znaménko rovnosti mezi vinou a trestem, mezi službou a úplatou za ni, mezi dvěma osobami i věcmi.
Proto právo provází politickou skutečnost, která
je krvant i ta ti vnl. Právo je jen jméno politické
kvantity, politické spravedlnosti. Je výsledkem
vytvoření politické skutečnosti, to je státu.
Právo je nad politikou jenom v tom smyslu, že tam
kde je právo, již politika vytvořila stát, a proto do práva již nemluví a mluvit nemá. Vědecká
politická metoda vede k právu, není k němu jiné
cesty. "Právo" jinak vytvořené je násilí nebo libovůle.
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18.

Cesta k Utopii

Tato studie ch.ce položit několik zásadních a
závažných otázek týkajících se nauky, kterou jsme
nazvali politikou. Každý, kdo klade otázky, musí
však více nebo méně pevně stát v určitém bodě, v
určité základně. Jinak by ani odpovědi na jeho otázky neměly smysl. Tento úvod měl ukázat, na jaké základně stojíme, z jakého hlediska své otázky
- a můžeme říci své politické otázky - budeme házet jako lasa po utíkajících problémech.
To, čemu se obyčejně říká "příroda", je souhrn chaotických a náhodných zkušeností, které nepředvídatelně postupují proti člověku, který chce
dobýt klidu nebo - politicky mluveno - míru. Člověk žije ve světě protikladů - již Aristoteles
přímo definoval zkušenost jako schopnost chápat
rozdíly. Henri Poincaré ukázal, že žkušenostní data se nám jeví jako velká serie rozporů, a protikladů, ukázal, jak třeba předmět A, těžký 10 gramů
nemůžeme v ruce rozlišit od předmětu B těžkého 11
gramů, ač naše ruka rozlišuje dobře předmět A od
předmětu C, vážícího 12 gramů. Podle Poincarého je
možno hrubé výsledky zkušenosti - rozuměj hrubé
zkušenosti — vyjádřit těmito vztahy:
A = B,

B= C,

A<C,

což nazývá formulí tak zvaného "continue physique",
které je, jak patrno, plné vnitřních rozporů. Tento rozpor nutí vědu hledat a tvořit tak zvané
"continue mathématique", v němž by se tyto rozpory
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potlačily resp. vysvětlily, a tím vyloučily. Uvědorome si zde, ze formule "continue physique"
je současně formulí celé "přírody", hledání a
tvoření "continue mathématique" je jen jiným pojmenováním vSdecké metody, je cestou za poznáním,
které je poznáním proto, se vnitřních rozporů, nemá. Cesta za poznáním, za ideálním řádem, je sice
nekonečná, je však též jednosměrná a její směr je
dán vsunováním resp. interkalací stále většího
počtu /kontrolních/ zkušeností. Na konci této
cesty leží dokonalý obraz světa, vědecká skutečnost, prostá jakýchkoliv protikladů, skutečnost,
kterou Poincaré jmenuje "continue mathématique".
Cesta vědy, cesta k řádu "bez protikladů nemá
konce na tomto světě. Cesta politiky však konec
mít může a politikové si toho konce mají přát.
Jako lékař si má přát, aby lidé byli tak zdraví,
že lékařská věda bude zbytečná. Tam, kde končí
cesta politiky, tam, kde politika se rozplyne v
jiné nauce, leží politická skutečnost, ideální
stát, Utopie, v níž si všichni občané budou rovni a kde bude konec všech politických rozporů i když tam jistě ještě budou existovat rozpory
jiné, nepolitické.
Politická skutečnost, stát, není něco libovolného, nelze vytvořit vědecký /dokonalý/ stát
na jednom místě a ze stejných zkušeností vícekráte. Stát pro každou dobu a pro každý národ je
jen jeden - a ne jiný. Mezi danými zkušenostmi
je možná jen jedna rovnováha, jen jedna harmonie.
Mezi určitými lidmi jen jedna politická rovnost,
dvoříce Utopii, dokonalý stát, zároveň ho hledáme. Nominal!sté o skutečnosti říkají, že je stvořená, realisté, že je nalezená. Nestvoříme ji
však, dokud jsme ji nenalezli jako jedině nutnou,
a nenalezneme ji, dokud ji nevytvoříme z toho, co
máme.. Ve vědě realismus i nominalismus si podávají ruce.
Podávají si ruce i v politice. Dokonalý stát
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je stát nutný, jeho ústava je tak nutná jako "přírodní" zákon. Bez víry v tuto nutnost, bez víry v
jedinečnost Utopie, není politika možná jako veda.
Je to jediná víra, kterou empirická politika předpokládá a kterou sdílí se vší ostatní vedou: v í m
v uniformitu a jednoduchost, víru v harmonii a
božský řád světa. "Vždyí v každém oboru je nutné"
učí Platon v "Zákonech", aby mistr, i když vyrábí
sebenepatrnější věc, hotovil dílo souhlasné samo
v sobě." Podle tohoto nutného vnitřního souhlasu
poznáte dílo Mistra, který stvořil svět - a státníka v politice.
- 0 -
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Otázky razící cestu k politickému poznání

19.

Zkušenost v politice

Může mít politika svůj základ a své východisko ve zkušenosti a jen ve zkušenosti?
Zdá se, že odpověčí může být kladná. I v dosavadní politice je mnoho empirie. Vládne se se
zkušenostmi a podle zkušeností. Od vladaře se žádá, aby byl nejen moudrý, nýbrž i zkušený, aby
mnoho znal a mnoho prožil. Žádný panovník a žádná ideologie nechce vládnout podle zkušenosti,
všichni se jí dovolávali a dovolávají. Vladaři
mívali k ruce radu starších, to je zkušenějších.
Chtěli mít k disposici více zkušeností. To je
vlastní smysl stolní společnosti krále Artuše
přes všecky poradní sbory a komise až k mozkovým
trustům
/harvardských profesorů/ amerických
presidentů. Úřady slyší svědky a znalce - srovnejme například úlohu ták zvaných pamětníků ve
správním řízení -, před soudem má přisahající
mluvit "pravdu*1, to je vypovídat podle zkušenosti. V příkladech bychom mohli pokračovat, abychom
dokázali, Že politika je empirickou vědou.
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Politika, jak jsme si už drive řekli, užívá
všech zkušeností, nesmí a priori vyloučit žádnou.
Nesmí vyloučit ani zkušenosti nejnovější, ani nej
starší. Tak zvané "historické zkušenosti", nasbírané určitou společností v průběhu věků, jsou pro
ni zvláŠÍ důležité, jsou politickými "prameny".
Takové "historické zkušenosti" mohou být ověřené
všemi možnými způsoby, leč nejdůležitější jsou ty
které nepotřebují ověření a jimž se věří jako zku
šenostem právě viděným nebo slyšeným. Jsou to oby
čejne kolektivní zkušenosti kmene, rasy nebo náro
da, zkušenosti sdělované ústním podáním, literátu
rou, uměním, náboženstvím a všemi možnými ideologiemi, jsou to staré i moderní báje a mythy, jsou
to stará i moderní hesla a symboly, vlajky a znaky, politické stylizace zvířat /orlů, lvů/ i rost
lin /lilií, růží/, které úspěšná politika musí na
své cestě za politickou zkušeností brát na potaz,
nechce-li se prohřešit - na svém empirismu. Neboí
právě vědecká politika velí všechny tyto symboly,
myty a hesla po právu mít za zkušenosti, což znamená, že všechny nutno zpracovat politickou metodou, že všecky nutno pokládat za stavivo politické skutečnosti.
To vše však neznamená, že politika má být
slepeninou bájí, mythů a hesel. Ano, dějiny politického myšlení byly dějinami politických mythů,
avšak jednou z příčin, proč tomu tak bylo, byla
lenost politiků existující mythy uznat za zkušenost, to je za východisko své práce, čímž se stalo, že se pak objevily jako výsledky politiky,
což ovšem je tragický návrat k východisku politic
ké práce. Již jsme si řekli, že politické mythy,
vyhozené bez zpracování okny, se vracejí dveřmi.
Jinými slovy, aby politické báchorky, mythy, hesla, atd. /mythus neomylnosti lidové většiny, mythus neomylnosti vůdce, mythus původní rovnosti
všech lidí atd./ neměly v budoucnosti neblahý
vliv na politiku a na výsledek její práce, na
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stát a jeho právní řád, nutno se s nimi vyrovnat
hned na počátku politické cesty.
Mnoho politických spisovatelů, mythy a hesla
uznávalo za veledůležité v politice. V tom má
pravdu například Georg Sorel, autor "Reflections
sur la violance". Nikdo vsak z nich dosud neviděl
prosté konglomeráty zkušeností, které vědecká metoda musí rozplést, a nikoliv zahodit. Přehlížením se tyto gordické uzly nerozpletou.
Nerozpletené uzly zkušenosti zůstávají pak
cizím tělesem v těle politiky. Podobají se nestrávené potravě, která "brání zažívání. Jsou plny protikladů - jako ono heslo Francouzské revoluce
"Volnost, rovnost, bratrství" - jsou to překážky
na cestě k politické skutečnosti. A co víc: brání
pokračovat v této cestě, protože svými protimluvy
podporují lenost v politickém myšlení, které chybí demagogům a davům. Demagogové a nemyslící davy
totiž milují protimluvy točící se v kruhu. Nemají
proto nejnesmyslnějsi programy politických stran
nejvetší úspěch? Nechtějí programy všech politických stran větší příjmy a menší daně? Tajemství
úspěchu politických mythů a neověřených hesel
tkví jednak v tom, že je to kolektivní zkušenost,
jednak v tom, že jsou bez práce a bez bolesti
myšlení - a to se lidem obyčejně nejvíce zamlouvá
- prohlašovány za politické skutečnosti, ač neprošly namahavou cestou vědy. Věří se jim jako něčemu
dokázanému, ač nic dokázáno nebylo. Jsou autoritou, která není plodem myšlení, nýbrž myšlenkové
lenosti.
Politické mythy a hesla jsou zkušenosti, avšak zkušenosti Poincaréova fyzického kontinua,
které se však podvodně prohlašuje za kontinuum matematické, to je kontinuum prosté protikladů. Jejich vláda v takzvané politické vědě je vláda patologického empirismu. Podobají se mythu absolutního prostoru z Času staré fyziky, který se uznával za apriorní pravdu, ač se později objevil jen
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spleteninou protikladů. Moderní fyzika svou obecnou teorií relativity a nalezením konstanty rychlosti světla mnoho protikladů odstranila a pokročila na cestě vědecké metody k poznání. Zda nemusí politická věda udělat a dělat totéž? Zda nemusí mnohé politické mythy a hesla rozplést? Zda
nemusí jiné, dávno odložené, znovu hodit do kadlubu vědeckého myšlení, aby později nebyly těžkými kameny a překážkami na vědecké cestě?
Politické mythy, hesla, ideologie, symboly a
všecko ostatní, čemu se politika ve for/mě národních tradic, praporů, písní a nrrtvých velikánů,
klaní, jsou veledůležitými politickými zkušenostmi. Nejsou však nic více - a nic více být nesmějí.

20.
Racionalita a iracionalita v politice

Mnoho politických spisovatelů, zejména modernějších, poukázalo a poukazuje na iracionalitu politického myšlení. Na příklad Le Bon ve své
"Psychologie des foules" zajímavě vykládá, jak a
proč se davy dávají vést a ovlivňovat iracionálními politickými myšlenkami, a po něm to opakovalo mnoho politických spisovatelů, všech možných
politických směrů a ideologií. V novější době
jsou známa díla Viffreda Pare ta, a ovšem také díla nacistická a komunistická. Domnívám se, že
mnozí nepřesně spojují iracionální "základy" politiky s politickými mythy a hesly, a že se
chybně domnívají, že ona iracionálnost 11 základu"
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politiky je něco zvláštního, ač je to zjev vyskytující se ve všech naukách.
Základ politiky neni ani racionální ani iracionální, protože základem a východiskem empirické politiky jsou zkušenosti, a zkušenost - sama o
sobe — není nikdy ani racionální ani iracionální.
Jen vztahy zkušeností mohou "být racionální nebo
iracionální - po svém měření, tedy tehdy, kdy se
přechází od vztahů kvalitativních ke kvantitativním. Když si znovu připomeneme, co jsme se v matematice učili o přímce, na níž leží body racionální, odpovídající "ratiu" neboli míře, kterou
měříme, a body, které tomuto "ratiu" neodpovídají, uvědomíme si, že iracionalita není základem
nebo východiskem politiky /tím je prostě zkušenost/, nýbrž vniká tam, kde již /nějaká/ politická racionalita existuje. Iracionální politické
vatahy tedy nejsou na počátku politické metody,
nýbrž ag tam, kde se začalo měřit a kde se již
změřilo. Iracionalita je nezměřený zbytek politických vztahů, a i v politice je tím větší a důležitější, čím se užívalo hrubější míry, čím se měřilo hruběji, čím ubožejší spravedlnost se nalezla.
Iracionálno st v politice není totožná s politickými hesly a mythy. Mythy a hesla a všechny
jejich formy jsou zkušenosti nebo uzle zkušeností,
plné protikladů, a nesprávně se vydávající za politické skutečnosti. Iracionální politické vztahy jsou vztahy, které zůstaly vně politické práce
a nebyly změřeny. Mythy a symbolická vyjadřování
politické skutečnosti se nejvíce vyskytují v primitivních společnostech, to je tam, kde cesta vědecké metody ještě nezačala nebo je v úplných začátcích, iracionální politické myšlení se nejčastěji a v nejhrubsích formách objevuje tam, kde
se měří hrubou mírou a kde vládne nevědecký racionalismus. /Nacismus a komunismus./ Zde má
pravdu Viffred Pareto, vyčítá-li některým demokrati cko-liberálním teoretikům, že si příliš za-
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kládami na racionalitě svých učení. Neboí ten,
kdo je příliš pyšný na svou racionálnost, ten leniví na své cestě za politickou skutečností a vyvolává iracionální duchy, které straší nejvíc lidi příliš si jisté.
Političtí spisovatelé, obyčejně neznalí základních matematických pojmů, Často zapomínají,
Že racionalita i iracionalita jsou pojmy relativní.
Na přímce můžeme mluvit o iracionálních Číslech
jen tehdy, jsou-li na ní čísla racionální a opačně. Někdy se dopouštějí dokonce chyby, když se
domnívají, že iracionalita časově předcházela racionalitu v politice a ve vědě. Neučil tuto chybu
především Auguste Compte, když časově dělil dějiny i vědy na věky teologické, metafysické a positivní? Nenapadlo mu, jak by positivisté za tisíc
let nazývali náš "positivistický" věk?
Řeklo se mnohokráte chybně, že politika - prý
na rozdíl od jiných nauk, v nichž se člověk "může
přesvědčovat" - je založena na víře. Na víře v co?
Na víře v zkušenost jsou založeny všechny empirické nauky, a není to jejich nedostatek, nýbrž nutnost. Horší je, když je politika založena na víře
v mythy nebo když je hříšně pyšná na svou racionálnost, když tvrdí, že již zkušenosti změřila
beze zbytku, že dosáhla politické skutečnosti a
nejvyšší spravedlnosti, ač je teprve na začátku
své politické cesty za poznáním. A když po zklamání jedním mythem se rychle přiklání k mythu jinému. Ernst Troeltsch viděl podstatu německé poromatické politiky v odklonu od mythu přirozenoprávního k mythu národní a kmenové duše. Kdy již
konečně nastane odklon od mythu k zkušenosti? Edy
konečně již i politika nalezne svého Bac ona a Galilea?
V Hoetzlově "Československém správním právu1'
Čtu tyto věty: "Zkonkretizování právní formy nepracuje však jen logickou dedukcí, nýbrž i se zásadám
zkušenostními. Tyto zásady čerpá tvůrce
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konkrétního rozhodnutí nejen ze své zkušenosti,
nýbrž někdy i z dobrých zdání znalců nebo z vyjádření orgánů poradních." Tu se zdá, že Hoetzel uznává zkušenost především, jako
pomocný pramen — nertí-li positivní normy. Uvádím Hoetzlův citát proto, abych řekl, že zkušenost je víc než pomocný pramen, kde není specifické formy, nýbrž je
a musí být pramenem této normy samé - aby soudce
nebo, jako v Hoetzlove případe, správní úředník
již svým rozhodnutím nemusel novou formu tvořit a
jen dedukovat ze staré. Stát, spořádaný stát, je
politická skutečnost, kde "zkonkretizování právní
normy" může se dít jen dedukcí. A tam, kde dedukce nelze užít, kde správní úředník je ještě normotvorný, to je když musí tvořit svá rozhodnutí
ze zkušeností, pak takový úředník je ještě politikem jdoucím za politickou skutečností, která
dosud neexistuje.

21.

Pokus v politice

Öasto se můžeme dočíst, že tak zvané vědecké
pozorování je dvojí: jednoduché a experimentální.
Zkoumáme—li rozdíl mezi nimi pozorněji, shledáme,
že tak zvané vědecké pozorování je pozorování uplatnované v popisném stadiu vědecké metody, a Že
je to vlastně jen příprava a snášení materiálu k
pokusu, čímž vlastně celá vědecká metoda se nám
ztělesní jenom v pokus.
Pokus byl a je podstatou metody tak zvaných
exaktních a empirických ved. Vědy sociologické ho
užívaly jen zřídka s politika ke své škodě jej
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téměř neznala, lía svou omluvu někdy tvrdily, se
se s lidmi experimentovat /jaký hanlivý význam navěsili na toto slovo!/ nemá, že lidé nejsou morčata atd. Například Rádi ve své knize "Moderní veda"
píše: "Experimentovat v sociologii by znamenalo
způsobit uměle změnu ve společnosti lidské /např.
revoluci/ za tím účelem, abychom objektivně mohli
zkoumati její důsledky. Opravdový experiment tohoto druhu není možný ani přípustný, protože společnost lidská je útvar příli§ složitý a mravní
odpovědnost za následky každého zasáhnutí příliš
velká." S takovým a podobným odůvodněním se popírala sama možnost ve společnosti dělat pokusy,
při Čemž se zapomnělo, že mnoho — a těch nejlepŠích - politických pojednání se jmenuje eseji nebo
pokusy, a se na většinu politických Činů se můžeme
dívat jako na pokusy, o nichž se nevědělo, jak dopadnou, a které bohužel byly velice nevědecké. Abychom si úlohu pokusu v politice náležitě osvětlili, položme si nejprve otázku, co vlastně je pokus v tak zvaných přírodních vědách. Pak snad uvidíme, zda se politika může bez něho obejít.
öeske slovo "pokus" je příbuzné se slovanským
slovem Mopyt", které má totožný kmen se slovesem
"ptáti se". Věřilo se vždy, že existuji nezměnitelné přírodní zákony, a pokusem jsme se měli jen
přesvědčit, že naše formulace přírodních zákonů
odpovídá tomu, co v přírodě vždy platilo a platí,
fiíkalo se proto, že role pokusu byla průkazná neboli verifikační.
Za tohoto stavu myšlení bylo ovšem vyloučenó,
aby se pokus uplatnil ve společenských vědách a v
politice, protože se nikdy nevěřilo, že "příroda"
má v kapse nějaký skrytý recept na vybudování ideálního státu, nevěřilo se, že politické zákony
jsou pěkně hotové, že stačí se na ně jen zeptat a
pak je najíte politika však ke své Škodě dosud nepostřehla» še verifikační úloha pokusu byla ve
dvacátém století ponenáhlu nahrazena úlohou jinou
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a vyššíw V dnešních exaktních vědách, ji2 pokus
zákony neverifiku je, nýbrž přímo staví. Již nejde
jen o dávání otázek přírodě, neboí kdo je "příroda", aby mohla odpovídat? Co pak chaos zkušeností
Tiráže dávat nějaké odpovědi? V moderních exaktních
naukách pokus již není jen otázkou, nýbrž již odpovědí. Troufá si stanovit, jaké jsou vztahy mezi
zkušenostmi. Jako jedenza všechny budiž citován
jen profesor na universitě v Neapoli Antonio Aliotto» který ve svém pojednání o logice výslovně
praví, že pokus je činnost měnící realitu, a riikoliv jen zrcadlo, v němž se realita odráží. Mezi
/přírodním/ zákonem a /teologickou/ normou není
již onoho zásadního rozdílu, který stavěl propast
mezi zkoumáním "toho co jest" a "toho co má být",
nebo£ i přírodní zákony /ještě nedokonalé/ a především sám zákon kausality se dnes vlastně již
prohlašují za normy, které "mají být" a k nimž
se svými nedokonalými pravděpodobnostními zákony
snažíme přiblížit - stejně jako ve vědách duchových * Spění "přírodních" věd k soustavě, v níž
by platila kausalita, je dnes také spěním za Utopiíy kterou ostatně můžeme politicky definovat
jako soustavu dokonalé příčinnosti všech politickýc ii zku Š e no s tí.
Poměr mezi politikou a pokusem se tedy musí
změnit. Politika se musí pokusem jako přírodovědec stát budovatelkou skutečnosti. Mravnost nepřekáží pokusy v politice dělat, nemravné je dělat činy /revoluce/, aniž jsou vědeckým pokusem
- jak se stále děje. Hindustánské slovo "Satyagrana", slovo, jímž Gándhí označil své politické
hnutí, znamená "spravedlivý pokus". Politika musí o takový "spravedlivý pokus" usilovat, musí
vědecký experiment v politice vytvořit - aby byla mravná«
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22«
Pokus v politice vytvořit rovnost

Pojem skutečnosti jsme definovali jako souhrn
zkušeností bez rozporů. Jako matematické kontinuum,
jako kvantitativní zkušenost. Poincaré takto definuje i smysl slova "býti" v matematice; M En mathématique le mot "exister" ne peut avoir qu'un sens,
il -signifie: exempt de contradiction". Matematika
je vzor všech nauk - i v nich vždy znamená skutečnost bytí bez rozporů. Pokus je vždy úsilím za vyloučení kontradikce, je vždy vtěsnáním znaménka
/relativní/ rovnosti mezi dvě nebo více zkušeností.
Ve své podstatě je vždy interkalací, vsunováním,
činností za změnění fyzického kontinua v matematické. Proto také účelem pokusu je, aby změnil kvalitativní vztah v kvantitativní, proto podstatou pokusu je měření. A poněvadž není rovnosti bez měření, není rovnosti, která by nebyla vytvořena pokusem.
Není proto v politice všechny rovnost jen darem a výsledkem určitého pokusu? Nevznikne politická skutečnost, to je stát, postupným vylučováním
rozporů, mezi jednotlivými poddanostmi a poddanými?
Nemá i politika zjednávat rovnost mezi bohatými a
chudými, silnými a slabými, nemá mezi ne interkalovat úřady, soudy a jiné instituce, aby mezi nimi
bylo znaménko rovnosti? Zda proto konstruování pokusu v politice, konstruování politického pokusu,
zda proto poznávání jeho předpokladů, a podmínek a
upozorňování na chyby, jichž se možno při experimentování dopustit, není a nemusí tvořit vlastní
obsah politické nauky a ovšem její vědecké metody?
Max Planck napsal, že otázka platnosti kausa-
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li tni ho zákona nemůže být definována abstraktním
uvažováním, nýbrž jen provedena pokusem. Pokus se
mu tedy jeví jako provádění determinace. I politika je el£rakterizována svým úsilím po zvládnutí
zkušeností, po determinaci. Stát je soustava politických vztahů, v nichž platí zákon, rozuměj zákon
/dokonalejší nebo méně dokonalé/ kausality. Ve státu je konec libovůle - místo ní nastupuje poslušnost zákonů.
Celá veda nás učí, ze rovnost je něco "umělého", něco, co nenalézáme v přírodě, něco, co nutno
vytvořit. K žádnému zákonu, k žádné rovnici v přírodních vědách se nepřišlo nějakým negativním zákazem, nýbrž jen cílevědomou prací. Ani v politice
se nepřijde k rovnosti občanů, k rovnosti jejich
práv a povinností nějakými zákazy /například zákazem Šlechtických titulů/, nýbrž jen politickým
pokusem. Kdyby se privilegia dala odstranit pouhým škrtnutím pera, dávno by již byla odstraněna
- v politice je nutná vědecká práce, jtako v jiných
naukách není v ní nic zadarmo. Za nás nikdo politický pokus nemůže udělat, nikdo naše zkušenosti
svým cizím pokusem nemůže zvládnout. Stát nemůže
nikomu být darován» ani na nějaké diplomatické
konferenci nadekretován bez naší účasti a práce.
Lid nebo národ, který se vyhýbá svému politickému
pokusu, nemá po pravdě svůj stát, a žije jen ve
slsátě cizím, ve skutečnosti nepřátelské.
Stát je, opakujeme, darem pokusu, politického pokusu. Kolik je teorií a sporů o vzniku státu
a států: Jedni jeho původ nacházeli v krvi, druzí
v řeči, třetí v území, na němž stát leží. Avšak je
mnoho krve bez vytvoření státu, jsou národní řeči,
jež stát nevytvořily, jsou území, která jsou jen
částí státu cizího. Podařený politický pokus však
vede vždycky k státu - státotvorný národ je národem politicky experimentujících. Resigpaovat na politický pokus a dát si vnutit výsledky pokusu cizího, znamená resignaci na samostatný stát a na
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svůj vlastní politický život, který je důležitou
složkou Života vůbec.

23.

Vladař - experimentátor v politice

Ve vsí vede se v dvacátém století počala uznávat vůdčí a rozhodující úloha vědeckého pozorovatele dělajícího pokusy, experimentátora. Toto
uznání je v podstatě vtrhnutím subjektivního prvku do objektivní vědy. Uznává se nyní, že každý
objekt musí mít svůj subjekt, uznává se, že objekt
dovedeme definovat a poznat jen tehdy, známe-li
jeho subjekt. Odtud onen zájem přírodních nauk o
lidskou osobu pozorovatele, o chyby jeho zraku a
sluchu, o celou psychologickou stránku pokusnictví. Moderní veda vymyslila celé teorie o korigování chyb v pozorování, přimlouvá se za velký počet pozorování různých osob, aby se z většího
počtu pozorování daly některé chyby vyloučit. Stačí ?doda'me-li, se celá změna objektivních zákonů
Newtonových na zákony obecné teorie relativity
tkví prostě v uvedení osoby pozorovatele do středu fyzického dění. Tento pozorovatel je od nedávná jakýmsi nultým bodem v systému souřadnic, které kdysi strnule stály v absolutním prostom a
času, a nechápe se už, jak bylo možno bez takového určitého bodu se obejít. Dříve se předpokládala objektivní současnost, nyní se však ví, že
současnost existuje jen vzhledem k určitému místu
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nebo bodu, "to je ^c určitému pozorovateli, jehož
zrak přijímá světelné signály. Dnes se ví, že všechny přírodní "objekty" jsou tak objektivní jako
duha na nebi: je to určité zachycení světla očí
pozorovatele. Přesným rozeznáváním subjektu od objektu může moderní veda pokračovat na své cestě
za poznáním.
Ani politika si nesmí plést svůj podmet a
předmět, a proto si svůj podmet musí hned na počátku přesně určit. Nemusí se proto hned na počátku obírat osobou toho, kdo politický pokus koná?
Jak má pojmenovat experimentátora? Tohoto vědeckého pozorovatele a prováděče politického pokusu?
Jak jinak se má jmenovat než "vladař"? Vladař je
experimentátor v politice. Jemu musí jako prvnímu
být věnována naše pozornost. Nezanedbávala dosavadní politika tuto subjektivní stránku politiky?
Vladař jako experimentátor činí politické pokusy, aby determinoval své poddané a poddanosti,
aby je zvládl a tak vytvořil jejich rovnost v politické skutečnosti, ve státe. Neříká tato prostá
definice vladaře víc než definice dosavadní? Experimentátor vždy v pokuse si ohraničuje svůj prostor
a čas. Zdali pak opravdový vladař nečiní totéž?
Nevysvětluje nám charakterizování vladaře jako politického experimentátora nejlépe známý zjev, že
někteří lidé chtějí stůj co stůj vládnout, a jiní
nikoliv? Nejsou také dva druhy lidí ve vztahu k
pokusu? Touha po vládě je v podstatě touhou po
zkoušení a tím také po tvoření. Touha národa po
vládě je touha po dělání pokusů — všechny národy
tuto touhu nemají. Není tak zvané sebeurčení jen
jiným jménem pro určování sebe svým, a nikoliv
cizím pokusem? Touha lidu po vládě, jak o ní mluví
Ortega y G-asset a jiní, je v podstatě snaha být
po dme tem tam, kde jsem byl dříve předmětem. Jde
v podstatě o vůli zákony dávat, a ne se jimi jen
podřizovat. Celé moderní politické dějiny jsou
projevem touhy mas, aby byly po dme tem, a nikoliv
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předmětem politického pokusuj takovým projevem
jsou i zjevy demokratizování společnosti a také —
nezapomínejme na to! - zneužití této touhy vládychtivými demagogy. To všechno jsou znaky určité
subjektivizace politiky, která odpovídá subjektivizaci moderní vědy, o níž jsme výše mluvili.
Zdá se, že dosavadní politika - teoretická i
praktická a víme, že tento rozdíl nám mnoho neříká - nepokládala za prospěšné a nutné, aby přesně
rozeznávala politický subjekt a objekt. Nerozeznávala vladaře od poddaného, toho, kdo vládne a nad
čím se vládne. Není i v ústavách to rozeznáváni
Často velmi popleteno? Nenazývá se například lid
v nich nositelem nejvyšší moci a neříká se pak v
nich hned, ze má taká Či onaká práva? Cožpak ten,
kdo vládne, takové ujištění - jež ostatně mnohdy
a leckde zůstává na papíře - potřebuje? Nemá být
prvním úkolem politické vědy, aby nezaměňovala
experimentátora za morče? Aristoteles ve své "Politice" sice praví, že "dobrý občan má umět a moci poslouchat i vládnout". Zajisté, musí vsak vědět, kdy je na co čas! A má se nazývat "občanem"
i když vládne, i když poslouchá? Platon říká v
"Zákonech", že "je nutno, aby v obci byli lidé
vládnoucí a poslouchající". Ovšem, avšak kdo a
kdy má být a je jedním nebo druhým? V teorii se
říká, že lid je vladařem při volbách. Ano, však
vždycky? X tehdy, když volí jednotnou kandidátku
většinou 99# hlasů? I tehdy, když volí Jkandidátku,
na jejíž sestavení neměl nejmenší vliv?
Politika dosud obyčejně nerozuměla slovu
"vladař" a rozdávala tento titul ledabyle a nesprávně. Neříkala slovem vladař Stalinovi, říkala tak třeba anglickému králi. Síkala třeba "vláda" sboru ministrů první Československé republiky,
ač tak měla říkat tak zvané politické pětce. Titul nebo dějinná vzpomínka ještě nikdy neučinily
vladařem-experimentátorem, a věda, která toto neví, si ovšem již svou chybnou a příliš lidovou
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terminologií sama uzavírá cestu k nutnému rozeznávání politického po dme tu a předmětu. Nezapomínejme!
že vědecká terminologie je nutná k dokonalejšímu
měření, Čím by byla matematika bez svých čísel nebo chemie bez svých značek ? Vypracovat politickou
terminologii musí být proto prvním úkolem politické nauky.
Staré politické nauky často opakovaly, že
podmětem politiky je - stát. 2e stát vládne a tak
podobně* Může býti vetší omyl? Může být subjektem
- výsledek pokusu? Může být výsledek a cíl pokusu
- experimentátorem? Stát nemůže být a není subjektem pokusu, a proto není ani subjektem politiky.
A tam, kde se zdá, že stát je subjektem politiky,
například subjektem politiky mezinárodní, tam právě je to jen zdání, nač ovšem má politická věda
přijít: tehdy totiž už to není "stát", nýbrž mocnost;, moc, která pak na mezinárodním poli vystupuje jako experimentátor.
Dosavadní teoretická politika se často ptala,
zda má či nemá vladař poslouchat zákonů- Otázka
jistě nepřesně položená, která žádá přesné odpovědi: zajisté má poslouchat zákonů božských,
mravních, zákonů svědomí, zákonů "přírodních" atd.,
nemůže však poslouchat zákonů, které ještě nevyplynuly z politického pokusu a které tudíž ještě
neexistují .
Jako tvůrce politické zkušenosti, jako experimentátor, jemuž se pokus podařil /jinak by nedošlo k vytvoření státu/, je vladař neomylný, neboí
pokus se nemýlí. Belativně neomylný ovšem, to je
jen v mezích onŠch zkušeností, jež pokusem zvládl
a změřil* Na tuto relativitu nesmí zapomenout demokrat, který věří v neomylnost lidu - i lidové
referendum nebo plebiscit se mohou opakovat, když
nová fakta a nové zkušenosti učiní staré rozhodnutí nesprávným.
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43.
O vlastnostech dobrého vladaře

Všimněme si nyní blíže experimentátora- Přírodověda stanovila mnohé podmínky jeho dokonalejšího pozorování: má mít určité osobní vlastnosti,
nadání a zdraví, cvik v pozorování, klid, nezaujatost atd* Má být bez předsudků., má si vypracovat
zvláštní osobní rovnici, která umožňuje jeho odosobnění a opravování chyb a omylů, všech jeho smyslů.
To vše je ovšem jako ušito na dobrého vladaře: také on má být tělesně a duševně zdráv, má mít
nadání, cvik v pozorování, klid a důstojnost, nesmí být zaujatý a mít předsudky. Dobrý vladař nesmí být ziskuchtivý a nemá mít osobní i majetkové
zájmy neslučitelné se svým úkolem. Proto Platon
žádá od vládnoucí třídy strážců, aby byla bez marjetku a bez vlastních Sen a dětí. Vláda filosofů
Platonovy "Ústavy", Žádající od vládců určitou
askezi, je dobrým příkladem logického domýšlení
spojení vlády a vědy, domyšlení vladařů jako experimetátorŮ. Podobně Jan Zlatoústý říká v knize
"Ecloga de imperio, potestate et gloria1' * že vladař má umět nejprve vládnout sobě. Vzteklý, nevyrovnaný a náladový experimentátor není schopen
dělat podařené pokusy. Je jisto, že ani dědičná
posloupnost, ani lidové volby ještě nemusí z určité osoby učinit dobrého experimentátora, a Bykanan ve spise MDe jure regni apud Scotos11 dobře
říká, že 11 volby nedělají vladaře jako nedělají lékaře".
Podle vědecké metodologie má pozorovatel a
experimetátor mít především bystré smysly, dobré
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oči, uši atd. Aby je mel dokonalejší, zdokonaluje
si je a prodlužuje, soustreäuje a zjemňuje všemi
těmi přístroji a stroji, jichž věda stále více užívá. /Jemné váhy, měření světlem a jeho rychlostí, mikroskopy a dalekohledy, počítací stroje atd./
Všecky znamenají určité odosobnění, nikoliv od
lidských smyslů /i na fotografii elektronického
mikroskopu nutno se dívat lidskýma očima/, avšak
od jejich chyb. Všecky tyto přístroje mají za úČel umožnit rozeznávání rozporů a nerovností mezi
pozorovanými zkušenostmi, aby pak nalezené rovnosti byly přesnější a jejich rovnováha dokonalejší.
Mají umožnit interkalování nových zkušeností ve
fyzické kontinuum našich omylných pozorování, a
přispět tak k vytvoření dokonal jší kvantitativní
skutečnosti.
Nemá se v politice postupovat podobně? Nemá
politika a nemá vladař sám se nejprve starat o
zdokonalení své zkušenosti, o vyloučení chyb svého pozorování, nemá se starat o to, aby měl k ruce politické přístroje a nástroje zjemňující jeho
omezení? Nemá mít k ruce například přesná statistická data o svých poddanostech, nemá mít k ruce
osoby, které jsou znalci v různých oborech? Nemá
vladař především sám se starat o své zdokonalení
a odsubjektizování? Nečinil dobře například Karel IV., když se někdy celé noci modlil, jak píše ve svém životopisu, aby od Prozřetelnosti dostal poučení, co dělat a nedělat?
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34*

Zbytečné otázky
po počtu vládnoucích, a forme vlády

Politika od svého zrození se vždy tázala,
kdo a kolik lidí má vládnout a jaká forma vlády je
nejlepší. Mnoho těchto otázek bylo kladeno zbytečně a nepřesně: nezáleží na počtu osob a na "formě
vlády", záleží na tom, oč jsme mluvili již v předchozí kapitole, zálesí na tom, kdo - na daném místě a v dané době - je nejlepší experimentátor, Tak
zní otázka - vše ostatní je třeba zajímavé, ne
však politicky rozhodující. Otázka po formě vlády
a počtu vládnoucích je proste otázkou po ne jvhodnějším 3ubjektu v politice, po nejlepším politickém experimentátorovi!
Kolik demsagogie se takto -Doloženou otázkou
již předeni vylučuje! Formy vlády se dělívaly na
monarchie, Oligarchie /nebo aristokracie/ a na
demokracie. Kolik krve vyteklo v bojích mezi přívrženci té či oné formy! A přece - nemělo by rozhodnutí pro jednu z nich být určeno výlučně jejich
způsobilostí k provádění politického pokusu v určité zemi a v určité době? Nebylo by rozhodnutí
usnadněno a zvědečtěno již tím, že by se konečně
uznal princip nejlepšího experimentátora na vůdčím místě? Neměla by se stará otázka, zda má vládnout jeden, někteří nebo všichni, rozřešit studiem, kolik lidí a jací mají určitý chystaný experiment provádět?
Takto položená otázka již předem vylučuje
spoustu argumentů pro nebo proti té či oné formě
vlády. Vidělo by se hned, že naprosto nestačí jen
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negativní kritika určitého způsobu vlády - že nestačí taková kritika, jako například provedl na
samovládě Montesquieu a z níž povstala teorie o
dělaní moci. Nestačí rozhodnout, kdo v daném případě není nejlepší vladař, nutno rozhodnout, kdo
jím je. Domnívám se také, že vladaři nutno dát
moc co nejvetší, a že nauka o dělení moci má platit - a obyčejně platí - až v politických skutečnostech hotových, a že s ní daleko nedojdeme na
ceete za vědeckým poznáním. Kritika vlády nebo
forem vlád je na místě až když politika došla
svého cíle a má se jí zabývat srovnávací historie
a nikoliv politika*
Nejlepší vláda je tedy vláda nejlepsích očí
a ostatních smyslů a celého člověka* "Nejlepší
vláda je vláda nejlepsích" - hle, zde máme již
in nuce formuli aristokracie. "Nejlepší z nejlepsích, neboí nejlepší může být jen jeden", řekl by
zastánce monarchie nebo vůd^ovského principu.
Všech, aby se vzájemně doplňovali, neboí více očí
víc vidí", říká zastánce demokracie. Co tomu říká
věCdecká politika? Je pro ní rozhodující jen otázka kvality vladaře, nebo jejich počtu?
Je jisto, že máme vážit nejpřesnějšími váhami a dívat se nejostřejším dalekohledem, a že sto
mizenaých vah ne zváží lépe než jedny dobré a stem
špatných dalekohledů neuvidíme dále než jedním
dobrým. Ani kdybychom vzali průměr výsledků těchto vah, kdybychom se řídili jejich většinou - jak
v politice radí Rousseau nebo abbé Sieges - nedostali bychom se dále* Ečení, že více očí víc vidí,
je rčení nesprávné. Více očí vidí různě, nevidí
však lépe. Kdyby záleželo jen na počtu, a nikoliv
na jakosti, proč i demokracie by měly vylučovat
neschopné experimentátory z vlády a proč nedávají
volební právo také dětem, zločincům atd? Proč vylučují cizince? Jde-li skutečně jen o velký počet
vladařů, proč Montesquie v MlJvahách o příčinách
velikosti a pádu Šíma" vidí v občanské republi-
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kánské ctnosti /virtue/ naprostý předpoklad udržení demokratické vlády? Vlády většího počtu? A
pro5» když ctnost v širokých vrstvách upadá dochází vždycky k procesu oligarchizace /nová třída v
lidových demokraciích!/, to je k vládé menšího
počtu, jak to krásné vylíčil již Jean Bodin ve
svých "Six livres de la Bépublique"? Ostatně se
zdá, Že sama zásada* že víc očí víc vi clí, předpokládá, že každé oko je jiné, některé lepší a jiné
horší, Kdyby byly všechny stejné, bylo by zbytečné je strkat všechny k dalekohledu nebo k volební
urnŠ. Proto požadavek, že má vládnout velký počet
lidí vlastně popírá zásadu, že všichni lidé jsou
si od přírody rovni. Více lidí má přece vládnout
jen tenkrát, ne jsou-li si rovni - svými pozorovacími schopnostmi» Byli-li by si rovni, je přinejmenším zbytečné, Že se obtěžovali. Zde by byl v
demokratické doktríně, jak dnes existuje, krutý
rozpor.
Nemluvíme zde pro vládu jediného? Nepodobají
se naše argumenty argumentům Ďanteho v "Monarchii"?
Naprosto ne! I když říkáme, že má vládnout nejlepší, zatím nemluvíme nic o tom, jak se ten nejlepší
zjistí a nalezne. A zde - nikoliv v počtu vládnoucích- je podstata sporu. Nemluvíme zatím o tom ,
jak vybrat váhy, které váží nejpřesněji. Řekneme
jen hned, že přesnost jednSch vah se má kontrolovat druhými. Nevysvětluje právě v politice tento
požadavek mnoho? Nepovstal celý parlamentní systém
z potřeby této kontroly a korekce? Montesquieu v
"De 1»esprit des lois" tvrdí, že "každá moc, která
není jinou mocí brzděna, má tendenci k zneužívání."
A nejen k zneužívání, i k lenosti a pohodlí. Potřebou této kontroly již se správně uhýbá od chvály
samo vlády, a celá otázka po nejlepší "formě vlády"
sezase převádí na otázku hledání nejlepšího vladaře.
Otázka počtu vladařů, není tedy v politice
rozhodující, a věky trvající spory byly v tomto
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bodě zbytečné a zatemňovaly pravou podstatu otázky po nejlepším vladaři. Ptát se po počtu vladařů,
vidět v rozdílu mezi monarchií a republikou jen
otázku počtu vládnoucích, je asi tak vědecké, jako
se ptát, kolik a jak velký počet dřevěných metrů
mám užít, chci-li změřit délku stěny svého pokoje.

26*

Komu smí být vladař odpověden?

Otázka po nejlepším vladaři není však otázka
abstraktní, nýbrž vždycky konkrétní. Nikdo se nemá
ptát po ideálním vladaři, nýbrž jen po ideálním
vladaři, kterého máme k disposici v určité době a
na určitém místě. Cíl politiky je v Utopii, experimentátor však musí stát pevně na naší zemi a v
naší době. Na ideální vymyšlené a matematické váze /která ve skutečnosti neexistuje/ nic ne zvážíš,
nekonečným drobnohledem nic neuvidíš. Musíme se
ptát po nejlepším experimentátoru* kterého máme
po ruce a který je ochoten postavit se v čelo politickému pokusu. Jako při vážení se musíme ptát,
které váhy, stojící na laboratorním stole, jsou
přesnější. A nejsou přesnější ty, které vidí rozdíly v závažích, jež jiné pokládají za stejná, nejsou ony váhy dokonalejší, které dovedou odhalit
fyzikálnost našeho kontinua?
Jak se tyto myšlenky promítají na politiku?
Z dějin víme, že vladař vždy byl a chtěl být co
nejblíže bohům nebo Bohu. Podle ne jstarších babylonských tradic sestoupilo království do města Eridu z nebe, jak nás poučuje Hrozný ve svých
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"Nejstarších. dějinách Přední Asie a Indie". První
vládci byli veleknězi. Už jejich původ byl často
odvozován od bohů. Překvapuje nás velecasto se
vyskytující bájný původ velkých vládců: Mojžíš i
Sargon, národní hrdina Arkadů-Sumeřů, byli nalezeni pohození v řece. A jak začínají Platonovy "Zákony"? Athénský host: Zda bSh, hostinní přátelé,
či nějaký člověk je podle podání původcem vašeho
zákonodárství? Kleinias: Bůh, hoste, bůh, abych
nejspravedlivěji řeklj u nás Zeus, u lakedaimoňanů pak jmenují
Apollonia". Vládce chtěl být
vždy mluvčím bohů, od nich dostal první zákony,
které dával lidem.
Dějiny nás učí, že vladař zůstal vladařem
jen tehdy, nepodařilo-li se jinému se vsunout mezi něj a božskou všemohoucnost a vševědoucnost.
Bůh jako nejvyšsí tvůrce a experimentátor byl nejlepší zárukou, se experimentátor pozemský bude dělat svůj pokus dobře. Roku 1302 Filip Sličný svolával kletbu na hlavu svého nástupce, který by
přiznal, Se má "regnum Franciae" od jiného než
přímo od Boha. A když víra v Boha
kolísala,
Gustav le Bon učí, že pro davy vládce musí být
bohem - jinak 2e nebude nic.
Jak přeložit to, co jsme řekli, do naší moderní vědecké terminologie? Není to boŽkost, o
níž jsme mluvili, neotřesitelnou apriorností,
věčnou a nadčasovou? A co je jedinou apriorností
empirické moderní vědy? Co jiného než zkušenost?
Není Bůh tvůrcem vší zkušenosti - není z našeho
úzkého vědeckého stanoviska Zkušeností s velkým
"Z"? Není v takovém názoru možnost zapojení empirické vědy, hledající dokonalejší řád lidský, do
Řádu věčného? Není v tom nejlepší wsvatlení požadavku, že vladař mzá vládnout Dei gratia? Není
nejlepším vladařem ten, kdo má nejblíže a kdo je
v bezprostředním styku nejen se zkušenostmi, nýbrž i s jejich Stvořitelem? Není Zkušenost nej-
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vyšším axiomem vědy a není proto vladař - mluveno
logickou terminologií - postulátem, ktený je vždy
v bezprostředním -tedy nikoliv-někým zprostředkovaném - vztahu k axiomu? Proč nazývá Campanelia
ve své "Citta del Sole" politickou hlavu svého
státu. "Velkým Me tarfy šikem"?
Není tohle nejvedečtější vysvětlení tak zvané
popularity vladaře? Není legitimita dědičných vladařů v podstatě legitimitou pamatované a zděděné
zkušenosti? Nemusil se každý vladař v dějinách
stále ohánět tvrzením, že je v přímém styku se
Zkušeností nebo aspoň se zkušeno st mi'i'
Co je to postulát? Logika učí, že postulát je
poučka /zkušenost/ přímo závislá jen na axiomu. To
znamená, že jediný vztah, který postulát váže je
vztah k axiomu. Je-li tedy nejlepší vladař postulátem, znamená to především, že vladař nemá»mít
Žádných vztahů než k samotné Zkušenosti a zkušenostem jí stvořeným. Nechce totéž říci i Bodin"
/De la Ré publique/, říká-li, se vladař je podřízen jen zákonu Božímu a přirozenému, že však stojí nad každým zákonem lidským? Není onen vladař
nejlepší, který je co nejméně determinován pozemskými vztahy, co nejméně vázán a zavázán, ovlivňován a usměrňován? Jehož rozhodnutí jsou volná jen zkušenostmi determinovaná? Vždy^ i přírodovědecká terminologie zná princip svobody při dělání
pokusů. Není tedy ten vladař nejlepší, jehož ruce
nejsou svázány všelijakými ohledy, vděčností, sliby při volbách, volebními reversy atd.? Má snad
být vladař zástupcem nějaké třídy obyvatelstva,
nějaké strany, kliky nebo koterie? Nemá být vladař zástupcem jen a jen zkušenosti? Ke komu mela
blíže Jana z Arku - k Bohu nebo lidské zkušenosti?
A má mít vladař nějaký program - mimo samozřejmý
program svého pokusu, to je vytvoření státu? Má být
dokonce zástupcem nějaké banky, průmyslu nebo odborových sdružení? Nebo pracujícího nebo nepracu-
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jícího lidu? Proč mnohé ústavy zaručují imunitu
poslanců a prohlašují neodpovědnost presidenta?
Má být vláda dělnická nebo zemědělská, má být
vláda urči-fcých výrobních, zájmů? Má být vláda vůbec hospodářská? Což nejsou i zájmy jiné a důležitě jší? Nemá vláda být nad hospodářstvím - a nikoliv vládou hospodářskou? Nebo technokratickou?
Nebo komunistickou? Nebo kapitalistickou? Nemá
být prostě - zkušenostní?
Každá závislost vladařova na něčem jiném než
na zkušenosti, je vládní korupce* Time, Že jde
zkorumpovat stejně dobře jednoho jako miliony*
Všímala si dosavadní věda dost podrobně otázky
vládní korupce? Všímala si jí jen pod zorným tíhl em, který jsme vyložili? Pod zorným úhlem bezprostřednosti vladařské zkušenosti? Neměla dojít
k poznání, že této korupci může podlehnout jednou
snadněji monarchie, podruhé aristokracie a potřetí demokracie? Nezdá se vám, že byly šťastné epochy lidstva, kdy zkušenosti je blíže lid a kdy
jednotlivel jsou odsouzeni ke knihám a papíru, a
Že jsou zase doby zlé, kdy jedinec má blíže k Bohu a ke zkušenosti a kdy davy potřebují vedení?
Když Marsilius z Padovy ve svém díle "Defensor
pacis" dokazoval, že autoritou v církvi má být
veškerá obec věřících, v jistém smyslu měl pravdu jen tehdy, kdy většina lidi měla hluboké náboženské cítění. Dnes však by v tom smyslu pravdu
neměl*
Stará politika opakovala znovu a znovu, že
dobiý vladař má být odpovědný - patmS těm, nad
nimiž vládne* Proč tedy lid, který je právě v politické teorii vladařem při volebním aktu, má volit v tajném hlasování, aby nikdo od nikoho nemohl být volán k odpovědnosti?/ Tam, kde tajnost
voleb neexistuje, jako v komunistických státech,
tam ani teoreticky lid ovšem vladařem není*/
Správně se dříve ve staré teorii tvrdilo, Že
/absolutní vladař/ je odpovědný jen Bohu* Dnešní
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teorie stejně správně má tvrdit, že je odpověden
jen Zkušenosti a zkušenostem - nikoliv těm, kteří
různé zkušenosti pro něho splétají v soustavy,
jež jsou cizími tělesy v jeho soustavotvorném pokusu*
Vladař nesmí "být zplozeninou svého prostředí,
nýbrž dítětem zkušenosti. Naivním dítětem poslouchajícím zkušenost. Veliký vladař - a může být
jím nejen jednotlivec, nýbrž i celý národ nebo určitá jeho třída - musí být zkušenější než ostatní,
nad nimiž chce vládnout. Nejzkušenější vladař je
nesesaditelný. I nesesaditelnost lidu od experimentářského stolu je podmíněna jeho naivní čistotou a ne zkorumpováno stí vztahy všeho druhu, které
podlamují jeho schopnost více vidět a slyšet než
někdo jiný. Lid, kterému se lichotí, jemuž se
představují koryta, jež miluje "panem et circenses", ztrácí schopnost vlády a ztrácí své vladařské místo, /to druhé světové válce československý
lid ztratil svou vládu rabováním doma i v pohraničí./

27.
Vladař se uplatňuje spravedlností

Od vladaře žádáme, aby byl spravedlivý. Toto
slovo nahrazuje v politice všechny vlastnosti,
které jindy jiné nauky vyžadují na experimentátorovi* Ba můžeme říci, že vladař se uplatňuje v
politice jen svou spravedlností, jen jako spravedlnost, Z tohoto stanoviska spravedlnost není
vlastnost etická, je to prostě základní vlastnost
politická. Sokrates - a to bylo příčinou jeho smr-
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ti - přímo ztotožňoval právní řád se spravedlností, máme-li věřit Xenofontovým "Vzpomínkám na
Sokrata".
Hení-li vladař jako politický experimentátor
nic než ztělesněním spravedlnosti, je jistě hrubým a nevědeckým počínáním, odstraňu jeme-li ho
tehdy, když chceme hledat rovnost mezi lidmi. Nemýlí se někteří anarchisté a nemá v tomto jediném
bodě pravdu Bakunin, když vykládá, že myšlenka
spravedlnosti má platnost jen v přechodné době a
bude odstraněna bratrstvím a skutečnou rovností?
Cožpak odhazujeme váhu, chceme-li nalezti rovnováhu? Zahazujeme Špatnou váhu, avšak zase jen tehdy, máme-li poruče váhu dokonalejší. Není-li proto příkazem vždy vyhánět jednoho experimentátora
jen tehdy, máme-li lepšího? A zavrhovat jednu
spravedlnost, jen máme-li dokonalejší ? Eovnost
není bez pokusu a pokus není bez experimentátora,
a poněvadž i méně dokonalá rovnost je lepší jak
žádná, je i špatný experimentátor lepší než nikdo,
loto vše by si měli pamatovat všichni revolucionáři - nechtějí-li jen bořit, nýbrž také stavět.
Spravedlnost je podstatou samé bytosti vladařovy, je více podvědomá než promyšlená a vymyšlená. Vladař je bud více nebo méně spravedlivý,
nestává se jím teprve nějakými svými činy. Vykonávat spravedlnost - to je už něco jiného. Zde o
tom ještě nemluvíme* Mluvíme jen o experimentátorovi, a nikoliv o tom, jak svůj pokus provádí.
Zde chcemre jen říci, že nespravedlivý vladař,
bytostně vadný, ani nemůže nalézat spravedlnost —
ani kdyby chtěl* Odpadne-li od Boha a zkušeností,
je-li váhou nepřesnou a hrubou, nemůže dobře vládnout, ani kdyby se snažil sebevíce. Naopak ovšem
spravedlivý vladař ještě nezaručuje dobrý výsledek pokusu. Spravedlnost vladařova je jen podmínkou tohoto výsledku. Domněnka o zvláštní vhodnosti intelektuálů nebo lidí bezhříšných k politickému pokusu je správná jen tehdy, mluvíme-li o
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jeho předpokladu, nikoliv o jeho provádění. Mazziniovo heslo Risorgimenta "Myšlenka a ein" již tak
trochu napovídá, o čem "bude řeč dále.
Poněvadž však spravedlnost je podmínkou a
předpokladem sine qua non dobrého výsledku pokusu,
neměla by se vědecká politika zabývat také trochu
tím, kým vladař je - a nejen tím, co dělá? Nebude se třeba znovu zamyslit nad oněmi statěmi 11 Zákonů", v nichž Platon žádá od vladaře, aby byl z
domu co nejvíce bezúhonného, aby na něm nelpěla
vražda ani jiná podobná vina proti božským přikázáním, aby byl bezúhonný i život jeho otce a
matky? Není obrat od středověkého zdůrazňování
významu toho, čím a kým Člověk byl, k novodobému
posuzování člověka jen podle jeho Činů, poněkud
ukvapený? Není i zde třeba vědecké práce příští
lepší politiky?

23.

O vybírání zkušeností
pro politický pokus_

"Voulouir faire venir la nature dans la science, se serait vouloir fair entrer le tout dans
la partie", napsal Poincaré. Proto věda si musí
vybírat ze zkušeností, které nám příliš Štědrá
příroda předkládá. Nutno vybírat ony, které mají
vejít do pokusu. Člověk není všemocný a věčný,
nemůže provádět pokusy se všemi zkušenostmi. Jen
Bůh dovede ze všech zkušeností tvořit vesmírnou
skutečnost, protože všecky sám stvořil. Jen Jemu
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jsou všechny zkušenosti determinovány, jen pro
Něho platí absolutní zákon kausality, takže ví o
všem, co se kdy stalo a stane. Jinak člověk. Jeho
malá skutečnost je tvořena vždy jen z několika
málo zkušeností, poněvadž na velký počet nestačí,
proto musí si pečlivě svá zkušenosti do pokusu vybírat. Právem se v teorii pokusu mluví o tak zvaném "vědeckém taktu". A jen ony zkušenosti, které
hned zpočátku v pokuse byly a celým pokusem prošly
jsou konec konců, změřeny, zvládnuty a determinovány, tedy ne také zkušenosti, které na své cestě za
poznáním vědeo jen náhodou potkal nebo s ni mi Ž se
neohttš srazil. Co je to náhoda? Nic jiného než zkušenost vně pokusu. Nelze zkrotit stádo divokých
koní najednou, vždy jen jednoho nebo dva. Veda postupuje stejně: zkrotí nejdříve jen několik málo
zkušeností, aby pák postupovala k dalším, užívajíc
zkušeností již zkrocenýoh. Četli jste někdy o tom,
jak se užívá v Indii zkrocených slonů ke zkrocení
divokých?
Neplatí to, co jsme řekli i v politice? Attila, ÄLarich, mongolští vládcové, španělští a portugalští králové v Americe, Hitler v Evropě, své země
nikdy nezvládli, protože se nikdy nezastavili ve
svém přihazování nových a nových zkušeností, území
i lidí, do svého politického pokusu, takže nemohl
vlastně nikdy ani začít. Poněvadž se neuměli omezit, poněvadž si přičítali nadpozemskou sílu, nikdy nevytvořili politickou skutečnost. Třetí Hitlerova říše nejen že netrvala tisíc let, nikdy nebyla politickou skutečností. Bez skromnosti a bez
víry v konečnost svých možností vladař nemůže dokončit úspěšně svůj pokus. Aby člověk mohl změřit
a zvážit i vesmír, musil jej prohlásit za ohraničený a konečný. Imperialismus začíná tam, kde končí vědecké pokusnictví. Podstata imperialismu tkví
v tom, že bere, aniž brané mění v politickou skutečnost. Onen, komu se podařilo pokus skončit a
politickou skutečnost stvořit, není nikdy imperi-
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allst a* Je snad onen, kdo politicky sloučil ten
Si onen evropský národ a vytvořil z něho stát,
imperialistou?
8ím méně zkušenosti se vezme do pokusu» tlm
snadnější je jeho zdar. Proto politická skutečnost
se zrodila v obci, v poliš, uvnitř městských hradeb. "První vývoj státu a celé kultury se odehrává v opevněných, městech11, konstatuje T.G-. Masaryk
v knize "Huško a Evropa". A na ostrovech /Anglie/
nebo v uzavřených horských údolích /Švýcarské kantony/ se k politické skutečnosti píď Šlo snadněji
ne2 tam, kde experimentátor nebyl omezen ji2 samou přírodou /Huško/» Není v tom také patrna nevědecko st politického počínání? Kepovedl se obyčejně politický pokus jen náhodou, vyskytly-li se
zvláště výhodné podmínky? Musí všechny Utopie být
jen ostrovy? Není öas, aby si experimentátor svié
podmínky k vědeckému pokusu vědomě sám vytvářel?
Jak se provádí ve vědě výběr zkušeností pro
pokus? Předně tak, Se se záměrně vybírají jednotlivé zkušenosti a jen tyto se pozoruji, zapisují
a měří, kdežto všecky ostatní se neobávají stranou: to je například způsob, kterého užil Mendel
při formulaci svých zákonů o dědičnosti. Mendel
pozoroval jen barvu kvítků» nevšímal si jejich
velikosti, doby květů, odolnosti atd. Kdyby býval
ch.těl všecky kvalitativní vztahy kvítků podrobit
svému zkoumání, byl by ztroskotal. Podobně statistik bere do svého souboru jen jedince s určitým
/jak říká/ znakem nebo argumentem. Tak zvané statistické řady nejsou než výběrem pozorovaných
zkušeností podle určitých znaků. A v uspořádání
řad rozhoduje subjektivní hledisko statistikovo,
jeho "vědecký takt".
I politika postupuje stejně* ani ona nebere
všechny zkušenosti do svého politického pokusu»
nýbrž jen některé. Jen některé zpolitizuje, jiné
nechá nepolitickými: to vše záleží na experimentátorovi, jen on rozhoduje, co je a co není poli-
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tickée Slabý vladař nepokládá skoro žádnou zkušenost za politickou, nefoukaný a neskromný vidí
politické vztahy ve všem* Je sotva vědecké říci,
ao řekl Mussolini ve své "fašistické doktxdně":
"Vše pro stát, nic proti státu, nic mimo stát.11
Je vždy mnoho věcí mezi nebem a zemí, které nejsou ve státě} tak zvaný totální stát, fašistický
i komunistický, je vědecký nesmysl. Ve výběru zkušenosti do vědeckého pokusu se pozná bytost experimentátorova a jeho ruka* Vědecká politika musí
proto napříště dobře zkoumat, co vzít do politického pokusu a co vynechat. A imisí si konečně k tomuto cíli dobře uvědomit, že není věcí a priori politických a nepolitických, že jsou jen zkušenosti,
s nimiž se pokus chce nebo nechce provádět. Ne jsou
absolutní politics - jen vladař určité vztahy za
politica vybírá. Teprve Marie Terezie v Rakousku
prohlásila Školské otázky za politica» teprvé komunisté prohlásili za takové myšlenky lidí a původ
od kapitalistických předků.
Druhý způsob, kterým postupuje věda při vybírání zkušeností do pokusu a který se osvědčuje tam,
kde jde o velká množství zkušeností, je charakterizován oddělováním jednoho komplex» zkušeností od
jiných nějakou Čarou, mezí nebo hranicí. Tento
způsob chce dosáhnout, aby pokus nebyl rušen vlivy
a zásahy zvenčí. Ve vědě se tomuto způsobu říká
i solace pokusu. Pokus bez i solace, ne isolovaný "pokus", není vůbec vědeckým pokusem .
Všimněme si, Že ony rušivé vlivy zvenčí nejsou
nic jiného ne£ náhodné zkušenosti, které v pokusu
nechceme mít. ETeisolujeme pokus nikdy před ničím
jiným než před zkušenostmi. Prach v chemické laboratoři, světlo v temných komorách, to jsou příklady takových nežádoucích zkušeností. Pokus se prostě, jak říkáme, nepodaří, opakují-li se v něm pole
zkušenosti nežádoucí, příliš četné a náhodné.
Ani politieký experimentátor se neobejde bez
isolace. Tam, kde se tvoří politická skutečnost,
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je isolaoe nutná.
Cím odvážnější pokus kdo dělá a čím vétší
rozpory a antimonie chce odstranit, čím rozličnější třídy chce srovnat a učinit rovnými v právech
i povinnostech, tím jeho isolace musí být tužší a
jeho zdi vyšší. Pokus potřebuje isolaci, nikoliv
hotový stát - Švýcarsko dnes nepotřebuje takovou
isolaci jako Sovětský svaz
čím podivnější pokus, tím vyšší zeä musí kolem sebe stavět. /Viz
drátěné překážky na Československých hranicích,
viz ze cl v Berlins./ Čímž ovšem nechceme říci, Že
každý pokus je dobrý - naopak, pokus dobrodružný
a protismyslný vyžaduje větší isolace. A žádná
isolace není víc než předpokladem podaření pokusu,
nikoliv jeho zárukou. O nich budeme mluvit později.. Isolace je příprava k pokusu a nesmí se zaměňovat s vlastním pokusem. Dobrá, ba téměř dokonalá
isolace nemusí znamenat dobrý pokus. Vladařova
činnost by se nikdy neměla vyčerpávat v utužování
isolace - bez provedení pokusu. Isolace bez dobrého a užitečného pokusu je násilí a libovůle. Experimentátor má právo na isolaci - pokud provádí
pokus. Nemá na ni právo, ustal-li od jeho provádění nebo skončil-ll už. Provádí-li se isolace třeba již několik desítiletí /nejen drátěnými překážkami, nýbrž 1 zákazem poslouchání cizího rozhlasu,
zákazem cizího tisku atd./, na znamená to, Že se
samým pokusem není něco v pořádku? Každý tvůrce
má právo na svou malou komůrku, když tvoří něco
nového j kdo však v ní sedí bez tvoření, je nebezpečný blázen. Neměla^-li by vědecká politika konečně říci rozumné slovo k volání po tak zvané politice otevřených dveří, jež přece jednou může být
dobrá, podruhé Špatná? NemSla by konečně říci,
kdy je požadavek po informováni veřejnosti rozumný
a kdy není?
Isolace, řekli jsme, musí býti prostředkem,
a nikoliv cílem. Agrární cla, například, mohou
být výborným prostředkem k vybudování politické
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skutečnosti - cla jsou politicky také jednou z
forem isolaoe - , jsou však zavrženíhodná, jsouli politickým cílem jedné třídy. Totéž platí o
censuře - ani ona není absolutně dobrá nebo špatná. Cíl pokusu musí určit způsob, jakým experimentátor isoluje. Nikoliv naopak. Cíl pokusu určurje míru isolaoe, dobu jejího trvání a všechno, co
s ní souvisí. Bez zřetele k pokusu je každá isolace Špatnost.

29.

Isolaoe politického pokusu

Jak se provádí výběr zkušeností do politického pokusu? Jak se provádí politická isolaoe?
Způsoby isolace jsou nejrůznější a někdy není lehké ve všech jejich formách isolačních úmysl
odkiýt. I v politice se může isolovat jaksi materiálně a fyzicky« stavějí se opevnění a hrady a
hradební zdi, a to nejen kolem měst, nýbrž i kolem celých zemí /Čína a v nejnovější době kolem
zemí ovládaných komunisty/. Hranice měst a zemí,
hraniční kameny, vojsko, celníci a policie na
nich, jsou jen mírnější formou zdí a plotů. Jsou
i jiné formy: cla, kromě svých hospodářských funkcí, mohou být i isolačním politickým prostředkem.
Tím spíše všecky zákazy dovozu a vývozu, veterinární opatření atd. Patří sem i všecko bránění
lidem překročovat státní hranice, politika přistěhovale cká i vystšhovalecká, přistěhovalecké
kvóty ve Spojených státech i jinde, povinnost pa-
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sová a visová, cizinecká policie atd* Patří sem
ovšem i isolační formy subtilnější: cenzura zpráv
z ciziny, zákaz cizího tisku, zákaz posloucháni
cizího rozhlasu /televize/, cenzura filmu, divadel atd* Politická propagandě-, kromě své fuiikce
aktivní, o niž ještě budeme mluvit, má i svou
funkci isolační.
Každý zkušený politický řečník ví, Že se lidé dají zpracovat lépe v uzavřené místnosti než
na ulici, kde neustále jich přibývá a ubývá. Teprve po určité isolaci od ostatního světa se lidé
stávají davem, to je tvárnou hmotou politického
pracovníka* Po internacionalismu volá onen, kdo
nechce politickou rovnost, kterou má vytvořit určitý pokus, kdo nechce být zkvantitatizován.
/fcroto slovo "kosmopolita" nebo slova podobná mají tak hanlivý pří zvuk v zemích za železnou oponou, kde se politická i solace provádí s nevybíravou vervou./ Velká individua přecházejí svobodně
hranice, poněvadž je obtlžno je vtěsnat do politického pokusu. /Velcí vědci, umělci, virtuosové
atd./ Nejen velká individua, nýbrž i celé skupiny lidí se v dějinách projevily jako těžko ovladatelné: příslušníci církví, zejména katolické,
Židé, svobodní zednáři, velel kapitalisté, proletariat mezinárodni uvědomělý^ atd./, ti všichni se
brání isolaci v politickém pokusu. Experimentátor
sám ovšem hranic nemiluje - on isolován být nesmí
od žádné zkušenosti. On dělá hranice pro jiné.
V politice se často mluví o přirozených hranicích - a myslilo se tím na vysoké hory, řeky a
moře* Snes při moderní dopravní a komunikační technice tyto přirozené hranice přestaly mít svou důležitost jako hranice politické. Politika by totiž neměla mluvit o hranicích státu, nýbrž vždy
jen o hranicích, to je o isolaci pokusu* Proto
přirozené hranice jsou ony, které umožňují provádění pokusu. Přirozenými hranicemi politickými
samozřejmě nemusí být vždycky hranice národní*
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VŽdyí v politice nejde o národ, nýbrž o stát čímž neříkám, že péče o národ není třeba důležitější. Z hlediska národnostního i politického byly mnichovské hranice pro náš národ i budoucí
stát nepřijatelné. 15. březen 1939 dokázal, ze
mnichovské hranice nám politický pokus neumožňují,
a kdo by nám přirozené hranice k politickému pokusu chtěl upírat, upírá nám samo právo k dělání pokusu, k vytvoření vlastní politické skutečnosti.
Proto musí národ bojovat o své hranice národní, z
politického hlediska musí tím úporněji bojovat o
své hranice politické, o hranice, které nejlépe
isolují jeho politický pokus.
Mluví se nyní mnoho o tak zvané politické geografii, geopolitice atd. Kejsou-li toto otázky,
které politická geografie má řešit, pak věru nevím,
které otázky řešit má.
Ze všech těchto důvodů se nám zdá, že nesvědčí o politické moudrosti nekriticky hubovat na
hranice, cla, cenzuru atd., a zapomenout, že to
jsou jen průvodní zjevy jistých jiných politických
zjevů, přesněji řečeno politických pokusů. Úsilí
staré Společnosti národů mezi dvěma světovými válkami o snížení celních tarifů, o celní příměří,
bylo typickým příkladem politické be zrny silenko vito stii Společnost národů chtěla přihlížet jen k horečce a nestarat se o záněty, které se děly uvnitř
jednotlivých těl různých států.
Politik a politická věda jsou dosud pozadu
proti vědeckým experimentátorům v jiných naukách,
protože neporozuměli slovu "isolace" ve svých politických pokusech. Jinak bychom se dívali na mnohé děje i zjevy způsobem více vysvětlujícím. Neza^
bilo objevování cizích kontinentů, kolonizace a
vývoz přebytků lidí a zboží slibný politický vývoj v Evropě — i politickou nauku samou? Neosvědčil se například liberalismus jako učení politicky hodně neplodné? Není autarkie již podle Aristotela specifickým znakem obce? A co znamená "sobě-
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stačnost1'? Neznamená politicky především, že v
pokuse jsou přítomny zkušenosti, které v něm být
mají, a že jsou vyloučeny ony, jež by překážely?
Není třeba domyslit takové zjevy, jež napovídají
dobré myšlení v této otázce, například korifcláve
při volbě papežů nebo zákaz konání politických
schůzí ve vzdálenosti jednoho kilometru od zasedají cícho parlamentu?
Mekli jsme si už, že fyzické přirozené hranice již neisolují politické pokusy. Hory a řeky
jsou již z tohoto hlediska bez politického významu. Letadla a rozhlas je politicky prorazily a
zničily jako i sola ční vrstvy. Není právě tento
fakt příčinou mnohých našich politických nesnází?
Nemá politická nauka přímo povinnost hledat moderní a mravné isolační prostředky pro své pokusy?
Není otázka, jak isolovat, jednou z nejdůležitejších. politických otázek naší doby? Nemá mít velevyvinutá isolační technika i - své politické odvětví? Není zde mnoho k přemýšlení, aby se prostředek přizpůsobil cíli, aby isolace sloužila
dobrému pokusu a aby nebyla účelem sama sobě?
Až taková vědecká politika dojde k přesvědčení, že ir moderní době mravně a "ořitom dokonale
isolovat politický pokus vůbec nelze, nebude to
první vědecký argument proti anachroniBmu malých
i větších států pro přicházející světovládu?
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43.

O poddaných a poddanostech

Je čas, abychom obrátili svou pozornost na
zkušenosti, které experimentátor vybral pro svůj
pokus, s kterými svůj pokus provádí. Vladař tím,
že určité zkušenosti Siní předmětem svého politického pokusu, Siní je svými poddanými w podrobuje si je* Vládne nad nimi* Když vyloučil zkušenosti, které do pokusu nepatří, cizince, stará
se te3 jen o ty, které si vybral a které nazývá
své poddané nebo poddanosti.
Poddaní jsou předmětem nebo jsou předměty
vladařovy činnosti. He jsou to však, jak již víme,
jen lidé} jsou to i země, kapitály atd. Xiidi budeme nazývat poddanými, věci a děje poddanostmi.
Poddaní a poddanosti jsou zkušenostinad nimiž
vladař vládne. A jsou pojmy* s kterými politika
pracuje.
Víme již, že předmět neb cli objekt není sám
o sobě konečnýn cílem vědy. Objekt je něco, s
čím věda počíná pracovat. Stojí na začátku a nikoli na konci oesty za poznáním. Ani politika
proto nemůže vidět svůj cíl v podrobení lidí a
věcí, nesmí vidět svůj cíl v poddaných a poddanostech, ona je musí zmcěnit v něco jiného. V co,
uvidíme dále.
Jaké jsou zkušenosti, nad nimiž experimentátor vládne, které pozoruje? Čím je pozoruje, čím
nad nimi vládne? Zajisté předně svými smysly.
Sekli jsme si už, Že všecko, co vidíme, slyšíme^
chutnáme atd. může být předmětem politiky, může
být poddanosti, A také opravdu je poddaností vše,
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co si experimentátor nejprve těmito svými smysly
vybere do politiky. Smysly totiž nejen pozorují,
nýbrž už jaksi i vládnou nad pozorovaným. Pozorovaný člověk není už docela volný, je už v určitém
smyslu poddaným. Je již pod politickou kontrolou.
Pozorování je první stupen násilí. Toho si politika musí být vědoma. A policie je jen politické
jméno pro vladařovo oko a hmat, právě tak jako
ministerstvo vnitra a i ministerstva jiná, "Inteligence Service" apod.
Poddaností je tedy vše, co politický experimentátor vidí, slyší, Čichá a chutná, co dosáhnou
jeho oči a ruce, často prodloužené ráznými nástroji a přístroji, jež jeho smysly Činí mocnějšími.
Moderní vládce tak jako nejstarší náčelník primitivního divošského kmene, m&že vládnout jen nad
někým, koho vidí a komu může hmatatelně natlouci.
Vidí-li vladař dnes dál, má-li delší ruku a m&želi se s pomocí letadel a rozhlasu /a televize/
rychleji pohybovat z místa na místo, vysvětluje
to jen větší rozlohu jeho říše a větší počet poddaných i poddaností, nelze však mluvit o nějakém
rozdílu základním: smyslové pozorování dnes jako
dříve tvoří ze zkušeností zkušenosti poddané, tvoří předmět vladařovy politické Činnosti.
Naše smysly vidí na zkušenostech určité jejich vztahy, určité kvality. Vidí barvy, slyší
zvuky, chutnají sladkost a trpkost, hmatají studené, suché, drsné a hladké. Toto všecko jsou z vědeckého hlediska - Poincaréovy "faits bruts".
Avšak právě proto, že jsou to fakta hrubá a hrubě
pozorovaná a ovládaná, neměla by politika od nich
začínat svou cestu? Neměla by právě v nich vidět
vlastní předmět své Činnosti? Aby od těchto základních kvalitativních vztahů, mohla přejít ke
komplikovanějším? Nemá i politická nauka začít
tím, že si uvědomí, že vládne jen nad tím, co vidíme a slyšíme a co držíme v ruce?
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43.

Za objektivnější poddaností.

Poddanost je objekt politiky. V každém případě. Může však být předmětem předmětnějším, dokonalejším, předmětem vědečtějším
,než jakým je
dnešní politické nauce.
To není nic nového. Pojmy jsou vždy předmětem vědy. Jsou to zkušenosti, s kterými se pokus
provádí. Jsou to zkušenosti pozorované nebo dokonce měřené. Čím věda dále pokračuje, Čím každá nauka dále pokračuje na své cestě za poznáním, tím
jsou a musí být její pojmy přesnější. Vizme jen
rozdíl moezi nepřesností pojmů., kterých užívá sociologie, a přesnosti pojmů, ktei^ch užívá chemie
nebo matematika» Pokrok vědy je určen tím, jak
přesně je její pojem měřen, je dán rozdílem mezi
"fait brut" a "feit scientifique". Nebylo by
vhodno, aby se i politika o tento rozdíl zajíma*la3Fyzika neustrnula na své optice, akustice,
mechanice nebo nauce o teple, nýbrž šla dále, až
objevila pod Lockeovými sekundárními kvalitami
něco, co je všem těmto kvalitám společné: ze barvy a tony jsou jen pohyby molekul, Že jsou to vlny, čímž bylo možno mnoho jmenovaných samostatných nauk převést na mechaniku* U jiných nauk se
experimentátor dávno přesvědčil, že smysly jsou
plny omylů a že je třeba jeden korigovat druhým,
například hmat zrakem /tepelná teorie kinetická
stanoví například absolutní nulový bod - který
ovšem hmat nemůže zjistit - absolutním klidem
molekul/ atd. A nejen ve fyzice, ve všech exakt-
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nich naukách se postupné přišlo na to, Se 11 der
Mensch ist nicht Azgentier", Že zkušenosti mfi.Se
"být i to, co přímo nevidíme a neslyšíme, se smysly mohou "být zjemněny různým umělým způsobem.
Vidělo se krátce, že pojem je tím přesnější, čím
vice je odpoután od smyslových omylů, že určení
červené barvy je daleko objektivnější, je-li určena počtem světelných kmitů za vteřinu než nejpřesnějším okem* Pojem se stane dokonalejším
předmětem vědy, přestane-li být pouhým smyslovým
údajem.
Co všemu tomu říká politika? Není dosavadní
její pojem něco velmi zaostalého a subjektivního?
Není třeba pojem poddaného a poddanosti učinit
objektivnějšim? Nemusí se i v politice nastoupit
cesta od kvalit subjektivních k objektivnějším?
Není dosavadní politika ještě ve stadiu tak zvaného naivního realismu, z něhož mnoho nauk již
dávno vykročilo? Nestačí dnes v politice, aby
třeba někdo viděl srocení lidu a slyšel pár výkřiků na volební schůzi a hned z toho nečinil
závěry, závěry obyčejně naivní, které nemohou
být vzaty za podklad k předvídání budoucnosti?
Nevěří politika, že i ona má právo na tak zvaný
"fait scientifiq,ueM? Neexistuje v politice svět
neviditelný a neslyšitelný - jakým je třeba ve
fyzice svět ultrafialových a ultračervených paprsků? Nemusí se i politika snažit o kontrolu
jednoho smyslu druhým, nemusí se i ona snažit o
převedení různých smyslových zkušeností ns jiné
společné zkušenosti, které budou poddanostmi poslušnějšími a snáze formovatelnými? Nemá každý
tvůrce právo svůj materiál učinit tvárně j Sim?
Dosavadní politika je většinou ještě na onom
stupni naivního realismut který bere smyslové
zjevy a vjemy za konečné, definitivní a dále nerozložitelné. Rozum však je něco analytického.
Již Leibnitz poznal, že každý vjem a počitek je
celá syntéza, a že zahrnuje množství počitkŮ pod-
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vědomých. Barva je například po Sítek vědomý, kontrast však, který ji způsobuje, zůstává podvědomým. Politika dosud myslí, že všechno, co není
vědomé, není. Neví o tom, co je v podvědomí. "I,» inconscience est un accumulateur d1 energie, il amasse
pour que la conscience puisse dépenser," napsal fiibot. Proto je politika stále překvapena něSím, co
se náhle objeví na povrchu, aS to již dlouho existovalo ve skrytu. Vladař má vládnout zkušenostem
a učinit je poddanostmi, dříve než začnou na ulicí ch stavět barikády. I politika musí poodhalit
roušku politického podvědomí. Nevede také tudy
cesta k větší politické objektivnosti? Nevede podvědomím cesta k jistějšímu zvládnutí poddaností i
poddaných? Nejsou všechno toto důležité otázky po
politickém pojmu?

32.

Jak tvořit pojmy v politice

Opakujme svou otázku: jak bude vypadat dokonalejší politický pojem? Jaký bude onen "fait seientifique" v politice?
Exaktní nauky, jak známo, si pro svůj pokus
záměrně vybírají zkušenosti, které se opakují,
které nejsou jen nějakou výjimkou, s níž se setkáváme jednou za sto let. A které zkušenosti se opakují? Zajisté ony, jež jaou jednoduché, pravidelné
a jedna druhé se podobající. Takové zkušenosti
jsou nejvhodnější k pozorování - jsou to zkušenosti již ovlivněné, umělé a v jistém smyslu znásilněné. Jsou to zkušenosti abstraktnější než jiné.
Idealizovanější než jiné* Proto se dá s nimi lépe
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pracovat - nejsou tak nepředvídatelné jako jiné*
Domníváte se, že se toto všechno nedá na politiku aplikovat? Vezměte si na pomoc nškolik citátů. o tak zvané "skutkové podstatě". Co je to
skutková podstata? Zajisté nic jiného než pojem
politickoprávnl vědy, objekt jejího působení,
krátce to, čemu my říkáme poddanost. Slyšme nejprve, co o ní říká Hoetzel v "Československém
právu správním": "Skutková podstata není pouhý součet reálných skutečností a příběhů ... Netvoří
se mechanickým seřaděním skutečností /úsudků popisných/ ... Aby se mrohlo přiložiti měřítko abstraktní normy právní, je nutno .*• celý soubor
zjištěných skutečností přivést do takového stupně abstrakce, aby konkrétní skutková podstata
mohla být měřena se skutkovou podstatou legální."
Hle, neříká se zde totéž, co v jiných naukách?
Nemění se sama skutková podstata, nad kterou se
má vládnout, jíž se právo chce zmocnit, tím vícef
čím více je pozorováno brýlemi právní vědy? A dále vizme, co praví Kácha v "Slovníku" pod heslem
"Nejvyšší správní soud": Skutková podstata je jako každý jiný pojem pojmem právním *•* jednotlivé
zkušenosti nutno upraviti na zákonnou skutkovou
podstatu, nebo$ teprve tato může býti hypothetic^kou skutkovou podstatou zákona měřena.11 Nejsou
ostatně skutkové podstaty téměř napořád vyjadřovány abstraktně? Nebylo by již na Čase, aby tyto
správné názory pronikly do celého souboru politiky, aby se již jednou přistoupilo k záměnnému
tvoření politických pojmů?
Předmět každé nauky je něco znásilněného. Psychologie si toho byla vědoma hned od svých počátků
a bláhově myslila» že jí to brání ve vědecké práci. Brzy však totéž poznaly i jiné nauky, a ve
fyzice toto poznání bylo již definováno tak, Že
se konstatuje, že se pozorovaný elektron chová
jen ták, jak mu to pokus sám umožňuje. V tom tkví
právě ona nová tvůrčí role pokusu, o níž jsme již
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mluvili. Politika by však zde mohla vést: vždyí
již v samém pokusu "poddanosti" tkví vše ono umělé, znásilněné a ovlivněné, k čemu se jiné nauky
jen těžko propracovávaly. Proto se tážeme, kdy
už si politika uvědomí, že nepracuje s lidmi, nýbrž s poddanými, že nepracuje a neprovádí pokusy
s pozemky, kapitály, zeměmi a národy, nýbrž jen
s poddanostmi? Nerozeznáváte onen velký a zásadní
rozdílTlíení jasno, že kdyby vladař nepracoval s
poddanými, nýbrž s lidmi z masa a krve, ^e by je
nikdy nemohl zvládnout? 2e experimentátor a vladař někdy musí usmrtit poddaného, ažS se hrozí usmrtit člověka? Ne, poddanost, to již není příroda, to už je vladařova myšlenková konstrukce, není to nic živého, je to něco pozorovaného. Namítnete snad, Že navrhujeme, aby se nová politika
zajímala o neexistující schemata, a ne o Živé lidi? A což geometrie a mechanika nezajímá se také
o neexistující předměty /koule, přímky, atd./, a
jsou snad proto méně exaktní? A nevztahuje se
vláda politiky i na právnické osoby, tedy na "osoby" fiktivní?
Ani požadavek jednoduchosti objektu se dosud
v politice nepochopil. Jinak by politika nazaěínala, jak se öasto děje, od politických stran,
nýbrž od jednotlivců. Politické strany nejsou
jednoduché. Proto ne zvládnuté politické strany,
nýbrž zvládnutí jedinci mají tvořit stát. Stojíli totiž stát na zvládnutých politických stranách
zda se nerozpadne, rozloSí-li se některé z politických stran?
Vytvoření politického pojmu, vytvoření poddanosti, znamená konec materialismu v politice.
Politický prostor není ji2 jen obyčejný smyslový
prostor, který obsahuje všechny smyslové elementy, nýbrž je to už veškerenstvo poddaností. Totéž
platí i o Čase - existuje zvláštní politický gas,
jako existuje zvláštní politický prostor. Poddanost - to je již něco zduchovnělého, něco vědec-
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kého, n§co pozorovaného ne smysly a jen smysly,
nýbrž lidským duchem. Profesor Weyer /"Československé právo ústavní"/ právem pokládá tak zvanou
teorii kompetenční za rozhodný pokrok směrem k
žádoucí metodologické ryzosti proti teorii kvalitní, předmětové, teritoriální a prostorové, fiíká:
"Teorií kompetenční poprvé opuštěn byl naivní realistický názor na státní území jako na kus vnějšího světa, a území zde vystupuje ve své jedině
možné typicky normativní relaci: jako pomůcka k
prostorovému určení platnosti právních /státních/
norem*"
pozorovací způsoby v politice dosud Sekají
na své soustavnější zpracování. Nevěnujeme jim
bohužel onu pozornost, kterou se vyznamenávají jiné nauky. Proto jsou dosud tyto způsoby velmi hrubé, aS právě zde velká subtilnost a nenápadnost
by byla na místě. Můžeme si je představit jako
zprávy, které vladaři docházejí ze všech stran
jeho říše. Zprávy od poddaností a o poddanostech
a poddaných. Mohou být nejrůzně jšího druhu, a
ještě se k nim musíme vrátit. Zde se otažme jen,
nemá—li si i politika vybudovat zvláštní systém
těchto zpráv - aby nedocházely jaksi jen náhodně?
Nemá mít experimentátorb jakési své seismografy,
které by zaznamenávaly L jen nepatrné zachvění
poddaností? Nezasloužila by například peněžní politika, trh práce, burzovníctví, kriminalistika,
noviny atd. zvláštního politického zkoumání z tohoto hlediska? Neměl by i statistický úřad dodávat také politické zprávy? Neleží zde krátce ladem velmi důležité pole politiky?
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34*

Jak a kdy pozorovat poddaného?

je známo, Se nevidíme molekuly a atomy, nýbrž
jen jejich účinky. Nevidíme atomy proto, Se jsou
menSí než světelné vlny, jejichž délky leží mezi
760 aS 380 m • Vidíme jen jejich světelnou dráhu,
kudy probíhají. Atomy, aby mohly být pozorovány,
musí se ionizovat /ion - poutník/, musí se dát na
pouí. A atom je ionizovaný jen tehdy, chybí-li mu
rovnováha. Krátce ve fyzice můžeme formulovat jen
to, co "wirkt", jen tak zvané Planckovo "Wirkungsauantum". Můžeme vidět elektrony jen tehdy, když
se jeden s druhým srazí» když nastane nějaká fyzikální událost. Nevidíme a nepozorujeme tedy "věci",
nýbrž jen děje, události.
A v politice? Jak, v ěem a kdy mŮ-Žeme pozorovat poddanosti a poddaného? Zda ne jenom tenkrát,
když se nějak politicky projeví? Když se střetne
a jiným poddaným, když se s ním srazí? Když nastane nějaká politická událost? Zda vladař může
vidět a pozorovat poddaného jako poddaného jindy,
než když se dostaví před jeho soud /když se srazil a nepohodl s jiným poddaný^, když se dostaví před úřad, když od vladaře n§co chce nebo když
je o něoo žádán?
V kanadských lesích nebo v sibiřských tundrách se dlouho mezi Indiány a Eskymáky nemohla
vyvinout žádná politika, žádné politické vztahy,
poněvadž lidé byli od sebe vzdáleni na desítky
kilometrů a nemohli se potkat, neřku-li střetnout.
Politika nejdříve vznikla v obcích, v městech,
kde lidé byli namačkáni jako plynové molekuly,
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kde lokty naráželi jeden na druhého a volali po
/silněný vladaři, aby je srovnal. Spory, a dokonce
válka, vždy byly začátkem politickýoh vztahů.»
V politice platí jen ten, koho je vidět a
slyšet. Političtí křiklouni platí více, než sta
tichých, kteří nechtějí o politice nic vědět. Proto bude tím větší zásluhou politiky, podaří-li se
jí lepšími pozorovacími metodami slyšet i ty, kteří tolik nekřičí. V politice platí více nespokojení než spokojení* Ti, kteří dělají události, katastrofy, revoluce, öim víc je bojů. jedněch proti
druhým, čím více je rozporů a čím větší jsou rozdíly mezi poddanými, čím třídy obyvatelstva jsou
vyhraněnější, čím častěji poddaní předstupují před
vladařův trůn a dovolávají se jeho rozhodnutí,
tím je více politiky. Jak pravdu měl F. Lamenais,
který řekliCfest le péché qui a fait les princes".
/"Paroles d t un croyanf*/ Proto politika, která má
lepší metody, která vidí menší protivy a nesrovnalosti, se dovede vyvarovat katastrof větších. Lepší pozorovací metody umožňují, aby se rozpory vyřešily hned ve svém zárodku, což je smysl lepší
politické metody. Nebylo-li by však rozporů a pří
a nesrovnalostí mezi poddanostmi a poddanými, neměla by politika svého objektu a nebylo by ani
politiky.
V politice jen onen vztah je politický, který
není v rovnováze, který něco ohce. Poddaný je vždy
poutník, který nemá rovnováhu, který postrádá politické rovnosti. Člověk, který nic nechce, kteuý
nic nepotřebuje, není poddaný. Keni vůbec předmětem
politiky. Zkuste vládnout nad poustevníky, kteří
pijí vodu a Živí se kobylkami! Jaké tresty jim může vladař uložit, jak jim může vládnout? Jsou svobodni, nejsou poddanými nikoho - ani svých potřeb
a svých vášní, člověk mnoho potřebující potřebuje
nejvíc vladaře. Moderní zvyšování potřeb, nové
touhy člověka po nových statcích., po lepším jídle,
autech a cestování, je jedním z nejdůležitějších
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příčin současného zpolitizování života. Hladoví
a lidé toužící po všem možném a po tom, aby se
vyrovnali sousedům, jsou nejlepší kořistí vladařovou. I zvíře je svobodnější, je-li nasyceno,
hladové poslouchá svých pudů. Poslouchá své politické vůdce^ cast o demagogy. Sytit hladové je
nejlepší zbraň proti extrémním politikům. Naopak
však nasycení potřebují politika subtilních pozorovacích metod a vědecky založeného, nemají—li se
politicky rozkládat ve společnost anarchickou a
neorganizovanou.
Z toho ze všeho je patrno, proč v politice
/při volebních kampaních, při převratech a revolucích/ hrají tak velkou úlohu sliby. len, kdo umí a může slibovat, je eo ipso politickým experimentátorem, a proto vladařem. Slibovat chleba,
snížení daní, nová místa a funkce a také statky,
které mají ti druzí, úspěch komunistů lze vysvětlit tím, Že mohou slibovat ne to, co mají, nýbrž
i co nemají, proto po svém úspěchu již si nemohou
dovolit svobodné volby, protože již nemohou slibovat z cizího, protože již nemohou slibovat z toho,
co sami nemají. Sliby vladařovy jsou zajímavou
formou politického pozorování. Prosvicují poddaného jako rentgenologické přístroje.
Jako geny, které jsou předmětem pozorování
biologie a fyziologie, nic nejsou, nýbrž jen
zprostředkují dění vlastností, tak poddanosti a
poddaní v politickém smyslu nic nejsou, jen "se
dčjí". Jsou také jenom Planckova "Wirkungsquanta". Domnívám se, že i v politice je vše nutno
uvést v pohyb Si, chcete-li,ve vlny. ÍDaké v politice jsou "vlny" veřejného mínění, kdy se jako
ve fyzice neptáme, co se vlní, nýbrž se tážeme
jen po tvaru, délce a rychlosti vlny. TT tomto
směru by tak zvaný behaviorismus, který chtěl
soudit lidi ne podle jejich myšlenek, nýbrž podle jejich chování, zasluhoval dokonalejšího
zpracování politikou. Podstata poddaného je jen
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v tom, jak se politicky chová. Avšak toto chování
můžeme pozorovat jen tehdy, je-li zde nějaké podráždění zkušeností,jež chceme pozorovat. Jsou-li
v pohybu, nebo v neklidu. Iíebude proto experimentátor někdy nucen .takové podráždění uměle vyvolat?
Nebude nucen uměle vyvolat pohyb, aby se lidé a
věci stali poddanostmi a poddanými, a mohly být
předmětem politického pokusu? Nebude je někdy nucen - jako biolog to činí - píchnout politickou
jehlou, aby se začali hýbat, protahovat a něco
politicky chtít? Není v takovém počínání vysvětlení uspechu komunistických agitátorů, a experimentátorů? Neštvou oni lidi často proti sobě aby se všichni stali jejich poddanými?
Předmět vědy je vždy na cestě lc cíli. Proto
nemůže stát, proto nemůže být v rovnováze, musí
se pohybovat, musí něco chtít a po něčem toužit.
Knihy a filmy, politické řeči i rozhlas, to vše
činí z lidí poddané, to je dobrý politický materiál. čím více lidé kons umu jí cizí myšlenky a čím
i více sami myslí, tím více potřebují vladaře,
aby z nich učinil řádnou společnost. Lidé přemýšliví, hladoví po novotách sociálních i technických, jsou politicky labilní, a proto jsou dobrým
materiálem politiky. Materiálem, a ničím víc. Avšak také ničím méně. Kdo je v politice konservativní, rausí hledět, aby lid byl bez přání, to je
musí, jako lao-ce učí, vyprazdňovat jeho hlavu a
naplňovat jeho břicho. Pak nebude poddaných, a
věci zůstanou takovými, jakými jsou.
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34*

Princip neurčitosti v politice

Moderní věda učí, že každé měření měťrf měřené. "Příroda1' je něco, co se pozorováním ničí. Asi
tak * abychom zůstali u svého příkladu - jako se
ničí duha, pozoru jemc-l i a analyzujeme-li ji příliš přesně. Asi tak, jako se ničí živý a přirozený Slověk příliš silným divadelním osvětlením.
Takto osvětlený člověk se začne chovat- jinak, než
by se choval, kdyby osvětlen nebyl* Podobně je tomu v politice: čím více se vladař přibližuje poddanému* Čím přesněji ho pozoruje, tím více se poddaný liší od "přirozeného" člověka» čím více policajtů poddaného hlídá, čím více propagandy nan působí, čím přesněji se mu předpisuje, co má jíst a
pít a myslit, co má Si st a jakou barvu má mít jeho
košile, tím větší je sfingou jako člověk. Příliš
pečlivě hlídané dítě, které nesmí z pěšinky vykro—
Sit do trávníku, provede ve vteřině, kdy není hlídáno, něco zcela neočekávaného. Stejně poddaný se
nejméně nuceně chová někde v poli, kde ho nikdo
nevidí, a je nejumělejší a ne jnaškrobeně jší v královském paláci, kde se naá stále dívá oko vladařovo. Přitom však palácové revoluoe jsou Častější
než selské vzpoury - ač sedlákům se obyčejně vede
hůře než dvořanům. I v politice ničí pozorování
"přírodu", i v politice ničí měření měřené. Každý
vyšetřující soudce ví, jak velice se dá působit
jen otázkami na vyšetřovaného a na "pravdu", kterou má vyjevit.
Pozorování mění pozorované, příliš úporné
pozorování je může zcela zničit. Pozorování tě-

101
lesné tkáně rentgenovými paprsky ji může úplně
spálit* Stálé a příliš hrubé pozorování poddaného může docela zničit jeho politický život. Člověk se chová nejposlušněji a je tudíS nejdokonalejším poddaným, sedí-li v žaláři. Je však tu
mošno mluvit o nějakém politickém životě? Je možno mluvit o nějakém politickém pokuse? Přesto
však Člověk v žaláři a Žalářem zvládnut není,
protože je pln vzpoury a vzteku* Nebo je duševně
mrtvý. A s mrtvými morčaty pokusy dělat nelze.
Z toho všeho je patrno, že přesnost pozorování má nejen v přírodních vědách, nýbrž i v politice své hranice. Vedle každého měření je možno provést měření přesnější - avšak jen do určité
meze. Helsenbergův zákon neurčitosti učí, že lze
přesně znát buä jen rychlost nebo zase jen polohu pohybujícího se elektronu. Čím přesněji známe
polohu, tím méně přesně můžeme znát rychlost, a
obráceně* Není i v politice důležité vědět o
těchto mezích přesnosti pozorování? Neplatí i v
politice tento zákon neurčitosti? Kdyby politická nauka se zmohla na jeho formulování, kolik
zbytečné bolesti by ze světa odstranila!
Mnoho otázek se rojí kolem tohoto problému,
může vladař úplně zbavit člověka svobodné vůle?
Je poddaný bez svobodné vůle ještě poddaným, to
je někým» kdo se ještě hodí do politického pokusu? Není zde vysvětlení Hobbesova uěení, že myšlenky poddaného jsou vždy svobodné - dokud se neprojeví vnějšími činy? Není v principu neurčitosti obsaženo i vědecké odůvodnění "nezadatelných
práv jedince", o nichž mluví John locke? Nestal
by se po zničení svobodné vůle poddaného vladař
úplně zbytečný? Je proto správné, bere-li vladař
po celodenní práci poddanému volný čas k přemýšlení? Je rozumným Ideálem vladaře* aby vládl nad
stroji? Jak nalézt v politice meze rozumného pozorování a kontrolování?
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Poddanosti a poddané pozorujeme, abychom věděli nejen, co je dnes, nýbrž co bude i zítra- V
přítomnosti je obsazena celá budoucnost. Princip
neurčitosti však vladaři zabraňuje poslední pohleď
do hlubin duSe poddaného, a"proto politická budoucnost
je vždy jen více
nebo méně pravděpodobná, nikdy docela jistá. Öim
je dnesm. pozorována, přesnější, čím poddanosti a
poddaní jsou nyní lépe změření - a přitom ještě
zůstávají poddanostmi a poddanými -, tím politická
budoucnost je jistější a předvídatelnější. Nikdy
však není docela jistá, a politik, který mluví o
tisíciletých říších, je demagog nebo hlupák.

35.
0 základních a

11

přiro zených" právech Člověka

Svobodná vůle jednotlivcova, svoboda myšlení,
pokud se neprojeví skutky příliš zřejmými, klade,
jak jsme vyložili, meze pozorování via daře-experimentátora. Je-li tato svoboda někdy a někde "zaručena" ústavou, je to bucl jen uznání stavu, na němž
vladař nic nemůže měnit, poněvadž nemá lepších prostředků pozorovacích, nebo je to konservativní uznání statu quo a vzdání se všeho dalšího politického pokroku. A nesmíme zapomínat, že dohotovení
politické skutečnosti toto vzdání vlastně nutně v
sobě obsahuje, poněvadž znamená skončení pokusu.
Existence v ústave přesně formulovaných a normovaných základních a "přirozených" lidských práv je
známkou státu již vytvořeného a stabilizovaného,
v němž vlastní politika již skončila svůj úkol.
Přejímá-li se jejich formulace zvenčí na začátku
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vlastního politického pokusu, je v tom vady mnoho
demagogie - a obyčejně se "normy", které nevyzněly
z politického pokusu, vůbec neplní. /Vzpomeňme si,
že komunistické "ústavy", přijaté hned po převzetí
moci komunismem, obsahují ustanovení o "právu" na
soukromý majetek!/
Politická nauka by si měla již uvědomit, že
"svoboda jednotlivce" znamená to, Čemu přírodověda říká "počáteční stav" /Anfangzustand/, Je to
stav, od něhož se začíná - víme přece, že politika
postupuje od volnosti k rovnosti. Tak zvané "základní práva člověka" nejsou než výhradami Člověka, že neutone celý v poddanosti, že se nestane
beze zbytku předmětem politiky. Základní práva
člověka stojí tedy na počátku vší politiky, a nikoliv na konci jako nějaká vymoženost. Jsou dána
ne politickou dokonalostí, nýbrž politickou neschopností - není přece pochyby, že zdokonalená
pozorování tato práva zužují: listovní tajemství,
právo stěhování atd. Všecka tato práva jsou však
právy jen tehdy, když vyplynou z politického procesu, když jsou dobrovolým zřeknutím společnosti
zasahovat do sféry lidskosti - a když nejsou na
počátku procesu, jen uspávacím prostředkem, aby
poddaný pokus lépe snášel a nebránil mu.
Tak zvaná základní lidská práva jsou vždy
onen nezmařený zbytek Člověka, který ještě nebyl
vyhnán z poddaného. Jsou dobrým uznáním platnosti
Ueisenbergova zákona neurčitosti i v politice.
Není starý Habeas Corpus Act dávným prohlášením
tohoto zákona? A praví-li Ho et zel v "Československém správním právu", že "jen když to, co se děje
v uzavřených místnostech, proniká navenek, může
zavdat podnět k policejnímu zakročení", neznamená to také praktické uznání tohoto zákona? Nevlezl
by vzorný policejní ředitel nejen do domu, nýbrž
i do mozku a srdce člověka - kdyby mohl?
Rousseau měl pravdu, když mluví o přirozených
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právech, člověka na svoboda, avšak jen tenkrát, vidí-li v nich jen "počáteční stav" cesty za politickou skutečností. Vidět v nich cíl politiky je
matení pojmů. - zvláště když se přirozená a původní
volnost definuje jako "právo", které přece, jak už
jsme vyložili, je plodem hotové politické skutečnosti. Profesor Weyer má pravdu, když v "Československém právu ústavním" zdůrazňuje zřejmě negativní povahu těchto základních práv a vidí-li v nich
výslovně jen "obor Či svět, který má zůstati prost
vší úpravy, to je správních zásahů".
Jedinec je volný a svobodný již bez politiky.
Politika jedince činí rovnými, poněvadž je měří a
nad t h ™ í vládne. Vědecká politika má však znát meze
své vlády, má znát politický zákon neurčitosti,
který nesmí a nemůže překročit, chce-li být politikou vědeckou, a nikoliv sprostým násilím. Z tohoto
jedině'správného usuzování mají v průběhu pokusu
být formulovány hranice politických zásahů, které
v hotové politické skutečnosti, ve státu, se objeví v ústavě jako základní práva člověka, který
nikdy nesmí docela zmizet v poddaném, aby mohl
pracovat k vyšším metám, než jsou mety politické,
a aby prostě mohl žít. Neboí i ne jdokonalejší rovnost musí být rovností živých lidí a nikoliv mrtvol. Politický mír nesmí chtit být mírem hřbitovů.

36.

O Žádoucí apolitičnosti politického předmětu

Kdyby neexistovala neurčitost pojmu - rozuměj
neurčitost počátečního stavu - neměla by již poli-

105
"tiká žádnou práci a vládnutí nad někým by znamenalo již zvládnutí. Proto také nepochopení nutnosti neurčitosti a onoho neměřeného zbytku v politickém pojmu přímo vede k onomu hrubému omylu vší
dosavadní politiky, která nerozeznává měření od
změření a vládu nad někým má za ovládnutí. Nepochopilo se dosud, že tato neurčitost zavinuje neurčitost následků, neboí určitá příčina má i určitý následek. Avšak právě proto, že zde tato neurčitost příčiny není, musejí zkušenosti procházet
očistcem pokusu, aby dospěly k zákonu a kausalitu
našly. A člověk musí mít svou politiku, aby dospěl
k státu, k politickému řádu a pořádku.
Avšak nyní pozor: Neznamená ono stálé sestupování až k mezi dané oním zákonem neurčitosti,
které se děje stále dokonalejším pozorováním, především snahu se přesvědčit, že se k neurčitosti
přibližujeme? Není již toto poznání nevědomosti
značným vědeckým pokrokem? Lze vůbec Činit pokus
s lidmi "určitými", příliš politicky vyhraněnými,
nesvobodnými? Není možno jen svobodné lidi opravdu zvládnout podle vůle vědeckého experimentátora?
Není možno jen na to, co je na samých hranicích
náhodnosti, aplikovat tak zvaný zákon pravděpodobnosti a všecky vymoženosti moderních matematických počtů? Nehledají všecky pozorovací přístroje
konec Jconců nikoliv rozdíly mezi pozorovanými
zkušenostmi, avšak spíše nedostatek těchto rozdílů? Ne tkví zde pravé jádro atomistiky, k níž filosofické myšlení stále a stále směřovalo?
To, co máme za "počáteční stav", je již výsledek dlouhého vývoje, Chceme-li jej dokonalejším pozorováním zúžit, neznamená to, Že chceme
tento vývoj porušit, přerušit a zapomenout nan,
abychom prostě mohli někde začít, začít opravdu
"o dp o Šátku" a z čisté vody? Vysoké matematice bylo už "malé" nebo "nekonečně malé" definováno něco, o čem platí náhodnost a zákony náhody. Zákon
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pravděpodobnosti, podle kterého má padnout M ž e nou hrací kostkou tolik a tolik určitých výsledků, platí jen tehdy, nemá-li určitý výsledek hodu
svou určitou příčinu - například v určité chybě
špatně vyřezané kostky. Je-li zde taková konstato vat elná příčina, pak zákon pravděpodobnosti samozřejmě neplatí. I vědecký pojem musí tedy být
takovou dokonalou nebo skoro dokonalou kostkou,
na níž chyba je nerozeznatelná. I poddanost a poddaný__musí být tak svobodný a svobodně musí do pokusu vstoupit, aby příčino st nebyla již předem
dána, nýbrž aby musila být a mohla být vytvořena
pokusem. Proto apolitický poddaný je nejlepším
předmětem nového pokusu a nové politiky. Nemusí
proto každý skutečný via dař-experimente tor své poddané odpolitizovat? Neznamená proto každé volání
po odpolitizování - počátek nového pokusu? Nevolali Němci po zřízení Protektorátu k Šechům znovu a
znovu: "Pryč s politikou"? Nemá vědecká politika
umět tento zjev vysvětlit?
Uvedený příklad s hrací kostkou je jen jedním
z mnohých, které bychom mohli uvést. Všechny tak
zvané zákony jsou přece zákony krotící náhody. Na
příklad zákon Gay-Lussacův . Není-li náhod, nemůže
být ani zákonů. Připomeňme si, že celá rozsáhlá
moderní teorie o zákonitosti omylů platí jen na
omyly náhodné. Jen na ne platí zákon G-aussův. Ani
v politice nemůžeme dospět k zákonům, není-li počáteční svobody v pokuse. Z anarchie se rodí vždy
nejtrvalejší stát - nikoliv vývojem ze státu jiného. Dosavadní politické myšlení tohle nedovedlo
uspokojivě vysvětlit. Čím poddanost je náhodnější,
čím poddaný má méně určitého politického přesvědčení, tím je podobnější číslu v matematice, tím
je dokonalejším politickým pojmem a předmětem experimentátorovy činnosti. Lidem bez tradic, bez
politických tradic, se vládne nejsnadněji, apolitičtí lidé se nechají nejdokonaleji zvládnout.
Proto vladaři všech věků a zemí neradi učili a učí
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své poddané politicey v tom se podobají lékařům,
kteří také nevykládají svým pacientům a morčatům,
co s nimi zamýšlejí dělat a proč.

37.

0 politickém diferenciálu

Ocitáme se nyní na ne jobtížnějším místě naší
cesty za poznáním, na místě, kde čtenář by mohl
odkrýt v mých vývodech četné protimluvy, a kdy by
patrně mohl namítnout, že jednouříkám, Že poddanost má být poslušná, a podruhé, že má být svobodná, že má být jednak osvětlená, jednak temná,
umělá, a přece přirozená. Bude-li čtenář své námitky formulovat přesněji, namítne asi, že jsem
definoval dřív poddanost jako zkušenost měřenou,
kdežto náhodu jako zkušenost neměřenou, a Že nyní
obé zase směšuji dohromady, říkaje, že nejdokonalejší poddanost je nejdokonalejší náhoda. Avšak
pozor! Neřekli jsme si nic takového. Sekli jsme
jen, že nejdokonalejší pojem se musí náhodě co
nejvíce přiblížit, Že musí být už už náhodou Či
skoro náhodou. Nikoliv, že náhodou je. Jen takto
bude co nejméně schématem, ač, jak jsme ukázali, *
schématem být musí, jen tak se bude chovat co nejpřirozeněji a nejsvobodněji, ač je pozorován a osvětlen. Zde se právě v politice dostáváme chtěj
nechtěj k onomu způsobu myšlení, které tolik postrčilo přírodní nauky kupředu, k myšlení funkčnímu. Ukázat, že tento moderní způsob vědeckého
myšlení je i v politice možný a nutný, patří k
ne jdůležitě jším a nejtěžším úkolům této studie.
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OznaČíme-li v matematice ne jakou proměnnou
hodnotu třeba plemenem x, pak můžeme označit písmenami dx přírůstek hodnoty x o konečnou veličinu,
která je tak malá, že se co nejvíce "blíží nule.
Víme* že k tomuto dx přichází matematika tak, Že
zmenšuje přírůstek x, který je obecným přírůstkem
x o konečnou hodnotu, až dospějeme k iracionálnímu
Číslu, které je poslední před x. A diferenciál dx
je proto tak velkou vymožeností matematiky, že je
současně i konečnou veličinou - rozuměj pojmem, to
je předmětem počínání a pozorování - i konečně se
blíži nule, takže není možné již žádné číslo mezi
x a x
dx inteifcalovat. M m jsme si vytvořili řadu
čísel v její naprosté spojitosti, plynulosti a homogenitě, řadu, která samozřejmě obsahuje i všecka
čísla iracionální. Dvojznačnost elementu či pojmu
dx /a vzpomeňme zde na "charakteristický trojúhelník Leibnitzův", jehož jediná strana je zároveň
nepatrný přímý úsek tečny i nepatrný usek křivky/
dává riÁm možnost překlenout hrubost našich smyslů,
jak se jeví v "continue physique", a dospět ke
"continue mathématique", v němž všechny rozpory,
to je prázdná místa mezi jednotlivými čísly, jsou
odstraněny*
Domníváme se, že i ideálem politiky musí být
vytvoření jakéhosi politického diferenciálu, to je
politického pojmu, který, ač je nad ním vládnuto,
přece se blíží nekonečně k svobodě« Jde o vytvoření poddaností, z nichž je složena křivka^ politického Života, která by se snadno integrací dala
rektifikovat, to je zvládnout, napřímit a narovnat
tak, aby v ní každá její část byla rovna druhé.
Zde je otevřena přímější a kratší cesta k politickému poznání. Není konec konců stát jako kvantitativní politická skutečnost podoben umělé přínw
oe všech čísel, tedy i oněch, které mají i zbytek
svobodné vůle a které jsou proto iracionální? Není onen ideál apolitického poddaného /nebo nezávislé poddanosti/ právě oním paradoxem, který do-
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sud politice bránil vidět jasně vpřed? Není ideální politické pozorování takové, o němž poddaný
takřka vfi.be c neví? Ne tkví možnost tohoto funkčního pozorování poddaného v jeho hybnosti a kinetičnosti?
Poněvadž v praxi nikdy nedosahujeme nejmenší
veličiny, nedosáhneme ani dokonalého politického
pojmu, to je dokonalé poddanosti. Politika tedy
nikdy nebude exaktní vědou v absolutním smyslu
slova - ostatně ani pojmy fyziky a chemie nejsou
dokonalé. H. Bergson píše v "Evolution créatrice'1:
"La vi tali té est tangente en l^mportequel point
aux forces physiques» mais oes points ne sont, en
somme* que les vues ď u n esprit qui imagine des
arršts ... £n réalité, la vie n*est pas plus faite ďélements physico-chimique qu'un curbe n'est
composé de lignes droites". Ne, politika nikdy
nebude docela exaktní, může se však svou exaktností přiblížit matematice. VŽdyí ani infinitesimální počet nenáleží k přesné matematice, nýbrž k
matematice "approximační". Je však rozhodně cestou
za pravým vědeckým poznáním.

38.

O funkčním poměru poddaností

Opusťme nyní svá zkoumání podstaty poddanosti a poddaného, a obrazme svou pozornost k samému
pokusu, který je prováděn experimentátorem pozoru*jícím omezený počet pojmů.« Počet je větší nebo
menší, pojem však nesmí být jeden. S jednou pozorovanou zkušeností by experimentátor nic nepoří-
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dil, "ba nemohl by vůbec provádět pokus, jehož účelem je přece vytvořeni skutečnosti, to je vsunutí znaménka rovnosti mezi pozorované resp. měřené zkušenosti. Nejjednodušší je ovšem případ,
kdy jsou tyto zkušenosti jen dvě. A k tomuto případu nyní obrazme svou pozornost a vizme, jakým
způsobem experimentátor uvede obě pozorované zkušenosti v rovnováhu, jak je uvede v rovnosti
Chce-li experimentátor vsunout znaménko rovnosti mezi obě zkušenosti, a vidí-li, že to jsou
dvě zkušenosti zcela různé, už už by si zoufal a
pokus zastavil, kdyby si nevšiml zajímavého úkazu:
že každá změna jedné pozorované zkušenosti vyvolává automaticky a bez jeho přímého působení i změnu zkušenosti druhé. Obě pozorované zkušenosti
krátce vystupují jako "pár hodnot", nerozlučně
spojený jakýmsi vztahem. Vládne-li vladař nad
dvěma poddanými - asi jako otec nad dvěma dětmi tu každá změna jednoho vyvolává změnu druhého.
Každé pochválení nebo potrestání jednoho děcka
potěší nebo zarmoutí i druhé, a má na něho nepřímý vliv, i když pochvala se ho přímo netýkala a
rákoska se ho nedotkla. Milost nebo urážka jednoho poddaného nemůže zůstat a nezůstává bez účinku
na druhého poddaného. Vedle, v jiné zemi, nad níž
vládne jiný vladař, tam se může dít ledaccos, a
nikdo ze zdejších si toho nevšimne. Přidá-li vladař^ jedné země na platech svých úředníků, nenapadne úředníkům jiné země se ucházet o stejné zvýšení. Nechí však zkusí ve své zemi přidat jedné kategorii úředníků, a druhé ne! Politika má vědět
o vztahu, který existuje mezi poddanostmi a poddanými - a podle toho se má zařídit. Vladař musí všdět, že každá změna v poddanosti u jedné třídy obyvatelstva nutně vyvolá odezvu u třidy druhé.
Nech^ se vladař nedomnívá, Že smí vzít komu chce
a dát komu chce, a Že druhému do toho nic neníj
Nepodobá se takový vladař mizernému chirurgovi,
který z živého těla vyřízne jeden orgán, a pak se
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diví, že jiné orgány se tím cítí dotčeny? Není podstatou pokusu právě tento jeho vliv na svázání a
spojování zkušeností, které dříve, před pokusem,
neměly nic společného? A vskutku, co měli lidé
politicky společného, než nad nimi začal vládnout
jediný vladař? Neznamenala vláda Habsburků mnoho
pro spojení nejdříve samostatných zemí českých, rakouských a uherských? A naopak neznamená fakt, Že
poddanosti jedné země cítí změny v poddanostech země jiné, především to, že hranice mezi zeměmi nejsou již mezemi politického pokusu a že jsou anachronismem? Neznamená to, Že nad hranicemi evropských států /nebo nad hranicemi států komunistických/ popravdě vládne vyšší experimentátor? Není
politicky neúnosné, mohl-li Paul Valéry právem napsat, že výstřel z děla ve Východní Asii je slyšet
v Evropě? Neplyne z toho všeho pro politiku jediný
závěr: bucl lepší isolaci, nebo širší pokus? Nejsou
dějiny plny dokladů, jak si politika všech těchto
spojitostí nebyla vědoma a pak byla překvapena jejich následky? Není na čase, aby historická věda
vysvětlila obě světové války i z tohoto hlediska?
Má se snad vladař ke všem poddanostem a ke
všem poddaným chovat stejně? To není lehké, již
proto ne, že ani poddanosti nejsou stejné - ještě
nejsou stejné, protože pokus teprve začíná a jejich rovnost ještě vladař nenašel* Ani dvě děti
stejného otce nejsou stejné- Jedno je otci blíže
a druhé dále. Nad jedním vládne snáze, druhé je
neposlušnější. Pivní je poddanější, dá si snadněji
říci. Je otcův miláček, třeba si to otec ani nechce
přiznat. A často jen prostřednictvím prvního se dá
působit na druhé. Matematika by prvé nazvala "nezávisle proměnnou x" a druhé "závisle proměnnouy".
Můžeme říci, Že každé působení na nezávisle proměnnou x postihuje současně veličinu druhou, závisle proměnnou y. Matematika říká, že y f /x/,
to je, že y je funkcí x. Každá funkce je však rovnice - byí ještě nevyčíslená. V podstatě tvrdí, že
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y se rovná x, bude-li nějak změněno /násobeno, děleno/ konstantou našeho pokusu* 0 této konstantě
musíme ještě později podrobně mluvit, avšak již
zde m&Šeme vidět, že konstanta má něco činit s
experimentátorem a se samotným pokusem, který je
daný a nezměnitelný* Nás zde za jímá jen to, že
jsme vytvořili první rovnici, Že se nám podařilo
vsunout znaménko rovnosti mezi x a y — byí tuto
rovnici ještě neumíme vyčíslit, poněvadž v ní dosud
figuruje něco neznámého, nekvantitativního, patrně
experimentátor sám a jeho vztah ke zkušenostem, nad
ktexými vládne a které chce zvládnout. Takto "funguje" každý pokus, pokus politický jako jiný, a musíme proto i v politice mluvit o funkčním poměru
dvou nebo více poddanosti.
Nevysvětluje to, že lidé přestávají mít svobodnou vůli, účastní-li se jednoho politického pokusu, je-li s nimi stejně experimentováno, jsou-li
vystaveni témuž tlaku, jsou-li uzavřeni v jedné
místnosti a vystaveni přívalu slov politického řečníka, který není než experimentátorem? ze na ně nepůsobí jen experimentátor nebo řečník sám, nýbrž
všichni stejní poslouchající? Nemá každý výkřik
jednoho posluchače politické schůze vliv i na posluchače ostatní? A nejen výkřik, nýbrž prosté
hnutí mysli? Není takto vysvětlena "psychologie
davů" lépe, než stálým dovolávánínřepsychologie, neboí pravým vysvětlením takových politických zjevů
je fakt, že lidé v davech svou psýché ztrácejí?
Smíme proto vůbec - jako Gustav le Bon - mluvit o
psychologii davů? Nepopisuje ostatně le Bon jen
známé davové zjevy, aniž je vysvětluje? Vědecká
politika naproti tomu učí, že člověk v politickém
pokusu již není člověkem, nýbrž poddaností. Toto
není Žádná teorie, nýbrž praxe. Vizme, jak se to
děje: Člověk a mnoho lidí jde po náměstí, každý
jinam, jeden za prací, druhý za zábavou. Každý je
sám. Náhle však se něco stane, vystoupí řečník,
strhne se povyk, zazní střelná rána: pokus začal.

1X3
Tehdy se v mžiku lidé mění v poddané a počnou
n
fungovat", to je zaujímat siré místa v pokusu.
Davy se utvoří, lidé přestanou sami vidět a slyšet, a vidí a slyší jen prostřednictvím druhých«
A jsou na nejlepší cestě k torna, aby byly zvládnuty. Neboí počínají ztrácet svou individualitu
a stávají se jeden jako druhý - chytrý i hloupý kvantitativními částmi jediného politického celku.

39.
Politický pokus vždy násilím

Vladařem může být i lid. M ž e , nepodléhá-li
zrněném, jako třtina větrem se klátící. Nesmí se
stále měnit, ani nezávisle a tím méně závisle.
Neboí nikdo, ani lid, nemůže být současně v jediném pokuse i experimentátorem i pozorovanou
zkušeností. Nemusí proto výchova k demokracii být
výchovou k samostatnosti, nepodléhající funkčním
souvislostem? Nemusí proto lid, který chce vládnout, odpírat být poddaným, odpírat nechat se zařadit do politického pokusu? Nemusí lid, ktertf
chce vládnout, být vlastně vzbouřencem? Nepředctíázela revoluce každou lidovládu? Nemůže však být
revoluce i proti lidovládě, proti lidu? Je vůbec
lid, který se nechá uplatit dary, sliby a lichocením experimentátora schopen vlády? Anebo sám
být experimentátorem? Vladař musí být svoboden.
Závislý lid - na svých pudech, vášních a na svých
vůdcích - vládnout nemůže.
Podstatou vlády je vnucování své v tile poddaným a zbavování jich vůle vlastní. "Panovat sna-
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mená i rozhodovat i mocí donucovat, znamená schopnost dát výhradně své vili obsah závazný pro jiné" říká Vavřínek v "Základech práva ústavního",
a dále v té Se knize; "Právo veřejné překonává odporující vůli jednotlivců v zájmu veškerenstva."
Co to však znamená? Hic jiného, než že znásilňoy M /donucování atd./ Je podstatou vládnutí. Znásilňování je měnění poddaností proti jejich vůli,
nebo lépe bez ohledu na jejich vůli, "Ano, veliká
část toho, co se označuje běžně jako státní správa, neliší se funkčně vůbec v ničem od toho, co
se nazývá soudnictvím nebo justicí," praví Hoetzel v "československém správním právu". Všimněme
si slova "funkčně". Nezaslouží si toto slovo, aby
se postavilo do středu politického dění? Přemýšlíme- li o něm, muBÍme totiž domyslit, Že každá politická svoboda byla vždy jen svobodou vladařovou.
2e i demokracii je lid svoboden jen jako vladař,
a nikoliv jako poddaný. Nemělo by se právě toto
říkat lidu znovu a znovu? Místo, aby se opakoval
nesmysl, Že účelem politiky je svoboda lidu? Není
každá svqboda jen svobodou k poroučení, a nikoliv k
poslouchání ? líemá se lid učit, že je jednou vladařem a podruhé poddaným, a že má vedet, kdy je
kým?
Politické znásilňování bralo na sebe nejrůznější formy. Pokuty, vyhrožování, přímá i nepřímá
donucení, násilí fyzické i duševní, cenzura i exekuce všeho druhu - to jsou jen různá pojmenování
politického donucování a znásilňování. A nemusí
každý, kdo myslí, přímo chtít tu, nebo onu formu
znásilňování - chce-li účel politiky, chce-li jít
cestou za politickou skutečností, chce-li stát?
Což nežádal i Platon cenzury proti Homérovi a
Aischylovi? Není-li i válka politicky jen jednou
z nejdůležitějších forem znásilňování? A vyloučili se válka jako jedna z užitečných forem politického znásilnovacího prostředku, co se dá lepšího na její místo? Není každá vláda vládou sil-
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ného nad slabým? Proč armáda hraje "takovou ulohu
v politice? Vláda slabého nad silným nikdy neexistovala* a i lid pozbude vlády hned, stane-li se
politicky slabým, funkčně na někom nebo na něčem
závislým. Nevznikla celá politika z toho, že jeden
člověk je silnější než druhý? Nevznikly všechny
tak zvané autoritativní právní akty z poměru právní nerovnosti?
Otázky pokračují dále: není zbytečno se ptát,
jak vznikl stát, zda smlouvou, nebo násilím, ač
je přece jasno, že vzniká pokusem? A není podstatou pokusu vždy určité násilí, bez něhož není
možno přijít k rovnosti? Není každá smlouva vyjád__
řením již určité rovnosti - s docela nerovným
žádné smlouvy neuzavíráme. Kdy se konečně vyřeěí
stará otázka po vzniku státu? Možná, Že stát
vznikl smlouvou, jak učil Hobbes, Locke, Rousseau
i jiní, avšak nevznikla ta smlouva sama násilně
v pokuse za pokusem? Což nemusí člověk být k nějaké smlouvě donucen - třeba jen svou ziskuchtivostí
nebo chudobou? Neznamená každá smlouva vždy jen
vázanost, a nikoliv svobodu?
A ještě něco: kdo je znásilňován, vždy se
brání, vždy odporuje. I hmota se staví na odpor,
chceme-^li jí pohnout. A toto bránění rozumný vladař očekává, ba potřebuje ho. Kdyby tento odpor
poddaností se nevyvinul, bylo by po pokusu. Každý
poddaný je politicky setrvačný, a chceš-li změnit
jeho směr, musíš vyvinout politickou sílu, která
se musí střetnout s jeho silou odporující. Všecky
zákony - víme to již například z římského práva vznikly ze správních aktů.* z dekretálií, z pré to irských rozsudků., to je z donucovacích prostředků..
A odpor poddaných proti nim je konec konců jediná možnost, již se poddaní mohou účastnit na tvoření zákonů a"státu. V tomto odporu, trpném odporu poddaných, je, jak patrno, silný prvek státotvorný. Bez něho by nebylo možno vytvořit politickou rovnováhu a politický řád.
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Tento odpor poddaností, o kterém mluvíme, je
samozřejmě něco zcela rozdílného od odporu zkušeností "bránících se účastnit se pokusu. První odpor směřuje k státu, druhý ke svobodě. První je
projevem státotvornosti, druhý anarchismu. Dovedla však dosavadní politika vždy rozeznávat jeden
od druhého? Netrestala často jako anarchisty a nepřátele svého politického pokusu ony poddané, kteří v něm prostě hráli dobrou úlohu? Nemusí poddaný projevovat svou vůli a váhu, aby prostě mohl
být změřen a zvážen?

40.

0 politické moci

Konstatovali jsme již, že obě poddanosti,
které pokus spojuje ve funkční rovnici, nejsou
stejné. První je nezávisle a druhá závisle proměnná. Všimněme se nejdříve první.
Vladař nikdy nemá ke všem svým poddanostem
nebo poddaným stejně daleko. Na některou poddanost m&ge působit snadněji než na jinou. Druhá
povinnost se vymyká jeho přímému zásahu, první
je povolná a po slušná. Některý poddaný stojí trůnu
blíže než jiný, některé peníze jsou po ruce více
než jiné. První zkušenost je krátce libovolně a
nezávisle proměnná v ruce vladařově. Vladař ji
může měnit. Slovo "může" je příbuzno se slovy
"možný", "pomáhati", "zámožný", "velmož","moc",
"Macht", "velmoc". Proto snad ani etymologicky
nechybíme, budeme-li jmenovat zkušenost nezávisle

116

proměnnou mocí* Moc je v pokuse pozorovaná zkušenost libovolně proměnná vladařovou vůlí.
""
Vše, co jsme řekli, je každému experimentátorovi jasné-Ví, že v pokusech na jednu zkušenost,
na jeden zjev mfiže působit přímo a na draný jen
nepřímo, prostřednictvím zjevu prvního. V chemickém pokusu dovede působit přímo na jednu látku
/třeba zahřívání, kdežto na druhou jen prostřednictvím látky první* První je jeho "mocí", bez
první by nic "nezmohl"* Ani vladař bez moci nic
nezmůže. Přitom ovšem vladař a moc není jedno a
totéž — moc nevládne, jen vladař; moci užívá v
pokusech jen vladař. Politická nauka si opětovně
pletla postulát s pojmem, podmět politického pokusu s jeho předmětem. Je například rozumné říkarti, že všechna moc pochází z lidu? Ano, lid může
být mocí, může být také vladařem, a nemusí být
ani jedním, ani druhým* Dokud "lid" bude politickým pojmem, bude politika podle toho vypadat.
Tvrdili jsme, že se vladař v pokuse jeví jako spravedlnost. A řekli jsme, Že spravedlnost
sama nestačí, aby se politický pokus zdařil. Nyní
víme, co chybělo i moc* Největší spravedlnost je
bez moci málo platná a často menší spravedlnost
s moci je politicky lepší než dokonalejší spravedlnost bezmocná. Ani nejdokonalejší spravedlnost nemůže nic zvážit bez závaží, ani nejdokonalejŠí váhy nemohou bez něho říci, jak je vážená
věc těžká* Není právě moc závažím a mírou vladařovou? Není každá míra zkušeností libovolně proměnnou, to je experimentátorem libovolně vybranou
a nalezenou, vybranou jen proto, že se mu zdá být
"známější" než to, co chce měřit? ftíkáme "známější", poněvadž míra nikdy přesně známa není, poněvadž není změřena, poněvadž není kvantitativní.
Vždycky měříme nezměřeným - v politice jako v jiných exaktních naukách. V politice maříme moci.
Moc je nezměřená, vladař nikdy neví, jak je veliká. Odtud je vystaven stálému nebezpečí, Že se nru
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jeho míra vymkne z rukou. Nemá však na vybranou:
bez moci by nevytvořil kvantitativní zkušenost,
nedospěl by politické skutečnosti. Spravedlnost
bez moci je politicky neplodná, nevede ke státu.
Ne změřeno st moci je rizikem vladařovým. Avšak což
je někdy pokus bez rizika? Což jeden podařený pokus není vykoupen mnoha pokusy, které ztroskotalyMoc sama bez spravedlnosti ovšem také nestačí. Ba více: bez spravedlnosti není vůbec moci.
Vždyí přece moc je poddanost, a o ní nemůžeme vůbec mluvit bez vladaře. Moc nemůže fungovat, neníli držena v něčí pevné ruce, v ruce spravedlnosti.
Žádná míra nemůže měřit, aniž ji něčí ruka přikládá k měřenému. Moc tedy není všecko - politicky
je málo. Je jen nástroj, nic více. Nástroj, který
vypadl z ruky, může působit jen zhoubu a chaos.
Gentilova teorie o "holém činu" je vlastně teorií
o uplatňování "holé" moci, a proto je politicky
zavrženíhodná. "Moc" jež ztratila vladaře, je jen
liticí a fúrií, která jen ničí a nic funkčně nemění. Není mocí v politickém slova smyslu. Moc bez
hlavy je mocí bezhlavou.
Z těchto důvodů se nám zdá, Že nejde o to,
aby moc byla dělena, nýbrž o to, aby byla poddarností, aby nad ní bylo vládnuto. Teorie o dělení
moci se nevyjadřovala při nejmenším přesně: i dělená moc, nad níž nikdo nevládne, je škodlivá.
Naopak zas i velká a nedělená moc, jež je mocí ve
vědeckém smyslu, jež je libovolně proměnnou zkušeností v ruce spravedlnosti, může být velmi užitečná. Nemyslím, Že si toho byl Montesquieu dobře
vědom. Dokud se moci užívá k stvoření politické
skutečnosti, nelze přece mluvit o zneužívání.
Přestane-li se jí tak užívat, pak není mocí v našem technickém slova smyslu, je to jen násilí a
znásilňování, jež nemá politické cíle, a proto
ani omluvy. Neboí násilí má jen jednu omluvus že
vede k vytvoření státu, v němž všechno znásilno-
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váni přestává. Trestat se má vždy, aby se trestat
nemuselo. Kdo trestá pro trestání a popravu je pro
p opravování, je násilník a tyran - ne tvoři tel
politické skutečnosti.

41.

0 formách, politické moci

Gian Battista Vi co ve svých "Principi di una
scienza nu ova interno alla comune natura delle Nazi oni" rozeznává tři období politického vývoje:
periodu božskou, v níž měli rozhodné slovo knŠŽí,
periodu hrdinskou, v níž totéž platilo o vojsku a
hmotném násilí vůbec, a periodu třetí "lidskou",
v níž má převahu donucování duchové, psychologické atd. Všecko dělení historie do několika škatulek je vždy nepřesné a libovolné: zde je zvláší
chybné, poněvadž se zdá, že si pisatel ani neuvědomuje, že jde o periodisaci dějin podle toho,
jakou formu na sebe brala politická moc v různých
dobách. Dosavadní politická nauka, poněvadž nepochopila podstatu pojmu moci a její funkci v politickém pokusu, obyčejně si totiž nebyla vědoma,
ze jsou to jen rozličné fonny jednoho a téhož zjevu, že jsou to jen masky a převleky, jež na sebe
politická moc brala. Kněží, comes, králův průvod,
pretoriáni, vojsko vůbec, majordomové, šlechtici,
úředníci, byrokraté atd. atd., to vše jsou přece
jen různá jména téhož politického zjevu a téže
funkce. Vždy ve všech těchto jménech moci Šlo o
poddanosti, které stály nejblíže trůnu, jimž vladař právem Či neprávem nejvíce důvěřoval, jichž
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užíval jako svých, nástrojů a své míry, kterou měřil poddanosti ostatní. Všecka tato jména označují zkušenosti nezávislé proměnné, které vladař
měl v ruce, aby jimi konal svůj pokus. Politické
dějiny, a nikoliv politická nauka, by se měly postarat o to, aby zjistily, kdo a kde byl kdy politickou mocí.
Moc je samozřejmě nejen poddanými, nýbrž i
poddanostmi. Může mít proto formu i jména věcí.
Což není například politickou mocí i kapitál nebo technická zdatnost a průmysl? I to vše, a mnoho jiného, může být vladařovou mocí, jeho nástrojem k působení na jiné.
Každý nástroj se dlouhým užíváním otupí, jeho jméno mu však zůstane. Noži, i když neJrrájí,
říká se stále nůž. A to právě mýlí. Mýlilo to
vždy i politiku — moc si ponechávala své jméno i
tenkráte, když už mocí neb via« Když jako moc v
politickém pokuse už fungoval někdo jiný. Šlechta
zůstala Šlechtou i tehdy, když vladař již nehledal svou moc ve feudálních stavovských vrstvách
rodové aristokracie, nýbrž ve stavu vojenském a
úřednickém. Přesun moci se někdy děje neznatelně,
tituly se zachovávají i tehdy, i když jsou jen
pouhými tituly. Comes byl dále "comtem", i když
nikoho nedoprovázel, dux dále vévodou, i když
nikoho nikam nevedl. Iíení například ministerský
rada ještě dnes ministerským radou, ač již žádnému ministru obyčejně nic neradí? AČ ministru
radí již někdo docela jiný, třeba nějaká banka
nebo sekretář jeho politické strany? Neměla by
si politická nauka tohoto zjevu dobře všímat, a—
by nezaměňovala ke své Škodě moc reálnou za fiktivní?
Moc přestane být mocí, když se jako nástroj
otupí, když jiný nástroj a lepší se octne ve vlardařově ruce a když starý možno beze škody zahodit. proto ten, kdo chce zůstat mocí, musí se
snažit o to, aby se nikdo nedostal mezi nělio a
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vladaře. Spravedlnost a moc musí tvořit jeden celek - moc musí být ostrá, což - politicky mluveno
— znamená, že musí být radikální. I šle elita byla
radikální, dokud byla kolem panovníka, dokud byla
jeho nástrojem. I byrokracie byla radikální v době, kdy vznikla, to je v době osvícenecké. Teprve
později se otupila — a zlaioizovala* Neznamená
všecko zlaicizování kněžstva, šlechty, vojska a
úřednictva vždy jen to, že ze zkušenosti nezávislé proměnné se stane zkušeností závisle proměnnou?
ífcůzné politické teorie pracují nyní mnoho s
pojmem tak zvané "politické třídy". Co je to jiného než poddanost, která je nositelkou moci v
určitém^pokusu? A je-li pokus skončen, neskončí
i její úloha? A že v novém dokonaleji kostruovaném politickém pokusu zase jiná poddanost bude
poddaností libovolně proměnnou v ruce vladařově?
Každá politická třída má si uvědomit, jak v politickém pokusu funguje, aby věděla, že její role
se skončením pokusu skončí. A Že svou mocenskou
pozici již ničím nezachrání. I v politice platí
biologický zákon, že orgány, které splnily svůj
úkol /brzlíiy, odumírají, a že po svém odumření
již nikdy do svých funkcí nenastoupí. Proto politická strana, která zplodila stát, je jednou
provždy odbyta. Buržoazie byla odbyta, když vytvořila buržoazní stát, proletariát bude odbyt
jako politická třída po zřízení států komunistických. Nové politické třídy nutně nastupují po
starých v nových a přesnějších pokusech. Vladař
staré odhazuje jako nepotřebné, jako odhodil meč,
když přišla střelná zbraň, jako odhodil kavalerii,
když se pěchota ukázala lepší. Tak a jen tak,
technika všeho druhu — nejen vojenská - má vliv
na politiku, ač v podstatě politika zůstává stejná. Vladař musí držet v ruce vždy nástroj nejmodernější /musí mít dnes v ruce nikoliv meč, nýbrž
atomovou pumu, nesmí jezdit na koni, nýbrž v letadle/. X jeho úřednictvo jako vladařova moc musí
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se stále modernizovat, aby bylo politickou mocí,
a nikoliv stalým železem. Se svým úřednictvem musí vladař jednat přímo, nikoliv prostřednictvím
nějakých politických stran nebo odborových sdružení. Dobrý vladař jako dobrý řemeslník musí svůj
nástroj brousit a zdokonalovat, aby byl na výši
doby. Úřednictvo je proti sobě, nedovolí-li mu to.
Politická třída se ovšem brousí a zdokonaluje nejen vladařovou přímostí, nýbrž i jeho milostí.
V politickém pokusu vždy musejí být nějací "milci"
nějací pretoriáni, nějací privilegovaní. A ten,
kdo chce pokus, takovou privilegovanou třídu musí
trpět, ba ji chtít, Vždyí cílem pokusu je politická rovnost; chtít však rovnost před pokusem, znamená nechtít pokus sám. Výkonná moc - a kterápak
moc není výkonná - musí být vždy moc privilegovaná, nebo přestává být mocí.
Moc, jak jsme už řekli, je nejvhodnejší nástroj. Nástroj musí se přizpůsobit hmotě, kterou
má měnit. V primitivních společnostech fyzické nárBili, policie a vojsko, bylo nejvhodnejší formou
moci. Při vyšším vzdélání lidových vrstev stoupá
moc žurnalistiky a propagandy všeho druhu. Vladař
musí vždy dobře vědět, koho a jak chce zpracovávat, aby si vybral vhodný nástroj a neužíval mocí
arohaistických* Vladař si musí být vědom, že pro
každý pokus je nejvhodnější jen jeden nástroj, a
Že experimentátor hodný toho jména si ho musí sám
vytvořit - ne vypůjčit od jiného. Nástroje vhodné
pro jiný pokus nemusí být vhodné pro pokus můj.
Vladař svému nástroji musí věřit a důvěřovat.
Proto nepokládám za politicky Špatné, výměnu je-li
nově zvolený president Spojených států celou administrativu, od státního tajemníka až po přednosty poštovních úřadů. Že tím trpí odbornost? Co je
však odbornost v politice? Co je platný vladaři
odborník, který ho neposlouchá? Vytvoření politické skutečnosti Žádá odbornost politickou, nikoliv
lékařskou, technickou, vojenskou atd* Vladař po-
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tře buje úředníky poslušné - jsou-li zároveň chytří, tím lépe. Jen chytrost a vzdělanost je mu
však v politickém procesu málo platna.
Neklačtme však jen důraz na poddané, mluvme i
0 poddanostech. Poddanost je prostě zkušenost libovolně proměnná a patří sem, jak jsme ji z řekli,
1 všechny možné statky, půda, peníze a kapitály.
Kapitály ne investované, ale pohyblivé. Třída,
která vládne pohyblivým kapitálem, je "třídou politickou". Rozdával-li vladař dříve šlechtě a nyní svým komisařům půdu a bohatství, činil tak
proto, aby svůj nástroj činil silným. Jedním z
nejvhodnějších mocenských nástrojů jsou ovšem peníze. To však také znamená, že musejí být jen nástrojem, a že samy nesmějí vládnout. Plutokracie
je vláda peněz, nikoliv s pomocí peněz. Vladař
smí jimi vládnout, nesmějí však vládnout jemu.

42.

0 výsadách

Druhá poddanost, poddanost závisie proměnná,
má proti sobě na druhé straně funk ční rovni c e moc
i vladaře. Proti oběma se musí bránit, oba ji vlekou, je krátce funkcí. Proto je také jen v obraně,
jen v defenzívě. Trpně sedí a klade odpor. Sedí
jako sedlák na své půdě, jako sádlo sedí na těle,
je prostě něčím "vyseděným", je výsadou. Výsada
je poddanost proměnná prostřednictvím moci.
Politika musí dobře pochopit trpnou funkci
výsad. Musí pochopit, proč se vladař i moc na ni
dívají jako na výsadu, tedy jako na něco, co není
ještě právem, co je jen faktickým stavem. Například
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držení půdy bylo výsadou dříve, než se stalo
vlastnickým právem, a každé nové revoluční učení,
které touží po novém pokusu, vždy prohlašuje
všecka stará práva za výsady, aby je mohlo znovu
vhodit do politického pokusu. Marxismus prohlásil
vlastnické právo za nesprávné privilegium jednotlivců, čímž nesmírně rozšířil okruh svého politického pokusu. Historicky vzato všecko právo bylo
zpočátku výsadou, včetně práva svobody stehování,
práva shromažSovacího, listovního tajemství, svobody vzdělání atd. Není proto úkolem politiky výsady učinit právem? Nejsou tedy výsady prostě surovinou politického procesu - aí již jde o věci,
nebo i o lidi?
Výsady sedí. Sedí na půdě, na privilegiích»
na "nabytých právech", sedí hlavně na zvycích a
na staré politické skutečnosti, která us skutečností není, poněvadž začal nový pokus. Moc mění
zvyk, jen opravdová moc dovede zvyk změnit. Jen
opravdový vladař s opravdovou mocí dovede změnit
zvykové právo v normované. Tak zvané "uzance"
jsou něco, co dosud neprošlo pokusem. Uzance prošlé politickým pokusem a jím změněné a formulované , právě jmenujeme právem. Všichni velen vladaři
- Chaxnnrurabi v létech 1791 - 1749 před Kristem,
Justinián, Napoleon atd - kodifikovali právo, jež
bylo dosud právem zvykovým, reformujíce je přitom.
Politika vědy mění uzance, vždy mění výsady. Politika je proto vždy něco protihistorického, nebo^
minulost je sama výsadou, kterou mladí a mocní
musejí znovu a znovu politicky uznávat a zpracovávat, aby se stala právem. Výsada je vždy konservativní, nechce nic nového, jen se bráni. Stane-li
se moc konservativní, přestane být mocí, a klesne
mezi výsady, které jsou pro status quo. Klesání
pozemkové moci znamenalo vytvoření třídy kons er—
vativního velkostatku. Tato třída nikdy nechtěla
vládnout, jen se vládě bránila. Konservativní
vrstvy, mající výsady a privilegia, se k vládě
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nehodí. Vláda konservativních výsad je vlastně
"nevláda".
Mluví se o "zrušení" výsad a privilegií,
fičení a počínání to vskutku nevědecké, protože
výsady nelze zrušit, nýbrž jen změřit, proměnit
v něco jiného. Výsady také nejsou k tomu, aby si
jich politika nevšímala, musí si jich všímat velmi pečlivě. Nejde o to výsady zrušit, jde o to je
zvládnout. Také není pokrokem na cestě k politické skutečnosti, zvládnou-li se výsady jedny, a
vytvoří-li se jiné» Má málo smyslu vyměnit rodové výsady za výsady jmění a výsady jmění za výsady funkcionářů.. Výsady se snáze dělají, nez ovládají.
Kdyby výsady neexistovaly, bylo by konec politiky, byla by absolutní rovnost, o jaké mluví
Utopia* V ní také nejsou žádné zvyky, žádná politická tradice, žádná minulost, žádný konservatismus. Nikoliv proto, že to všecko bylo "zrušeno",
nýbrž proto, se to bylo zkvantitatizovano a změřeno, že místo výsad nastoupilo právo. Nezměřené
výsady, i kdyby se škrtem pera miliónkrát "zrušily", vracejí se do politické přítomnosti z minulosti znovu a znovu. Výsady jsou závisle proměnné zkušenosti, a zkušenosti nelze zničit, lze je
jen zapomenout a i zapomenuté a nezměřené zůstávají v našem podvědomí, politika nemá historii
přehlížet, nýbrž ji má zpřítomnit a zvládnout.
Minulost politicky nezvládnutá je pak nejtěSŠí
překážkou dosažení politické skutečnosti. Výsady
se nemají "brát", nýbrž učinit právem všech. Politická skutečnost má být rájem stejně privilegovaných, nikoliv peklem bezvýsadností.
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43.

O politické autoritě

V průběhu pokusu nelze měnit experimentátora.
Nový experimentátor by znamenal ne pokračování v
pokusu, nýbrž nový pokus. Během politického pokusu nelze měnit vladaře. Kolik politických pokusů
skončilo přirozenou nebo nepřirozenou smrtí vladařů? To proto, Že proti poddanostem, proti veličinám proměnným, je vladař, respektive spravedlnost,
kterou inkarnuje, veličinou stálou, neproměnnou.
Zda tedy není tím, čemu se v matematice i v zákonech přírodních nauk říká konstanta? Zda není vladařova spravedlnost v pokuse něčím stálým, daným,
co se musí vzít jak je, v co se musí prostě věřit,
věřit bez důkazů, co není vysvětleno, co však samo vysvětluje?
KonBtanta se dá do politické mluvy přeložit
slovem "autorita". A jako si nelze představit
funkční rovnici bez konstanty - každá algebraická
rovnice má alespoň jeden kořen, to je konstantu tak si nelze představit vytvořeni politické rovnosti bez autority. Stejně jako se nemůže mluvit
o rovnováze - bez váhy, která ji nalezla nebo vytvořila. Vždyí každá rovnost je rovností určitého
vladaře, určité konstanty.
Proto každá pochyba o stálosti a danosti a
nezměnitelnosti konstanty znamená konec pokusu.
Každá pochyba o spravedlnosti a /relativní/ neomylnosti vladaře - aí již monarchy nebo lidu konSí pokus. Taková pochyba je sesazení vladaře z
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trůnu, naopak jeho korunování není ne a prohlášení
víry v jeho danost a konstantnost. Proto i volba
vladaře mu zaručuje konstantnost, poněvadž je prohlášením víry v jeho nadřazenost. Toí i důvod,
proč se vladaři vždy houževnatě drželi každé zázračnosti a legendárnosti. Francouzský král si
zjednával sakrální ráz pomazáním v Remeši, při
němž korunovaný projevoval nadpřirozenou moc léčením skrofulí dotekem své ruky. Ivan Hrozný ještě
v roce 1547 se dal korunovat za "nástupce Caesarova". Proč se vladaři dovolávají Boží autority?
Zdaž to není proto, aby její konstantnost sestoupila i na vladaře?
Víme, že fyzika byla dříve naukou velikého
počtu konstant a že má tendenci jejich počet zmenšovat. Odstraňování konstant je u ní prováděním
s j e dno c ovací ho procesu, neboí - přesně mluveno je tolik fyzik, kolik je konstant. Pochybnost,
respektive prokázaná pochybnost o existenci konstanty tedy fyziku unifikuje, ovšem, podaří-li se
zjevy podřízené zrušené konstantě podrobit konstantě zbývající a ještě platné. Stejně i pochybnost o nezránitelnosti a neporušitelnosti politické autority může být unifikačním politickým procesem — podaří-li se ovšem v pokusu se zúčastňující
zkušenosti převést v pokus autority jiné, autority vyšší Nepodaří-li se to, může otřesení jedné
autority vynoření velkého počtu autorit a rozdrobení politického pokusu na celou řadu pokusů malých a vedlejších. Jako je cesta moderní fyziky
označena hroby bývalých konstant, ták je i cesta
moderní politiky dlážděna hroby bývalých veličin,
hroby starých autorit. Zda to nevidíme na scelovacím politickém procesu všech zemí a národů?
V Cechách i ve Francii, v Německu i v Itálii? Zda
takový proces vždy nepředcházela éra pochybností
o konstantnosti uznávaných autorit? A z čeho
vlastně vznikla dědičnost vlády ve všech svých
odstínech? Neměla dědičnost vladařů tuto konstanta
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no st a neproměnno st vlády zdůraznit? Neznamená ono
"Le roi est mort, viv*e le roi" gen prohlášení, ze
se nic nezměnilo, že konstanta trvá, že pokus "běží
dále jako by se nic nestalo? Proč je úloha uzurpátora vždy o tolik obtížnější nes legitimního vládce?
Proč se vlastně odstraňuje ta nebo ona konstanta v politice? Protože se objevilo, že je nestálá, nedokonalá, že vůbec není konstantou. Dokonalejší autorita vítězí nad méně dokonalou, jen
dokonalejší konstanta unifikuje. Starší rody unifikovaly. 2 panovníků snadněji unifikoval ten, kdo
se mohl opřít o vyšší autoritu než jeho odpůrci.
"Vidím rozhodující centralisaČní sílu Moskvy v tom,
že velkokníže se opřel o církev,11 napsal T.G. Masaryk v knize "Rusko a Evropa".
Spravedlnost jako konstanta určité funkce je
mez, přes kterou nelze přejít. Všechny snahy po
přesnějším pozorování mají svou nepřekročitelnou
mez v oku, které pozoruje. Pozornost a bystrost
experimentátorova oka můžeme pozorností, bystrostí
a všemi možnými nástroji a přístroji vystupňovat
jen do určitého stupně, který nelze překročit. Tak
zvaná Planckova konstanta, tato snad poslední a
nejkonstantnější ze všech fyzikálních konstant, je
sama mezí-mezí neurčitosti, za níž nelze jit.I politika si musí být vědoma existence takové meze.
I ona si musí uvědomit, Se sama spravedlivost vladařova takové meze má - vŽdyí mluvíme jen o vladařích lidských. Proto i poddanost lze změřit a determinovat jen v mezích daných touto lidskou konstantou. V samém charakteru, v samé bytosti vlada^ře jsou meze rovnosti poddaných po skončení pokusu. Pod určitým vladařem si poddaní mohou být rovni jen ták a nejinak. Neměla by politická nauka
zkoumat, kde leží mez přesnosti měření určité politické konstanty? Není právě tato mez oním jediným
hříchem každé spravedlnosti, o němž jsme již mluvili? A není tento hřích hříchem v pravém slova
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smyslu dědičným, vrozeným, který jednotlivec nemůže ani při nejlepší vůli napravit? Neměla by politická nauka zkoumat, kde leží tato mez i u nejmodeměáŠí ze všech politických konstant - u lidu
3ako vladaře? Jaké jsou dědičné hříchy toho či onoho národa, té či oné vrstvy obyvatelstva? Nepředstavuje tato mez konstanty zároveň mez - racionalismu v politice?

44*

O spojení spravedlnosti s mocí

Již výše jsme se snažili pochopit, že ani
spravedlnost bez moci, ani moc bez spravedlnosti,
nemohou zvládnout poddanosti, nemohou je učinit
kvantitativními. Víme totiž, že y r f/x/» že závisle proměnná se rovná jakénrusi součinu konstanty
a nezávisle proměnné, že výsada se může změřit a
zvládnout jen společným úsilím spravedlnosti a moci. Jen spravedlností projevenou mocí, což je ovšem obvyklá definice tak zvaného vrchnostenského
aktu ve správním právu* Spravedlnost chce a moc
může jednat. Spojeny, jsou činem. Součin spravedlnosti a moci je politický čin. Nebo politický skutek, tvořící politickou skutečnost.
Někdo by snad mohl namítnout, že i rozum a inteligence hýbe mocí, a nikoliv celá osobnost vladařova, celá konstanta. To je ovšem omyl. "Sans deute nous ne pensons qu'avec une petite partie de
notre passé, mais e'est avec notre passé tout entier, y compris notre courbure ď & m e originelle,
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que nous désirons, voulons, agissons1', učí H.Berg^son v "Involution créatrice". Nebyla inteligence
při svém začátku jen schopností zhotovovat a zacházet s nástroji, nebyl homo sapiens spíše jen
homo faber? Není v politice ještě dnes homo faber?
Nemusí se chápat nástroje vždy celý Člověk, a nikoliv jen jeho rozum /například při řízení auta,
letadla/, nemusí mocí hýbat celá konstanta, celá
spravedlnost člověka, a nikoliv jen vladařovo přemýšlení? Pouhý rozum nedovede ani zvednout svůj
nástroj. Nikoliv, rozum a intelekt nebyl napočátku všeho vládnutí. "Es ist interessant, sich Rechenschaft davon zu geben, dass in den Zeiten, in
denen die Staaten geschniedet wurden, der geistige Mensch durchaus die zweite Bolle spielte," píše Ortega y Gas set v "Buch des Betrachters". Nevládl člověk vždy spíše svými pudy a instinkty?
Proč je inteligence tak často impotentní k politickému činu? Proč přílišné myšleni a rozumování politickému činu překáží? Proč Athénám se nepodařilo
jakoftímuvybudovat velkou říši? Není každý čin nepolitický i politický - zavěšen hluboko v podvědomí člověka a v podvědoM mas? Neučí fyziologie,
že i svaly se podvědomě připravují na svůj čin?
Proč činy válečníků byly tak Často činy politickými? Nejsou ostatně i podle Kelsena /"Hyzí nauka
právní", 1933/ správní akty akty volními, projevy
vůle, a nikoliv projevy rozumu? Neučinila osvícenská racionalistická politika píávě zde největší
svou chybu?
A dále: nestává se určitý politický čin jen
proto aktem vrchnostenským, že je spontánní, že
je nutno se nan dívat jako na "fait accompli",
jako na něco, co nelze "odčinit". Není právě pro
tuto svou iracionalitu středem, kolem něhož se
všechno točí? Místo, aby se sám točil kolem nějaké
poučky, kolem nějaké ideologie? Není podstatou
každého "fait accompli", že je iracionální, to je
nečekaný, nepředvídaný a nepředvídatelný a nekau-
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sální? Byla el dosavadní politika vědoma roshodují čího významu takových Činů? Ne duma la příliš často o tom, zda-li má "fait accompli" uznat nebo neuznat - jako by zde vůbec bylo něco k uznání nebo
neuznávání? Pamatujete se na dobu, kdy evropská
diplomacie dumala o tom, zda má Či nemá "uznat"
Hitlerovo vojenské obsazení Porýní - místo aby
proti jeho politickému Činu postavila Čin svůj?
Každá politická zkušenost je "fait accompli", s
každou politika musí počítat a musí ji zvládnout
a změřit. A proti jednomu politickému Činu postavit čin jiný. Öin svůj, čin svého pokusu. Politika by měla pochopit, že jen vladař je schopen politického činu, a Že je už vladařem ten, kdo jej
provede. Socialisté všech odstínů právem na čin
kladli velký důraz. Proudhon stále volá po činu,
Pichte také a proudhonovec Hess píše cel<5u "Filosofii činu*1. Bakunin v "Allieance internationale
de la Démocratie socialiste" volá: Chceme, aby
nyní mluvil čin!" A sám mírumilovný Gándhí ve
své odpovědi na článek v "East and West" říká, že
"nic na této zemi nikdy se nevykonalo bez přímého
Sinu".

45.

gin mě m o u jednotkou politiky

Konstanty ve fyzice, a $ již to je gravitační
konstanta g, rychlost světla c, Planckova konstanrta h /"Wirkungsquantum"!/ nebo náboj elektronu
nejsou "čistou" matematickou konstantou * jsou již
té z nositeli energie, nositeli činu. Jsou to již
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fyzikální Siny, Siny, které měří fyzikální zjevy,
öin je vždy nejen mírou, /tou může být i sama moc/
nýbrž mírou v ruce jednajícího člověka, přesně omezenou "mírou", jak se již v pokusech uplatňuje.
Sin je vždy "Wirkungsquantum", je prvním kvantem,
první jednotkou, prvním číslem. Gruen například
praví ve svém "Quest for the Lost Universe", že
délku vlny lze ve vědecké teorii vyjádřit jako číslo, ale toto číslo odpovídá určité specifické aktivitě na určitém stroji. Jednotka - co je to jiného
než aktivní číslo? Každý přístroj má svou jednotku, svou - jak se vyjadřuje fyzika - přirozenou
jednotku.
fiekli jsme, Že politický čin tvoří politickou
skutečnost. Skutečnost je však kvantitativní. Tím
se také říká, že politický čin tvoří kvantitu, ze
je politickou měrnou jednotkou. Politickým aktivním číslem. Cin tvoří politický řád, politickou
harmonii, která je v hudbě dána celými a nízkými
Čísly intervalů současně znějících tónů. Nerozumíme nyní lépe než kdy jindy onomu krásnému místu
Platonova Gorgiase, kde Kallikles vyzývá Sokrata:
"Přestaň soudit slova a provozuj krásnou hudbu Činů"? Nemá i politika budovat harmonii "hudbou Činů? Nenapsal i Gándhí do časopisu "Mladá Indie",
že musíme především pěstovat smysl pro poměrnost?
Netvrďme stále, že politika nera&že být exaktní vědou, poněvadž nemá, čím by měřila. Měříí politickým Činem. Politický čin je přirozenou měrnou jednotkou politiky. Je kamenem, který klidnou hladinu jezera zorá kvantitativními kruhy. Všechno vlnění, všechno opakování, které můžeme předvídati
a které je pravidelné, je způsobeno činem. I všude jinde, nejenom v politice, člověk váží, měří a
hodnotí činem, nap je tím svého svalu ve své ruce
nebo ve svém oku. öin je vždy přirozenou měrnou
jednotkou, kterou experimentátor ve všech naukách
měří vzdálenosti, hustotu, teplotu, krátce všecky
kvality. A není politický čin v podstatě tím, co
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Weyer nazývá "ohniskem" zaručujícím identitu určitého právního řádu? Weyer sice pro československý stát toto ohnisko vidí v prvním zákonu československém ze dne 28*října 1918 číslo 11 Sbírky
zákonů a nařízení /viz jeho "Československé právo ústavní"/, avšak dále uvádí, Že podle názorů,
autorů, zákona /Dr. Rašín/ zahajovací jeho věta "samostatný stát československý vstoupil v Život" mé
povahu jen deklaratorní, Čili, Že vlastním ohniskem je politický čin říjnového převratu sám.
I politika dosud počítala, snažila se o exaktnost. Jak však počítala! Na dni, na léta, na kilometry, na tuny, na počet vojáků atd. Takovými"měrnými jednotkami" ovšem politika svou skutečnost,
politickou skutečnost nemohla vytvořit. Nemohla
objevit svoje zákonitosti, nemohla stvořit politický zákon, který musí formulovat vyjádření rovnosti - kvantitativního poměru - mezi poddanostmi
a poddanými. Politika zapomněla, že všecka racionalita měření stojí na iracionalitě měrné jednotky. Proto svými racionálními a odjinud vzatými
jednotkami ni o změřit nemohla. Stále hledala racionální číslo, a zapomněla se ptát po iracionální
jednotce. A brzy re signoval a na všechnu možnost
racionality jen proto, že v sobě cítila, Že stoji
na kolísavém písku i racionálno s ti. Není třeba již
konečně vzít tuto iracionálnost, není třeba vzít
politický ěin za měrnou jednotku - jako kámen,
který zahodili stavitelé - a učinit jej kamenem
úhelným?
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46*

Politický Sin určuje rovnováhu
mezi mocí a_výsadami_

Politické číslo, politická jednotka je vztah
mezi vladařem a mocí* Není to jediná zkušenost,
je to vztah dvou zkušeností. Je to vztah, rozumí
se, nezměřený, a tudíž i nekvantitativní. Měříme
vždycky nezměřeným - vztahem kvalitativním.
Činíme—11 vztah měrnou jednotkou, znamená to,
že věříme v jeho neproměnnost. Nechí nás tato míra
neudivuje: víra v uniformitu přírody, víra, že se
za stejných okolností opakuje stejné, že rtuí se
stále stejně roztahuje, že platinový metr v pařížském museu zůstává stejný, to vše "bylo a je základem všeho měření. 01ověk absolutně skeptický, který by věděl, že se i platinový metr mu mění pod rukama, by vůbec ani nic měřit nezačal. Víra v princip identických změn například umožňuje měření času. Byí je to vždy jen víra naivní, poněvadž nám
nikdo nedokázal, Že se země otáčí kolem slunce
vždy za touž dobu. Naše víra v nepromměrmost měrné jednotky však přestane být naivní, když se přesvědčíme, že není míry dokonalejší, jež by první
usvědčila z nepřesnosti. Přirozená jednotka v politice je prostě jednotka, kterou nemůžeme usvědčit z omylu - a tou je politický Čin v určitém
daném pokuse.
Již jsme si řekli, Že se v politice měřilo a
měří všelijak. Měnová jednotka například se často
zaměňovala za jednotku politickou - patině v přesvědčení, že se v politice všechno dá koupit, což
je ovšem omyl.
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Politický čin je čin, na němž je závislé proměna výsad v právo. To, o o dovede měnit výsady v
práva, to právě je politickým Sinem. Každý Sin
způsobuje změnu» politický čin změnu výsad - takovou změnut at>y se výsada rovnala moci v rovnováze. Öin, který takovou rovnováhu mezi moci a výsadami neuskutečnuje, který nenastoll mír mezi radikalismem a konservatismem, není politickým Činem
v našem technickém slova smyslu. Öin, který by
rozdíl mezi mocí a výsadou jen prohluboval, není
přirozenou měrnou jednotkou politiky. Politický
Čin .je Čin, který nastoluje rovnost mezi poddanostmi a poddanými, který způsobuje, že moc přestává být mocí a výsada výsadou, a jenž obě mění
v kvantitativní změřenou zkušenost. Politická rovnováha je vždy rovnováha celých a racionálních
čísel. Racionálních, rozumí se z hlediska politické jednotky, a nikoliv ovšem z hlediska nějaké
jednotky z vnějšku do politiky přinesené* Politickou rovnost nelze měřit nejen na metry a kila,
nýbrž ani na koruny nebo na dolary. Zde činila a
či ní politika své největší chyby - domnívá se, že
nivelizováním mezd nebo platů nebo pozemkového
vlastnictví něco vyřeší, politická rovnost je
však něco jiného než rovnost ve výšce lidí nebo
v jejich váze nebo v jejich bankovních kontech.
Je to rovnost, kterou jsou zvládnuti a s kterou
poslouchají zákonů a profitují z nich. Politická
rovnost je něco jiného než rovnost hospodářská,
technická, než rovnost ve zdravotním ošetřování,
zacházení, v pojištění atd* Je to rovnost mezi
mocí a výsadami, je to politická rovnováha mezi
těmi, kteří chtějí mít, a těmi, kteří mají.
Přirozenou jednotkou měření je v každém pokusu ovšem jen čin, který pokus provádí. Proto
každý politický pokus má svou vlastní politickou
jednotku a každá politická jednotka, přenesena
z jiného politického pokusu, je pák jednotkou nepřirozenou o Cizí měrná jednotka nemůže zjednat
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rovnováhu mezi naši mocí a našimi výsadami, cizí
politický čin nelze přenášeti do našich, poměrů.
Vladař může měřit jen svou mocí , a nikoliv mocí
jiného vladaře. Politický čin, který jinde může
znamenat velký pokrok na cestě zs politickou rovností a za politickou skutečností,rafi.sebýt krokem zpět u nás. Měřit cizím politickým činem naše
politické poměry je talc pošetilé, jako měřit teplotu metrem a sílu elektrického náboje kilogramy.

47.
Jaký má být politický_čin?

člověk brává*! vždycky svá marné jednotky ze
svého těla - byl vždy mírou všech věcí. Loket i
palec a také teplota jeho krve byly vždy mírami
nejpřirozenejsítni. Už proto, že je vždy s sebou
nosil. Všecky však byly mírami jen více nebo méně
přesnými, byly hrubé nebo méně hrubé.
Víme, že politická jednotka měření je vztah
mezi spravedlností a mocí. öim je tento vztah volnější, tím je jednotka "větší11 a hrubší. A čím
hrubší je jednotka, tím snadněji může do ní být
interkalováno. Čím je volnější vztah jednotky,
tím jsou její "skoky" po plynulosti zkušeností na
přímce zkušeností větší. "Continue physique" je
přece soustava vytvořena měrnou jednotkou, jež je
vztahem. A toto kontinuum je tím dokonalejší, čím
více se blíží kontinuu matematickému, čím je vztah
mezi oběma v jednotce se účastnujícími zkušenostmi těsnější. Není politický čin nejprůbojnější
tam, kde spravedlnost s mocí téměř splývá? Není
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ne jdokon^le jM. polltiefcý 61a on«af který nesleim—
Je sprgyedlno3t a moc nejdou ideologii a teorii,
nýferg ten, který vytryskne tak Be afeespře^fšleni
se mfeaéenosti? Ne j dokonale;] si politická jednotka
je oa^} která se nejvíce podobá commonsensu.
vea 3>escartes hned v první větě svých. *3> i scours
de la Methode* tvrdí, že *le bon sens eat la chose du monde mi aus partageés** Nebylo by právě zde
nezvětším politickým dinem udělat to, co již
dávno bylo samozřejmé? Provést evidentní - tot
pravá geiaiálnost v politice! Nahlas vyslovit to,
co Je na rtech všech* Provést to, o Sem si povíPolitika, 1 když pochopila význam politických
hesel, nepochopila, co to politické heslo je» Zápalná politické heslo má být především politickým
Sinem* A Je tím sápalnější, cis blíže je zkuŠenos ti * cím bií že je commonsensu» Jeho podstatou

je víra v jeho samozřejmost* Rakovi heslo pak
tvoří politickou skutečnost a je politickou jednotkou měřící poddanosti a poddané* jakovým heslem se poddaní měni a formuji* 3?voří vitální ěást
politického pokusu, politická hesla stála u kolébek všech pozdějších politických skutečností.
YŠech státt. Ortega y Gasset ve svém článku 11 0
frázích a upřímnosti" z roku 1927 napsal, že demokratický stát byl umožněn jen účinným politickým heslem, v které věřilo mnoho lidí. Proč některé heslo zvítězilo, ač bylo plné vnitřních rozpord? Nebylo to proto, že nebylo k disposici heslo
dokonalejší? 2e nemělo konkurenta? Heslo vždy
pracuje a měří, a nechceme-li určitým heslem být
změřeni, musíme měřit sami heslem jiným. Jsoul
politické ideologie jen jaksi rozbředlými a rozepsanými hesly - stejně jako programy politických stran. Je-li politických stran mnoho, je-li
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mnoho bee el si konkurují cích, národní commonsense
je pleten , nevěří ee v měrnou jednotku a politický Čin dá na sebe dlouho čekat.

48.

Opekování politického činu v politických
číslech

Početní systém vzniká opakováním jednotky.
Jednotlivá racionální čísla vznikají tímto opakováním, přikládáním míry na číselnou přímku. I politická Čísla vznikají takovým opakováním, odezvou
politického činu. Dosavadní politická nauka, ačkoliv odmítá všecko měření v politice, nepřestává
tvrdit, že se ve státním životě určité zjevy opakují, že mají jako v hudbě určitý "takt4'. Jak ee
však mohou opakovat, ne jsou-li změřeny? Neexistuje-li měrná jednotka? Cožpak se něco nepředvídatelného může opakovat? Jak je možno mluvit i jen
skromně o analogiích v politice, není-li v ní ani
sebehrubší míry?
Zdá se podivné, mluvíme-li o politických
Číslech? Bnes, kdy se měří v psychologii i v biologii, kdy se běžně mluví o číslech hospodářských?
Není nesnadné pozorovat stálé opakování flolitic»kého činu v politických číslech. Politické číslo
je politické "ratio", je to jediné stavivo, z něhož lze vytvořit politickou rovnováhu, politickou
rovnici. Rovnováhu nelze vytvořit z poddaností,
které jsou s vladařem spojeny jen kvalitativními
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vztahy» politický čin je musí proměnit, musí je
učinit racionální- Rozhlédněte se dobře: neposuzuje politika všecky poddané jaleo svou jjednotku?
Nepodobá se velkému cejchovnítau úřadu, který i lidi dává do přihrádek nebo do uniXorom? Neřadí politický čin lidi podle určitých kategorií, t H d
a stavů* nedává jim tituly, nezařazuje je do hodnostních tříd? Nezničil vždy každý podařený pokus
še3 davů a neoznačil lidi svým puncovním Číslem?
Neobléká politický čin lidi do různých kostýmů s označením jejich váhy neboli vážnosti? Nepřipíná jim různá označení a nepřišívá jim hvězdičky
jejich politického čísla na límec? Není na všech
poddanostech a poddaných tak nebo onak vidět politický Sin, který vytvořil stát? Není znát i po
vytvoření státu politický čin ve všech jeho institucích? Nebylo by lze i bez dějin poznat ve státech způsob, jak který vznikl, na státech a na
institucích státu československého, amerického,
fašistického a komunistického? Nevtiskuje politický Čin / svým vojenským, konferenčním nebo jiným
charak tereny'' rozhodující ráz celému státnímu Životu? A co jiného znamená ono slovo, podle něhož
Se státy udržují a žijí jen z těch idejí, z kterých vznikly? Nahračíme slovo "idejí" slovem "politický Čin", a budeme na půdě vědecké politiky.
A otázky se kupí dále: neřekli jsme, Že každá rovnováha je vždy rovnováhou oelých a racionálních čísel - racionálních přirozeně z hlediska
prováděného pokusu? Není proto i politická rovnováha rovnováhou jakýchsi uniforem a hodnostních
stupňů, přesně zvážených a očíslovaných? Uvědomila si politika někdy, že každá politická rovnost
je rovnosti - veličin? Něčeho tolik a tolik vážícího, tak a tak oceněného, ták a tak váženého?
Jen veličiny mohou být v rovnováze, nikoliv lidé
nebo předměty. Což je možná rovnováha mezi předměty nezváženými a lidmi neoceněnými? Nelze zjednat rovnováhu neveličin» Nelze si představit rov-
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M s t v amorfním davu- Amorfním davem začíná pokus, koněí však zaváděním distikcí a titulů. I v
Sovětském svazu zavedení titulů a řádů znamenalo
určitou stabilizaci a rovnováhu, byí jakkoliv
hrubou. Není rovnost vědy jen rovností privilegií
a titulů? Není rovnost vždy rovností práva? Což
pak si můžeme představit rovnost v bezpráví? A není možná vyšší rovnost jen při dokonalejším právu?
A není to konečně nedomyšlenost chtít zavádět rovnost odstraňováním distikcí a titulů? Cožpak se
rovnost může vůbec vytvořit nějakým záporným opatřením? Cožpak lze vytvořit rovnost prohlášením, že
lidé tím nebo oním nejsou? Což pak nazí lidé jsou
si rovni? Nahota se musí obléct do politické uniformy s hvězdičkami, aby silný i slabý si byli
rovni, někdy aby i silný musil salutovat slabému!
Není účelem politiky veličiny tvořit, a ne je kácet? Politický pokus má dělat ze všech poddaností
Šlechtice, a nikoliv proletáře. Ostatně i každá
proletářská revoluce končí povyšováním zasloužilých do Šlechtického stavu a rozdáváním titulů a
medailí«

49 •

Jak se vymezuje příslušnost moci?

Politický vztah je vztah kvalitativní« Každý
politický vztah: tedy i onen mezi vladařem a poddanostmi, i onen mezi mocí a výsadou. Poslední je
ovšem také vztahem funkčním, na dně však každého
funkčního vztahu je vztah kvalitativní. Vztah kvalitativní je vztah, v kterém jedna zkušenost
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je vlastností zkušenosti drahé. Aposteriornější
zkušenost je vlastností zkušenosti apriornější.
Poddanosti jsou vlastnosti vladaře, a také výsady
jsou vlastnosti moci. Výsady jsou také poddanosti,
a proto jsou také vlastnostmi vladaře a také vlastnostmi moci. Výsady jako závisle proměnné kvalifikují i vladaře i moc.
Uvě&omíme-li si toto všecko, ledacos bude v
politice jasnější. Nedodávají poddanosti a poddaní lesku osobě vladařově? Nebylo řečeno, Že poddaní jsou nejkrásnějsí ozdobou vladařovou? Nejeví se
právě na nich vlastnosti, jež má vladař jako vladař? A neplatí stejné o moci a výsadách? 8i nejeví
se na výsadách, jaká je moc, jak a v čem se mění?
Poddanosti a poddaní tvoří vladařovu říši. Co
není poddaností, nepatří do jeho říše, do jeho politického pokusu. Do jeho pokusu, hranicemi vymezeného. Můžeme také říci, Že poddanosti určují
rozsah jeho spravedlnosti, že určují jeho rozsah.
MťLŽeme říci jinými slovy, Že určují jeho působnost,
příslušnost, jeho politickou kompetenci. Totéž
platí i o moci, každá má svou působnost. Kompetence moci je určena výsadami, s nimiž je ve funkčním
vztahu. Není tímto způsobem pojem působnosti /kompetence, příslušnosti/ vymezen dokonaleji než dosud? Nejeví se nyní kompetence různých mocenských
činitelů, například ministerstev, jasněji než dříve? Nezáleží snad kompetence vždy na zkušenostech,
které kdo pozoruje a které může měnit? Není tak
zvané určování úřední působnosti jen určováním
vlastností moci a tím i rozsahu pojmu jednotlivých
úřadů? Není úřad definován svou kompetencí? Nejsou
i tak zvané pozitivní kompetenční konflikty jen
spory o rozsah pojmů jednotlivých úřadů, jednotlivých mocí? Není určeni působnosti jednotlivých mocí úkolem vladařovým? Není neurčitost kompetencí
prostě pojmovou nedokonalostí, která politice brání konstrukt! vně a logicky myslit? A konečně: není
na počátku pokusu výsada vždy současně příslušná
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do působnosti spravedlnosti i moci, a není jimi
trhána na dvě strany? A nemusí každý politický pokus skončit tím, Že vytvořením jednotky kompetenční konflikt mezi spravedlností a mocí se skončí*
Politický čin je tvořitelem i všech kompetencí,
je určovatelem příslušnosti a vymezovatelem působností. lak a nejinak se v politice jeví jeho zásah*

50.

Jak_politický ginměří?

Působnost moci se může rozšiřovat nebo zužovat. To znamená, Že se rozsah jejího pojmu rozšiřuje nebo zužuje. Zužuje-li se okruh výsad, na
které moc působí, Činí se moc konkrétnější a úřad
odbornější a specializovanější. Jde v podstatě o
zostřování vladařova nástroje, jeho pozorovací
ěočky, na stále menší a menší místo, na stále méně a méně výsad, aby se daly přesněji pozorovat,
kontrolovat a ovládat. Vladař tedy utužuje svou
vládu nad poddanostmi zužováním a konkretizováním
působností jednotlivých mocí. Politická historie
dává našemu tvrzení mnoho příkladů. Silný vladař
vždy zužoval kompetenci mocí, šlechtyt měst i jednotlivců. Moc kapitálu a žurnalistiky Moc zpupného veřejného mínění, které je ovšem také mocí.
Silný vladař Siní moci specializovanější, zřizuje
nové odborné úřady, odborná ministerstva. Tak na
příklad ministerstvo vnitra, které bylo původně
jádrem všech úřadů se rozdělilo na ministerstvo
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veřejných prací, informací, dopravy atd. Zodbornění úřadů, není nes forma zostřeného vladařova
pozorování. Konkretizace jejich kompetence je způsob, jakým vladař od vládnutí přechází k zvládnutí,
od měření k změření.
Naopak však, má-li se soubor nebo veškerenstvo výsad octnout v působnosti určité moci, veškerenstvo výsad hodné rozličných, je nutno je uSinit podobnějšími, stejnorodějšími, aby je moc
prostě poznala» že jsou jejími funkcemi, že patří
do její kompetence. Výsady však lze učinit podobnějšími jen vypuštěním všech jejich nahodilých a
individuálních a nepodstatných vlastností. Tomuto
zjednodušení a vypouštění nepodstatných vlastností se říká v logice abstrakce. Abstrakce je vždy
vypuštění méně důležitého a specializování na nejdůležitějŠí. Nemá se i v politice z poddanosti vymýtit vše, co právě poddaností není, co poddanost
netvoří? Není účelem všeho zvládnutí, aby se vyhnal člověk — divoký a nespoutaný a nepředvídatelný - z poddaného? Aby pak poddaný mohl být dokonale změřen a zvládnut? Nemusí konečně z člověka
v politice zůstat jen jedna jediná pro politiku
podstatná vlastnost - poddanost? Není konec konců
vládnutí stálou abstrakcí? Není abstrakcí oblékání lidí do uniforem, v níž přestávají být lidmi a
stávají se vojáky, policajty, úředníky té a té
h.odnostní třídy atd.? Proč se zvláště těžce trestá neposlušnost uniforem?
V předchozích dvou odstavcích jsme řekli, že
vladař vládne konkretizací moci a abstrahováním
výsad. Obě Činnosti se doplňuji, směřujíce ke
stejnému cíli, jímž je změření a zkvantitatizování poddaností* čím větší konkretizace, tím menší
může být abstrakce. Jedna činnost jde druhé vstříc.
Cím přesněji pozorujeme, tím více vlastností zachycujeme na pozorovaném, čím méně je vlastností,
tím se pozorují snadnějrfji. Obě činnosti vladaře
přibližují k jeho cíli. 6ítn jsou lidé poddanější,
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tím specializace mocenských prostředků může býti
menší. Obě tyto Činnosti tvoří ono kymácení vahf
bez něhož se žádné vážení neobejde, tvoří ono slevování a přihazování, bez nichž se neobejde žádná
trhová smlouva, ono kolísání působnosti mocí, bez
něhož je konečné zvládnutí nemysli telno. Ostatně
celá správní činnost se skládá ze stálého porovnávání skutkové podstaty konkrétní se skutkovou podstatou legální, jak říká Hoetzel v "Československém právu správním". Není skutková podstata legální ničím jiným než mírou a skutková podstata
konkrétní měřeným?.
loto všechno se mnohému může zdát nepraktickým a příliš teoretickým výkladem, který s politickou praxí má málo společného. Přečtěte si však
tato slova, která píše Hácha v "Slovníku" pod heslem "Nejvyšší správní soud": "Činnost tvořitele
správního konkrétního aktu záleží v tom, že se
snaží jednak skutečnosti, což není ještě zákonem
předpokládaná skutková podstata, zabstraktniti,
jednak pak abstraktní normu zkohkretisovat, obé do
té míry, aby obě mohly býti spolu srovnány." A co
jiného znamená slovo "srovnány", ne-li totéž co
ztotožněny, identifikovány, učiněny rovnými? A co
jiného je v tom případě abstraktní norma než určitá moc v ruce vladařově? A správní akt, co to je
jiného, než náš politický čin? Nefunguje proto politický Sin konkretizací a abstrakcí? A není správní akt symbolem veškerého vládnutí? Neměříme v poli tioe konkretizováním moci a abstrakci výsad?
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43.

Kde se setkává konkretizace
a abstrakce poddaností?

Konkretizování a abstrahování má svou urŠitou
hranici, Kelze v nich pokračovat do nekonečna* Přílišná specializace úřadů počne podlamovat jejich
schopnost, porady různých úřadů o jedné a stejné
věci se množí, kompetence se proplétají. Přílišné
rozmnožení vojska, policie, úřadu atp. nutně vede
k zproletarizování i laicizování vojska i úřednictva, a tím i k jejich oddálení od vladaře* Naopak
přílišná a nevědecká abstrakce výsad vede k vytvoření schémat, a skutečný život uhýbá na jiné dráhy,
rm kterých se politice může stát velmi nebezpečným. To vše ovšem politika věděla a ví. Ví vSak,
kde a kdy má konkretizace a abstrakce přestat? Ví,
že si obě Činnosti jdou vstříc a že se tedy musí
setkat? Ví o bodě, v kterém se setkávají? Ví, že
bod setkání je bodem přesně zjistitelným?
Nám je jasné, že bod setkání konkretizace s
abstrakci poddaností je bod, v němž se moc rovná
výsadě. Je samozřejmé, že tento bod je určen politickou jednotkou, a Že proto politický čin je
konec konců mírou specializace úřadů, mírou nutného vojska a zbrojení, mírou tuhosti policejního
režimu. Žádný vládce nechce více moci, než jí potřebuje, protože konec konců může být, jsouc přebytečná, nebezpečná i jemu samému, protože není
vázána bojem a výsadami. Naopak zase vladař nesmí
připustit, aby mu výsady přerostly přes hlavu z
nedostatku jeho moci. Krátce, moc a výsady se musí
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vyrovnat, tmisi se změřit, musí vyřešit svou funkční rovnici.
Z de se vědecká politika musí ptát, zda všecky dosavadní odzbrojovací konference braly k torna
náležitý zřetel. Zda odzbrojení vö.bec má hledat
nějakého společného jmenovatele - vně jednotlivých
politických pokusů? Zda by raději nemělo přihlížet
k tomu, kolik každý vladař vojska potřebuje k udržení svých vlastních výsad na uzdě, aby nebylo armád latentních, to je takových, které hoří touhou
se uplatnit - jinde? A bralo se v úvahu, že je zde
velký rozdíl mezi skutečnými státy a pokusy ještě
rozdělanými? Ví dnešní politika, že jedna latentní armáda vyžaduje jinou latentní armádu, aby světová "rovnováha", která bohužel není ještě politiokou skutečností, nebyla porušena?
A naopak je nutno také vědět, že vyhánění
člověka z poddaného je přípustné jen do určité
míry. 2e jeden politický pokus vyžaduje jen jednoho měření a že po jednom pokuse je slušné nechat člověka na chvíli na pokoji? 2e poddaní se
nemají znovu a znovu dráždit zbytečně ostrým pozorováním? 2e se má vědět, Že politická skutečnost
se nalezla a že je konec politickému pokusu? Nevysvětluje to poněkud vědečtěji intuitivní tvrzení Macchiavelliho, že nutno dobyté město butí hned
rozbořit a obyvatele povraždit, nebo si je hned
učinit přáteli, a že lidé spíše snesou jeden velký úder, než stálé a opakované dráždění? Ví politika, že od určitého bodu je všechno zostřování
policejního režimu, censuxy, trestních opatření
atd. zbytečností a politickou hloupostí? Ví, Že
zvládnutí je vytvoření rovnováhy mezi mocí a výsadami, a že rovnováhu m&Žeme zabit i závažím
příliš těžkým? Studovala uolitika, jak velké žatí žení její rovnováha snese? Porovnávala toto zatížení s politickým činem, který zde jedině, jak
ještě dále uvidíme, rozhoduje?
Cím nepřesněji váha váží a Čím je tedy hrub-
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Si její měrná jednotka - a přirozenou jednotkou
váhy je nejmenší závaží, které ještě pohne jejími
rameny - tím rychleji a snadněji se dosáhne rovnováhy, Co je nepřesná a hrubá jednotka v politice?
Zajisté politický Sin» jehož spravedlnost má daleko k moci a moc daleko ke spravedlnosti. Cin» kter^
je výsledkem složité ideologie, a nikoliv common»
sensu. Ideologie - a zejména ideologie, které mají
daleko k jednotě zkušeností - zváží, změří a "srovná11 své poddané kupodivu iychle. A čím je ideologie
abstraktnější a teoretičtější, tím všechno "srovná"
rychleji. Papírové heslo zařa3uje poddané až příliš rychle do politických škatulek, poněvadž je
zjednodušuje nevědecky a ne o dp o vědně, a zahazuje
lehkomyslně všechny jejich individuální vlastnosti.
Ideologie, které mají daleko ke zkušenosti, ideologie, jejichž moc se toulá daleko od spravedlnosti, dovedou velesnadno rozdělit lidi na dobré a
zlé, na politicky dobré a politicky zlé. Práce
kvapná však je málo platná: jak dlouho se proto
taková snadno získaná a horkou jehlou ušitá politická rovnováha udrží?

52.

0 politické oposicl

Snadno se na hrubé váze získá rovnováha, avšak snadno se také nalezne váha jemnější, která
nalezenou hrubou rovnováhu zvrátí a potře, flím
hrubší, heslovitější a demagog!8těJSi je ideologie, tím více se musí obávat ideologie méně hrubé*
Hrubá jednotka se chvěje před jednotkou jemnější.
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I v politice rovnováha činu, který se vzdálil
zkušenosti, je vratká, volající po činu novém.
Hrubá měrná jednotka odhazuje velké nezměřené zbytky, a to proto, se si žádá velké abstrakce
a schematismu. Politicky tyto nezměřené zbytky můžeme nazvat oposici. Dosavadní politika narozuměla podstatě oposice a Často se jí dala překvapit.
Všechny převraty a revoluce jsou dílem oposice.
Politika však otyčejně nezkoumala, jak velká a
silná musí být, aby se nestala nebezpečnou, aby
nemohla zvrátit celý pokus. Politika Často si ani
neuvědomila» Se oposice musí být a je vždycky,
poněvadž neumíme měřit a vážit beze zbytku, protože nalezená rovnost nikdy není absolutně dokonalá.
Byla si politika vědoma, že oposice musí však být
a zůstat právě jen zbytkem, a nesmí dostoupit politického čísla? Oposici lze přehlížet a nedbat
jen tak dlouho, dokud není schopna politického Činu. Politického činu, který by vytvořil jednotku
jemnější a která by oposici dala možnost vážit a
měřit mírou, jež by zanechávala za sebou zbytky
menší, a tudíž oposici méně nebezpečnou. Každá oposice je podobna druhým váhám, které chtějí také
vážit - nikdo jich neužije, dokud se ví, Že jsou
hrubější než používané. Váha neužívaná je vždycky
kritika, funguje jako kritika. Politická oposice
funguje jako kritika. Je však kritikou akademickou a neplodnou, dokud sama není schopna vytvořit
skutečnost dokonalejší, dokud sama neumí zvážit
lépe. ßposice jen tehdy se podobá váhám jemnějším
a proto žádoucnějším, je-li schopna politického
činu. Politický Sin však znamená nový pokus o
novou politickou skutečnost, o nový stát. Proto
oposice je jen tehdy nebezpečná, je-li státotvorná. Oposice roztříštěná, oposice extrémní levice
a oposice extrémní pravice, státotvorná není a
proto není nebezpečná. Protože to není spravedlnost, která má opravdovou moc k disposici.
Nezvládnuté zbytky poddaností jsou nejlepším
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ukazovatelem dokonalosti a stability určité vlády
a určitého státu* Politika si musí vědecky těchto
nezměřených zbytků všímat a sama jim brát vítr z
plachet jemnějším zaměřením, dokonalejší rovností
- popřípadě novým pokusem* Politika však musí především vědět, že oposice jako nezměřený zbytek je
něco tajného a skrytého, co vladař dosud nepozoroval, co nezahrnul do svého politického pokusu* Ze
je svou vlastní podstatou pro vladaře nesouměřitelná, a tedy iracionální* 2e je jí proto nesnadno
rozumět - vladaři nikdy nerozuměli svým oposiclm*
Pokládali její kritiku za nemístnou, a je jí požadavky za státu škodlivé* Ano, státu vladařova pokusu, státu, který oposice kritizuje. To však nerozhoduje, protože podstatou opravdové politické
oposice je, še touží a pracuje pro stát jiný - i
když se bude stejně jmenovat*
Velkou nevýhodou glajchšaltovaných států je
jejich neschopnost oposici zničit* Obyčejně ničí
jen lidi a třídy, nikoliv oposici. Oposice zůstává - pokud se nebude poddaným měřit spravedlivěji*
Parlamentámí oposice je ostatně oposicí nejméně
nebezpečnou — protože je vladařem aspoň trochu
kontrolovaná, i když je nezvládnuta* Velké politické převraty nebyly dělány v parlamenteoh, nýbrž mimo parlament, tam, kde se oposice neviděla.
Parlamenty obyčejně jen dodáte Sne kibicovaly. Proto vladař se má snažit i iracionální oposici udržet na denním světle a nezahánět ji do noci a
podzemí. Kemal PaŠa nebyl hloupý, nýbrž umele vydupával oposiční parlamentní stranu - myšlenka
byla dobrá» třebaže provedení špatné.
Umění je vždycky, je-li umění tvořivým a nikoliv paskvilem, nezměřený zbytek v politice, a
proto je vždy v oposici. "La val eur d'.un éciivain
est lieé a sa force ďopposition", napsal André
Gide ve svém "Hetour de 1 U.fi.S.S." Proto není politicky správné umění potlačovat, je správnější
se od něho učit, kde a v čem kořeny politické o-
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posice vězí.
Podstatným znalcem politické oposice je, že je
nerada nezměřeným zbytkem, to je třetím a čtvrtým
stavem, a že proto chce dělat pokus, aby se vyrovnala stavu prvnímu. Bělání pokusu je však také vybíráním nových zkušeností a nová jeho isolace. 0posice vždy chce měnit meze toho, co má být poddaností, mění pojem, co jsou to "politica", mění Barmy hranice svého pokusu. Každá oposice proto šilhá
za hranice existujícího pokusu, existujícího státu.
Má v sobě vždy prvek velezrádnosti - i kdyby se
stokrát zvala oposicí Jeho Veličenstva. Všecky pokrokové politické strany začaly jako strany revoluční - po skončené revoluci přestaly býti pokrokovými. /Komunistická strana ve státe, kde vládne,
je nutně reakcionářská./
Existence oposice je vždy známkou díla jen
lidského. V Utopiích oposice není - sádný z utopistických spisovatelů, o ní nepíše. Proti dílu Božímu není možná státotvorná oposice, jen sebevražedné zoufalství.
Pokrok je dítětem činu. To znamená, že skáče,
že je diskontinuitní. ITěkdy přeskakuje celé generace - byl-li politický čin předchozí generace
velkým pokrokem. Sláva otců je těžkým břemenem
pro syny. Naše politická věda nedovedla vysvětlit,
proč vznik Československého státu v roce 19X8 vyřadil z politiky dvě generace. Nová generace je
totiž vždycky poddaností nezměřenou a nezvládnutou, a jako nezměřený zbytek je vždy v oposici.
Po velkém politickém činu mládež však těžko xnťlže
být oposicí státotvornou, a proto dlouho živoří
v oposicích protistátních. Po velkých politických
činech je dlouho klid - a po dlouhém klidu velká
revoluce. Generace politicky přeskočené se pak
mstí na všem, co bylo.
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43.

Statistika v politice

Dosud jsme si své pozorování fungujícího pokusu ulehčili tím, že jsme studovali jen případ,
kdy moc mění jen jednu nebo několik málo výsad.
Takový případ je ovšem výjimečný, v politice se
vladař obyčejně snaSí zvládnout veliké množství
zkušeností, celé jejich "soubory". Proto se k
tomuto velkému množství poddaností nyní musíme
obrátit, a řekněme hned, že se tím obracíme - k
statistice.
A obracíme se právem. Neboí vezmeme-li si
namátkou třeba definici statistiky dr. C. Horáčka ml., dovíme se, že předmětem statistiky jsou
zjevy hromadné, že jejím předmětem jsou soubory
rázu kolektivního a že souborem se nazývá souhrn
zjevů stejnorodých téhož druhu, ale různých vlastností individuálních. 2e jednotky statistického
pozorování musí být stejného druhu, nikoliv však
úplně stejné. Co to znamená? Nejsou snad jednotky
stejného druhu jednotky pozorované z jednoho hlediska, vybrané určitým pozorovatelem, hozené do
politického pokusu jedním vladařem? A nejsou
snad všecky zkušenosti individuálně různé - dokud
je právě neuvedeme v rovnost, dokud je neučiníme
stejné? Ze všech těchto důvodů statistika patří
do politiky.
A přece jí politika málo užívala. Užívala
jí jen nepřímo, k poznávání zjevů hospodářských,
mravnostních, populačních atd., nikoliv však
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zjevů politických.. Statistika by mohla pomoci politické nauce vice než dosud. Což pak se obecně
neuznává, že "jevy společenské zůstávají nejdůležitějším a nejobsáhlejším předmětem statistické
metody*', jak stojí vé výše citovaném autorovi?
Nejsou snad starořímské politické censy politickým pozorováním? Neužíval již Aristoteles statistiky ve své "Politice"? Není statistik vlastně
původně "státník", není statistika vlastně původně vlastně naukou o státních / ne hospodářských
atd./ záležitostech? Nevznikla celá statistika
ze všelijakých úředních záznamů a seznamů zhotovených pro potřebu vladařovu? /Srovnej předmluvu ke
knize "A Political Survey of the Present State of
Europe" od E. A. Zimmermanna./
Tuto kapitolu jsme zahájili prohlášením, že
nyní budeme zkoumat celé soubory poddaností v pokuse. Chtěli jsme tím jen zdůraznit, že statistika je jen jiné jméno pro pokus sám. Neshodujeme
se proto s míněním těch, kteří pokládají statistiku za samostatnou metodu» a kteří tvrdí, že se liší svou podstatou od metody experimentální, která
prý zkoumá jen zjev isolovaný. Podotkněmež k tomu»
ige experimentální metodaisolovaný zjev vůbec zkoumat ne míl že, poněvadž může zkoumat jen to, jak jeden zjev závisí na. druhém, čili zkoumat jejich
funkční vztah. Pozorovat lze přece jen vztah, a
nikoliv "věc o sobě". Pokus musí tedy isolovat
nejméně dvě zkušenosti /nebo více/, a totéž musí
činit i statistika, která si také z nepřeberného
množství zkušeností musí vybírat předměty svého
pozorování, musí si vytvořit tak zvané "soubory",
které mají určitý společný znak. Není i statistický náhodný výběr /random sampling/ vlastně málo náhodný, je—li podroben nejrůznějším přesným
podmínkám? Například, že všecky pozorované zkušenosti musejí být na sobě nezávislé. Se se musejí
pozorovat za určitých podmínek atd.? Jaký je tedy
"v obou vědeckých metodách" vlastně rozdíl, ne-li
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právě jen v množství pozorovanjích předmětů?
Když jsme mluvili o pokusu, kladli jsme důraz
na jeho roli zákonotvornou, na to, že pokus tvoří
rovnost, že tvoří skutečnost. O statistice se však
obyčejně tvrdívá, že jejím účelem je popis souborů" a hledání pravidelností. Co jsou však tyto
"pravidelnosti"f nejsou-li to funkční závislosti?
Není jedno, že tak zvaná stochatická závislost
je volnější než závislost funkční? Neříká tak zvané poměrné a indexní číslo ve statistice, že jde
o funkce? Není pravým účelem těchto čísel srovnáni a nikoliv pouhý popis? Není účelem statistiky
— nová kvantita? Není také účelem statistiky a
jejího šetření tak zvaná interpolace, to je výpočet chybějících hodnot statistické vědy, a extrapolace, to je odhad ne známých budoucích hodnot
řady? Nechce tedy také statistika předvídat budoucnost? ío je učinit zkušenosti kvantitativní,
nechce je zvládnout? Není tato interpolace a extrapolace jen jiné jméno za "interkalaci", za
vsunování nových zkušeností mezi dvě staré a známé? Nekráčí tedy statistika a "její" metoda stejnou cestou jako pokus k vytvoření matematického
kontinua? Nehledá i statistika vytvoření skutečnosti , nehledá Sfl.ssmlleh.ovu "göttliche Ordnung"?
Nehledal již zakladatel vědecké statistiky Quetelet její ucel v kausalitě? Neklade každý pokus
"přírodě" již takovou otázku, aby musila odpovědět tak, a ne jinak? A nečiní totéž statistik
při sestavováni svých, dotazníků? Nebylo řečeno,
že statistikou se dá dokázat všecko? Není tím
řečeno, že statistika je proto schopna vytvořit
svět bez rozporů, svět kausalitni - nebo aspoň
se k němu blížit? Nevytváří i statistika zákony?
£íkáte, že jsou to zákony jen statistické. Cožpak přírodní nauky znají zákony jiné? Nejsou třeba všechny zákony o vlastnostech plynů zákony
statistickými v Nemá i statistika účel nomotetic*ký? Co konečně zbude z tvrzení G-. Ndnye Yule-ho
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/tfvod do teorie statistiky/, podle něhož "pozorovatel sociálních skutečností nemůže experimentovat, nýbrž musí bráti okolnosti tak, jak se naskytují"? Neví jmenovaný, že pozorovaný se mění již
pozorováním? 2e pozorování je experimentováním?
Všichni se shodují v tom, že statistika není
zvláštní nauka, poněvadž nemá svůj předmět. Poněvadž pracuje s předměty jiných nauk. Proto statistické úřady nebývají podřízeny žádnému ministerstvu, nýbrž příslušnost je obyčejně předmětná.
Statistický úřad je samostatný, aby mohl hledat
pravdu .... aí se tomu či jinému ministerstvu líbí, nebo ne. Statistický úřad i statistická rada
obyčejně podléhá přímo předsedovi vlády - to je
vladaři. To proto, že statistika není než metodou,
než pokusem svého druhu. Statistik je prostě vědy
vladařem, kdo počítá, sečítá a vládne. Proto je
tolik tajných statistik, proto statistiky více
vladařů jsou neslučitelné, jedna k druhé je iracionální. Proto se konference o koordinování statistik, jak ji plánovala ženevská Společnost národů, nemohla zdařit. Zasahovala příliš do suverenit jednotlivých vladařů.
Statistiky a statistické úřady se stále
množí, což je nejlepším symptomem soumraku politického liberalismu. Proč? Poněvadž statistiky i když tvoří zákony jen pravděpodobnostní - determinují, poněvadž jsou pokusem. Poněvadž umožňují vázané hospodářství, vázanou politiku.
Politická nauka nemůže bez statistické metody, která je jen variací metody jediné a experimentální, pokračovat na své cestě k politickému poznání. Zvláště lidovláda je na ni odkázána.
Právem říká Eádl /"Moderní věda"/, že "statistika je jakoby demokratickou metodou, užitou na
přírodu: jednotlivým zjevům dává svobodu ... pořádek se h i e r * v e výsledku dosaženém po mnoha
"svobodných projevech*** V demokracii statistická
metoda nahrazuje intuitivní genialitu starých
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velkých vladařských osobností* Statistika je zachycování zkušeností mnohých, je pokusem s mnohvmi zkušenostmi. Proto je metodou vlády demokratické.

54.

Volby jako statistické šetření

Ne jvýznamě jší formou politické statistiky
jsou - volby. Jsou formou statistického šetření«
a proto jsou i formou provádění pokusu. Jsou poli-»
tickou metodou ve vlastním slova smyslu. Jejich
účelem je zjednodušovat určitý soubor poddanství
a charakterizovat jej. I volby vždy hledají v poddanostech /tedy nejenom u poddaných, nýbrž i v kapitálu, pozemkovém majetku atd./ tak zvané B tře dní
hodnoty a průměry. Průměry jsou jednou matematické
a podruhé geometrické, a to podle velmi složité
volební matematiky. Hodnota nalezeného průměru
/tak zvaný "weighted average"/, to je volebního
výsledku, je tím větší, čím je soubor stejnorodější, čím jsou voliči vyrovnanější, normálně jší, usedlejší a méně náchylní k extrémům a změnám. I
ve volební matematice se setkáváme se všemi stati stickými úvahami o dispersi neboli rozptylu, to
je s úvahami o poměru jednotlivých hodnot k hodnotě střední. I ve volební matematice se uvažuje o
škrtání extrémních úchylek, o tom, Že geometrický
průměr není oak citlivý k extrémům jako průměr mastem atic ký atd. Každé volby jsou v podstatě jen
hledáním tak zvaného mediánu. Volby jsou tedy statistickým šetřením« Jsou pokusem, který provádí

156
vladař. Neprovádí právě lid volby jako nevlastnější formu svého politického pokusu? Volby jsou pokusem, hledajícím cestu k politickému poznání, k
utvoření politické skutečnosti.
Zde však přicházíme k důležitému bodu, jehož
vysvětlení by mělo mnoho změnit v nazírání na roli
voleb v politice: jsou-li volby pokusem, pak jsou
prováděny experimentátorem, vladařem, který statistické šetření provádí, který poddanostem klade
osudovou politickou otázku* A 2Ée volby pokusem
jsou, o tom svěděl i to, že jde o záměrný výběr
poddaností do voleb /určuje se takzvané aktivní
volební právo, které se nevztahuje na všechny,/ že
se chce dosáhnout takzvaného volebního čísla, což
je přirozeně měrná jednotka, která se pak nanáší
na volební výsledky, že volby chtějí vytvořit rovnováhu mezi poddanými atd. Jsou-li však volby,
jsouce pokusem, prováděny vladařem, je velký vědecký omyl tvrzení, .jakoby volby vybxraly a určovaly vladaře. Nikoliv, volby experimentátora nevybírají , poněvadž jsou samy experimentem. Vladař
zde musí býti před nimi, aby se vůbec mohly uskutečnit, aby se mohly vypsat. Nebylo například v
československu první revoluční Národní shromáždění
3 presidentem Masarykem již vladařem, který pak
první náš pokus voleb prováděl? Cožpak neexistuje
stále ještě mnoho "států", kde vždy nová vláda dělá nové volby? Což pak leckde nepadají vlády před
volbami - místo aby se poroučely teprve po jejich
skončení a podle jejich výsledků? Každé volby jsou
volbami určitého vladaře - a tak zvané svobodné
volby jsou vědecký nesmysl. /Až v Československu,
v němž vládnou komunisté, budou zas svobodné volby, nebude to znamenat nic víc a ni a méně než fakt,
že konečně zas československý lid bude vladařem./
Volby jsou vždy víc než z poloviny určeny již
formulací položené volební otázky. Tuto otázku
formuluje vladař - nikoliv otázaní. Vzpomeňme si,
Že Hitler si dal teprve dodatečně schválit své
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"uchopení moci", to je svou funkci experimentátora, lidovým hlasováním, v němž se prostě zeptal
voličů, přejí-li si silné a šíastné Německo, čili
nic- A jak je tomu jinde? Není ten, kdo vybírá
kandidáty zapsané na vázaných volebních listinách,
nebo ten, kdo dokonce voličům předkládá listinu
jen jednu /v zemích komunistických/ opravdovým
vladařem?Ne rozhodu je ve volbách obyčejně to, čemu.
se říká "volební matematika"? A nepronáší kolegium
kardinálů, volících papeže, jen nahlas vůli Boží,
vůli Ne jvyššího Vladaře?
O plebiscitech platí totéž. Všechny byly plebiscitem toho, kdo měl území obsazeno vojensky,
kdo byl vladařem, i když to byla po první světové
válce Společnost národů. I tehdy mezinárodní komise, která vypisovala plebiscit, určovala jeho výsledky. Není proto nedůvěra k plebiscitům hodně
vědecky oprávněma? Nerozhoduje o výsledku plebis«citu mnohdy i hranice, v níž se provádí? A určovali někdy okrsky plebiscitů ti, kterým se otázky
kladly? lord Curzon na lausannské konferenci právem prohlásil: "Since the war I have had a great
deal to do with plebiscites concerning frontiers
and I am determined never to deal with another.
The plebiscite is a fatal and pernicious system
of endavouring to settle a frontier." Svědčí však
o velké moudrosti tohle vědět až post festům? Není to velký klam si myslit, že volby rozhodují o
vladaři, kdežto rozhodují vždy jen o způsobu,
kterým již jinak určený vladař chce poddanosti
zvládnout?
Namítnete mi, že jsou země, kde se svobodně
volí starostové, poslanci i presidenti. Nemluvíte
však o volbách, které již nejsou žádným politickým
pokusem, které již provádí hotový stát jako jednu
ze svých nesčetných úkonů? O volbách* které nechtějí být pokusem za vytvoření nového státu» nýbrž
jenom způsobem, který určuje, jak nahradit zemřelé, odstoupivší a přestárlé osoby osobami jinými,
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když jejich služební doba uplynula? Cožpak někdy
nějaký vladař byl závislý na uplynutí nějaké doby? Cožpak i silný americký president si neumí
prosadit opětovnou volbu - aspoň dvakrát za sebou? Roosevelt si ji prosadil třikrát. Cožpak na
střídavých volbách Švýcarských jednoročních presidentů je ještě něco politického? Je to volba
vladaře, nebo jmenování úředníka? Nemá vědecká politika konečně tyto rozdíly znát a konstatovat?
Neujasnila by takovým rozeznáváním vládců od úředníků mnoho z dne Sní ch zadrmocených problémů?
Volby nejsou proto ještě něco špatného: ani
jako forma lidového rozhodování ve státu již hotovém, ani jako forma statistického politického
pozorování poddaností vladařova. Vědecká politika však nemá jedno zaměňovat za druhé. Musí vědět,
kdy jsou volby politickým pokusem, tvořícím stát,
a kdy jsou k tomu, aby hotový stát prodlužoval
svou existenci. Avšak i pak vědecká politika musí
vědět, zda v zemi» která teprve bojuje za politickou skutečnost, dělá pokusné volby opravdu lid,
nebo určitá politická strana, nebo klika, nebo
jedinec. Nebo kapitál, peníze nebo i jiné formy
touhy po moci. Dějiny znají "republikánské" volby,
jež dělali monarchisté» například volba presidenta
Mac Mahona ve Francii, nebo "svobodné" volby,
které dělali diktátoři. Krátce záleží více na tom,
kdo a Jak volby d U á , než Jak dopadnou* Není výsledek pokusu vždy dán oním kdo, jak a proč, není
dán vladařem a jeho spoluprací s mocí?
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43.

Zákon velkých čišel vpolitice

Ani nejlepší policii na světě nemůže být
známo, kam si zamane jit osamělý chodec ve velkém
městě. Každá policie však ví, kam se vrhne a kterými ulicemi bude prooházet několika tisícový dav
lidí majících politický cíl. Dav lidí se dá ovlivnit ve svém směru jediným výkřikem, jedinec si
často nechá svobodné rozhodování i po dlouhém přemlouvání a domlouvání. I v politice platí tak zvaný zákon velkých čísel.
Poisson a Beraouilll definovali tento zákon
takto í »'Poměr počtu jevit, které nastaly, k úhrnnému počtu jevů možných, se blíží stálé hodnotě
tím více, čím více pokusů konáme." Tuto formulaci
nutno však opravit: je vzata totiž z případu házení kostek a každý jejich hod se pokládá za samostatný pokus s jediným experimentátorem a jen s
velikým počtem pozorovaných zkušeností * Neplatí
tento zákon po této úpravě i na Člověka jako na
kostky? Není náhoda náhodou jen proto, že nemáme
rmi dvou zkušeností současně v pozorování? Není
Sasto obtížnější ovládat jediného člověka než mill ony? Nebylo na toto téma vymyšleno tisíce anekdot o Napoleonovi a jiných velkých vladařích? Neměla by se politika poučit statistickými zákony
mechaniky plynů? Právem nazývá dr. Walter Moede
svou nauku o psychologii mas "Wissenschaft; von
der psychologie der Mehrzahl". Krátce a dobře,
poddanosti a poddaní mohou být deteasninovány - i
kdyby si každý jednotlivec myslil, že je svoboden.
"Moc davů je jediná moc, která stále roste",
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říká Gustav Le Bon. Nevzniká právě tato moc uplatňováním zákona velkých 51 sel? Neznamená celá
"Vzpoura davů", o níž mluví Ortega y Gasset, jen
vstup zákona velkých Slsel do politiky? Nebyly masy na politické jeviště uvedeny - statistikou v
nejŠirŠím slova smyslu? Není statistika příznivá
vládě velikého množství, není příznivá lidovládě?
A dále: nenutí zákon velkých ßlsel k velkým
politickým celkům? Bude možno v budoucnosti při
větším užívání statistické metody v politice konkurovat dokonalostí vlády na malém území velikým
politickým "souborům1'? Nepovede zvědeětění politiky k odklonu od malých politických pokusů?
Vládě zákona velkých politických Sísel v politice říkáme vláda většiny. Není zde vláda většiny,
tolikrát napadaná a nikdjr vědecky neodůvodněná,
dokonale vysvětlena? Nemusí přijít vždy, když lid
provede svůj pokus? Není po pokusu už jen většina
svrchovaná, a nikoliv lid sám? Je možno mluvit jak to dělá i Rousseau - o despocii většiny, když
přece jde o zákon velkých ěísel? Cožpak nějaký zákon může být despotický - i když poddané determinuje? Není však vždy rozhodující, jde-li v konkrétním případě o většinu zákonnou? O většinu vědecky
získanou? Nemá i většina svou jakost - jako všecko
ostatní? Není veledůležité, aby mafia dovedla ze
sebe vytvořitb kvalitní většinu? Nebyly v dějinách
dlouhé doby, kdy si lid většinu vytvořit neuměl?
A umí si ji dnes vytvořit intelektuálové?
Avšak pozor: mluvíme dále o ''vládě" většiny,
opakujíce jen slyšené» nesmíme však zapomenout,
Že nejde o vládu v technickém slova smyslu, že nejde o vladaře a experimentátora. Většina nikdy žádný pokus nedělá a neudělala, je na to příliš nemotorná a nepohyblivé. "V poslední instanci musí se
ve všech revolucích jednotlivec odvážit iniciativy," praví Masaryk v díle "Huško a Evropa". Většina ne experimentu je - jeí sama výsledkem politického pokusu* Většina sama je produktem politika, ni-
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koliv činitelem aktivním. Vytvořeni většiny patří
k vladařovým úkolům, poněvadž vytvoření většiny
je vytvořeni politické rovnováhy. Není možno nazvat politickou většinou fluktující dav, který v
rovnováze není. Neužívá se proto slova "většina"
ledabyle? Smí se zejména před pokusem kdo většiny
dovolávat? Smí vladař na počátku pokusu tvrdit, Že
za politickým pokusem stojí "většina"? Většina, to
je už něco jiného než "mnozí", něco jiného než
poddaní, něco jiného než lid. Většina neutiskuje,
poněvadž nevládne, a nevládne, poněvadž již ovládá. Kdo se většinou cítí utiskován, musí začít nový a svůj politický pokus. Nový pokus je jediný
prostředek proti despocii většiny. A je to samozřejmě vždy pokus oněch, kteří většinu netvoří,
kteří zvládnuti nebyli. Nový pokus neprovádí pak
stará většina ani žádná většina nová. Provádí jej
jen vladař. Provádí jej, aby sám novou a kvaliifcnější většinu vytvořil, většinu, v níž by nebylo
tolik a tak mocných outsiderů. Pokus dělá vždy
jednotlivec nebo menšina» Jen osobnosti a politické menšiny byl^ experimentátory v politice, Podaří-li se pokus, pak jak jednotlivec, tak menšina
splyne v nové většině. "Vláda" opřena o /parlamentní nebo ne parlament ní/ většinu není vládou v našem
vědeckém a politickém slova smyslu, nýbrž jen prodlužuje existenci starého pokusu, netoužíc po novém. Skutečný vladař si svou většinu vždy udělá a
dovede udělat. Vladař je dárcem většiny, protože
je tvůrcem zákona. Většina je již složena z kvanttitativních, to je změřených zkušeností, je politicky saturovaná, a proto politicky impotentní•
Vladař většinu dává lidu» který sám od sebe většinou není, protože zavádí řád místo nepořádku a
chaosu náhodných množství.
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43.

Statistika jako vědecká policie

Zákon velkých čísel se ve statistické teorii
vysvětluje asi takto: při velkém čísle a vysokém
počtu pozorování /případů/ nabývají vrchu podstatné, trvalé a všeobecné vlastnosti souboru, které
způsobují jeho rozložení i naproti tomu vlastnosti
vedlejší, náhodné a individuální, které se objevují pouze nepravidelně a ojediněle, ustupují do pozadí. Individuální vlastnosti se prý při velkém
počtu pozorovaných předmětů vzájemně vyrovnávají a
tím ruší, a proto vystoupí pak do popředí vlastnosti typické, které zůstávají skryty v případech jednotlivých nebo málo početných. Je však toto vysvětlení uspokojivé? Není nutno se ptá ti, proč nabývají
vrchu vlastnosti podstatné, proč ustupují do pozadí
vlastnosti náhodné atd*? O tom proč, nám hořejší
vysvětlení povídá málo. Nepoví nám však o příčině
celého zjevu více okolnost, Že velký počet pozorování je činěn právě v pokusu? Že proto některé z
pozorovaných jevů /a vlastností/ jsou funkcemi
druhých pozorovaných jevů? že proto přirozená měrná jednotka, chtějíc dospět k číslům, konkretizuje
jedny jevy a činí abstraktními jiné? Abstrakce je
přece zjednodušování, a tedy také odhazování náhodných vlastností a sous tře 3 ování na podstatné a rozhodující. A pokračuje se v ní tak dlouho, dokud
právě podstatné vlastnosti se úplně nerovnají samé
věci, krátce dokud měřená věc není jedinou vlastností, dokud není determinována jedinou vlastností. Dokud podstatná vlastnost není změřena jednot-
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kou, dokud není zracionálněna. Podstatná vlastnost
je právě racionalita změřené zkušenosti. Bez ní by
nebylo lze dát mezi věc a její vlastnost matematické znaménko rovnosti. Což vysvětluje lépe, proč v
statistickém pokusném výsledku se ztrácí všecko iracionální, to je náhodné a nezměřené.
Stejně v politice. Jaká je nejpodstatnější
vlastnost věci, nad kterou se vládne? že je poddaností. Jaká je nejpodstatnější vlastnost člověka»
kterým se vládne? Že je poddaným. Poddanost je jedinký podstatný znak zkušenosti v politickém pokusu. Pozorováním velikého počtu poddaných vladařem,
stírá se z nich všechno lidské, zahazují se všechny lidské vlastnosti jako nepodstatné, jako iraci«onální. Uniformat hodnostní třída, hvězdičky na .
límci atd. "nabývají vrchu". Všecko citové a individuální - a to proto, že je pro politiku iracionální - ustupuje do pozadí, a musí ustoupit, protože spravedlnost, nejvyšší politické virtus, to
žádá. Politika mezi poddaným a člověkem klade znaménko rovnosti. Člověk je determinován. Jeho odchylky, jak by řekla statistika, od apriorní, to
je předpokládané pravděpodobnosti, jsou nepatrné
nebo žádné.
Díváme-li se takto na. celý problém, zdá se nám,
že otázka počtu pozorovaných zkušeností je vedlejší. Vždy^ teorie statistiky od Bortkiswlczova
spisu "Das G-esetz der Ideinen Zahlen*1 má též zákon
malých čísel. A Robert Michels v knize "Zur Sociologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie"
tvrdí, že v demokracii tento zákon "vládne". Nezdá
se vám, že si tu statistická teorie neví rady? že
jí její odpor vidět v statistice prostě vědecký
pokus k pochopení těchto problémů, zatarasoval cestu?Domníváme se, že to nejsou dva různé zákony
/velkého a malého počtu/, nýbrž zákon jediný, u
něhož není počet pozorování vťlbec rozhodující, v
němž je rozhodující jen možnost konkretizace míry
a abstrakce měřeného. Jde zde prostě jen o určité
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formy vyjádření zákona pravděpodobnosti. Proto
nase předchozí vysvětleni zákona velkého poctu
bylo vlastně jen vysvětlením zákona pravd epodob-*nostj.
Zbývá k vysvětlení ovsem fakt, že odchylka
od teoretické pravděpodobnosti je tím menší, čím
je větší počet pozorování, že větší počet poddaných se prý zvládne snadněji než počet malý. Zda
vsak to není jen proto, že ve velkém počtu pro
nedokonalost našich očí individuální vlastnosti
pozorovaných snadněji přehlédneme? Zda to není
proto, že "z dálky" vidíme všecky věci jednu jako
druhou, že vidíme na všech jen jejich podstatné
vlastnosti? Což nejmenujeme ony vlastnosti podstatnými, které vidíme? Neřekli jsme již dříve, že
nedokonalost měrné jednotky usnadňuje tvoření politické skutečnosti? Není zákon velkých čísel jen
vyjádřením úlohy hrubé měrné jednotky? Není jen.
zástěrkou nasi pozorovací nedokonalosti? Nenapovídá mnoho již sám titul knihy F.I. Egwortha "The
Generalized Law of Error or Law of Grest Numbers"?
Německý matematik Gauss a belgický statistik
Quétélet studovali pravděpodobnost Četností výskytu jednotlivých vlastností v množství. Přišli k
závěrní, že četnost je tím pravidelnější, Čím méně
vlastností je vybráno, Čím méně je jich pozorováno. Po zoru je-li se například četnost výskytu pohlaví mužského proti ženskému, je četnost jistě
pravidelnější než v případě, kdyby se pozorovala
Četnost výskytu mužů s černýma nebo modrýma očima
proti černookým nebo modrookým ženám. I v politice
omezení na politicky nejpodstatnější vlastnosti je
podmínkou vyšší pravděpodobnosti předvídání budoucnosti, Proto zákon velkých čísel, vylučující politicky nepodstatné vlastnosti z člověka* nad nímž
se vládne a který se chce zvládnout, je jen důstojnějším nástupcem všech možných jiných donucovacích
prostředků. Pozorování velkého poctu poddaných je
náhrada za sekýrování malého počtu policií» Moder-
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ní vědecká politika má usilovat o nahrazení policejního státu státem statistickým. Jsout statistická šetření jen modernější a vědečtější formou policejního opatřeni.

57.

Politika a počet pravděpodobnosti

Hoetzel v "Československém správním právu"
napsal, že "správní akt" /o němž jsme si přece řekli, že je typický způsob měření poddaností/ má
tu vlastnost a zvláštnost, že je daleko více než
soudní nález založen na závěrech pravděpodobnostních, které se vztahují i na budoucnost." To ovšem
znamená, Že i politika iná mít svůj poČett pravděpodobnosti, že i ona musí vyšetřovat aspoň stupen
možnosti svých jevů. Aby se tyto jevy staly pravděpodobnějšími než dosud a naše politická budouc*nost byla jistější.
Naprosto jistá neboli evidentní budoucnost je
budoucnost určená pří činností. Mazi svobodnou vůlí
člověka a kausalitou je množství přechodů, protože
mezi kvalitou a kvantitou je vztah funkční. Mezi
člověkem a naprosto zvládnutým státním občanem je
poddaný. Poddanost je přítomná v pokusu, je naší
přítomností. A podle Reichenbacha je přítomnost
oním řezem, v kterém pří Činnost přechází v pravděpodobnost. Mluvíme-li o budoucnosti, je přítomnost
laplaceovým počátečním stavem, bohužel podrobeným
i v politice zákonu neurčitosti. VŽdyí nelze člověka dokonale vyhnat z poddaného. Proto JBOU politické zákony Jen pravděpodobné, jen pravděpodob-
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nos tniř proto i politická budoucnost je jen více
nebo méně pravděpodobná. Ostatně politika není v
tomto bodě na tom hůře než nauky ostatní. Například i Mendelovy zákony o dědičnosti /tedy také o
budoucnosti/ platí jen s větší nebo menší pravděpodobností, poněvadž není možno přesně urěit počáteční stav pozorovaných dvojic. Avšak právě proto se má vědecká politika snažit, aby pravděpodobnost svých předpovědí zvětšila.
A dále:neplatí pravděpodobnostní zákony jen
na jevy, které nejsou podrobeny kausálnímu zákonu?
Žádné příčině nebo aspoň známé příčině? Nebyla právě statistika definována jako číselné údaje /kvantitativní zkušenosti/, které jsou jsou výrazem velikého množství příčin? Není vůle člověka nazvána
j[en proto svobodnou, že i na ni působí obrovské
množství příčin - místo jedné a očividné? Právě
svobodná vůle Slověka je důvodem, proě se v politice má užívat statistické metody, uzpůsobené pro
politický pokus.
Quétélet pokládal statistiku za protivící se
svobodné vůli člověka* a zejména tak zvané morální statistiky ho zaváděly na scestí společenského
fatalismu. Vpravdě však statistika tak málo vyučuje svobodnou vůli jedince 4ako obráceně svobodný
jedinec vylučuje statistické zákony. Naopak Jedno
druhé teprve umožňuje a podminuje. Například sčítání národností je typický příklad politické startist iky. Neměla by se právě zde sčítati rozhodnutí
svobodné vůle jednotlivců - tak jak o to u nás bojoval /v první republice/ Rádi? Proč však opominul
užiti ve své knize "Národnost jako vědecký problém" jedině rozhodujícího politického argumentu
proti sčítání lidu podle objektivních znaků? Proč
neřekl, že při sčítání lidu jde o statistiku politickou, že jde o vyrovnání národností a o jejich změření a zvládnutí, a že právě proto se musí
vyjít od svobodné vůle lidí cestou k jejich konečnému vyrovnání? Neměl však naopak pravdu Mráz a
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jiní zastánci sčítání národnosti podle objektivní cli znaků» šlo-li skutečně jen o statistiku "popisnou"? Kení však omyl statistiku za popisnou pokládat, a přitom Žádat svobodná určování rozhodného sčítacího znaku? Neměla však statistika právě
proto být statistikou nikoliv popisnou, nýbrž politickou, když se jí rozhodovalo o politických
věcech, na příklad o právu menšin, o užívání jazyků před úřady apod*? Jen politická statistika
má rozhodovat o politice, ne hospodářská, fyziologická nebo jiná- Fyzika, biologie, chemie, lékařství maji totiž rozhodovat v politice právě
tak málo, jako politika, má rozhodovat v nich*
Bez svobodné vůle člověka je každá politická
statistika zbytečná, poněvadž by byl zybtečný každý politický pokus vůbec. Bělat politické pokusy
znamená přiznání existence svobodné vůle* Bez svo—
bodné vůle by přece splývala tak zvaná empirické
pravděpodobnost s pravděpodobností apriorní« Bez
ní by politika byla matematikou, a to ještě matematikou primitivní» Svobodná vůle má překážet pokroku v politice tak málo, jako překáží pokroku
ve fyzice, v níž také musíme pozorovatt nekauselitní pohyby atomů» Ani fyzikální zákony nenutí atomy, aby se pohybovaly na předem předepsaných drahách. Jde o to, aby i politika jako fyzika dospěla k tak zvaným zákonům rámcovým. A byly kdy politické /právní/ zákony něčím jiným než zákony
rámcovými? Nejsou například trestní zákony zákony
rámcovými? Nejsou i v geometrii zákony Minkovského
zákony rámcovými? Není politická kausalita obsažena v nekausalitě - asi tak jako Euklidova geometri
e v geometrii neeuklidovské? Co je to vlastně ona
kausalita v politice?
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43.

Jak je to s příčinností v politice?

Přirozené nepotřebuje příčinu. Příčina je
něco lidského. Pro Aristotela byl pohyb v kruhu,
pro Galilea pohyb rovnoměrný něco "přirozeného",
co nepotřebovalo vysvětlení, co "nemělo příčinu".
Příčina vysvětluje tedy jen změnu přirozených
stavů. Změnu přirozeného v umělé. Příčina je vždy
jen vysvětlením změny přirozeného v umělé. Y umělé matematické kontinuum, v umělou dokonalou politickou skutečnost, v dokonalý stát. V Utopii. V
Utopii totiž vládne kausalita.
Utopie je věak zvláštnifa zcela výjimečný
případ státu. Státu, v němž již přestala politika.
Také podle "De civitate Dei" svatého Augustina
skončí všechen boj -oříchodem Krista a posledním
soudem. Avšak stát neutopíštický, civitas nebožská a jen lidská, má vždy svou dolní hranici kaus ali tni ho předvídání v principu neurčitosti a
svou horní mez neopakovatelnosti výjimečných,
silných a eventuálně geniálních jedinců, na ktexté
se zákon velkých čísel nevztahuje a kteří se vymykají vší pravděpodobnosti. Ti politiku vždy
znovu obnovují, a to svými novými politickými činy. Politický Čin je vždy něco nekausálního, a
víc; něoQf co se dokonce vymyká jakékoliv pravděpodobnosti .Politika má a může předvídat všecko
- kromě politických činů. Nemůže však zvládnout
budoucí politický čin. Tento fakt zaručuje trvání politiky do konce věků a je výsměchem všech,
kteří si myslí, že jejich politický čin
řekl
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poslední slovo v politice. Jen hrubá nevědeckost
může prohlašovat, že například v Rusku nepřijde
jednou zas k novému politickému pokusu. A zrovna
tak v Americe.
Gustav lie Bon napsal, že "čím méně*je dav
Sc ho pen rozumové ho uvažování, tím je bližší Sinu11.
Nevzniká tedy politický Čini také tam, kde končí
rozumové uvažování? Uvažování racionální a kausali tni? Nezakládá právě proto čin racionalitu novou a nespěje k jiné kausalitě? Není všecko naše
rozumové uvažování vždy založeno na nějakém nerozumném Činu? Proč také činy dělá obyčejný dav,
genius nebo blázen?
Politika nemůže v budoucnu politický čin vyloučit, mŮŽe mu však vyhradit přesnějším měřením
menší možnost výskytu» Vědečtější, to je lépe měřící politika, je obrana proti davům, geniům a
bláznům» Nemá být racionálno tak přesvědčující,
aby žádný blázen — Hitler nebo Stalin - nemohl
snadno nalézt iracionálno a tak hrát vůdčí úlohu
v politice? Nevede naopak zužování iracionálna
k výběru stále většího genia v politice?
Pravá kausalita je již mimo politiku» V politice máme a můžeme mít jen teleokausalitu neboli pří činnost řízenou svobodnou vůlí člověka» Neměl'a^by^rotTTJt^aždZ příčina" jen překážkou
na cestě k politickému poznání? Není důkazem
špatně začatého pokusu? Nemá být každá "příčina",
každá pseudopříčina, v politice jen mementem, aby
usilovněji a vědečtěji hledala cestu k Utopii?

59.
O povaze politických zákonů
Vědecký zákon je vyjádření kvantitativního
poměru mezi dvěma nebo více zkušenostmi. Ani po-
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litický zákon, netvoří výjimku. I on je vyjádření
kvantitativního vztahu mezi mocí a výsadami. Zákon .je konstatování - a konstatování ve vědě znamená vytvoření - rovnosti mezi poddanostmi a poddanými.
Rozumí se, že to konstatování je jen relativně platné, platné v rámci skončeného politického
pokusu. Stejně i "přírodní" zákon se vztahuje jen
na zkušenosti, jež "byly přírodovědeckým pokusem
změřeny a zvládnuty. Politika má vědět, že její
zákon se vztahuje jen na zkušenosti prošlé jejím
politickým pokusem, a že sám pokus je vždy místně,
časově a věcně omezen, poněvadž žádný vladař nemohl všecky zkušenosti, minulé i budoucí, vhodit
do své zkumavky. Vladař určuje příslušnost zákonů
- ovšem již na počátku pokusu, a nikoliv po něm.
Proto určení platnosti zákona pro praeter!to je
hrubý vědecký omyl. Chybné je také aplikovat staré zákony beze změny na nově získaná území. Každou centralizaci lze provádět jen pokusem, a nikoliv pouhým škrtem pera. Zákony se nesmějí beztrestně přenášet - aí jiz kriticky nebo nekriticky z jiných zemí a z jiných zkušeností.
fiekli jsme již dříve, že vladař vládne, zákon
však že ovládá. Dosavadní politika si však nebyla
vědoma tohoto rozdílu: četní političtí spisovatelé tvrdili, Že zákony mají vládnout a Že je i vladař má poslouchat! Zapomněli na to, že vladař,
nad kterým se vládne, není vladařem, nýbrž poddaným. EaŽdý vladař je imunní. Není podroben zákonům. A přání, aby byl poslušen zákonů, je totožné
s přáním, aby zmizel. Aby zmizel v politickém
propadlišti, poněvadž tam, kde ovládají zákony,
již nemá co dělat. Go s Newtonem, když vypočítal
zákon gravitace?
Zákon je vždy něco podobného soudnímu výroku,
rozsudečnímu výroku* nebo rozhodnutí správního
soudu» Všecky zákony povstaly ze soudcovských výroků a nálezů. První soudcové byli právě vladaři.

171
Ho et zel dobře tvrdí, že funkce tak zvaného nalézání práva je akt konstitutivní, že je tvorbou
práva ve vlastním smyslu* Každý zákon je rozsudek
a každý politický rozsudek je zákon.- a je politickým poznáním. Politické poznání je tvoření zákonů .
Všecko právo vzniklo ze zákonů. Všecko právo je také právem nalezeným soudními rozsudky a
rozhodnutími. Právo vždy znamená vítězství politiky nad zvyky, zvyklostmi, uzancemi, privilegiem! a výsadami. Proto právo je něco antihistorického - jako je každá kvantita an ti historická,
proto je také bez vývoje - tak zvaný vývoj práva
je historií ne práva, nýbrž jeho vzniku politickou cestou. Je jen historií politického pokusu,
který právo vytvořil. Ostatně celá politická historie je historií politického pokusu /a politických pokusů/ a končí jeho skončením. Právo je darem politiky, a politická rozhodnutí předcházejí
rozhodnutí právní. Proto není rozumné si stěžovat
na nedostatek práva při dělání politického pokusu
a před jeho skončením • Není zde rozdíl mezi takzvaným právem veřejným a soukromým. Nepři znává
například Hoetzel "Československé správní právo"/
Že rozdíl mezi právem veřejným a soukromým je nejasný? Není Solovjevovi stát objektivní forma k
uskutečňování práva? Neříká Weyer /"Československé právo ústavní"/, že z hlediska právnického
spadá stát v je dno se svým právním řádem, a že poznávat právnicky určitý stát nemůže znamenat nic
jiného, než poznávat jeho právní řád /to je jeho
obsah* to, co podle něho má bý*t/? Proto také politický pokus nemůže brát ohled na staré právo,
na právo vzniklé v předchozích pokusech. Na starré právo se odvolávají jen ti, kteří nový pokus
nechtějí.
Právo klade přesné hranice moci i výsadám.
Před skončením pokusu tyto hranice znát nemůžeme
jako nemůžeme znát váhu před zvážením. Právo je
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jen aplikací politického čísla. Je vždycky proto
racionální - a proto je to velká chyba politické
vědy, právo, vzniklé z politického pokusu, zaměňovat za tak zvaná práva lidská, základní, přirozená atd. Tato "práva" nemají nic společného s
právem pozitivním - a pozitivní právo, právo platném je právo stvořené podařeným politickým pokusem. Nejednotnost, nepřehlednost^ a přílišná po—
Četnost právních předpisů znamená nedostatek průbo jného politického činu. Práva, pozitivní práva,
nejsou stará nebo nová, jsou jen platná nebo neplatná. Právo je vždy tak staré jako politická
skutečnost. Tisíckrát má pravdu Weyer /*Československé právo ústavní"/, když prohlásil, že "stsátt
a právní řád" jsou zde / = jsou dány/ vždy současně, poněvadž jsou totéž." A všecky rozpory právních norem, pokud existují v právním řádě, jsou
jen politickou formou onoho "continue physique",
které politika měla odstranit, a neodstranila.
Proto hluboké právní rozpory v právním řádu "jřŽdy
věstí blízký konec státu. Jasný a přehledný /nenovelizovaný/ právní systém je vždy znakem mladé
a nadějné politické skutečnosti.
60.

O ústavě

Vznikájí-li z pokusu všecky zákony, rodí se
z něho i ústava. Ci co je ústava jiného než nejvýš ší, základní zákon? Co jiného je jejím obsahem
než vyjádření kvantitativních vztahů, mezi mocí a
výsadami? Zda právě ona nevznikla z politického
činu? Zda není jedno, jde-li o ústavu psanou nebo nepsanou? Což není Anglie, nejstarší ustavní
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země, bez psané ústavy? Zapsání a vyhlášení ústavy» to je již něco druhotného, což se koná ex
post - po provedeném pokusu. Ústava zde musí
být, aby se mohla napsat. A nelze ji vypracovat
jinak než celým politickým pokusem. Profesoři a
parlamentární komise, kteří na ústavě "pracují",
jsou naivní jako děti, domnívájí-li se, že ústavu tvoří. Ona byla a je před jejich schůzemi, oni
ji mohou dát jen na papír hůře nebo lépe. A všecky tak zvané "ústavy" vzniklé bez práce, a tedy
bez pokusu, nejsou ústavy v něšem vědeckém slova
smyslu - jak ještě níže uvidíme.
Monarch!stické ústavy mely pravdu, tvrdí-li,
se vladař nezávisí na ústavě, nýbrž ústava vznikla spoluprací panovníkovou. Tak zvaní ústavní
"vladaři", presidenti a úředníci, volení podle
hotové ústavy, zajisté již skutečnými vladaři nejsou - cím není řečeno, že se takový zvolený vladař nemůže později v novém pokusu a novým pokusem
vladařem stát.
Ústava je ustanovení nějakého stavu. Jeho
konstituování. Znamená rovnováhu mezi politickými zájmy a tužbami všech poddaností, které se
zúčastnily pokusu. Znamená jejich konečné vyrovnání. Národ si dává ústavu ve slavných chvílích
svých dějin, ve chvílích skončených pokusů. Tehdy
si dává i ústavu ve smyslu formálním, tak zvanou
ústavu tuhou. "Tuhá ústava je projevem konservati vnos ti ústavodárce, a to bez ohledu na její o—
statní obsah," praví dobře Weyer v "Československém právu ústavním". Poněvadž konservatismus
vždy znamená uspokojení ze skončeného politického
pokusu.
Politická skutečnost jako dar pokusu má vždy
svou ústavu, "tfstava je vyjádření politické rovnováhy. Skončí-li tato politická rovnováha, ústava
se stane kusem papíru, i když se formálně neodvolá. Konec ústavy znamená vždy ovšem také konec
určitého státu. Každá ústava má svůj zvláštní stát.
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/komunistická ústava v Československu není ústavou státu vzniklého v roce 1918 - i kdyby se stejně jmenoval. Ostatně se již ták ani nejmenuje./
Ústava je ne j základně jsi a nejobecnější zákon
zrozený ze skončeného pokusu, fiekli jsme dříve, že
všecky zákony jsou zákony rámcové. Ústava je zákonem nejširšího rámce. Zákonem, v kterém bytují a
jímž jsou zarámovány všecky zákony ostatní. V opravdovém státě nem&že platit zákon, který by byl
protiústavní. To je smysl prvního československého
Úvodního zákona k ústavní listině, kde se praví,
Že zákony odporující ústavní listině jsou neplatný. V "Československém správním právu* praví také
Hoetzel správně, že "'právní řád není řádem norem
stojících vedle sebe na stejném stupni, nýbrž
stupňovitým řádem ukazujícím různé vrstvy právních
norem
nejvyšší stupen právního řádu /vnitrostátního/ představuje ústava v materielním smyslu,
její podstatná funkce spočívá ve stanovení orgánů,
a řízení obecné pravotvorby, to je zákonodárství."
Stejně říká Weyer /"Československé právo ústavní"/,
že "právní řád je /a musí být/ jednotkou v sobě uzavřenou", což znamená, že "všecky jeho součástky
musí býti odvoditelný od jediné nejvyšší normy či
zásady". Proto se domnívám, Že i všecka usnesení
ústavních soudů mají jen ráz deklaratorní.
Zrodila-li se ústave z pokusu a vyjadřuje-li
rovnovážný stav jím získaný, musí se vědecká politika dívat s největŠím odporem na všecky tak zvané
"ústavy" oktrojované. Oktrojováná ústava vůbec není
ústavou v politickém smyslů, slova, je to jen správní akt,to je projev vladařovy moci. MflŽe být politickým Činem, není však výsledkem pokusu. Nepředstavuje vyrovnání mezi mocí a výsadami, je částí
bóje mezi oběma. I "ústava" odjinud přinesená,
přenesená z ciziny, není leč ustavou oktroj ovanou.
Poznáte ji, Že je jiná na papíře a jiná v praxi.
A že politický pokus dále nepodařeně pokračuje.
Všecky oktrojírky jsou spíše počátkem nes koncem
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politického pokusu.
Ústava stanoví vždy rovnost poddaných, nezaručuje jejich svobodu nebo "svobody**• Zaručování
lidských práv, jež se vyskytuje v některých psaných ústavách, není jejich podstatnou částí. Je to
spíše vymezení pole, na které se ústava nevztahuje.
Podstatou ústavy múze být jen něco kladného, nikoliv záporného. Něco, co ukazuje, jak byly zvládnu_
ty poddanosti, nikoliv něco, co ukazuje, že zvládnuty docela nebyly. Národ nechce a nemá chtít svobodu a ústavu, nýbrž chce a má chtít svobodu, aby
si mohl dát skutečnou /nikoliv ok tro jo vanoví/ ústavu. Chce svobodu pokusu.
Vědecká politika by měla vědět, že ústava není z hlediska logiky žádný pojem, nýbrž již soud.
Není k tomu, aby se s ní "něco dělalo", aby nějak
fungovala - že ústava prostě bučí je, nebo není.
Ústava ani nemťlse "fungovat1' lépe nebo hůře. Ani
dobře fungující ústava není ústavou. A to proto,
že žádná ústava nesmí být politickým prostředkem.
"Ústava", která je politickým prostředkem, je klamání lidu, je to politický prostředek mrzký.

61.
0 občanu a občanství

Vavřínek v "Základech práva ústavního" praví,
že "zájem veřejný, to je zájem státu, nerovná se
proste souhrnu či součtu zájmů, jednotlivých individuí, nýbrž představuje zvláštní zájem celkového
společenství státního." Tato slova znamenají, že
stát je novou skutečností, novou zkušeností, a
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nikoli složeninou zkušenosti starých. Stát je
kvantitativní zkušenost, zkušenost změřená politickým Sinem v politickém -pokusu« Je vyčíslenou
politickou rovnicí, rovnicí mezi mocí a výsadami,
z níž nelze nic vzít a nic k ní přidat. Jako chemická sloučenina má vlastnosti zcela rozdílné od
prvků, z nichž vznikla, i stát jako kvantitativní
zkušenost nemá vlastností změřených kvalitativní
zkušeností. Politika si to musí uvědomit, musí vědět, Se ve státě zanikla moc i výsady. 8i nevyrovnaly se ve státě moc a výsady, jak by se mohly vyrovnat, kdyby zůstaly tím, čím byly dříve? Stát
právě znamená konec moci i výsad - existuje-li dál
znásilríování i pxlvilegie, není možnost* mluvit o
státu.
Kvalitativní zkušenost nelze dělit, dělit na
poloviny nebo třetiny. Zkušenost kvantitativní
však dělit lze - poněvadž je všude stejná, poněvadž je homogenní. Stát lze dělit na větší nebo
menší části - na okresy nebo jiné správní jednotky. Stát je představitelem racionality v politice,
a každou racionálnost lze dělit na "ratia", na
části a částečky. Státní občané jsou takovými částmi státu. Je to poddaný, který prošel podařeným
politickým procesem . Pokus činí z poddaných občany. Občan je prostě zvládnutý poddaný. Je to
poddaný, poslouchající politický zákon, Je to poddaný, zvládnutý ústavou. Občan je poddaný, jemuž
ústava již vyměřila jeho práva i povinnosti. /Nepřestali snad 8eši být občany po 15. březnu 1939?/
Rozuměla dosavadní politika tomu, kdo je to
občan, rozuměla "občanství"? Neudělovala "občanství" i lidem, kteří neprošli polititickým pokusem? Nepřestává občan být občanem hned, když se
stát zhroutí? Nenabývá po skončení pokusu nejen
člověk, nýbrž i majetek, pozeniky, kapitály, krátce všecky poddanosti, také státního občanství?
Není přelévání kapitálů z jednoho státu do druhého ohrožování existence státu? Nemají i peníze
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státní občanství? Nejsou peníze, které vlastní
státní občan f něco jiného, než peníze poddaného
nebo dokonce cizince? Nemá se stát snáze smířit
se soukromým kapitálem občana, nikoliv se soukromým kapitálem člověka, který politickým pokusem
neprosel? Ví politika, Že někdy může být rozumné
vyvlastnovat poddaného, Že však je vždycky konec
státu, vyvl as tnu je-li se občan? /Byli -*sine občané
nebo cizinci, když nás komunisté po roce 1948 vyvl as tnovali?/ A neznamená slovo 4 'vyvl as triovat11
zbavování vlasti? Vyvl as tno vání poddanného může
být užitečným prostředkem politického pokusu, vyvlas tno vání občana je porušením rovnováhy a konec
státu. Společenství, které vyvlastnuje /bez náhrady/ samozřejmě již nebo ještě není státem*
A dále: je zvládnut a je státním občanem člověk, jenž se necítí částí svého státu? Kdo mu snad
přeje zlé? Má se s ním snad zacházet jako s poddaným, který teprve musí být zvládnut? Není právě
nejdůležitější povinností občanskou se cítit částí státu? Stačí snad jen, , Že se nedopouští protistátních činů? Nemá být ztráta občanství samozřejmým důsledkem každého politického zločinu?
Občan by měl zapomenout, že byl někdy poddaným, Že byl mocí a ze měl výsady» Nemůže být dobrým občanem, kdo si vzpomíná na svou bývalou moc
a kdo se čbvolává starých privilegii. To vše znamená, že ještě není zralý k rovnosti, Že ještě
není občanem v politickém slova smyslu.
Občan je postátněný člověk - člověk politicky
zkvantitatizovaný. Občan je člověk politicky racionální. Člověk bez politických rozmarů a postranních
myšlenek, člověk, který nedělá politiku, *byí měl
všecka politická práva. Politiku dělají jen vyhoštěno! a vyděděnci. Nemá snad vědecká politika vědět, že je jejím úkolem činit člověka apolitickým.

176

62.
Stát - politický d l

Hitler v "Mein Kampf" napsal, že stát je prostředkem k cíli. Snad* Nikdy však pro politiku.
Stát není prostředkem nikoho a ničeho v politice.
Je politickým cílem* Stát může být prostředkem
třeba veřejná hygieny nebo mezinárodního imperialismu, nikdy však politiky. Každý, kdo dělá politiku ve státě, je protistátní. Naopak každá vědecká politika je státotvorná - není jiná vědeck T politiky. Každému, kdo mluví o státotvorné po—
litice, m&li bychom položit otázku* který stát
myslí - zda stát* v kterém už žije, nebo stát svých
snů. A je-li někdo občanem Utopie, jak může být
dobrým obSanem Československé republiky nebo Spojených států amerických?
Není-li stát prostředkem politiky, není a
nesmí být prostředkem k povznésení nějaké třídy,
stavu nebo národa* Stát je samoúčelný, není zde
proto, aby z něho měl nějaký stav, třída nebo národ prospěch. Ani lid, dokonce už ne pracující
lid, z něho prospěch mít nesmí — zrovna tak jako
stát není zde kvůli kapitálu nebo průmyslu /a tím
méně Jrvůli "výrobě11 nebo "konzumentům". Vždyí přece všechny stavy a třídy a národy se účastnil, politického pokusu, aby přestaly bý-t stavy a třídami privilegovanými nebo otrockými, a po skončení
pokusu musejí zmizet* I v theologických spisech
se mluví o tom, že po příchodu Kristově net svět
přestane rozdíl mezi pány a poddanými» na příklad
Chelčický tvrdil, Že pák přestane v&ecko panování
křesťana nad křesťanem. Krátce není stavovského,
třídního, ba ani národního státu» Jsou jen etavov-
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ská, třídili a národní pokusy o stát. Smyslem stavovského politického pokusu musí být stát nestavovský, smyslem třídního pokusu stát bestřídní jak to ostatně třídní politikové tvrdí
a smyslem národního politického pokusu musí být stát
nadnárodní, v kterém si všecky národy budou rovny.
Švýcarsko je například takovým nadnárodním státem.
Stát je něco racionálního - proti přirozenému a
iracionálnímu národu. Proto všecka hesla, že stát
má být prostředkem k povznesení národa, jsou jen
vracením zpět na cestě vědeckého politického poznání. A existence třídního boje vždy dokazuje,
že řádného státu se ještě nedosáhlo, i když se
toho přívrženci experimentátora stále dovolávají.
Přepjaté nacionalismy a třídní politiky obyčejně
nevedou k státu, nýbrž k stálému obnovování politického pokusu - obyčejně bez naděje na úspěch.
Hegel jako my klade znaménko rovnosti mezi
rozumným a skutečným. Stát je pro nás rozumnou
skutečností. Nepokládáme za skutečné to, co nemůžeme
pochopit . A chápat můžeme jen to, co se
před našima očima stále neproměnuje, co je v klidu a v rovnováze. Co má harmonii stálejší /např*
hmota/, zdá se nám skutečnější. I politika je
cestou za harmonií, je to cesta za mírem. Není
pokoj, klid a mír v soustavě bez rovnováhy, v
soustavě nezměřené. Mír existuje jen uvnitř opravdového státu. Cesta státotvorné politiky je
cestou míru.
63.
0 protistátních zkušenostech
Stát jako racionální skutečnost je protihlstorioký. Zabíjením moci i výsad zabíjí i politické dějiny. Vždyí jsme si řekli, že nejsou leč de-
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jinami pokusu. Stát, poněvadž nemá dějin, také
nestárne. Kvantita také nestárne a nemá vývoje.
Ani stát nemá vývoje, ani stát se nevyvíjí - ani
k horšímu, ani k lepšímu. Stát se nevyvíjí, poněvadž neuznává nové zkušenosti. Stárneme jen novými zkušenostmi, a jen jimi. Stát je však neuznává
a nesmí uznávat, vždyí jinak by pozbyl své rovnováhy. Nevysvětluje toto konstatování mnohé, co se
dosud zdálo tajemné? Například onen zásadní odpor
státu k mládí a mládí k státu? A ke všemu neočekávanému? Není stát vždycky nepřítelem nového a živého umění - v Rusku i tam, kde stát umění - ovšem
ne avantgardní - podporuje. Nezastavily se ve všech
státech dějiny? proč se v pivní Československé republice nevyš tří daly u vesla ani dvě generace?
Proč politická generace, která v roce 1918 udělala
stát, byla jakoby nesmrtelná a nepustila mladé do
svých pozic?
Odpor státu k novým zkušenostem se ovsem nevztahuje na zkušenosti, které předvídá - ostatně
předvídané zkušenosti nejsou vlastně zkušenosti budoucí, nýbrž přítomné. V kapitole o statistice
jsme mluvili o zkušenostech extrapolovaných do budoucnosti. To jsou jediné "nové" zkušenosti, které
řádný stát uznává. Poněvadž o nich ví, poněvadž je
čeká, poněvadž tvoří část jeho přítomné rovnováhy.
V tom smyslu má stát rád i mladé - ovšem jen mladé, kteří zapadnou do přihrádek, které se uprázdnily úmrtím starých. Opravdu nová zkušenost státu
nehoví. V opravdovém státě se všecko dědí. I mladí
mají a mohou ve státě dědit po starých - dědičnost i dědictví jsou konservativním faktorem každého státu. Dokud ovšem nové generace dědit chtějí, dokud chtějí přebírat politické dědictví po
svých předcích.
Nová zkušenost je vždy nejistá, proto se protiví státu. Což pak stát není politická jistota
sama? Nemá se ve státě vědět, co bude zítra, Že
zítra se nestane nic, co by ohrozilo má práva a
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můj ma jetele? Pravím jistota, ne evidence - jistota
je znakem určité pravděpodobnosti * evidence znakem
k aus all ty* Jen Utopie je stát, v kterém vládne
kausallta* V ostatních státech vládne jem větší
nebo menší pravděpodobnost, musí však vládnout
pravděpodobnost tak veliká, aby si jen málokdo dovolil státního zákona neposlechnout* Široké vra tvj
mají dokonce věřit, Že v jejich státě vládne kausal i ta a že po každém pře činu přijde trest, že po
každé příčině přijde určitý následek* ObSan má být
poddaný, který věří v kansalitü státu - přestává
být jim, když příliš počítá, Se pravděpodobnost
právě jeho netrefí*
Občan je občanem, dokud věří v kausalltu ve
státě, dokud věří v rovnost* Cítí-li se nerovný,
počne-li druhého utlačovat nebo se cíti sám utlačován, ztrácí svou víru v kausalltu a v determinismus« Víra V kausal i tu všeho politického dění
je tedy spojena s vírou v občanskou rovnost* Neni
na tom nic zvláštního, protože ve všech naukách
kausalita a striktní determinismus je omezem na
matematické kontinuum, to je na svět bez rozpoxů*
Každý stát je politickým Planckovým "obrazem světa", v němž právě vládne pří Činnost, nebo lépe
řečeno, kde toyla vytvořena* Proto pravidelný sled
příčiny a následku, podrývá každý, kdo podrývá
rovnost* Stát Je instituci na odstranění náhody*
Náhoda je vždycky n^co jen vedle státu, nikoliv
něco vnitrostátního* Každá náhoda, každý zázrak
je protistátní, státy upalovaly vždy kouzelníky
a čarodějnice. Bacionálnost státu vede k intoleranci k zjevům a osobám nezvládnutým* I v nejdokonalejším státě je každá iracionální myšlenka
přinejmenším policejně podezřelá. ProtoíSe nezměřená myšlenka může být zítra myšlenkou vladařovou
a embryem politického činu, který může smést rovnováhu dosavadního státu* Z politického hlediska
příliš samostatná myšlenka je vždy myšlenkou podvratnou*
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46*
0 možnostech mezinárodního práva

Stát je státem tak dlouho, dokud trvá jeho
politická rovnováha. Vice států ovšem mezi sebou
v rovnováze není a nemůže být, poněvadž kvantitativní zkušenosti, které byly změřeny různými mŠrami, jsou vždycky vůči sobě iracionální» " - co
většina lidí nazývá mírem, to je ... pouhé jméno,
skutečně však podle přirozeného řádu trvá nevyhlášená válka všech obcí proti všem," říká Platon v
"Zákonech". Státy, přotože u jejich kolébek stály
docela různé politické Siny, si nemohou navzájem
rozumět. Jsou nesouměřitelné'. Dosavadní politika
této pravdě nerozuměla, nepodívala se jí do očí,
a nesouměřitelnost států chtěla řešitfc jen palliartivními prostředky. A přece z této pravdy pramení
většina neúspěchů mezinárodních organizací i "mírových'' snad mezistátních. Huinzinga ve svých
"Stínech zítřka" říká právem, že stát je státu
vlkem. Je proto pošetilé mluvit z nedostatku lepšího porozumění o nuttuosti "mezinárodní rovnováhy".
Vždyí rovnováha je darem politického pokusu, předpokládá jeden experiment a jednoho experimentátora, a různé státy přece společným pokusem neprošly, nevznikly z jednoho politického činu, a jsouce hrdy na svou svrchovanost, nikdy nebyly poddanostmi jediného vladaře. A víme přece, že jen
poddanosti mohou v politickém pokusu naléztt rovnováhu. V mezinárodním či lépe řečeno mezistátním
životě byla jedinou náhražkou politického "pokusu"
- válka. Proto válka a války byly paradoxně rozmnožit elk and mezinárodního práva*
O mezinárodním Či lépe mezistátním právu v

181
pravém slova smyslu nemůžeme mluvit* Dosavadní mezinárodni právo bylo a je snůškou protichůdných
uzancí, mocenských projevů a privilegií. Neexistuje mezinárodní ústava - pakta a charty mezinárodních organizací nemají podstatných znaků ústavy státu - i když v něčem /např. v rovnosti hlasovacího práva ve Valném shromážděni Spojených
národů/ státy dosáhly rovnosti. Je to však rovnost formální — protože nevznikl a z politického
pokusu, poněvadž usnesení jsou jen doporučeními,
která nejsou vynutitelná.
Z těchto všech důvodů jsou státy znovu a znovu vrhány do pokusných kadlubů, to je do válek a
sporů, které bohužel mají daleko k tomu, aby byly
/i když krvavýn\/ věděckým pokusem. Ve válkách a
těžkých mezinárodních sporech státy vždy ztrácejí
svou podstatu. A stávají se zase mocemi /či velmoc emi/, nebo zas naopak výsadami, o které se bojuje, a tápajíce a bojujíce, čekají na velký politický čin, který by je - odstranil. Který by je
odstranil tím, že by je samy změřil a vzal jim
jejich nesouměřitelnost.
po všech válkách byly tak zvané "mírové"
konference vždy velkým zklamáním. Vždy rozdělily
státy na vítěze a poražené, což ovšem znamená, že
žádnou rovnost ani nehledaly. Proto "míry1' bývaly
tak krátkého trvání. Politika zase ani po krvavých
válkách si nikdy neuvědomila, že mír je něco racionálního, Že je to racionální rovnováha, poněvadž
není rovnováha jiná. A racionalita předpokládá
politický čin, který je, jak víme, činem státotvorným. Mezinárodní politika nenašla nikdy svého státníka*
Může tedy vůbec existovat nějaké mezinárodní
čili mezistátní právo? Může tedy vůbec být něco
politického mezi státy? Může být mezi pokusy něco
jiného než chaos a náhody? Může být něco racionální, to je změřené, aniž prošlo měřícím pokusem? Říká se, že nejdůležitějším "pramenem" mezinárodního
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práva je mezinárodní smlouva nebo smlouvy. Ano,
však jen natolik, nakolik omezuje svrchované st
smluvních států* Mezinárodni právo tedy roste na
hrobech státních svrchovaností - což ostatně vším
předchozím tvrdíme* Mezinárodní smlouvy jsou totiž jen nedokonalou náhražkou politických pokusů,
jsou určitým druhem politického pokusu, ovšem pokusu strašně nevědeckého a nedokonalého» prováděn
ného ne jedním, avšak dvěma nebo velikým počtem
experimentátorů, vzájemně se svářících a si překážejících. Cakové "pokusy" maji ovšem daleko od
pokusu vědeckého - a jejich výsledky podle toho
vypadají* Jejich nedokonalá změření Často nevydrží ani do druhého dne* A proto světoobčan se je 8tě nenarodil.

65.
TÍloha lidu v politice

Dříve malí i velcí pochlebovali monarchům,
dnes malí i velcí pochlebují lidu. Byli však tito
pochlební o i skutečnými přáteli panovníků? Myslí
to dnešní pochlebovatelé s lidem dobře? lid si pokládá přece nyní za Jeho Veličenstvo - nestojí v
ústavách, že lid je pramenem vší státní moci? není proto mravně závadné nekriticky jej vychvalovat do nebe? Není největší službou, kterou mu může rozumný prokázat, říkat pravdu? Nežije lid dnes
v jakémsi zbožnění sebe sama, není do sebe narcisovský zamilován* nepokládá se za sumu vší dokonalosti? Kdo ma nastavuje zrcadlo, aby se viděl
ze všech stran? Kdo zatím mu napsal nějakou knihu,
jak má lid vládnout - asi takovou nebo lepší, jakou napsal Macchiavelli Loreneu Medice jskéma? Kdo
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mu vysvětlil obtíže vědeckého pokusu a všechny
povinnosti vědeckého experimentátora? Může se napříště politická nauka omezit na důkazy, že lid
vládnout má, a neříci mu, jak? Nemá již konečně
lidu říci, že nebude vladařem a Že nic nepořídí,
nebude-li lepším experimentátorem, než byli jeho
předchůdci na trůně?
Každý experimentátor musí mít program svého
pokusu, musí být hledačem pravdy. Všechno sníst
a vypít, všechno si rozdělit, to není hledání vědecké pravdy, S takovým "programem" lid dlouho
vládnout nebude. Vždyt to je program zloděje, a
nikoliv panovníka. Politický program je program
všech budoucích činů, Ortega y Gasset dobře říká
Volánku "Espana Invertebrada", že lidé nevstupují
do politického společenství, aby byli spolu, nýbrž, aby něco společně vykonali. Ano, lid politicky musí pracovat k rovnosti, nikoliv však k rovnosti smutného zákona entropie, který není zákonem politickým. Politický zákon je zákonem života.
Zákonem kultury, jež je bojem proti entropii.
Rovnováhou přibývajících energií, nikoliv rovnováhou mrtvýeh. •
Stát je duchovou konstrukci, duchovou rovnováhou. Musí z něho mluvit duch - nikoliv sobectví* Jen Jako duchová konstrukce je stát v rovnováze živé, vzniklé jako výsledek přemýšlení, a
nikoliv jako výsledek únavy. Proto lidový stát
stojí a padá se vzděláním lidu. A lid v politice
musí být vzdělaný - už také z toho důvodu, aby
někdy skromně uznal, že se ještě za vladaře nehodí.
- O -

184

zAVSR

66.
Slovo o mém eseji

Zde končí seznam otázek, jichž položení pokládám za ddležité. Snad jsou to jen otázky řečnické:
má-li se však položit soustava otázek spolu souvisících, nebylo možno se tomu vyhnout. Ostatně jde
0 pokus - a každý pokus klade otázky, na něž se žádá určitá odpověS.
Sám si netroufám na všecky otázky dát své odpovědi. UŽ proto ne, že většina odpovědí by vyža^dovala speciální studie a snesení mnoha dokladů,
tfčelu mého eseje bylo dosaženo, uzná-li Čtenář, že
aspoň některé otázky jsem položil v pravý čast a
že by odpověcl na ně trochu postrčila politiku na
cestě za politickým poznáním.
Nedomnívám se pošetile, že mé myšlenky se
přijmou bez odporu. Neopak myslím, že takový odpor bude vítaným důkazem, že jde o myŠlemky nové,
odnikud neopsané, které vědou musejí být postupně
asimilovány. Kritika - toí již poloviční chvála.
Proto má neskromnost doufá v přísnou kritiku, z
níž teprve může vzejít opravdový vědecký zisk.
Kritika se ovšem nesmí týkat řečnických odpovědí, nýbrg přímo otázek a jejich vzájemného rozložení. VŽdyí v mém eseji jde v podstatě o návrh
nových politických pojmů, a proto tyto pojmy nutno
kritizovat dříve, než se s nimi začne pracovat.
Mťfcj esej má mít především význam pojmotvoraý. Dosavadní politická nauka postrádá přesných pojmů 1 ve svých největších a nejhlubších knihách. Po-
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strádá stupnice pojmů, postrádá svých vědeckých
znaků, kterými - jak to již Siní chemie ne"bo matematika — úspěšně "by mohla nejen hovořit, nýbrž i
dohovořit se. Podstata všech politických sporů
tkví v neujasněnosti pojmů, a před každou politickou konferenci měli by se účastníci dohodnout na
tom, co znamenají základní politické pojmy - např.
mír, stát, moc, vladař, občan, právo atd. Všimněme
si, že političtí odpůrci vždy mluví naprosto rozdílnou řečí.
Mezi mými řečnickými otázkami je ovšem mnoho
rozporů. Nebylo—li by jich, vymyslil bych již politickou soustavu a stvořil bych - poněvadž neuznávám rozdíl mezi teorií a praxí - již politickou skutečnost. Ostatně všecky dosavadní politické soustavy jsou plny rozporů a antinomií. Kritika
mého pokusu bude jen tehdy plodná, určí-li, mám-li
já těchto rozporů ve svých otázkách více, nebo
méně než druzí, kteří o politice přemýšleli.

67.
O vládě Zkušenosti
Věda je racionální, rozumová, její stavba je
soustavou změřených a kvantitativních zkušeností.
Aby však byla nejen rozumová a racionální, nýbrž
i rozumná, věda nesmí zapomenout, že její umělá
stavba spočívá na iracionálních základech. Racionální "věda11, která ve ge tu je mimo svůj iracionální kořen, je pavěda, předurčená k zahynuti. Pavěda je tělo bez duše. Je to "věda" nefilosofická
a nenáboženská. Je to "věda", která může mít své
úspěchy tu i onde, jež však zabíjejí člověka.
Bezduchý pozitivistický racionalismus vede k nelidské specializaci naukt k zbožnění techniky a
k odcizení cílů nauk od nejvýš sich met lidstva.

186
Bezduchý racionalismus vždy zpuchří, což vede k
provaleni iracionálna do polí již osetých, a k zničení všech hrází, které se mu položí v cestu.
Dnes žijeme v době, kdy se racionalismus jen těžko drží na povrchu věcí, aby určoval vnější způsobu našeho života. Zevnitř však se valí vlny nových iracionalismů, které hrozí smést všecko pracně - však nedosti moudře — vybudované.
Naše doba má velký úkol: vystavit nové solidnější racionální hráze novým proudům doby a užit
k této stavbě všech vymožeností, které jsou plodem
práce minulých generací. Jinak budeme zatopeni i—
racionálními vlnami, které v podobě nezměřených
sil /například atomových/ doléhají ze všech stran
na náš rozumový ostrůvek, jenž jedině může být domovem člověka.
Tento úkol je ovšem úkolem celé vědy, a tedy
i oné její části, kterou jsme nazvali politickou
naukou. Dosud však politika byla méně touto částí
vědy než nauky ostatní. Mělaí v sobě málo změřené
racionality. Aby k ní došla, musí ze sebe vyvrhnout racionálnosti cizích nauk, jež nejsou racio—
nálností její, musí osvobodit své pojmy od cizích
nánosů a cizích ŠněrovaČek. Musí iracionalitu
krotit svou vlastní mírou, svým vlastním politickým činem.
Politika je nauka empirická. Proto musí být
založena na zkušenosti a zkušenostech, na naší
zkušenosti, a nikoliv na něčem, co jsme slyšeli
jen z druhé ruky nebo co jsme viděli jen prostřednictvím knih a ideologií, často demagogických,
jejichž cíle neměly nic společného s cílem jediné
vědy. Musíme proto svou zkušenost prostě osvobodit
aby mohla pracovat a účastnit se ve svém a našem
politickém pokusu. Osvobozená zkušenost však bude
svobodná jen tehdy, nezapomene-li, ze je jen částí
Božské Zkušenosti, částí kusou, jež nikdy nepochopí celek. Proto politická nauka má vědět, že se
má vydat na svou cestu k politickému poznání se
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skromnosti v srdci a s duchem, který prosí o milost Boží• I vědecká politická nauka musí vědět,
Že člověk Člověku může dobře vládnout jen Del
gratia.
68.
Demokracie ve vědecké politice
Při r&znýcli otázkách jsem naznačil, že demokracie neboli vláda lidu.je podle mého mínění
formou vlády, která stojí a padá s vědeckostí politiky. lid bude vládnout vědecky - nebo nebule
vládnout vůbec, čím více bude vědy v politioe,
tím hlubší a zajištěnější bude lid ovládá. Cím blíže vědecká politika postoupí na cestě k politickému poznání, čím blíže<bude k Utopii, tím blíže bude ke království Božímu na zemi, tím vzdálenější
bude demagogů, lidových vůdců, kteří nejsou lidoví. Jen lid, ktérý se bude klanět Zkušenosti Boží
a jeiž bude vládnoutt jejich jménem, setřese ze sebe vládu nejen panovníků, nýbrž i politických
stran a sobeckých zájmů. Neboí pamatujme sit Čím
je politická strana dokonalejší ze svého stranického hlediska, tím je horší ze stanoviska vědecké
politiky. Totéž platí o všech vůdcích, o všech ideologiích, které se postavily mezi člověka a Zkušenost.
7 Království Božím nevládne lid, nýbrž Zkušeno slFT Demokracie proto není nejvyšším cílem politiky. Demokracie je jen mostem k vládě Zkušenosti, k vládě Boží. X demokracie je jen cestou
k politickému poznání, patrně - podle mého mínění - cestou nejkratší a ne jschůdnšjší. Demokracie, která se domnívá, Že je konečnou a ne jdokonale jší formou vlády, dopouští se smrtelného
hříchji pýchy, a padne jako padly její soupeřky*
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Věda, která je pyšná, není vědou. A každý časný*
vladař - včetně lid«, - si musí bý-fc vědom, že vládne jen. z vůle Zkušenosti, z milosti Boží. Kdo tuto
ZkuŠenostt a tuto milost Boží hrubě urazí, vládnou t~
přestane, Jako oni Židovští králová, kteří zapomněli na Hospodina.
Poohází-li všecka moc z lidut pochází všecka
moc lidu ze Zkušenosti. Vládu Zkušenosti můžeme
nazvat; Theokracií. "tfe zi demokracií a theokracií
není té naprosté protivy, jak ji chce vidět; Masaryk," dobře napsal ř.X. Šalda ve svém "Zápisníku"
čís.II, "a je možná a byla již v dějinách uskutečněna i theokratická demokratie."
Velikým hříchem člověka, a zejména člověka západního je, Že se člověk cítí jen jako vědomí, a
že pokládá vše ostatní jako dané pro toto vědomí
a jím zprostředkované. Měl by se však již naučit
chápat své vlastní jsoucno jako projev jsoucna
vesmírného, jako projev Zkušenosti. Měl by si stále opakovat - a čím chce být lepším demokratem, tím
Častěji - tato slova Platonových "Zákonů"Jestliže
však někdo jsa povýšen pýchou tím, že si zakládá
na bohatství, hodnostech neb i tělesné sličnosti,
hárá nadto ještě v své duši mládím, nerozumem a
zpupností, jako by nepotřeboval nikoho, kdo by mu
vládl a ukazoval cestu, nýbrž jako by byl sám schopen vésti jiné, ostává samoten bez Boha, a když k
sobě přibene ještě i takové jiné, bují v nevázanosti a vrhá všecko ve zmatek. Leckterým lidem,
jakých bývá množství, zdá se velikým, ale po nedlouhé době pla-fcí Spravedlnosti pokutu a zničí ze
základu sebe, dům i obec."
tíkolem vědeckého politika, zvláště politika
věřícího ve velkou roli demokracie, je: učit lid
znovu a znovu, že jeho svrchovanost je omezena
Zkušeností tak, jako je omezena svrchovanost; kaž*dého vědeckého experimentátora, a přesvědčit jej,
že není než mí sto držitelem a vicekrálem Zkušenosti.
A že se má vystříhat "lidových" vládců, kteří od-
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padli od Boha. Edo Bohu věren není, ani lidu nebude.
Cesta za poznáním, za poznáním politickým jako jiným, je konec konců vždycky jen cesta k Bohu.

V Kolíně 3.dubna 1944
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