
 1

 



 2

Reinhold Niebuhr (1944): Synové světla a synové tmy, kritika a ospravedlnění demokracie. 

Vydal Jan Laichter v Praze 1947. Doslov J. L. Hromádka, překlad 

Jan Miřejovský, překlad přehlédl dr. J. B. Souček. 235 str. 

 
OBSAH 

I.  Synové světla a synové tmy....................................................................2 

II.  Jednotlivec a společnost........................................................................12 

III. Společnost a majetek ............................................................................20 

IV. Demokratická snášenlivost a skupiny uvnitř společnosti .....................26 

V. Světová pospolitost ...............................................................................36 
 

 

I.  Synové světla a synové tmy 
(část textu, str. 12 – 45) 

 

Buržoasní civilizace se zrodila v šestnáctém až osmnáctém století a dosáhla vrcholu ve 

století devatenáctém. Nyní ve dvacátém století je tato civilizace zřejmě těžce ohrožena, není-li 

již dokonce v smrtelných křečích. Proto jest jasné, že svému zániku hledí vstříc i demokracie, 

pokud je jen ideologií střední třídy. 

Na tento osud demokracie by bylo možno hledět s klidnou myslí, nebýt toho, že demo-

kracie má hlubší rozměr a širší platnost než je dán pouhým jejím středostavovským charak-

terem. Ideálně vzato je demokracie trvale platnou formou sociální a politické organizace, 

která je práva dvěma rozměrům lidské existence: jak člověku jako duchovní bytosti, tak jeho 

společenskému charakteru; jedinečnosti a mnohotvárnosti individuálního života i společným 

potřebám všech lidí. Měšťácká civilizace často vynášela individuum na účet pospolitosti; 

tento důraz na svobodu však obsahoval platný prvek, který přesahuje jeho výstřední 

individualismus. Pospolitost potřebuje svobody stejně jako jí potřebuje jednotlivec, a jednot-

livec potřebuje společnosti daleko více než měšťácké myšlení chápalo. Mezi demokracií a 

svobodou nelze proto psáti rovnítko. Ideální demokratický řád usiluje o jednotu v rámci pod-

mínek svobody a zachovává svobodu v rámci řádu. 

Člověk si žádá ve své sociální organizaci svobody proto, že je svou „podstatou" 

svobodný. Tím má být řečeno, že má schopnost v míře předem neurčitelné přesahovati 

přírodní děje a jejich hranice. Tato svoboda mu dává schopnost tvořiti dějiny a budovati 

pospolité organizace v neomezené rozmanitosti a v nekonečné šíři a rozpětí. Člověk si však 

žádá také společnosti, protože je svou povahou společenský. Nemůže naplniti svůj život sám 

v sobě, nýbrž jedině v odpovědných a vzájemných vztazích ke svým bližním. 
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Měšťáčtí demokraté mají sklon k víře, že svoboda je v první řadě nezbytností pro jedince 

a že společnost a sociální řád jsou nezbytné jenom proto, že tu je mnoho jedinců v docela 

malém světě, takže je třeba zavésti určitá minimální omezení, aby se zabránilo zmatku. Ve 

skutečnosti však společnost potřebuje svobody právě tak jako jedinec, a jedinec potřebuje 

řádu právě tak, jako ho potřebuje společnost. 

Jedinec i společnost potřebují svobody, aby ani společenská, ani historická omezení 

předčasně nezabrzdila možnosti, které jsou dány podstatnou lidskou svobodou a které se 

projevují jak kolektivně, tak individuálně. Je pravda, že iniciátory nových názorů a navrho-

vateli nových metod jsou obyčejně jedinci. Nicméně jsou ve společnosti činny i kolektivní 

síly, které nejsou vědomým výtvorem jednotlivců. V každém případě má ze svobody stejný 

prospěch společnost i jednotlivec. Ve svobodné společnosti mohou vstoupit do soutěže se 

starými silami síly nové a postupně se tam mohou prosadit. V tradiční nebo tyranské formě 

společenské organizace jsou nové síly buď potlačeny nebo se prosazují za cenu sociálních 

zvratů a bouří. 

Na druhé straně je společenský řád dobrodiním i pro jednotlivce, nejen pro společnost. 

Individuum nemůže býti pravým já, jestliže je izolováno. Nemůže také žíti v mezích pospoli-

tosti, kterou zřizuje „příroda" na základě minimální soudržnosti rodiny a stáda. Jeho svoboda 

přesahuje tyto přírodní hranice a umožňuje tak a činí nezbytnými větší a větší společenské 

celky. Právě pro tuto svou podstatnou svobodu si člověk ve své pospolitosti vyžaduje vědomě 

vytvořeného řádu. Demokratický ideál je proto mnohem přesvědčivější a platnější než je 

svobodomyslná a individualistická verze, kterou o něm vypracovala buržoasní civilizace. 

Jelikož buržoasní verze demokratického ideálu byla událostmi současných dějin zdiskredito-

vána a jelikož buržoasní civilizace je v každém případě v rozkladu, je dnes důležité rozlišovati 

a zachraňovati to, co je v demokratickém řádu trvale platné na rozdíl od toho, co pomíjí.  

Má-li demokracie býti zachována, musí nalézti přiměřenější kulturní základnu než je filo-

sofie, která inspirovala budování buržoazního světa. Nedostatečnost předpokladů, na kterých 

spočívá demokratický experiment, nezáleží jenom v nadměrném individualismu a svobodář-

ství buržoasního světového názoru. Je ovšem nutno připomenouti, že tento nadměrný 

individualismus podnítil občanskou válku v celém západním světě, v němž rozmach proletář-

ských tříd postavil nadměrný kolektivismus proti falešnému individualismu životního slohu 

středních vrstev. Tento občanský zápas přispěl k slabosti demokratické civilizace, když se 

proti ní obrátila hrozba barbarství. Ani individualismus ani kolektivismus nebyly právy všem 

požadavkům lidského společenského života a konflikt mezi dvěma polopravdami rozdělil 

civilizovaný svět takovým způsobem, že to barbarům v této občanské bitvě umožnilo dovolá-

vati se nejprve jedné a potom druhé strany jako svých zatímních spojenců.  

Ale je ještě jeden podstatnější omyl v sociální filosofii demokratické civilizace než je 

individualismus buržoasní demokracie a kolektivismus marxismu. Je to důvěra jak měšťác-

kých, tak proletářských idealistů, že je možno dosíci snadného rozřešení napětí a konfliktu, 

který existuje mezi zájmem sobeckým a zájmem společným. Moderní buržoasní civilizace 

není - jak to obyčejně tvrdí katoličtí filosofové a milovníci středověku - vzpourou proti 
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universálnímu zákonu, ani odmítnutím universální míry spravedlnosti, ani válkou proti 

historickým institucím, které se snažily uskutečniti a zachovati jakousi obecnou společenskou 

a mezinárodní harmonii. Moderní zesvětštění není pouhým rozumovým výrazem buď 

individuálního nebo kolektivního sobectví, jak to obyčejně prohlašují náboženští idealisté. 

Buržoasní individualismus snad je přemrštěný a snad ničí organický vztah jednotlivce ke 

společnosti, neměl však v úmyslu zničit národní nebo mezinárodní řád. Naopak, sociální 

idealismus, který inspiroval naši demokratickou civilizaci, měl dojemnou víru v možnost, že 

dosáhne prostého souladu mezi osobními zájmy a všeobecným blahobytem na každé úrovni. 

Není pravda, že nacismus je posledním ovocem mravního cynismu, který má svůj počá-

tek v renesanci a v reformaci, jak tvrdí katoličtí apologetové. Nacistické barbarství je posled-

ním ovocem mravního cynismu, který byl jen podřadným znakem kulturního života v moder-

ním období a který zůstal podřadným donedávna. Moderní civilizace vskutku usilovala dáti 

jednotlivci v národním společenství větší svobodu než jakou mu dával tradiční feudální řád. 

Usilovala také osvoboditi národy od omezení, kterými poutala jejich svobodu mezinárodní 

církev. Nikdy však cynicky nevzdorovala všeobecnému zájmu buď ve jménu individuálního 

nebo kolektivního sobectví. Provinila-li se kdy takto, dělo se to spíše tenkrát, jednala-li jako 

národ než šlo-li o chování jednotlivců. Machiavelliho amorální „Kníže“, který nezná zákona 

mimo svoji vůli a moc, nese celé břímě katolické polemiky proti modernímu světu. Je nutno 

připustiti, že Machiavelli je prvním v dlouhé řadě mravních cyniků na poli mezinárodních 

vztahů. Ale tento mravní cynismus jenom kvalifikuje, avšak nikterak nezahlazuje všeobecný 

universalistický svrchní tón moderního liberálního idealismu. Na poli domácí politiky mohla 

býti válka nekontrolovaných zájmů důsledkem, ale rozhodně nebyla úmyslem individualistů 

ze středního stavu. Také nebyl jejich úmyslem mezinárodní konflikt v našem moderním světě. 

Žádali větší stupeň svobody pro národy, ale věřili, že je možno dosáhnouti nekontrolované 

harmonie mezi nimi, jakmile budou odstraněna domněle irelevantní omezení starého nábo-

žensko-politického řádu. Ukázalo se, že se v tom mýlili. Nepropadli však tomu omylu, aby 

poskytli sobectví mravní sankci. Spolehli spíše na takové kontroly a omezení, o nichž se 

ukázalo, že nestačí.  

 

II. 
K tomu, abychom plněji osvětlili tento důležitý rozdíl, můžeme morální cyniky, kteří 

neznají jiného zákona mimo svou vůli a svůj zájem, dobře označiti biblickým označením 

„synů tohoto světa“ nebo „synů tmy“, a ti, kteří věří, že by sobectví mělo být podrobeno kázni 

nějakého vyššího zákona, by mohli býti nazýváni „syny světla“. Není to jenom nějaký 

náhodný nápad. Zlo je přece vždycky uplatněním nějakého sobectví bez ohledu na celek, ať 

už celkem rozumíme nějakou bezprostřední pospolitost nebo celou společnost lidskou, 

případně celý světový řád. Na druhé straně znamená dobro vždycky celkovou harmonii, arci 

na různých úrovních. S hlediska nějakého vyššího celku, jakým je např. pospolitost celého 

lidstva, se ovšem může státi zlem oddanost nějakému podřízenému a předčasnému „celku", 

jakým je třeba národ. A tak mohou býti „synové světla" definováni jako ti, kteří usilují podro-
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biti vlastní zájem kázni universálnějšího zákona a uvésti jej v soulad s universálnějším 

dobrem. 

Podle biblických Písem jsou „synové tohoto světa opatrnější ve svých věcech než synové 

světla“. Toto pozorování se hodí na moderní situaci. Naše demokratická civilizace nebyla 

budována syny tmy, nýbrž pošetilými syny světla. Byla podrobena útoku synů tmy, útoku 

morálních cyniků, kteří prohlašují, že silný národ nemusí uznávati žádného vyššího zákona 

než je právě jeho síla. V moderní společnosti způsobil tento útok takřka úplnou katastrofu, a 

to ne proto, že by byla přijala totéž krédo, jaké mají cynikové, ale proto, že podceňovala moc 

sobeckých zájmů jak individuálních, tak kolektivních. Synové světla nebyli tak chytří jako 

synové tmy. 

Synové tmy jsou zlí, protože nad sebou neuznávají žádného zákona. Ačkoliv jsou zlí, 

jsou chytří, protože chápou, jakou má sobectví moc. Synové světla jsou ctnostní, protože mají 

jakési pochopení pro zákon, který je vyšší než jejich vlastní vůle. Jsou obyčejně pošetilí, 

protože nevědí, jak mocná je svévole. Podceňují nebezpečí anarchie jak v národním, tak v 

mezinárodním společenství. Moderní demokratická civilizace je zkrátka daleko spíše senti-

mentální, než cynická. Pro svůj pošetilý a povrchní pohled na člověka přechází k pohodlnému 

řešení společenské anarchie a chaosu jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Moderní 

demokratická civilizace neví, že tentýž člověk, který je zřejmě oddán „všeobecnému dobru", 

může také míti přání a ambice, naděje a obavy, které jej přivádějí do rozporů a neshod s 

bližními.  

Je třeba rozuměti tomu, že synové světla nejsou pošetilí jenom proto, že podceňují moc 

sobeckých zájmů mezi syny tmy. Podceňují tuto moc mezi sebou samými. Demokratický svět 

se neocitl tak blízko pohromě jenom proto, že nikdy nevěřil, že nacismus měl takovou 

démonickou vzteklost, k jaké se přiznával. Civilizace odmítala uznat sílu třídních zájmů ve 

svých vlastních pospolitostech. Hovořila lehce o mezinárodním svědomí a synové tmy 

mezitím obratně stavěli národ proti národu. Tak jim bylo umožněno, že mohli oloupiti jeden 

národ za druhým, aniž by na obranu postižených vystoupily všechny civilizované národy. 

Morální cynismus má prozatímní převahu nad mravní sentimentalitou. Tato převaha nezáleží 

jen v jeho nedostatku mravních skrupulí. Pochází také z bystrého odhadu síly individuálního i 

národního sobectví mezi syny světla přes všecky jejich mravní protesty. Zatím, co byli zesvět-

štění idealisté - naši moderní synové světla - zvláště pošetilí a slepí, propadli tomuto omylu 

skoro stejně i ti synové světla, kteří byli „křesťanštější". Moderní liberální protestantismus byl 

pravděpodobně ještě sentimentálnější ve svém odhadu mravních skutečností v našem politic-

kém životě než světští idealisté. Katolicismus pak nedovede vidět v moderní světské vzpouře 

nic jiného než cynickou rebelii proti katolickému universalismu a katolické „křesťanské" 

civilizaci. V katolickém myšlení je středověký politický universalismus stále přijímán podle 

té hodnoty, kterou si sám přikládal. Vzpoura proti středověké kultuře je proto stále považo-

vána za plod mravního cynismu. Ve skutečnosti revolta středních tříd proti feudálnímu řádu 

byla podnícena idealismem, který byl do jisté míry ušlechtilý, ale který ovšem nebyl prost 

příměsků zvláštních zájmů této střední třídy. Feudální řád nelze tak jednoduše pokládat za 



 6

křesťanskou civilizaci, jak to tvrdí jeho katoličtí obhájci. Smísil svou oddanost universálnímu 

řádu se zvláštními zájmy kněžských a aristokratických nositelů skutečné moci. Dodatečné 

rozumové zdůvodňování jejich jedinečné posice ve feudálními řádu snad nebylo nápadnější 

než následující rozumové zdůvodňování buržoasních zájmů v liberálním světě. Je však marné 

popírati „ideologickou nákazu" ve feudálním řádu a předstírati, že vzbouřenci proti řádu byli 

prostě vzbouřenci proti řádu jako takovému. Byli to buřiči proti zvláštnímu řádu, který 

poskytoval přílišné výhody aristokratickým protivníkům středních tříd. Slepota katolicismu k 

jeho vlastní ideologické nákaze je typickou pro slepotu synů světla. Naše moderní civilizace 

jako vzpoura středních tříd proti aristokratickému a klerikálnímu řádu byla nenáboženskou 

zčásti proto, že katolická civilizace tak pomíchala věčnou svatost s nahodilou a relativní 

spravedlností a nespravedlností agrárně-feudálního řádu, že nová a dynamická buržoasní síla 

byla nucena čelit nejen politicko-hospodářským úpravám řádu, nýbrž i věčné svatosti, která 

jej posvěcovala. 

Representuje-li moderní civilizace měšťanskou vzpouru proti feudalismu, pak předsta-

vuje moderní kultura vzpouru nového, moderní vědou poučeného myšlení proti kultuře, ve 

které náboženská autorita vymezila předčasné a příliš úzké hranice rozmachu vědy a ve které 

usilovala zdržeti zvídavost lidské mysli od zkoumání „druhotných příčin". Kultura, která 

uctívala vědu místo náboženství, která se klaněla přirozené příčinnosti místo Bohu a která 

považovala chladnou opatrnost moderního člověka za mravně normativnější než křesťanskou 

lásku, tato kultura se ukázala být méně hlubokou, než se zdálo v sedmnáctém a osmnáctém 

století. Ale tyto nedostatky - které musí býti dále zkoumány jakožto typické pro pošetilost 

moderních synů světla - nepotvrzují úsudek, že tito moderní vzbouřenci byli skutečně synové 

tmy, kteří usilovali o převrácení pravdy nebo o zničení všeobecného řádu. 

Moderní vzpoura proti feudálnímu řádu a středověké kultuře byla způsobena uplatněním 

nových živých sil v sociálním řádu a objevením nových rozměrů v kulturním podnikání 

lidstva. Byla opravdu demokratická potud, pokud se stavěla proti předčasné, pokusné jednotě 

společnosti a proti stabilizaci kultury a pokud rozvíjela nové sociální a kulturní možnosti. 

Konflikt mezi středními třídami a aristokraty, mezi vědci a kněžími nebyl konfliktem mezi 

syny tmy a syny světla. Byl to konflikt mezi zbožnými a méně zbožnými syny světla. Obojí si 

při tom neuvědomovali sobecké porušení všech ideálních výsledků a nároků lidské kultury. 

 

III. 
V tomto konfliktu si ctitelé středověkého náboženství do značné míry neuvědomovali, jak 

je jejich vlastní stanovisko porušeno sobeckými zájmy. Je však nutno připustiti, že nebyli tak 

bláhoví jako jejich světští následovníci ve svém odhadu moci sobeckých zájmů v lidské 

společnosti. Katolicismus usiloval o vnitřní a náboženskou kázeň nad nezřízenými žádostmi a 

měl státnickou koncepci o nezbytnosti zákonných a politických omezení individuálních i 

kolektivních sobeckých sil v národní i v universálnější lidské společnosti.  

Na druhé straně byla naše moderní civilizace stržena vlnou bezmezného sociálního 

optimismu. Moderní sekularismus má mnoho škol. Ale všecky tyto odlišné školy se shodují v 
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odmítání křesťanského učení o původním hříchu. V této souvislosti není možné vyložiti 

všecky jemné podrobnosti nebo změřiti hloubku tohoto učení. Je však třeba zdůrazniti, že toto 

učení je důležitým příspěvkem každé adekvátní sociální a politické teorii, neboť zdůrazňuje 

skutečnost, kterou potvrzuje každá stránka lidských dějin. Buržoasní teorie připravila ztráta 

tohoto učení o skutečnou moudrost. Učení o původním hříchu umožňuje pochopiti, že není 

stupně v lidském mravním a sociálním konání, na němž by nebylo nějakého porušení nezříze-

ným sobectvím. Při tom nerozhoduje, jak dalekých perspektiv dosáhne lidský duch, na jak 

široké loajality připadne lidská obrazotvornost, jak universální bude společnost, kterou bude 

organizovat lidské státnictví a jak čisté budou aspirace nejušlechtilejších idealistů.  

Tento střízlivý a pravdivý pohled na lidskou situaci byl moderní kulturou hladce zavržen. 

To je příčinou, proč zplodila tolik pošetilých a marných plánů na rozřešení sporu mezi 

jednotlivcem a pospolitostí a mezi pospolitostí národní a světovou. Kdykoliv se moderní 

idealisté setkají s dělivými a leptavými účinky lidské sebelásky, hledají vždycky nějakou 

bezprostřední příčinu této trvalé tendence, a to obyčejně v některé specifické formě společen-

ské organizace. Jedna škola se domnívá, že by lidé byli dobří, kdyby jenom nebyli kaženi 

politickými institucemi. Jiná zase věří, že by byli dobří, kdyby mohlo býti odstraněno prvotní 

zlo vadné hospodářské organizace. Další škola myslí, že zlo není ničím jiným než nevědo-

mostí, a čeká proto na nějaký dokonalejší výchovný proces, aby člověka vykoupil z jeho 

jednostranných a částečných loajalit. Žádná škola se však neptá, jak je možné, že člověk v 

podstatě dobrý mohl vytvořit škodlivé a tyranské organizace politické nebo vykořisťující 

organizace hospodářské nebo fanatické a pověrčivé organizace náboženské. 

Výsledkem této vytrvalé slepoty k zjevným a tragickým skutečnostem lidské sociální 

historie je, že se demokracie musila těžce bránit uskokům a zlomyslnosti synů tmy, zatím co 

si její státníci a vůdcové vykouzlovali všelijaké abstraktní a neplodné plány na vytvoření 

dokonalých národních a mezinárodních společností. 

Důvěra moderního světského idealismu v možnost snadného rozřešení napětí mezi 

jednotlivcem a společností nebo mezi třídami, rasami a národy pochází z příliš optimistického 

názoru na lidskou přirozenost. Toto příliš šlechetné ocenění lidských ctností je úzce spjato s 

mylným odhadem míry člověka. Sociální a politické stanovisko liberální demokratické 

kultury je založeno na takovém pojetí lidské přirozenosti, které před sebou vidí podstatně 

neškodného jedince. Pud sebezáchovy, který je člověku společný se zvířaty, je tu považován 

za normativní formu jeho egoistického úsilí. Kdyby toto byl pravý obraz lidské situace, pak 

by člověk mohl být, nebo by se mohl stát tak neškodným, za jakého jej považovalo myšlení 

sedmnáctého a osmnáctého století. Platnost tohoto obrazu člověka je na neštěstí zmenšena 

tím, že nejvýraznějším rozdílem mezi lidským a zvířecím světem je, že pohnutky zvířecího 

světa jsou v lidském světě „zduchovněny“. Lidská způsobilost jak k zlému, tak k dobrému 

pochází z tohoto zduchovnění. Existuje ovšem vždycky i přirozený sebezáchovný pud v jádru 

všech lidských snah. Tento sebezáchovný pud však nemůže býti hladce oddělen od dvou 

forem svého zduchovnění. Jednou jeho formou je přání naplniti všechny životní možnosti a ne 

toliko zachovati holou existenci. Člověk je takový živočich, který nemůže prostě jen žít. Žije-
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li vůbec, musí hledati uskutečnění své pravé přirozenosti, a k jeho pravé přirozenosti patří její 

naplnění v životech druhých. Vůle k životu je takto proměněna ve vůli k sebeuplatnění. Sebe-

uplatnění v sobě zahrnuje i dávání sebe sama ve vztazích k druhým lidem. Je-li tato touha po 

sebeuplatnění plně prozkoumána, stane se zřejmým, že je podrobena paradoxu, že nejvyšší 

forma sebeuplatnění je důsledkem dávání sebe sama, že však tento důsledek nemůže být 

předem zamýšlen, nemá-li být předčasně omezen. Vůle k životu je tedy nakonec přeměněna 

ve svůj opak v tom smyslu, že jenom dáváním sebe sama může osobnost dojíti k splnění sebe 

sama, neboť: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne 

jej (Mat 10, 39). 

Na druhé straně je vůle k životu taktéž spirituálně proměněna ve vůli k moci nebo v přání 

po „moci a slávě“. Člověk, jsa něčím víc než jenom přírodním stvořením, nemá zájmu jenom 

na pouhém fysickém přežití, nýbrž touží po prestiži a společenské pochvale. Maje inteligenci 

k předvídání nebezpečí, která mu hrozí v přírodě i v dějinách, touží nezměnitelně získati 

bezpečnost proti těmto nebezpečím tím, že individuálně i kolektivně zvětšuje svoji sílu. 

Protože má temně podvědomý pocit své bezvýznamnosti v celkovém obrazu věcí, usiluje 

kompensovati svoji bezvýznamnost nároky své pýchy. Tím se stává, že spory mezi lidmi 

nejsou nikdy jednoduchými konflikty mezi soutěžícími pudy sebezáchovy. Jsou konflikty, při 

nichž se každý člověk nebo skupina snaží uhájiti svoji moc a prestiž proti nebezpečím soutě-

žících projevů moci a pýchy. Protože samo vlastnictví moci a prestiže v sobě vždycky 

zahrnuje jakési zasažení do moci a prestiže druhých, je tento konflikt svou samou povahou 

houževnatější a nesnadnější než je pouhá soutěž mezi jednotlivými pudy sebezáchovy v 

přírodě. Je třeba ještě dodati, že se tento konflikt projevuje ještě krutěji v kolektivních než v 

individuálních vztazích. Protože je lidské chování mnohem méně individualistické než se 

domnívá světský liberalismus, nedá se boj mezi třídami, rasami a jinými skupinami v lidské 

společnosti tak snadno rozřešiti tím, že se skupiny rozloží, jak se domnívali demokratičtí 

idealisté. Jelikož pud sebezáchovy v přírodě je proměněn ve dvě rozdílné a protichůdné 

zduchovněné formy, jež můžeme krátce označiti za vůli k pravému životu a za vůli k moci, je 

člověk sám se sebou v rozporu. Síla druhého popudu staví člověka do základnějšího konfliktu 

s bližním než si to uvědomuje demokratický liberalismus. Člověk nemůže uskutečniti sebe 

sama, leč v organickém vztahu ke svým bližním; tato skutečnost činí ze společnosti důležitější 

záležitost než to chápe buržoasní individualismus. Ačkoliv oba popudy jsou navzájem v 

protikladu, jsou přece jen zase na všech stupních lidského života navzájem smíšeny a 

spleteny; tato skutečnost zbavuje platnosti všecko takové jednoduché rozlišování mezi 

dobrem a zlem, mezi sobectvím a altruismem, s jakým se liberální idealismus pokoušel 

hodnotiti mravní a politická fakta. Vůle k moci se nevyhnutelně ospravedlňuje tím, že se 

odívá do kategorií vůle k uskutečnění pravé přirozenosti člověka, což je mravně přijatelnější; 

to však právě znamená, že sobecké porušení všeobecných ideálů je mnohem vytrvalejším 

faktem v lidském chování než je ochotno připustit kterékoliv moralistické krédo.  

Přehlížíme-li kterékoliv dějinné období, nejenom tragickou éru světové katastrofy, stane 

se nám docela zřejmým, že lidské ambice, chtíče a žádosti jsou nevyhnutelněji nezřízené, že 
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jak tvůrčí lidská síla, tak lidské zlo dosahují větších výšek a že společenské konflikty mezi 

odlišnými pojetími dobra a mezi soutěžícími výrazy vitality mají mnohem tragičtější rozměry 

než bylo předvídáno základní filosofií, na níž je vybudována demokratická civilizace.  

Je docela zvláštní ironický prvek v úsilí sedmnáctého století omeziti člověka do hranic 

neškodné „přirozenosti" anebo přivésti všecko jeho jednání pod kázeň chladné rozvahy. 

Neboť zatím co demokratická sociální filosofie vytvářela obraz neškodného jednotlivce, který 

není veden ničím jiným než sebezáchovným pudem a který žije v sociálním míru zaručeném 

předzřízenou harmonií přírody, pokračující přírodní vědy umožnily člověku osedlati si 

přírodní síly a dáti svým tužbám a ambicím neomezenější pole než měly před tím. Statické 

nerovnosti zemědělské společnosti byly přeměněny v dynamické nerovnosti průmyslového 

věku. Nové bohatství, dané technickou civilizací, vytvořilo pokušení, aby projevy vlastnic-

kého pudu vybočily z mezí. Bylo to v podivném a ironickém rozporu s obrazem v podstatě 

umírněných a ukázněných tužeb, na jejichž základě byla budována sociální filosofie fysio-

kratů a Adama Smitha. Technická civilizace rozvinula nadto nové a intensivnější formy 

sociální soudržnosti a větší centralizaci hospodářských procesů bez ohledu na individualis-

tická pojetí sociálních vztahů, na němž byla vybudována liberální filosofie. 

Démonická zběsilost fašistické politiky, v níž kolektivní vůle vyjadřuje svou bezmeznou 

ctižádost a imperialistické tužby, a v níž jsou nástroje technické civilizace použity k 

vyzbrojení této vůle ničivou silou, jaká před tím nebyla v dějinách známa, je melancholickým 

historickým vyvrácením všech koncepcí osmnáctého a devatenáctého století o neškodném a v 

podstatě individuálním lidském životě. Lidské tužby se vyjadřují kolektivněji, jsou daleko 

méně podrobeny kázni rozvážné kalkulace, jsou mnohem více pány přírodních sil a dají se 

přírodními silami mnohem méně omezovat, než jak to chápalo demokratické přesvědčení. 

Zatím co zběsilost fašistické politiky představuje zvláště živé vyvrácení demokratického 

názoru na lidskou přirozenost, poskytuje vývoj v rámci demokratické civilizace samé 

vyvrácení téměř stejně pádné. Liberalistické krédo není nikdy výslovným nástrojem synů 

tmy. Je však překvapující, do jaké míry dovedou mocnosti temnoty skrytě používat tohoto 

vyznání. Při rozboru liberalistické naděje v prostou sociální a politickou harmonii je proto 

nutné, abychom si stejně uvědomovali jak universalistické předpoklady, které jsou tu 

podkladem naděje, tak sobecká porušení (jak individuální, tak kolektivní), která se v naší 

kultuře uplatňují v kategoriích tohoto kréda, nebo bez ohledu na ně. Musíme chápati, že tu jde 

o krédo synů světla; stejně však musíme chápati, že toto krédo prozrazuje jejich slepotu k 

silám temnoty.  

Sociální filosofie Adama Smitha obsahovala jak náboženskou záruku zachování 

pospolitosti, tak mravní požadavek, aby jednotlivec dbal na její práva. Náboženská záruka 

byla obsažena ve Smithově zesvětštělém pojetí prozřetelnosti. Smith věřil, že je-li člověk 

veden vlastním zájmem, je také „veden neviditelnou rukou k sledování vyššího cíle, který 

není jeho přímým úmyslem“. Tato „neviditelná ruka“ je dozajista silou předzřízené sociální 

harmonie, pochopené jako harmonie přírody, která mění konflikty sobeckých zájmů v široké 

schéma vzájemné služby. 



 10

Přes tento determinismus neváhá Smith klásti lidem mravní požadavky, aby obětovali 

svoje zájmy zájmům širším. Universalistický předpoklad, který je základem Smithova 

myšlení, je např. jasně naznačen v takovéto poznámce: „Moudrý a ctnostný člověk je vždycky 

ochoten k tomu, aby jeho soukromé zájmy byly obětovány veřejnému zájmu jeho vlastního, 

zvláštního společenského řádu - a aby zájmy tohoto společenského řádu byly obětovány 

vyšším zájmům státu. Měl by proto být stejně svolný k tomu, aby všecky tyto nižší zájmy 

byly obětovány vyšším zájmům universu, zájmům oné veliké společnosti všech rozumných a 

inteligentních bytostí, jejichž správcem a ředitelem je sám Bůh.“ Je třeba poznamenati, že ve 

Smithově pojetí se „širší zájem" nezastavuje na hranicích národního státu. Jeho záměrem byl 

pravý universalismus. Zásada „laissez faire“
1 měla zříditi světové společenství, stejně jako 

přirozenou harmonii zájmů v rámci každého národa. Smith patří jasně mezi syny světla. Ale 

synové tmy dovedli dobře využít jeho kréda. Dogma, které chtělo zaručiti hospodářskou 

svobodu jednotlivce, se stalo „ideologií“ nesmírných korporačních struktur pozdního 

kapitalistického období a bylo a stále ještě jest jimi používáno k obraně proti náležité 

politické kontrole jejich moci. Jeho vise mezinárodní harmonie byla proměněna v ubohé 

skutečnosti mezinárodního kapitalismu, který neuznává ani mravní úzkostlivosti ani politic-

kých omezení v rozšiřování své moci ve světě. Jeho vise demokratické společenské harmonie, 

založené na svobodné hře hospodářských sil, byla vyvrácena tragickými skutečnostmi 

třídních konfliktů v západní společnosti. Individuální a kolektivní sobectví obyčejně 

používalo politické filosofie Smithova kréda, nikdy však nedbalo na mravní idealismus, jímž 

bylo inspirováno. 

Politická harmonie liberalismu, na rozdíl od teorie hospodářské, stavěla svou důvěru, že 

dílčí a universální zájmy jsou totožné, ani ne tak na přirozených mezích sobectví, jako spíše 

buď na schopnosti rozumu proměniti sobectví v starostlivost o všeobecný blahobyt nebo na 

schopnosti vlády přemáhati potenciální konflikty jednotlivých vůlí ve společnosti. Ale i když 

se tato důvěra opírá o rozum nebo o vládu, je skutečný charakter sobectví, které musí býti 

omezováno, častokráte měřen jenom mírou přirozeného pudu sebezáchovy. Tak John Locke, 

který považuje vládu za potřebnou k přemožení „nesnází přírodního stavu", má za to, že 

sobecký zájem je v rozporu s všeobecným zájmem jedině na té nízké úrovni, na níž „sebe-

záchrana" jest v rozporu se zájmy druhých. Je proto schopen vyjádřiti vědomí povinnosti k 

druhým kategoriemi, které nepředpokládají žádný konečný konflikt mezi sobectvím a širším 

zájmem: „Každý,“ tak píše, „tak jako je zavázán zachovati sebe sama a neopouštět libovolně 

své místo, musí ze stejného důvodu, pokud tím není dotčeno jeho vlastní zachování, chrániti 

co nejvíce ostatek lidstva.“ Toto zřejmě není krédo nějakého mravního cynika. Není to však 

ani hluboké vyjádření vědomí všeobecné závaznosti. Většina obrovitých konfliktů jednotli-

vých vůlí v lidských dějinách, ať už mezi jednotlivci nebo skupinami, probíhá totiž na takové 

úrovni, na níž o „sebezáchovu“ nejde bezprostředně, nýbrž jenom nepřímo. Obecná důvěra v 

totožnost vlastního zájmu s obecným blahem, která je podkladem liberální demokratické 

                                                 
1 (fr. lesé fér) „Nechte nás konat“ – heslo klasického liberalismu  
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politické nauky, je stručně vyjádřena v prostém krédu Thomase Painea: „Veřejné dobro není 

pojem, který by byl v protivě k dobru individua, naopak, je to souhrnné dobro všech 

individuí. Je to dobro všech, protože je to dobro každého. Neboť tak, jako je veřejný celek 

souhrnem všech jednotlivců, tak je veřejné dobro souhrnem dobra těchto jednotlivců". 

Ačkoliv v jistém smyslu tato totožnost mezi jednotlivým a všeobecným zájmem je v posledu 

pravdivá, není nikdy absolutně pravdivá v okamžité bezprostřední situaci. A taková totožnost, 

která by si mohla činit nárok na platnost v bezprostřední situaci, nebývá obyčejně uznávána 

těmi, kdo zastupují částečné bližší zájmy. Lidská inteligence není nikdy tak čistým nástrojem 

universální perspektivy, jak má za to liberální demokratická nauka. Není však ani tak čistým 

nástrojem našeho já, jak se domnívá protidemokratická teorie, odvozená z pesimismu 

takových lidí, jako byli Tomáš Hobbes a Martin Luther. 

Nejnaivnější forma demokratické víry v totožnost individuálního zájmu se zájmem 

obecným je rozvinuta u utilitaristů osmnáctého a devatenáctého století. Jejich teorie dovedně 

odvozuje skrytě vyjádřené vědomí závazku vůči „nejvyššímu dobru největšího počtu“ z hedo-

nistického rozboru morálky, který ve skutečnosti nemá žádných logických předpokladů pro 

jakoukoliv ideu závazku a který se proto logicky nemůže pozvednouti nad sobecký názor na 

život. Tento utilitarismus proto vyjadřuje nejživějším způsobem pošetilost synů světla. 

Tradiční moralisté mohou poukazovat na každou hedonistickou nauku jako na krédo synů 

tmy, protože taková nauka nezná skutečného úniku ze sobectví. Protože se však domnívá, že 

takový únik zná, znázorňuje spíše pošetilost synů světla než zlomyslnost synů tmy. Je ovšem 

nutno, abychom si všimli, že synové tmy jsou schopni dobře využíti takového kréda. Utilita-

ristické pojetí chytrého sobce, který dovede ve své opatrnosti sloužiti širším zájmům než jsou 

jeho vlastní zájmy, podpíralo přesně týž druh politické filosofie jako pojetí Adama Smitha o 

neškodném sobci, který ani nemusil býti chytrým, protože prozřetelné zákony přírody držely 

jeho sobectví v šachu. Tak přistoupil vliv Jeremy Benthama k vlivu Adama Smitha na 

podporu politické filosofie „laissez faire". Tato filosofie povzbuzovala bezuzdné uplatnění 

lidské hrabivosti právě v tom dějinném okamžiku, kdy postupující industrializace vyžadovala 

spíše většího než menšího mravního a politického omezení hospodářských sil. 

Musíme připojiti, že kdykoliv byli demokratičtí idealisté vyzváni, aby vysvětlili rozdíl 

mezi skutečným chováním lidí a mezi svou koncepcí o tomto chování, utíkali se vždycky k 

vývojové naději a prohlašovali s Williamem Godwinem, že lidská historie spěje k takové 

formě rozumnosti, že nakonec bude dosaženo dokonalé totožnosti vlastního zájmu s obecným 

dobrem. Možná, že nejvýraznějším důkazem síly tohoto optimistického kréda, které je v 

základech demokratického myšlení, je to, že se marxismu daří jinou formou vyjádřiti tentýž 

optimismus, proti němuž se na oko vzpírá. Zatím co liberální demokraté snili o prosté sociální 

harmonii, které mělo býti dosaženo chladnou rozvahou a vypočítavým sobectvím, odhalila 

skutečná fakta sociální historie, že statický třídní boj rolnických společností byl rozdmýchán 

v plameny dynamického boje. Marxismus byl sociálním krédem a sociálním výkřikem těch 

tříd, které poznaly na své bídě, že vyznání liberalistických optimistů bylo léčkou a klamem. 

Marxismus trval na tom, že by se stále zjevnější sociální konflikt v demokratické společnosti 
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měl státi ještě zjevnějším a že by měl být nakonec dobojován až do trpkého konce. Ale 

marxismus byl také přesvědčen, že po triumfu nižších společenských tříd povstane nová 

společnost, ve které bude ustaven přesně týž druh harmonie mezi všemi společenskými 

silami, jejž Adam Smith považoval za možný v kterékoliv společnosti. Podobnosti mezi 

klasickou teorií „laissez faire“ a mezi vizí anarchistického millenia v marxismu jsou 

významné, ať jsou mezi nimi jakékoliv vnější rozdíly. A tak dočasně cynický Lenin, který 

dovede vystopovati všecky spletitosti sociálních konfliktů v současné společnosti s pronika-

vou bystrostí, dovede také vyjádřiti utopickou naději, že revoluce zahájí dějinné období, které 

vyvrcholí marxistickým anarchickým milleniem. „Zmizí každá potřeba násilí“, prohlašuje 

Lenin, „jakmile si lid zvykne zachovávati elementární podmínky sociální existence bez násilí 

a bez poddanství. 

Římskokatolická polemika proti marxismu nemá větší platnosti než mají jeho výtky k 

demokratickému liberalismu. Obvinění, že je krédem mravního cynismu, nemůže býti proká-

záno. Ať dávka dočasného cynismu, jejž toto krédo obsahuje, je sebesilnější, je to krédo 

sentimentální a ne cynické. Marxisté jsou také syny světla. Jejich dočasný cynismus je 

nechrání ani před obvyklou pošetilostí, ani před osudem ostatních pošetilých synů světla. 

Tímto osudem je, že se jejich krédo stane pomůckou a nástrojem synů tmy. Duchovní 

charakteristika nové oligarchie, která povstává v Rusku, může stěží býti odlišena od duchovní 

charakteristiky amerických mužů širokých loktů z posledních let devatenáctého století. A ve 

světle historie bude asi Stalin mít stejný vztah k prvním snílkům marxistických snů, jaký má 

Napoleon k liberálním snílkům osmnáctého století. 

 

II.  Jednotlivec a společnost 
(část textu, str. 71 – 96) 

Marxistický kolektivismus byl vcelku zdravou a nevyhnutelnou vzpourou proti 

měšťanskému individualismu. Nová třída průmyslových dělníků nalezla v intenzivní 

pospolité existenci moderního průmyslového podniku hranice individuální jedinečnosti a 

svobody. Vědí o sobě, že jsou údy jedni druhých. Vycítili také svůj pravý vztah k nesmírným 

silám dějinného osudu, na nějž sice lidská rozhodnutí mohou působit a jejž mohou 

odchylovat, jehož však nemohou nedbat. Jejich vědomí o vztahu rozhodnutí k osudu bylo 

občas porušeno mechanickým pojetím života a historie, k němuž městský člověk, ať už 

buržoasní či proletářský, má sklon. Marxisté proto hovořili o „zákonech pohybu" ve 

společnosti a snažili se porozuměti dynamice společnosti, jako kdyby to byl problém sociální 

fysiky. Ve své nejlepší podobě však marxismus zachoval náležitou dialektickou rovnováhu 

mezi osudem a rozhodnutím v historii a vyvracel iluse o individuální soběstačnosti.  

Marxismus je občas řazen mezi syny temnoty, mezi barbary, kteří udusili jednotlivce 

démonickou oslavou kolektivu. Je však třeba si všimnouti, že i když v praxi není vždycky 

veliký rozdíl mezi nacionálními kolektivisty a marxisty, je mezi nimi v teorii rozdíl nesmírný. 

Podobnost v praxi pochází z toho, že diktatura, která má podle teorie býti jenom dočasnou, se 

mění v trvalou. Rozdíl v teorii je ten, že si marxismus opravdu přeje, aby došlo k dokonalé 
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harmonii mezi jednotlivcem a společností. Marx prohlašuje: „Je vždycky nutné vyvarovati se 

zřízení ,společnosti' jako pomyslného pojmu, který stojí v protivě k jednotlivci. Individuum je 

sociální bytostí. Výraz jeho života je proto výrazem a potvrzením života společnosti.“ 

V této věci marxismus skutečně správně chápe sociální charakter každé individuální 

existence. Je však pouhou iluzí jeho sen o pokojné harmonii a totožnosti mezi jednotlivcem a 

společností. Omyl je zčásti důsledkem marxistické víry, že sklon k panování a ovládání je dán 

jen třídní strukturou lidské společnosti a že zmizí s revolucí, která zničí třídní systém. 

Materialistické pojetí lidského vědomí v marxistické teorii zatemňuje jak tvořivou, tak 

ničivou transcedenci lidského individuálního vědomí nad každou společenskou a dějinnou 

konkretizací života. Život vyžaduje organičtější a vzájemnější formy, než jakou zabezpečuje 

měšťanská demokratická teorie, sociální podstata života je však bohatší a rozmanitější a má 

mnohem větší hloubky i napětí, než jak to vidí marxistický sen o sociální harmonii. 

 

IV. 

Nedostatek buržoasní i marxistické sociální teorie v oceňování nedeterminovaných 

možností historických životních sil, projevujících se individuálně i kolektivně, pochází z 

jejich společného úsilí porozuměti člověku, aniž by byl brán v úvahu poslední rozměr jeho 

ducha: svoboda přesahující jak přírodní, tak dějinný proces, jehož je člověk účasten. Tato 

svoboda je příčinou jak tvůrčích, tak destruktivních možností v lidské historii. Mezi měšťan-

ským liberalismem a marxismem je rozdíl. Tento rozdíl vede měšťanský liberalismus k tomu, 

aby svět soutěžícího hospodářského života považoval za svět svou podstatou krotký nebo 

zkrotitelný; marxismus naproti tomu vidí všechnu démonickou zuřivost tohoto zápasu a před-

vídá jeho konečnou zkázu. Marxismus však očekává, že lidé po revoluci budou tak krotcí a 

družní, jako se Adam Smith a Jeremy Bentham domnívali, že jsou krotcí a rozumní už před 

revolucí. Rozdíl mezi oběma teoriemi vede tedy k protichůdným názorům o jednotlivých 

sociálních situacích; podobnost mezi nimi vede však k totožnému odhadu konečné lidské i 

dějinné situace. Sociální harmonie, o níž sní marxismus, by odstranila ničivou sílu lidské 

svobody, zničila by však také všecky tvůrčí možnosti lidského života. Je-li marxistická teorie 

použita pro nějakou zvláštní situaci - jako například pro Rusko, pro tento „závdavek“ ideální 

společnosti - pak vede ke stejnému množství falešných propočtů o skutečných dynamických 

silách, působících v takové společnosti, jako to činí liberální teorie, když jedná o současné 

kapitalistické společnosti. 

Rozpínavá povaha lidských ambicí, vášní, obav a tužeb je důsledkem nedeterminovaného 

přesahování lidského ducha nad fysickými přírodními i historickými procesy, do nichž je 

člověk zapleten. Každá lidská tužba a každý projev lidské životnosti má jádro přirozené 

potřeby a žádná spirituální přeměna nikdy toto přirozené jádro neodstraní. V základech 

projevů lidské životnosti je hlad, pohlaví a pud po zachování života; jsou však nekonečně 

přetvářeny. Proto psychologie, nechce-li býti svévolnou, nemůže nikdy být naprosto přesná, 

ani když definuje přirozené „instinkty" nebo „silnější reflexy". Pohlavní pud není u člověka 

nikdy tak čistě biologický, jako je při zvířatech. Má tvůrčí vztah k uměleckým popudům a 
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stojí při základech organizace rodinné, která zase je jádrem širších organizací lidské společ-

nosti. Pohlavní pud se však také může člověku státi zvrácenou posedlostí, poněvadž člověk 

má svobodu nemírně soustřediti svůj život na jediný pud, zatím co přírodní ekonomie zacho-

vává předzřízenou harmonii různých životních sil. 

Hospodářské tužby nejsou nikdy pouhým výrazem hladu nebo pudu sebezáchovy v 

lidském životě. Tužby po „moci a slávě" jsou jemně smíšeny s prvotnějším popudem. Lví 

žádostivost potravy je uspokojena, když má nacpaný žaludek. Lidská žádostivost potravy se 

dá mnohem snadněji omeziti než ostatní lidské tužby. A přece je podnět hladu podroben 

nekonečné rafinovanosti a zvrácenosti labužníka. Přístřeší a oděv mají mnohem širší meze 

než potrava. Lidský kabát není nikdy pouhým přikrytím jeho nahoty, ale také odznakem jeho 

povolání, výrazem jeho uměleckého pudu, způsobem jak upoutati druhé pohlaví nebo dokla-

dem společenského postavení. Lidský dům není nikdy pouhým přístřeším, ale je ještě spíše 

než oblek výrazem jeho osobnosti a symbolem jeho moci, postavení a prestiže. Domy a oble-

čení chudých zůstávají blíže původním „přirozeným" požadavkům, je však příznačné, že je 

stále využíváno schopnosti proměňovati je v cosi spirituálnějšího a symboličtějšího. 

Hospodářská činnost, jíž jsou tyto žádosti uspokojovány, je podrobena dokonce ještě 

větším proměnám než tužby samy. Každá dovednost nebo každá organizace dovednosti v 

průmyslu nebo v obchodě je formou společenské moci. Každá taková sociální moc se snaží 

zvětšiti nebo upevniti se získáváním majetku. Stane-li se hospodářská síla dostatečně velikou, 

pak usiluje, aby se proměnila v moc politickou. A kdykoliv se nějaká moc, která je plozena 

specifickými funkcemi, stane dosti silnou, aby tento krok učinila možným nebo pravděpodob-

ným, pak usiluje o podíl na organizování společnosti. Tak byly společenské celky v minulosti 

organizovány různými druhy oligarchií, které měly ve své době nejvýznačnější nebo převlá-

dající společenskou moc. Rané společnosti byly organizovány nebo ovládány kněžími a 

válečníky, kteří spolu bud' soutěžili nebo spolupracovali, zatím co v moderní době obchodní a 

průmyslová oligarchie usilovala dodatkem získati politickou nadvládu v buržoasní společ-

nosti. Uspokojení prvotních potřeb, zvláště je-li ho dosaženo slušnou měrou rovnosti, může 

zmírniti sociální třenice. Naopak zase může hrozící hlad nebo jakékoliv ohrožení uspokojení 

základních potřeb zdůrazniti konflikt a redukovati sociální zápas na jeho živelné rozměry. 

Není však žádného podkladu pro marxistickou naději, že nějaká „ekonomie hojnosti" zaručí 

sociální mír, neboť lidé mohou bojovat o „moc a slávu" stejně vášnivě jako bojují o chléb.  

Svobodná společnost je ospravedlňována skutečností, že nedeterminované možnosti 

lidské životnosti mohou býti tvořivými. Každá definice mezí, které musí býti uloženy těmto 

životním silám, musí býti jen pokusná. Všecky takové definice, které jsou samy plodem 

specifických historických názorů, mohou totiž předčasně zaraziti nebo potlačiti i legitimní 

vitalitu, jestliže jsou zabsolutněny a prohlášeny za ustálené. Společnost musí ustavičně 

přezkoumávati předpoklady, podle nichž pořádá svůj život. Žádný věk totiž nemůže plně 

předjímati nebo předvídati legitimní a tvůrčí životní síly, které mohou vyvstati v následujících 

dobách. Na druhé straně jsou omezení svobody ve společnosti ospravedlňována tou skuteč-

ností, že životní síly mohou býti ničivé. Všimli jsme si již, že ospravedlněním klasických 
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teorií laissez faire byla pochybná víra, že lidské vášně jsou přirozeně spořádané a ohraničené. 

Je třeba dodati, že jsou také některé typy sociálních teorií, které znají nespoutaný charakter 

lidských životních sil a přes to hájí neomezenou svobodu. V devatenáctém století to byly 

spíše darwinistické než fysiokratické předpoklady, které často poskytovaly racionální 

odůvodnění sociálních teorií laissez faire. Fyziokraté důvěřovali předzřízené harmonii 

přírody. Darwinisté přičítali bojům v přírodě mravní historický význam. Nepochopili, že 

lidská společnost je nesmírným mravním a dějinným artefaktem, který by propadl zániku, 

kdyby přirozené konflikty a zápasy mezi různými životními silami nebyly kroceny, řízeny a 

rozsuzovány. Intensita i šíře sociální soudržnosti byly historicky vytvořeny. Na pozadí této 

historické soudržnosti není konflikt nikdy omezenou srážkou dvou prostých nebo individuál-

ních jednotek životních sil, jako tomu je ve světě přírodním. Na příklad boj mezi monopolis-

tickými a menšími jednotkami hospodářských sil není „přírodním“ bojem. Nerovná síla 

jednoho z bojovníků je plodem tendence usilující o soustředění moci v procesech technické 

civilizace. Moc je sociálním a dějinným nárůstkem. Společnost musí rozhodnouti, zda je v 

zájmu spravedlnosti uměle snížiti monopolistickou kontrolu za tím účelem, aby byl znovu 

zřízen starý vzorek „slušné soutěže", či je-li moudřejší dovoliti procesu soustředění hospodář-

ských sil, aby pokračoval tak dlouho, dokud monopolistická střediska nezničí všecku soutěž. 

Je-li však zvolena druhá možnost, pak společnost stojí před novým problémem: jak přivést 

centralizovanou hospodářskou moc pod společenskou kontrolu. Tyto dějinné srážky sil musí 

býti společností řízeny, podrobeny dohledu a potlačovány právě proto, že neprobíhají v 

„přírodních" mezích. Bojištěm je lidská pospolitost, nikoli stádo zvířat, a bojovníci jsou 

vyzbrojeni silami, které pocházejí z dějinných a společenských procesů. Moderní svobodářská 

učení, která se všecka vysloveně či nevysloveně těší na anarchistické vyvrcholení dějinného 

procesu se neomezují jen na ty teorie, které redukují společnost na přírodní rozměry a které 

považují za normativní buď přírodní konflikty nebo přírodní harmonie. Mnohé z nich skládají 

svoji důvěru ve vyvíjející se rozum jako v sílu, která postupně odstraní sociální napětí a 

konflikty a která předejde užívání, násilí k udržení pořádku. Rozum je prozatímním orgánem 

universálního zájmu proti i zájmu zvláštnímu; rostoucí rozumnost přispěla nepochybně k 

rozšíření lidských pospolitostí. I praktický rozum k tomu přispěl, protože opatřil technické a 

politické nástroje, které váží větší společenství v jedinou jednotku vzájemné závislosti.  

Přesto není žádného důkazu toho, že se rozum postupně odtělesňuje. Zůstává stále v 

organickém vztahu k nějakému zvláštnímu středisku životních sil, buď individuálnímu nebo 

kolektivnímu. Proto je vždycky také obrannou a útočnou zbraní těchto životních sil proti 

soutěžícím životním silám, nejen transcendentní silou, která rozsuzuje mezi srážejícími se 

životními silami. Vysoká rozumová perspektiva může právě tak snadno rozšířiti obvod 

panství imperiálního já, jako mírniti expansivní touhy v zájmu celkové harmonie. Žádná 

pospolitost, ať už národní či mezinárodní, nemůže udržeti svůj řád, jestliže neumí donucením 

stanovit konečné meze výbojným pudům. 

Vzniká však otázka, jak posuzovati strategii donucovací moci ve společnosti a jak jí 

brániti, aby se nestala nezřízenou. Připustíme-li, že jak vládcové, tak pospolitosti samy o sobě 
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jsou střediskem vitality a expansivních vlivů, nebylo by jejich užívání omezovači moci čirou 

libovůlí, kdyby nebylo inspirováno nějakými všeobecnými zásadami spravedlnosti, které 

určují pravý životní řád ve společnosti? Je faktem, že není živoucí pospolitosti, která by 

neměla nějakého ponětí o spravedlnosti, převyšující její historické zákony, jimiž usiluje měřiti 

spravedlivost svých zákonitých ustanovení. Takové všeobecné principy jsou známy jako 

„přirozený zákon“ jak ve starším katolicismu, tak v liberalistickém myšlení. I když se morální 

teorie stala - tak jak tomu je za současného stavu liberálně demokratického myšlení - příliš 

relativistickou, než aby apel na přirozený zákon byl stejně přesvědčivý jak v ostatních stale-

tích, má každá lidská společnost cosi jako pojem přirozeného zákona. Předpokládá totiž, že 

jsou ještě neměnější a čistší zásady spravedlnosti než jsou ty, které jsou skutečně vtěleny do 

jejích zřejmě relativních zákonů.  

Poslední otázkou, s níž se setkávají zastánci demokratické a svobodné společnosti, je 

otázka, zdali se má svoboda společnosti zvětšiti do té míry, že by bylo dovoleno vyslovovati 

pochybnost o těchto principech. Neměly by státi mimo kritiku a opravu? Neobětovali jsme 

poslední kriterium spravedlnosti a řádu, jímž bychom mohli postaviti hráze všemu, co je 

nezřízené v individuálních i kolektivních pudech, jestliže jsou i tyto principy podrobeny 

demokratickému procesu a jsou-li učiněny závislými na náladách a vrtoších různých pospoli-

tostí a epoch ? 

Právě tato otázka působí katolickým křesťanům největší rozpaky s předpoklady demo-

kratické společnosti v moderním, liberálním smyslu. Obávají se, že - řečeno nedávným 

prohlášením amerických biskupů - otázky o tom, co je právo a co bezpráví, mohou býti 

podrobeny vrtošivým rozhodnutím většiny. Katolíci totiž věří, že principy přirozeného práva 

jsou pevné a neměnné. Je to víra, kterou sdíleli i světští fyziokraté osmnáctého století. Věří, 

že svoboda demokratické společnosti se musí zastaviti, aby tyto principy přirozeného zákona 

nebyly brány v pochybnost. 

Liberální demokratická tradice naší éry dala na tuto otázku jinou odpověď. Neměla pro 

svou odpověď příliš mnoho na pohled přesvědčivých důvodů, avšak historie opatřila důvody 

lepší. Pravda je, že se buržoasní demokratická teorie držela myšlenky absolutní a neomezené 

svobody zčásti proto, že považovala neomezené právo soukromého úsudku za jedno z 

„nezcizitelných“ práv zaručených liberální odrůdou přirozeného zákona. Její lpění na principu 

naprosté svobody soukromého úsudku částečně také pocházelo z prosté důvěry v lidský 

rozum. Bylo jisté, že rozum, bude-li řádně osvícen, dotvrdí „samozřejmé“ pravdy přirozeného 

zákona. Jak katolická, tak liberální důvěra v diktát přirozeného zákona tedy spočívá na 

„neexistenciálním" popisu lidského rozumu. Obě nedoceňují stálé porušení zájmy a vášněmi, 

které jsou vnášeny do každé historické definice i nejideálnějších a nejabstraktnějších 

mravních principů. Katolická důvěra v rozum prostého člověka byla arci právem daleko méně 

bezvýhradná než důvěra, kterou v tento rozum mělo osvícenství. Neprávem však usilovala 

zachovati nějakou oblast instituční náboženské autority, která by chránila neporušené pravdy 

přirozeného zákona. Osvícenství mylně doufalo ve všeobecné rozšíření vzdělanosti, která by 
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učinila pravdy přirozeného zákona universálně přijatelnými. Právem však odmítalo 

reservovati nějakou oblast autority, která by nebyla podrobena demokratické kritice.  

Důvodem, proč tato konečná demokratická svoboda je správná, i když důvody pro ni 

obvykle v moderní době uváděné jsou nesprávné, je ta okolnost, že není žádné historické 

skutečnosti, ať už jí je církev či vláda, ať už je to rozum mudrců či specialistů, aby nebyla 

zahrnuta do proměnlivosti a relativity lidské existence, aby nebyla podrobena omylu a hříchu 

a aby nebyla v pokušení přeháněti svoje omyly a hříchy, jestliže byly učiněny nepřístupnými 

kritice.  

Každá společnost potřebuje účinných principů spravedlnosti jako kriterií pro svůj 

positivní zákon a systém omezení. Nejhlubší z těchto principů ve skutečnosti už přesahují 

rozum a jsou zakořeněny v náboženských pojetích smyslu existence. Avšak každé jejich 

historické vyjádření je podrobeno opravám. Stane-li se nezměnitelným, zničí některé z 

možností vyšší spravedlnosti, které mysl jedné generace není schopna předjímat v životě 

pozdějších dob.  

Alfred Whitehead rozlišoval mezi „spekulativním“ rozumem, o který se „Platon podílel 

s Bohem“", a mezi „pragmatickým“ rozumem, o který se „Odysseus podílel s liškami“. Toto 

rozlišení platí, chápeme-li, že mezi obojím rozumem nelze táhnout ostrou hranici. Lidský 

duch je totiž jednotou a i nejdokonalejší bod, jehož se může v lidském rozumu zachytiti 

nestrannost a nezaujatost, zůstává v organickém vztahu k nějakému zvláštnímu 

individuálnímu nebo kolektivnímu centru života. Takové centrum vždycky usiluje zachovati 

svou nejistou existenci proti konkurujícím formám života a životních sil. I kdyby některá 

doba došla k „nezaujatému“ vidění spravedlnosti, v němž by byly naprosto překročeny 

individuální zájmy a vášně, nedovedla by dosáhnouti takové výše nezaujatosti, ze které by 

byla s to posuzovati nové nenadálosti v historii. Používala by svého aparátu „samozřejmých 

pravd“ a „nezcizitelných práv“ jako nástrojů sebeobrany proti hrozbě nových životních sil. 

Rozumu je možno použít jako nástroje spravedlnosti, protože rozum je něčím více než 

nástrojem vlastního zájmu. Protože však rozum není nikdy naprosto oddělen od životních sil 

individuálního nebo kolektivního života, nemůže být ryzím nástrojem spravedlnosti. Teorie 

přirozeného zákona, které odvozují z rozumu absolutně platné mravní a politické principy, 

uvádějí ustavičně do definice principů náhodné praktické aplikace. Platí to zvláště tenkrát, 

když přirozený zákon nedefinuje jen čistě mravní, nýbrž i politické principy. Všeobecně 

platnými pojmy je snadněji možno definovati principy mravní než principy politické. I hedo-

nistická mravní teorie, která nemá zjevně žádného jiného měřítka dobra než rozkoš, je s to 

zavésti měřítko „největšího dobra největšího počtu“ do svého oceňování mravní hodnoty a 

dokazuje tím, že mravní teorie prakticky jednomyslně dává zájmu všeobecnému přednost 

před zájmem zvláštním, ať už je zvláštní a všeobecný zájem definován jakkoliv odlišně. Poli-

tická morálka však musí býti mravně dvojsmyslná, protože v zájmu snesitelné harmonie celku 

nesmí sobecký zájem jenom prostě odmítat, nýbrž jej musí i odchylovat, šidit, zapřahat a 

používat. 
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Protože zásady politické mravnosti jsou bytostně relativnější než zásady čisté mravnosti, 

nemohou býti definovány bez zavedení relativních a náhodných činitelů. V kategoriích 

čistých mravních principů je možno říci, že ideální možností společnosti jest, aby každá 

životní schopnost nacházela své hranice a své naplnění v harmonii celku. V kategoriích 

politické mravnosti je nutno stanoviti specifické hranice, které nesmí překročit jednotlivec, 

má-li býti ve společnosti zachována minimální harmonie a které nesmí přestoupit společnost, 

má-li býti chráněna slušná minimální individuální svoboda. Avšak každá přesná definice 

potřeb a nebezpečí vlády je historicky podmíněna poměrným nebezpečím bud' příliš strohého 

řádu nebo potenciálního zmatku v tom kterém dějinném období. 

Je možno uvésti jiný příklad. Rovnost je transcendentním principem spravedlnosti a 

právem je proto považována za jeden z principů přirozeného zákona. Trvá-li však teorie 

přirozeného zákona na tom, že naprostá rovnost je společenskou možností, pak se stane 

ideologií nějaké vzpurné skupiny, která neuznává, že funkční nerovnosti jsou nezbytné v 

každé společnosti, i když tyto nerovnosti jsou jakkoli nadměrné v té společnosti, která je 

předmětem útoku. Jsou-li na druhé straně tyto funkční nerovnosti přesně definovány, musí 

tyto definice nutné obsahovati pochybná ospravedlnění některých funkčních privilegií, která 

patří panujícím třídám té kultury, která se odvažuje definici prohlásit. 

I když v pojetích přirozeného zákona není ideologické nákazy některé zvláštní třídy nebo 

národa, přece jen nutně vyjadřují omezenou představivost určité epochy, která nevzala v 

úvahu nové historické možnosti. Už to by ospravedlnilo konečnou svobodu demokratické 

společnosti, v níž ze stálého podrobného zkoumání a přezkoumávání nejsou vyňaty ani ty 

mravní předpoklady, na nichž je společnost vybudována. Jedině takováto svoboda může 

zabrániti předčasnému zastavení nových životních sil v historii. Dala by se vymeziti určitá 

sestupná stupnice relativity v definování mravních a politických zásad. Mravní zásada může 

míti větší platnost než politické zásady, které jsou z ní odvozeny. Politické zásady mohou míti 

větší platnost než specifické aplikace, jimiž se stávají relevantními v určité zvláštní situaci. A 

specifické aplikace mohou míti větší platnost než pudy a ambice společenské hegemonie toho 

kterého období, které je uplatňuje nebo které předstírá, že je uplatňuje. Tato sestupná stupnice 

relativity však nikdy nositelům moci té které doby nezabrání, aby netvrdili, že jejich moc má 

posvátnost ryzího a čistého principu. V mravním obsahu středověkého přirozeného zákona 

byl větší stupeň platnosti než v sociální a politické hegemonii knězi a aristokratických vlast-

níků půdy ve feudální společnosti. A je také více pravdy v přirozeném zákoně, jak jej chápal 

Jefferson, než kolik je spravedlnosti v sociální hegemonii monopolistického kapitalismu naší 

éry, kapitalismu, který udržuje svůj prestiž tím, že se dovolává Jeffersonových zásad. Společ-

nost, která vyjme z kritiky poslední principy, bude míti nesnáze při zacházení s dějinnými 

silami, které si tyto pravdy přisvojily jako své obzvláštní vlastnictví.  

Je třeba připojiti ještě jedno a to protichůdné ospravedlnění svobodné společnosti. Někdy 

přijede do dějin nová pravda na hřbetě nějakého omylu. Autoritářská společnost by byla 

zabránila nové pravdě tím, že potlačila omyl. Z důvodů, o nichž jsme dříve pojednali, je 

omylem myšlenka, že hospodářský život je autonomní a že nemá býti podrobován ani mravní 
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ani politické kontrole. V hospodářském životě nejsou seberegulující a sebevyvažující síly tak 

silné, jak to předpokládal Adam Smith. Šíření tohoto omylu způsobilo v moderním životě 

velikou škodu. Ale v tomto - omylu bylo obsaženo zrnko pravdy. Složitá stavba moderního 

obchodu a průmyslu by se byla nemohla vyvinout, kdyby byla zachována středověká mravní a 

politická kontrola. Ale i teď, kdy víme, že všechen hospodářský život musí býti podroben 

mravní kázni a politickému omezení, musíme si dát dobrý pozor, abychom zachovali všecky 

seberegulující síly, které existují v hospodářském procesu. Neučiníme-li to, stane se úloha 

kontroly příliš obrovitou a kontrolní orgány dosáhnou takových rozměrů, že ohrozí naši 

svobodu.  

Pravda moderního feminismu vstoupila do historie s jistou pomocí se strany omylů 

neorganického a svobodářského pojetí rodiny a abstraktního racionalismu, který se pohrdavě 

posmíval přírodním faktům. Matka je biologicky daleko těsněji spjata s dítětem než otec. Tato 

skutečnost omezuje svobodu žen při výběru povolání, neboť činí z mateřství daleko výluč-

nější povolání než je otcovství. Otcovství není vlastně ničím jiným než zdržením od obvyklé 

práce. V moderní době bylo dosaženo širších ženských práv zčásti také proto, že bylo pohrd-

nuto omezeními, která klade na ženství sama příroda. Je však také faktem, že lidská osobnost 

vyrůstá v nedeterminované svobodě nad biologické funkce. V dřívějších společnostech bylo 

nenáležitě omezeno právo žen prozkoumati a rozvinouti své schopnosti mimo jejich funkci v 

rodině. V naší společnosti to bylo nakonec uznáno, a to zčásti proto, že buržoasní společnost 

ztratila něco ze svého smyslu pro organickou neporušenost rodiny. Kdyby byl býval tento 

omyl předčasně potlačen, byla by také potlačena nová svoboda žen. Je třeba dodati, že 

moudrost starých časů, která rozpoznávala, že rodinný život je ohrožen svobodou žen, nebyla 

prosta jistého zabarvení mužskou „ideologií". Mužská oligarchie používala ustálených 

principů přirozeného zákona na ochranu svých výsad a své moci proti zjevu nově se v ději-

nách vynořujícímu.  

Svoboda společnosti je tedy nezbytnou v důsledku skutečností, že lidské životní síly 

nemají hranic, které by se daly nějak jednoduše vymezit. Omezení, která kladou všecky lidské 

pospolitosti lidským pohnutkám a ambicím, jsou nezbytná pro tu skutečnost, že všecky lidské 

životní síly mají sklon vzdorovat jakýmkoliv vymezeným hranicím. Společnost se však ve své 

vášni pro řád může snadno státi nezřízenou, stejně jako se mohou státi nezřízenými různé síly 

ve společnosti ve své vášni pro svobodu. Proto je nezbytné, aby byla mezi oběma principy 

zachována správná rovnováha a aby byli všichni hotovi zastati se jednotlivce před společností 

právě tak jako společnosti před jednotlivcem. Každé definice správné rovnováhy mezi svobo-

dou a řádem bude nutně vždycky alespoň trochu zabarvena požadavky okamžiku, ve kterém 

se může nebezpečí jednoho principu jeviti větším a ve kterém se proto bezpečnost druhého 

může jevit žádoucnější. Ve svobodné společnosti musí proto býti podrobeny stálému 

zkoumání všecky mravní i sociální zásady, které kladou hranici svobodě a řádu. V naší vlastní 

společnosti bylo toto přezkoumání jistě odkládáno příliš dlouho. Proto hospodářské síly, které 

málem ovládly společnost, mohou zabrániti společenské kontrole své moci tím, že se dovolá-

vají tradičních pojetí svobody. 
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III. Společnost a majetek 
(část textu, str. 119 – 140) 

II. 

Buržoazní představy o majetku obsahují dva omyly, které jsou spolu velmi úzce spjaty. 

Prvním omylem je nemírný individualismus buržoazního pojetí majetku, který je prostě 

součástí všeobecného přeceňování individuální svobody v středostavovské existenci. Druhý 

omyl je obsažen v převládajícím předpokladu liberálního myšlení, že majetek v první řadě 

představuje spořádanou a obrannou sílu, které má býti použito proti náklonnosti druhých, aby 

ze mne měli prospěch. Faktem je, že majetek stejně jako každá jiná forma moci nemůže být 

omezen jen na obranný účel. Jestliže se stane dostatečně silným, stává se nástrojem útoku a 

uchvacování. Tyto dva omyly je nutno promysliti ještě podrobněji.  

Buržoasní názory na majetek měly podíl na všeobecně upřílišeném individualismu 

středostavovského života. Stejně jako jednotlivec nemůže míti existenci tak ode všeho 

oddělenou, jak si to představovalo liberální myšlení, je také nemožné narýsovati tak ostré 

hranice mezi „mým“ a „tvým“, jak to tvrdí liberální názory na majetek. Jeden z důvodů 

roztrpčenosti sporů o majetek v moderním světě je, že tento individualismus byl uveden do 

dějin na počátku právě té epochy, která měla rozvinouti vysoce kolektivní formy obchodního 

a průmyslového bohatství. Vznikla tak vážná propast mezi společenskou funkcí moderního 

majetku a mezi důrazem na jeho „soukromou“ povahu v právní tradici a v sociálním myšlení. 

Individualismus liberálních teorií o majetku někdy pochází ze skutečnosti, že spletitost a 

složitost obchodní a průmyslové civilizace prostě nebyly předvídány v raném období naší 

epochy. John Locke odvozuje významně svoje ospravedlnění majetku z úvahy o nejprostší 

zemědělské ekonomii.  

Pro Lockeho je majetek v první řadě rozšířením osobní moci. Prohlašuje, že „každý 

člověk má ,majetek' ve své vlastní osobnosti' ... ,Práce' jeho těla a ,dílo' jeho rukou - tak je to 

možno říci - jsou naprosto jeho. Cokoli tedy odstraňuje ze stavu, jejž připravila příroda a v 

němž to ponechala, smísil s tím svou práci a připojil k tomu něco svého vlastního a tím to 

učinil svým vlastnictvím. 

Tato teorie má tu zásluhu, že historicky správně líčí vznik majetku v primitivní 

společnosti. Prohlašuje-li Locke, že „zákon rozumu působí, že jelen patří tomu Indiánovi, 

který jej zabil,“ pak popisuje historický vývoj, který byl od té doby potvrzen antropologickým 

výzkumem, ačkoliv Lockeho teorie nečiní po právu komunistickým prvkům v loveckém 

období společnosti a stopám komunismu v pastýřském období. Jelen nepatřil vždycky tomu 

Indiánovi, který jej zabil, tak jako nepatřila velryba tomu, kdo ji vytáhl na pobřeží. Měl na 

nich často podíl celý kmen. Pravda však je, že se jednotlivec obyčejně domohl určitého 

zvláštního a výhradního, i když někdy jen minimálního nároku na základě práva své práce. 

Avšak popsání zrodu určité instituce není výstižnou definicí její pravé povahy. Už za 

časů Lockeho byl hospodářský život příliš složitý a nejedna hospodářská činnost spojovala 

příliš mnoho lidí, než aby bylo možno přesně isolovati práci jednotlivce tak, jak to považuje 
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za samozřejmé tato teorie. Individualismus buržoasních majetkových pojmů je někdy vědomě 

spojován se zkušeností obchodní civilizace. Tato zkušenost byla zvláště plodná ve skrývání 

sociální funkce majetku za jeho individualistickými značkami. 

Svou individuální dostupností a zvládnutelností je obchodní majetek mnohem plynulejší 

a pohyblivější než majetek pozemkový. Akcie, dlužní úpisy a obligace mohou býti uloženy do 

zásuvky a převáděny bez oněch nesnází, se kterými je spojen převod majetku pozemkového. 

Přesto jsou tyto listiny značkami něčeho mnohem podstatnějšího, bank a obchodních ústavů, 

pojišťovacích společností a majetku všeho druhu, který představuje složité a spletité vzájemné 

funkce ve společnosti. Buržoasní myšlení od nejstarších dob až po dnešek bylo obětí ilusí 

způsobených kontrastem mezí soukromou povahou jeho majetkových „značek" a 

společenským charakterem skutečného bohatství, které tyto značky a poukázky představují. 

Individualismus liberální teorie je někdy odvozován z nejranějších zkušeností 

kapitalistického vývoje, který byl pozdější zkušeností vyvrácen. Mravní ospravedlnění 

dividend v klasickém národohospodářství je na příklad založeno na zkušenosti mladistvého 

kapitalismu. Dividendy jsou považovány za odměnu za zdrženlivost od okamžitých 

uspokojení a za nezbytné povzbuzení pro budování pracovního kapitálu v tom smyslu, že 

povzbuzují jednotlivce k střídmosti, aby se zdržovali spotřebování odměn za svou lopotu. 

Mnohý obchodní a průmyslový podnik byl skutečně založen z úspor pilných a šetrných 

jedinců. Výnosný podnik může však brzy přinášet tak veliké zisky, že umožňuje jak spoření, 

tak nemírnou spotřebu. Skutečnost, že k těmto ziskům přispívá práce mnoha lidí a nejen práce 

původních majitelů je zatemněna individualistickým pojetím úspor a investic.  

Když byla obchodní civilizace postupně přeměněna v průmyslovou společnost, v níž se 

stala kolektivní výroba prvotním zdrojem bohatství, ukázal se nejpronikavěji protiklad 

buržoasního individualismu a sociální funkce majetku. Moderní továrna je velkým 

kolektivním procesem. Technický pokrok dělníkovi znemožnil, aby jeho nástroje i jeho 

pracovní místo byly jeho vlastním majetkem. Jak bohatství představované strojem, tak 

bohatství, které stroj produkuje, je zplozeno složitými vzájemnými službami. „Soukromé“ 

vlastnictví takového procesu je anachronické a nesourodé. Individuální ovládání takové 

soustředěné síly je pozváním k nespravedlnosti. 

Je to tato nesourodost mezi společenskou tradicí a skutečnou funkcí industrializovaného 

majetku v moderním životě, která zdůraznila sociální napětí v naší společnosti. Marxistické 

krédo bylo jenom nástrojem tohoto napětí a ne jeho tvůrcem. Marxistický program socializace 

výrobního majetku vede k některým nesnázím, které nebyly v marxistickém myšlení 

předvídány z důvodů, které musíme za chvíli probrat. Je však přesto zřejmé, že teorie, která 

klade důraz na společenský charakter průmyslového majetku, je mnohem blíže pravdě, než 

buržoasní krédo, které trvá na jeho individuální povaze. Moderní průmyslové pospolitosti 

byly skutečně donuceny podrobiti hospodářský proces větší a větší politické kontrole. Zájem 

celé společnosti na tomto procesu byl do té míry zřejmý, že logika situace přemohla dogmata, 

na nichž byl založen moderní kapitalismus. Každá moderní demokratická společnost byla jak 

svými přirozenými potřebami, tak tlakem hlasovné síly dělnictva podnícena napravovati 
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hospodářské nerovnosti použitím politické moci. Tento proces zbavil platnosti marxistickou 

thesi, že stát je jenom výkonným výborem majetných tříd. Toto použití politické moci však 

nestačilo uchrániti moderní průmyslovou společnost před průmyslovými krizemi, které byly 

způsobeny velikým nepoměrem hospodářských sil ve společnosti. Tento nepoměr vyúsťuje v 

dynamickou formu nespravedlnosti, která nejen uráží svědomí společnosti, nýbrž zasahuje i 

do průmyslového procesu. Je totiž nahromaděno příliš mnoho bohatství pro kapitálové 

investice a je ho příliš málo rozdělováno pro spotřebu. Část marxistického výkladu situace 

byla proto dějinami potvrzena.  

Skutečnost, že marxistické pojetí společenské povahy produktivního majetku je zřetelně 

mnohem blíže pravdě než buržoasní představy, bohužel asi nezabrání privilegovaným třídám, 

zvláště v Americe, aby se nepokusily vzdorovati dějinnému poučení. Amerika je 

pravděpodobně jediným národem, v němž bude proveden vážný pokus obnoviti ryzejší 

individualismus minulé doby. V Britanii, která je rodištěm klasického liberalismu, není tak 

hluboká propast mezi konservativní stranou, ve které převládají starší, feudální koncepce 

majetku a mezi Labour Party, která je pod vlivem obměněného marxismu, jako je mezi 

soupeřícími silami v Americe. To je pravda přes to, že v Americe není žádné oddanosti 

marxistickému krédu. Co Amerika získává tím, že v ní není příliš dogmatického marxismu, to 

ztrácí anachronismem příliš dogmatického a tuhého liberalismu a individualismu. Je to 

důsledek toho, že bohatství, bezpečnost a široká rozloha Ameriky dala buržoasním ilusím ve 

Spojených státech větší sílu než v kterémkoli jiném národě. Musíme zde proto očekávat 

daleko více sociálních třenic a zmatků při řešení tohoto problému než v Britanii. Mezinárodní 

postavení Britanie může býti mnohem choulostivější než naše, ale její domácí mír a pořádek 

jsou zajištěnější. 

III. 

Ačkoliv je marxismus v otázce majetku blíže pravdy než liberalismus, je socializace 

majetku tak jak ji navrhuje marxismus příliš jednoduchým řešením problému. Rozbor 

marxistického omylu odhaluje podivnou příbuznost mezi marxismem a liberalismem, u to 

přes jejich protichůdné pojetí majetku. Liberalismus i marxismus se sdílejí o společnou ilusi 

„synů světla". Žádný z nich nechápe majetek jako formu moci, které může býti použito buď v 

její individuální nebo v její pospolité formě jako nástrojů jednotlivého zájmu proti zájmu 

všeobecnému. Liberalismus se dopouští této chyby vzhledem k soukromému majetku a 

marxismus vzhledem k socializovanému majetku.  

Buržoasní pojetí majetku se podílí na všeobecném liberalistickém omylu, tj. na jeho víře, 

že každá individuální moc, jak v politické, tak v hospodářské oblasti, je řádná, omezená a v 

první řadě defensivní. John Locke omezil moc majetku definicí. Majetek člověka byl částí 

přírody, kterou „smísil se svou prací“. Hranice jeho práce byla proto hranicí jeho majetku. 

Prohlašuje, že „příroda dobře ustanovila míru vlastnictví rozsahem člověkovy práce a 

přiměřeností života. Práce žádného člověka si nemohla podmaniti nebo přivlastniti všecko. 

Ani jeho požitek nemohl využíti více, než jen malé částky. A tak bylo pro kteréhokoliv 
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člověka nemožné, aby bezprávně sahal na právo druhého anebo aby pro sebe získal majetek 

na újmu svého souseda“. 

Locke si dobře uvědomoval skutečnost, že historie rozvedla rané majetkové vztahy a že 

„přivlastněním půdy" a rozšířením obchodu vynálezem peněz majetek přestal být omezený a 

slušně stejnoměrně rozdělený. Locke opravdu měl své vlastní pojetí stavu nevinnosti, období 

„před tím, než touha míti více než lidé potřebovali, pozměnila vnitřní hodnotu věcí. Podle 

Lockeho to bylo v „přírodním stavu“, který je v marxismu popisován jako období 

komunismu, kdy všichni lidé měli omezená majetková práva, která nezasahovala do práv 

sousedových. Locke si uvědomoval, že v občanské společnosti je zničena přirozená 

rovnováha přírodního stavu. Proto se stává nezbytnou občanská vláda, jejímž předním úkolem 

je „chrániti majetek“ každého člena, protože on sám už jej nemůže chrániti svým vlastním 

právem, neboť „se vzdal své moci trestati přestupky proti přírodnímu zákonu ve sledování 

svého vlastního soukromého úsudku“. 

Není to žádná teorie „laissez faire“. Locke nevěří v automatickou rovnováhu v 

hospodářských vztazích, jako to věřili o století později fysiokraté. Přitom však plně nechápe, 

jak nezřízenou a nepřiměřenou se může státi hospodářská moc. Myslí na politický stát, který 

působí jako rozhodčí a chrání majetkovou moc každého člověka proti nenáležité moci člověka 

druhého. Nepředvídá situaci, v níž se majetek může státi tak společenským a jeho moc tak 

centralizovanou a nezřízenou, že si sama instituce majetku může vyžadovati přestavby.  

V pozdější teorii fysiokratické a v teorii „laissez faire" se předpokládá, že majetek, zájem 

na bohatství, na mzdách a každý jiný prvek v hospodářském procesu jsou drženy v 

automatické rovnováze svobodným trhem a soutěží. Tato teorie nepřihlédla k důležitému 

faktu, že každý hospodářský proces začíná neúměrností hospodářské moci. Někteří lidé půdu 

mají a jiní ne. Někteří se zachytí v obchodním a průmyslovém procesu a jiní ne. Moderní 

technická civilizace spíše zdůrazňuje než zmírňuje tyto neúměrnosti hospodářské moci. Tato 

skutečnost, kterou si nejprve uvědomil Ricardo a kterou plněji prozkoumal Marx, zbavuje 

platnosti základní předpoklady liberalistických názorů na majetek. Vývoj od soutěživého 

kapitalismu ke kapitalismu monopolnímu je historickým vyvrácením myšlenky, že majetek je 

v první řadě spořádanou a obrannou silou, které má býti použito proti sklonům jiných, aby 

získali za ně výhody. Majetek jako každá jiná forma moci je jak defensivní, tak ofensivní a 

mezi těmito dvěma funkcemi nemůže býti tažena žádná ostrá čára. Je obranný jenom do té 

doby, pokud ho někdo má tak málo, že nebude v pokušení, aby ho využil k nadvládě nad 

ostatními. 

V jistém smyslu neúměrnost hospodářských sil, která je v moderní technické společnosti 

spíše zdůrazněna než zmírněna, vyvrací raně křesťanskou, stejně tak jako buržoasní 

majetkovou etiku. Stará křesťanská teorie se totiž domnívala, že majetek je nezbytnou 

obranou proti hříchu druhých a nedocenila, do jaké míry je nástrojem jednotlivcova hříchu 

proti těm, kteří mají menší hospodářskou moc. 

Jakmile se jednou pochopí, že v dějinách není takové přirozené harmonie a rovnováhy 

moci, jaká je v přírodě a že postupující civilizace směřuje spíše k podtržení než k zmírnění 
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takových neúměrností moci, jaké existují i v nejprimitivnějších společnostech, musí se státi 

zřejmým, že se majetková práva stávají nástroji nespravedlnosti. V tomto smyslu je 

marxistický výklad o účinku majetku v dějinách správný. Přesto je marxistické řešení 

problému majetku zapleteno jen do jiné podoby starší liberalistické iluse. Marxismus se 

domnívá, že socializace majetku odstraní všecky neúměrnosti hospodářské moci ve 

společnosti. Očekává po revoluci onu dokonalou rovnováhu sil, kterou si liberální teorie 

představuje jako charakteristický znak hospodářského procesu v současné společnosti. 

Marxismus nechápe, že se i zevšeobecněný majetek může státi nástrojem zvláštních zájmů.  

Marxistická iluse pochází částečně z romantického pojetí lidské povahy. Domnívá se, že 

lidský sklon využívati se navzájem je porušením, které bylo do dějin uvedeno institucí 

majetku. Domnívá se proto, že lidské sobectví bude odstraněno socializací majetku. Tím, že 

nechápe věčný a trvalý charakter lidského sobectví v každé představitelné společnosti, je 

marxismus naváděn k naprosto chybným odhadům o lidském chování po revoluci. 

Druhým pramenem marxistických ilusí je víra, že vlastnění majetku je samojediným 

pramenem hospodářské moci. Správa a manipulace průmyslového procesu představuje 

sociální moc. Taková moc je podražena vlastnické moci v kapitalistické společnosti, avšak 

přirozeně vzrůstá v každé společnosti, v níž byla zrušena práva soukromého vlastnictví. 

Vývoj ředitelské třídy v Rusku, která spojuje hospodářskou moc s mocí politickou, je 

historickým popřením marxistické teorie. V posledních letech se objevila tendence, aby 

průmysloví technici, kteří získali politickou prestiž svou technickou odborností, vstupovali na 

místa ředitelů, kteří dosáhli průmyslových posic na základe politického prestiže. 

Marxistická teorie nepředvídá nevyhnutelný vznik oligarchie v nové společnosti. Děje se 

tak zčásti proto, že má utopické ideje o idylických vztazích v takové společnosti, která 

způsobí, že nebude třeba žádné formy donucovací moci a zčásti proto, že ztotožňuje příliš 

absolutně hospodářskou moc s mocí soukromého vlastnictví. Tato teorie ovšem pamatuje na 

prozatímní politickou oligarchii, na „diktaturu proletariátu“. Nikde však se v marxistickém 

myšlení správně nechápe kombinace politické a hospodářské moci v rukou této oligarchie. 

Rovněž není pamatováno na to, aby její politické moci byly kladeny nějaké meze, neboť 

marxistický utopismus plodí ilusi, že konečné universální vítězství komunismu postupně 

odstraní potřebu jakékoliv formy politického donucování, a to ovšem včetně donucování 

dočasné diktatury.  

Tyto iluse jsou dokonalým ovocem pošetilosti synů světla a zjevují při všech rozdílech 

blízkou příbuznost mezi marxistickým a buržoasním universalismem. Buržoasní teorie 

majetku nemá žádné zajištění proti moci individuálního majetku. Marxistická teorie nemá 

také žádné ochrany před nadměrnou mocí těch, kteří řídí socializovaný hospodářský proces 

nebo těch, u nichž se spojuje kontrola jak hospodářského, tak politického procesu. 

I kdyby se společnost přiblížila socializaci majetku postupně a i kdyby obešla období 

revoluce a diktatury, bude stále stát před otázkou, jak socializovati majetek, aniž by tím bylo 

vytvořeno soustředění nadměrné společenské moci v rukou těch, kteří řídí jak hospodářský, 

tak politický proces. Pospolitost, která by si zachovala demokratické instituce v oboru 
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politiky, zatím co by socializovala velký průmyslový majetek, by měla tu výhodu, že si 

zachovala demokratické zábrany proti moci hospodářských ředitelů. I tak může být jejich moc 

tak veliká, že by jí mohli použít ke zřízení kontroly nad politickými institucemi. 

Důkladný rozbor těchto složitých otázek musí vyvrátiti platnost jakéhokoliv 

jednoduchého řešení problému majetku. Protože hospodářská moc, tak jako každá jiná forma 

společenské moci, je silou defensivní, pokud jo vlastněna v umírněnosti a protože je 

pokušením k nespravedlnosti, je-li dostatečně veliká, aby dodala hybnou sílu nad ostatními, 

proto by se zdálo, že by nejvyššího stupně spravedlnosti bylo dosaženo nejširším a 

nejrovnoměrnějším rozdělením majetku. Dává to prozatímní ospravedlnění liberální teorii. 

Avšak buržoasní liberalismus předpokládá přirozenou rovnováhu hospodářských sil ve 

společnosti a ta je popírána dějinnými fakty. Zůstane-li dějinný proces přísně ponechán sám 

sobě, pak buď pozřou silní slabé — a v tomto případě monopol odstraní soutěž — nebo 

soutěž vytvoří ve společnosti chaos. Anarchie soutěživosti v moderní situaci technické 

vzájemné závislosti nutí někdy společnost, aby spíše povzbuzovala než odstraňovala 

sjednocování hospodářského procesu (na př. v oboru veřejných zařízení), a zabránila táli 

konkurenčním ztrátám. Směřování k monopolům je zřejmě průvodním zjevem všeobecného 

vzrůstu vzájemné závislosti pospolitých vztahů v technické společnosti. Pokud je sjednocení 

technického procesu službou společnosti (bez ohledu na nebezpečí centralizace, která jsou v 

něm skryta), potud úsilí odstranit takové sjednocení, aby se odvrátila průvodní nebezpečí, 

bude se jevit tak nemoudrým a marným, jako bylo v minulém století obdobné úsilí rolníků, 

kteří se bránili zavedení strojů do zemědělství. Společnost musí nalézti cestu, jak naložiti s 

problémem soustředěné moci, aniž by ohrozila jednotu a výkonnost procesu. Společné 

vlastnictví moci a bohatství, které by vzešlo ze sjednoceného procesu, je rozhodně mnohem 

přijatelnější než úsilí zachovati jeho individuální povahu bez ohledu na nevyhnutelný 

historický vývoj. Přesto však je snad moudré, aby společnost obětovala něco z výkonnosti, 

zachová-li tím větší rovnováhu sil a vyhne-li se tím nadměrnému soustředění moci.  

Je to taková otázka, která nemůže býti rozřešena jednou provždy. Protichůdná nebezpečí 

anarchie a nespravedlnosti povstávající z příliš malé nebo z příliš veliké rovnováhy 

hospodářských mocí nebo z jejich příliš veliké nebo příliš malé společenské kontroly, musí 

býti promyšlena ve světle každé nové situace a technického vývoje. Otázka majetku musí 

jinými slovy býti ustavičně řešena v rámci demokratického procesu. Při pokusech o přibližná 

a předběžná řešení mohou mít význam jistá rozlišení typů majetku, aniž by proto měla 

konečnou platnost. Stojí za připomenutí, že některé formy majetku znamenají už svou 

přirozeností moc nad ostatními, zatím co jiné typy jsou v první řadě mocí k zajištění 

jednotlivce před vzrůstem ostatních nebo před rozmary života a přírody. Jiné zase představují 

v první řadě moc k tomu, aby mohl někdo plnit svoje sociální funkce. Moderní civilizace však 

dosud rozvíjela socializované procesy bez zřetele na tyto rozdíly. Dělníkovo náčiní je 

nejzřejmější formou rozšíření osobní moci. Je to pomoc k výkonu jeho povolání. Avšak 

nástroj se stal příliš velikým, aby mohl být dělníkovým majetkem. Domov je nejzřejmější 
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formou majetku zajišťujícího osobní bezpečnost. Mnohotná obydlí městských pospolitostí 

však postavila domov mimo dosah individuálního vlastnictví.  

Pozemkový majetek poskytuje jak individuální bezpečnost, tak nástroj k vykonávání 

povolání. Individuální vlastnění pozemků má proto mravní oprávnění, které dogmatičtí 

kolektivisté nikdy nechápali. A přece je instituce majitelů latifundií nejstarší formou útlaku a 

důsledky technické civilizace nepřešly kolem polního hospodářství bez účinku. Mechanizace 

směřuje k zemědělské velkovýrobě a velkovýroba směřuje ke zničení malých vlastníků, 

nenaučí-li se rozvoji dobrovolné spolupráce v používání strojů, které pracují ve velkém 

měřítku. Mnohá řešení nemohou býti vypracována abstraktně a závisí na stupni vynalézavosti, 

s jakým je čeleno novým situacím.  

I když intensita a rozšíření technické vzájemné závislosti zbavily platnosti buržoasní 

pojetí majetku a postavily logiku dějin za socializačními návrhy, není tato logika docela 

nedvojsmyslnou. Protože není žádné formy socializace majetku, která by v sobě netajila 

nějaké nebezpečí sloučení hospodářské a politické moci, bude moudrá společnost postupovat 

opatrně a bude dříve zkoušet účinek každého nového kroku, než se odváží dalších kroků. 

Jinými slovy, v demokratické společnosti je třeba ustavičné debaty o otázce majetku a 

také je třeba ustavičného přizpůsobování novému vývoji. Taková debata je možná ovšem jen 

tenkrát, existuje-li mezi jednotlivými protivnými stranami nějaký společný jmenovatel. 

Protichůdná dogmata o majetku mohou nejspíše zmizet, jestliže bude rozptýlen 

utopismus, který je jejich společným podkladem. Ve společnosti, jakou je na příklad Amerika, 

kde marxistické dogma nedosáhlo té síly, aby ohrozilo dogma buržoazní, je první podmínkou 

spravedlnosti, aby vládnoucí dogma bylo diskreditováno. Jasná fakta o majetku, která byla 

zatemněna jak liberální, tak marxistickou majetkovou teorií, jsou tato: každý majetek 

představuje moc; některé formy hospodářské moci jsou v podstatě řádnější než druhé a mají 

proto spíše obranný charakter, nicméně nelze vésti jasnou čáru mezi tím, co je řádné a co 

nezřízené; majetek není jedinou formou hospodářské moci a odstranění soukromého majetku 

proto nezaručuje vyrovnání hospodářské moci ve společnosti; nezřízená moc pokouší svého 

držitele k tomu, aby jí zneužíval, to jest, aby jí používal k vlastním účelům; hospodářské tak 

jako politické procesy vyžadují nejlepší možné rozdělení moci v zájmu spravedlnosti a 

nejlepší možné řízení této rovnováhy v zájmu pořádku. Žádná z těchto tezí neřeší kteroukoli 

specifickou otázku majetku v nějakém daném případě. Společně však staví otázku majetku do 

rámce demokratické procedury. Demokracie je totiž metodou, jak nacházeti přibližná řešení 

neřešitelných problémů. 

 

IV. Demokratická snášenlivost a skupiny uvnitř společnosti 
(část textu, str. 147 – 177) 

II. 

Bude dobře promysliti tento úkol demokratické civilizace na příkladu tří základních 

typů skupin, jimiž je život společnosti jak obohacován, tak ohrožován. Myslíme tím na 

skupinu náboženskou, etnickou a hospodářskou. Přesto, že náboženské spory nejsou 



 27

nejplodnějším zdrojem konfliktů v dnešní společnosti, je přece dobře uvažovati o otázce 

kulturního a náboženského pluralismu na prvním místě. Náboženská rozdílnost zůstává totiž 

potenciálně nejzákladnějším pramenem sporů. Náboženské ideje a tradice nemusí býti přímo 

zahrnuty v organizaci společnosti. Jsou však posledním zdrojem mravních měřítek, z nichž 

jsou odvozovány principy politické. V každém případě jak základní kameny, tak nejvyšší 

vrcholky kterékoliv kulturní stavby jsou náboženské, neboť každá soustava hodnot je nakonec 

určována poslední odpovědí, která je dávána na poslední otázku o smyslu života. Platí to i o 

kulturách, které jsou na pohled zesvětštělé; ty skrytě povyšují některou náhodnou životní 

hodnotu na poslední místo a uctívají ji tu jako boha. Nábožensko-kulturní různost se může 

státi nejmocnějším zdrojem neshod ve společnosti, a to proto, že různící se odpovědi na 

poslední otázku o smyslu života plodí odporující si odpovědi na všecky bezprostřední otázky 

mravního řádu a politické organizace. Propast mezi mohamedanismem a hinduismem je např. 

největším nebezpečím pro jednotu a svobodu Indie. Nebezpečí pro harmonii ve společnosti 

vzrůstá všude tam, kde je náboženská a kulturní rozmanitost zeměpisně lokalizována a tak 

zdůrazněna, že ustane vzájemné pronikání a vzájemný styk. 

K problému náboženské a kulturní rozmanitosti v západním světě je možno 

přistupovati ze tří základních směrů, jejichž podstatu musíme postupně zvážit. První je přístup 

náboženský (typicky znázorněný zvláště katolicismem), při němž se usiluje, aby byla 

náboženská rozdílnost přemožena a aby byla znovuzřízena původní kulturní jednota. Druhý 

přístup je přístup světský, který se snaží dosáhnouti kulturní jednoty popřením tradičních 

historických náboženství. Třetí přístup je opět náboženský a snaží se uchovati náboženskou 

životnost v rámci náboženských rozdílů. 

Katolicismus doznaně přijímá náboženskou rozdílnost v národní společnosti jen pod 

tlakem dějinného vývoje. V národech převážně katolických trvá na svém oficiálním 

postavení. V zemích převážně zesvětštěných nebo v národech protestantských se podrobuje 

politice svobodné církve ve svobodném státě, ale považuje tuto situaci za prozatímní. Z jeho 

věroučného stanoviska plyne, že pravé náboženství je známo a osvědčeno, a že je proto 

úkolem státu, aby pravé náboženství podporoval. Vyjádřeno slovy papeže Lva XIII.: „Je 

hříchem, nestará-li se stát o náboženství... nebo přijímá-li z mnoha náboženských forem onu, 

která se hodí jeho libovůli, neboť jsme naprosto povinni uctívati Boha takovým způsobem, 

který on zjevil jako svoji vůli.“ Podle katolického učení „není žádný stát oprávněn 

podporovati blud nebo poskytovati bludu totéž uznání, jako pravdě“. Samozřejmě je pravda 

vtělena v katolické víře. Toto stanovisko je zřejmě v rozporu s předpoklady svobodné 

společnosti. Otcové John A. Ryan a Francis J. Boland varují katolíky před bludem popírati 

nebo zatemňovati sílu tohoto učení proto, aby byly uchlácholeny obavy nekatolických 

demokratů. Domnívají se, že by bylo lepší politikou, kdyby bylo upozorňováno na skutečnost, 

že si katolicismus nežádá práva potlačovati odchylné náboženství, jestliže má sám v některém 

národě pouhou většinu. Musí míti zdrcující většinu, takže potlačování odchylek neohrozí 

veřejný mír. Ryan a Boland prohlašují, že tato podmínka odkazuje použitelnost katolické 

politiky do takové vzdálenosti, jde-li o národ, v němž náboženská kultura se rozrůznila, že 
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žádný praktický člověk se tím nedá vyrušovat ve svém klidu mysli. Jinak řečeno, tito katoličtí 

učitelé připouštějí, že oficiální katolická politika se stala neupotřebitelnou v situaci každého 

moderního národa, v němž se náboženská různost vyvinula do té míry, že není možno v 

dohledné době dosáhnouti náboženské uniformity. Je však významné, že tato politika je stále 

držena přes svou praktickou neupotřebitelnost. Odhaluje to propast mezi předpoklady 

svobodné společnosti a strohým autoritářstvím katolického náboženství.  

Moderní sekularisté a někteří protestanté považují toto katolické stanovisko za naprosto 

nesmyslné. Ačkoliv katolická odpověď na tento problém je v základním rozporu s 

demokratickou společností, dodávají jí určitého stupně přijatelnosti nedostatky světského 

přístupu k problému náboženské rozmanitosti. 

Přesto je nezbytné, abychom uvážili podstatu světského přístupu dříve, než budeme 

myslit na jeho nedostatky. Moderní národní pospolitosti někdy dávají přednost zesvětštěnému 

státu, aniž by si přály zesvětštěné společnosti, protože se domnívají, že jen takový stát může 

některému náboženství zabránit, aby se mu dostalo oficiálního statutu. Takové bylo na příklad 

stanovisko Rogera Williamse, který byl sám zbožným sektářským křesťanem a jehož teorie 

snášenlivosti byly spolu s teoriemi Tomáše Jeffersona nejvlivnější v určování amerických 

nauk o náboženské svobodě. Někdy byl zesvětštěný stát výrazem zesvětštěné kultury. Tak 

tomu bylo ve Francii osmnáctého století. Americké teorie náboženské snášenlivosti stojí kdesi 

uprostřed mezi teoriemi francouzskými, které ztělesňují názory zesvětštěné kultury a mezi 

teoriemi anglickými, v nichž bylo náboženské svobody dosaženo za předpokladů náboženské 

kultury. Všecky moderní národy arci značně zesvětštěly. V Americe byl původním vzorkem 

světský stát, podporovaný sektářským (velmi rozděleným) křesťanstvím. Dnes je vzorkem 

společnost zčásti zesvětštěná, podporující náboženskou snášenlivost, a to zčásti proto, že 

nepřikládá velkého významu náboženským přesvědčením, která vytvářejí náboženské rozdíly 

ve společnosti. 

Čistý sekularismus považuje náboženskou oddanost za zastaralou formu kultury, která 

postupně zmizí s všeobecným rozšířením osvícené dobré vůle. Těší se na kulturní sjednocení 

společnosti na základě „společné víry" ztělesněné v charakteristických krédech buržoasního 

liberalismu. Je třeba připustiti, že by snášenlivosti v náboženství pravděpodobně nemohlo být 

dosaženo v žádné moderní demokratické společnosti, kdyby nebyl nastal podstatný úpadek 

tradiční náboženské věrnosti. Gilbert Chesterton má docela pravdu, říká-li, že snášenlivost je 

ctností lidí, kteří ničemu nevěří. Existuje ideální možnost, že se lidé budou držeti konečných 

náboženských přesvědčení, zachovávajíce dostatečnou míru pokory, potřebné k přátelskému 

spolužití s těmi, kteří mají opačné přesvědčení. Náboženská pokora je však daleko řidším 

zjevem než náboženská lhostejnost. Moderní demokratická snášenlivost byla tedy umožněna 

zčásti proto, že buržoasní kultura vytvořila ducha lhostejnosti k nejcharakterističtějším 

přesvědčením historických forem náboženské víry. Zůstává ovšem otázkou, zdali je možno 

udržeti zdraví některé kultury na základě tak mělké jednoty.  

Faktem je, že teorie demokratické snášenlivosti, jež ukládá prozatímní svobodu všem 

náboženstvím v naději, že buržoasní myšlenkové podnebí postupně rozptýlí všecka 



 29

náboženská přesvědčení, vyjímaje jejich zesvětštělá buržoasní vydání, je typickým ovocem 

ilusí moderních „synů světla". Očekávají, že moderní společnost dosáhne podstatné 

uniformity společným přesvědčením „lidí dobré vůle“, kteří byli osvíceni moderním 

liberálním vzděláním. Tato víra nedovede oceniti nekonečnou rozmanitost kulturních a 

náboženských přesvědčení, vyrůstajících z proměnlivých dějinných situací. Nechápe věčnou 

sílu osobitosti v lidské kultuře. Nejdojemnější pohled na buržoasní víru poskytuje skutečnost, 

že považuje své charakteristické perspektivy a názory za universálně platné a použitelné právě 

v tom dějinném okamžiku, kdy byly odhaleny jako zvláštní názory určité třídy, která kvetla v 

určité situaci západní společnosti. 

Buržoasní kultura, která doufala, že sjednotí nejenom západní společnost, ale nakonec i 

celou lidskou kulturu, se projevuje ve dvou obměnách, z nichž každá má své zvláštní nesnáze 

v řešení problému rozličnosti konečných náboženských přesvědčení. V jedné ze svých forem 

je buržoasní sekularismus sám o sobě zakuklenou formou náboženství. Ve druhé (a mnohem 

rafinovanější) své formě představuje skeptické povědomí o relativitě všech výhledů a o 

konečnosti všeho lidského poznání. Ve své naivnější formě je sekularismus skrytým 

náboženstvím, které věří, že zná poslední odpovědi na poslední otázky života. Jeho 

nejhlubším přesvědčením je víra, že dějinný proces má sám v sobě vykupitelský charakter a 

že zaručuje jak smysl života, tak jeho naplnění. Krátce řečeno, věří v pokrok. V dějinách jest 

skutečně pokrok v tom smyslu, že jsme ustavičně stavěni před širší odpovědnost a širší úkoly. 

Moderní dějiny jsou však takřka dokonalým vyvrácením moderní víry ve vykupitelský 

charakter dějin. Dějiny jsou tvůrčí, nejsou však vykupitelské. Dobytí přírody, od něhož si 

buržoasní myšlení tolik slibovalo, život nejen obohacuje, ale také ohrožuje. Vzrůst intensity a 

rozsahu společenské soudržnosti společnost rozšiřuje, současně však také zhoršuje sociální 

konflikt. Buržoasní náhražka za náboženství je, jinými slovy řečeno, smutná záležitost. 

Moderní sekularismus se někdy vyjadřuje mnohem skromnějšími náboženskými pojmy. 

Tvrdí, že cílem života je vytvoření demokratické společnosti. V té míře, v níž je část smyslu 

života vytvořena a naplněna v společenských vztazích člověka, je tato zesvětštěná víra 

alespoň poloviční pravdou. Je však také polovičním omylem, protože neuznává, že člověk má 

schopnost a potřebu přesahovati každý sociální a politický proces, do něhož je zapleten a ptáti 

se po konečných otázkách o smyslu života, po otázkách, pro něž není odpovědi v částečných 

splněních a zmarech dějinného procesu. Učiniti demokratickou společnost posledním 

smyslem lidské existence je jenom méně zvrácené vydání nacistického kréda. Je proto méně 

zvrácené, že demokratická společnost připouští kritiku svého života a své mravní osobnosti. 

Je tedy chráněna před tím, aby se stala úplně modlářskou. Je to nicméně nebezpečné krédo, 

protože není společnosti, ani demokratické společnosti, která by byla dostatečně veliká nebo 

dobrá, aby ze sebe učinila konečný cíl lidské existence. 

Ve své rafinovanější formě představuje sekularismus formu skepse, která je si vědoma 

relativity všech lidských perspektiv. V této formě stojí na okraji propasti mravního nihilismu 

a ohrožuje celý život pocitem nesmyslnosti. Vytváří tak duchovní prázdnotu, do níž snadno 

vnikají všecka démonická náboženství. Evropské kontinentální odrůdy sekularismu celkem 
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přijaly tuto rafinovanější formu. Americký sekularismus byl naivnější a proto celkem méně 

nebezpečný. Sociální a politické životní problémy vypadaly v Americe do té míry řešitelněji, 

že tento národ byl mnohem náchylnější k ilusi o vykupitelské moci dějin. Na druhé straně byl 

život na evropské pevnině příliš tragický, než aby připustil rozkvět těchto sentimentalit. 

Jakmile se proto roztratil smysl pro tragický význam života, jak byl vykládán vírou 

křesťanskou, uvolnila se cesta pro čirou beznaděj. A protože nikdo nemůže v beznaději žít, 

naplnil se prázdný prostor primitivním a démonickým náboženstvím nacismu a výstředního 

nacionalismu. V Americe se buržoasní názory ještě nesetkaly s posledními otázkami, ani 

nebyly konfrontovány s nedostatečností svých vlastních kréd. Proto se v Americe zesvětštění 

kultury stále ještě zdá dostatečnou odpovědí jak na poslední otázky o smyslu života, tak na 

bezprostřední problém jednoty a harmonie naší společnosti. 

Existuje náboženské řešení problému náboženské rozdílnosti. Toto řešení umožňuje 

náboženskou a kulturní rozdílnost za předpokladů svobodné společnosti, aniž by při tom byly 

zničeny náboženské hlubiny kultury. Toto řešení vyžaduje opravdu vysoké formy 

náboženského závazku. Vyžaduje, aby každé náboženství či každá, podoba jedné víry 

usilovaly zvěstovati své nejvyšší názory, zachovávajíce při tom pokorné a kajícné uznání 

skutečnosti, že všecka skutečná vyjádření náboženské víry jsou podrobena historické 

nahodilosti a relativitě. Takové poznání vytváří ducha snášenlivosti a působí, že každé 

náboženské nebo kulturní hnutí zaváhá požadovati oficiální platnost pro svou náboženskou 

formu nebo vymáhati oficiální monopol pro svůj kult.  

Náboženská pokora je v dokonalém souhlasu s předpoklady demokratické společnosti. 

Hluboké náboženství musí rozeznati rozdíl mezi božským majestátem a lidskou stvořeností, 

mezi bezpodmínečným charakterem všeho Božího a mezi podmíněným charakterem všeho 

lidského podnikání. Podle křesťanské víry je pýcha, která se snaží skrývati podmíněný a 

konečný charakter všeho lidského úsilí, sama kvintesencí hříchu. Náboženská víra by proto 

měla býti stálým zdrojem pokory. Měla by totiž povzbuzovati lidi, aby zmírňovali svou 

přirozenou pýchu a aby dosahovali nějakého slušného vědomí relativity svých vlastních 

formulací i té nejposlednější pravdy. Měla by je učiti, že jejich náboženství je nejpravdivější, 

jestliže uznává prvek omylu a hříchu, konečnosti a nahodilosti, který se vloudí do formulace i 

té nejvznešenější pravdy.  

Historicky je nejvyšší forma demokratické snášenlivosti založena na těchto opravdu 

náboženských průhledech. Skutečný základ anglosaské snášenlivosti záleží v náboženské 

zkušenosti Anglie sedmnáctého století. Za náboženských sporů Cromwellovy doby byli 

náboženští fanatikové, kteří se velmi horlivě snažili zajistit náboženský monopol pro svou 

zvláštní podobu křesťanské víry. Byli tenkrát také sekularisté, kteří doufali v toleranci, k níž 

dojde úpadkem náboženství. Vítězství snášenlivosti však bylo ve skutečnosti dobyto 

rozličnými skupinami křesťanů, mezi nimiž byli Independenti a „Levellers“ („nezávislí“ a 

„rovnostáři“), některé typy umírněných anglikánů zasažených renesančně humanistickými 

názory a někteří jednotlivci v ostatních sektářských skupinách. Tento názor byl vysloven ve 

spisech Johna Miltona: Areopagitica a Johna Saltmarshe: Smoke in the Temple (Dým v 
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chrámu). Druhý z nich dokonale vyslovuje náboženskou pokoru, která musí býti základem 

náboženské demokracie. Prohlašuje: „Neosobujme si jeden vůči druhému žádnou moc 

neomylnosti..., neboť to, co přesvědčuje druhého, je pro mne stejně temné, jako je pro něho 

to, co přesvědčuje mne..., dokud nás Bůh oba neosvítí, abychom rozlišovali stejně.“ 

Dosáhnouti společenské harmonie na základe sekularismu znamená obětovati 

náboženskou hloubku jako cenu za snesitelnou společenskou shodu. Je to nebezpečná oběť. 

Náboženští věřící, kteří sekularismus kritizují, by však učinili dobře, kdyby uznali, že to 

někdy byla nezbytná oběť. Fanatismus různých náboženství a rozličných versí téhož 

náboženství často znemožnil v moderním demokratickém státě každé jiné řešení. V Britanii 

bylo dědictví sedmnáctého století natolik živé, aby tomuto národu umožnilo dosáhnouti 

náboženské svobody bez takového zesvětštění kultury, k jakému došlo ve Francii a v 

Americe. K tomuto výsledku přispěla Britanii i skutečnost, že tu náboženská rozmanitost 

nebyla tak výrazná jako v jiných národech. Základní náboženská stejnorodost v Britanii, která 

je ve Skotsku vyjádřena převládající presbyterní podobou křesťanské víry a v Anglii 

anglikanismem, je však převládajícím skupinám také pokušením k některým neoficiálním 

formám mravní osobivosti, které jsou v Americe neznámy. 

Dosáhnouti náboženské snášenlivosti, založené na nábožensky inspirované pokoře a na 

lásce, je vždy velmi nesnadné. Vyžaduje to, aby náboženská přesvědčení byla hájena upřímně 

a oddaně, při tom však aby byla pokorně uznávána všecka hříšná a časná porušení těchto 

přesvědčení, jakož i aby bylo ochotně oceňováno všecko skutečné ovoce jiných věr. Všude, 

kde nejsou náboženské skupiny ve společnosti schopny takové pokory a lásky, všude tam 

bude národní pospolitost nucena zachraňovati jednotu bud' zesvětštěním nebo autoritářstvím. 

 

III. 

Moderní národy se po etnické stránce staly značně různorodými přesto, že všecky národy 

mají jádro etnicky stejnorodé. Zvláště v americkém životě je kmenový pluralismus velmi 

výrazný, protože jsme byli zalidněni evropskými národy. Skutečnost, že rasové sebevědomí 

mělo v širokém rozpětí amerického života tendenci se ztrácet a že americký „tavící kotel“ 

skutečně svařil kmenové skupiny, které v Evropě zůstávaly ve sváru a spojil je v jednotnou 

sloučeninu, tato skutečnost jenom podtrhla charakteristické universalistické iluze liberálních 

„synů světla“. Považovali jsme rasové předsudky za známky barbarství, které je postupně 

přemáháno osvícenou výchovou. V každém případě jsme měli za jisté, že v našem národě 

dojde k rasovému sloučení a byli jsme nakloněni vyvozovati z této skutečnosti nejsmělejší 

universalistické závěry. Domnívali jsme se, že se moderní dějiny mohou státi procesem 

všeobecné asimilace jednotlivých ras. Naši antropologové správně trvali na tom, že není 

žádných biologických kořenů rasové nerovnosti a vyvozovali z této skutečnosti nesprávný 

názor, že rasové předsudky jsou jednou z forem nevědomosti, která může býti postupem času 

osvětou odstraněna.  

Rasový předsudek je skutečně jednou z forem nerozumu. Není však tak svéhlavý, jak se 

domnívají někteří moderní universalisté. Rasový předsudek a pohrdání druhou skupinou jsou 
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nevyhnutelným průvodním zjevem rasové pýchy. A rasová pýcha je nevyhnutelným 

průvodním zjevem etnické vůle k životu. Kdekoliv je život kolektivně scelen, zplodí 

kolektivní i individuální pud sebezáchovy. Avšak podobně, jako jsme si všimli při úvaze o 

životě individuálním, lidský život není nikdy spokojen jenom s fysickou sebezáchovou. V 

každém lidském pudu sebezáchovy jsou duchovní prvky; a porušením těchto prvků jsou 

pýcha a vůle k moci. Je to hlubší a universálnější porušení než chápe naše liberální kultura. 

Když jeden náš chytrý válečný korespondent nedávno podával zprávu o životě amerických 

vojáků v Africe, mluvil o údivu průměrného amerického vojína nad neschopností domorodců 

rozuměti anglicky a o jeho hněvu, když odmítali rozumět i tenkrát, hovořil-li hlasitěji. 

Přirozená náklonnost považovati cizí jazyk za hatmatilku a sklon vnucovat porozumění 

vlastní řeči zvýšením hlasu, je pathetickým a pravdivým vyjádřením lidské neschopnosti 

chápati svou vlastní ohraničenost a dosáhnouti plného vědomí o zvláštní a jedinečné povaze 

svých vlastních způsobů života. Tu je kořen jeho pýchy a jeho sklonu činiti z vlastních 

pravidel poslední normy bytí a odsuzovati druhé, protože se s nimi neztotožňují. 

Tato nerozumnost věčně ohrožuje vztahy mezi skupinami a činí třenice mezi nimi 

nevyhnutelným průvodním zjevem skupinové existence. I tenkrát, když americký liberalismus 

předpokládal hladkou harmonii mezi etnickými skupinami a jejich konečnou asimilaci v 

jediné rasové jednotě, vedl veřejný nátlak k zákonodárství, které dávalo v naší 

přistěhovalecké politice přednost severoevropským skupinám. Bylo tím dokázáno, že na 

rozdíl od našeho předstírání je naše skutečné přesvědčení takové, že americká sloučenina 

nemá obsahovati příliš velikou míru latinských a slovanských složek. Naše stanovisko k 

černochům je ještě v mnohem větším rozporu s našimi prohlášeními. Skutečným zločinem 

kterékoliv minoritní skupiny je to, že se odlišuje od převládajícího typu. Obvinění namířená 

proti těmto skupinám jsou většinou jenom dodatečným zdůvodněním předsudků, které jsou 

vyvolány touto rozdílností. Osobitým proviněním černochů je, že se příliš jasně odlišují od 

typu. Jsou černí. Mají svoje vlastní charakteristické ctnosti a slabosti právě tak, jako je mají 

ostatní kmenové skupiny. Rasové předsudky však většině znemožňují velkodušně uznati 

ctnosti a schopnosti menšiny (na př. černošské umělecké nadání), nebo omluviti jejich 

křehkosti jakožto slabosti velmi podobné těm, jimž je podrobena vládnoucí skupina nebo 

jakožto slabosti odlišné jen druhem, nikoli stupněm od chyb většiny. 

Židovský případ je v moderní demokratické společnosti stejně nesnadným problémem. Je 

třeba připustiti, že buržoasní liberalismus osvobodil židovský život od omezení středověkého 

ghetta. Vytvořením neosobní společnosti, v níž se staly peněžní a úvěrové vztahy mnohem 

důležitějšími než organické svazky, položil buržoasní liberalismus základy etnickému 

pluralismu. Ale ukázala se klamnou naděje, že se svobody vzešlé z této situace dají rozšiřovat 

do nekonečna. Fašistické šílenství a zloba zajisté posílily antisemitismus a semeni rozsetému 

nacismem musíme zajisté přičísti některé odporné plody rasových předsudků, které byly 

nedávno sklízeny v demokratickém světě, ale byli bychom úplně slepí, kdybychom všecko 

toto zlo přičítali jedině této zvláštní příčině. Nacisté rasovou pýchu zdůraznili, ale nevytvořili 

ji. Demokratické ideály této pýše odporují, ale patří mezi iluse idealistických synů světla, 
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jestliže si někdo představuje, že můžeme zlo odstranit jenom vyznáváním ideálů. Ideál 

rasového bratrství je „zákon Boží“, ve kterém máme libost „podle vnitřního člověka“, avšak 

rasová pýcha je „zákonem údů našich odporující zákonu mysli naší“.  

Rasoví tupověrci vznášejí proti židovské menšině všecka možná obvinění. Tato obvinění 

jsou však jen rozumovým vyjádřením hlubšího předsudku. Skutečný hřích Židů je dvojí. Židé 

jsou především národem rozptýleným mezi národy a nemohou si proto dopřát, aby byli 

naprosto asimilováni uvnitř národů, neboť by to znamenalo obětování jejich etnické existence. 

Za druhé jsou skupinou, která nás uráží tím, že se odlišuje dvojím způsobem od 

převládajícího typu: etnicky a kulturně. Je zbytečné spekulovati o tom, zda je první zdroj 

antisemitismu rasový či náboženský. Moc předsudku povstala z oné dvojí odlišnosti. Kdyby 

byli Židé jen skupinou náboženskou a ne etnickou, jak někteří z nich o sobě prohlašují, pak by 

proti sobě podnítili některé předsudky svou kulturní jedinečností. Kdyby byli jenom 

jedinečnou etnickou skupinou, která by byla téhož náboženského vyznání jako většina, pak by 

proti nim také povstal předsudek. V obou případech by však byl předsudek umírněnější. Ve 

skutečnosti jsou etnickou skupinou s universalistickým náboženským vyznáním, které 

přesahuje hodnoty jediného národa, jehož jsou však nuceni používati jako nástroje k 

zachování života uprostřed cizího světa.  

Není jednoduchého řešení tak složitého problému. Žádná demokratická společnost si 

nemůže dovolit kapitulovat před pýchou dominujících skupin. Výsledkem takových 

„smiřovaček" by byla primitivní stejnorodost nacismu. Na druhé straně je bláhové považovati 

rasovou pýchu za pouhý zbytek barbarství, je-li ve skutečnosti věčným zdrojem sporů v 

lidském životě. Demokratická společnost musí užíti všech důmyslů výchovy a všech 

náboženských zdrojů k ocenění všech ctností a dobrých snah, které odlišují menšinu od 

většinového typu a podporovati v životě většiny pokoru a lásku. Musí usilovati o zřízení 

vzájemného styku mezi jednotlivými skupinami a zabrániti prohloubení předsudků, které by 

nastalo oddělováním. Musí odkrývati všecka zvláštní nebezpečí pro spravedlivý úsudek, která 

se projevují ve vztazích mezi jednotlivými skupinami. Jinak řečeno, demokratická společnost 

musí hledati okamžitá řešení tohoto problému předem nevymezitelným tvůrčím, odvážným 

úsilím. Řešení však budou více, nikoli méně tvůrčí, jestliže demokratičtí idealisté porozumí 

hloubce problému, se kterým mají co činit.  

Bez tohoto porozumění bude scházet pokora nezbytná k uskutečnění demokratické dobré 

vůle. Pošetilí synové světla se vždycky snaží zmírniti rasové předsudky pouhým obhajováním 

menšinových skupin a dokazováním, že nejsou tak zlé, jak to tvrdí jejich pomlouvači. Tento 

postup udržuje pyšnou ilusi většiny, že její „smýšlení“ je konečným soudním tribunálem, před 

který musí býti předvedeny všecky národy a všichni lidé. Více by posloužilo, kdybychom 

začali s pravdivějším předpokladem, že není nepředpojatého smýšlení a že není úsudku, který 

by nebyl alespoň částečně pokažen pýchou. Tento předpoklad se musí týkat i smýšlení a 

úsudku čistých idealistů, kteří si představují, že jsou prosti všech předsudků, ale jimž se často 

stane, že skrytý předsudek vyjádří svou dobrotivou blahosklonností. 
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Na základě takového předpokladu bychom mohli bez předchozího vymezení pracovati na 

mnoha okamžitých řešeních problému etnického pluralismu. Naše vědomí, že není úplného 

rozřešení tohoto problému, by nás uchránilo toho, abychom přestali na nějakém okamžitém a 

předběžném řešení s ilusí, že jde o řešení konečné. 

 

IV. 

Uvažovali jsme o několika stránkách třídního boje v moderní společnosti při svém 

rozboru srážejících se stanovisek středních a průmyslových tříd vůči majetku. V moderní 

průmyslové společnosti jsou třídy mnohem složitější a dynamičtější než byly třídy staršího 

agrárního řádu. Zájmy různých tříd nejsou tak naprosto protichůdné, jak to tvrdívá marxismus 

a třídy nemohou také býti redukovány jen na dvě, jak marxismus věří. Zemědělské skupiny v 

průmyslové společnosti nejsou ani kapitalistické ani proletářské a je marné i nebezpečné nutit 

je, aby si vybraly jednu z těchto dvou třídních pozic. Střední třída se nadto neobyčejně 

rozmnožila. Politické a hospodářské stanovisko malé skupinky na špici je beze vší pochyby v 

první řadě vedeno jeho vlastnictvím hospodářské moci. Je tu také skupina ředitelů a 

odborníků, kteří třímají moc pro odbornou znalost, s jakou zacházejí s hospodářským 

procesem, aniž by při tom měli nějakou větší moc vlastnickou. Dále je tu třída „svobodných 

povolání“, která má postavení poměrně nezávislé na ideologických zápasech mezi majiteli a 

dělníky. Konečně je tu nižší střední třída malých obchodníků a zaměstnanců, která je mnohem 

větší a mnohem houževnatěji se uhájila, než to marxismus pokládal za možné. Politicky je to 

celkem neschopná třída; přesto dokázali fašističtí demagogové ukovati strach a hněv této třídy 

v positivní a démonickou politickou sílu.  

Třídy průmyslových dělníků se nadto snadno dělí v odborné a neodborné nebo v 

zaměstnané a nezaměstnané dělníky. V Americe způsobilo ono první dělení roztržku mezi 

Americkou federací práce a mezi Kongresem průmyslových organizací. První z nich 

vyjadřuje konservativní politická stanoviska, mezi nimiž je zahrnuta i dojemná oddanost 

„svobodnému podnikání", což dodává jejím prohlášením tónu, který je nápadně podobný 

prohlášením Národního svazu továrníků. 

Přesto marxistický obraz třídního boje mezi majetnými a nemajetnými částečně odpovídá 

skutečnosti. Nejdynamičtější a nejostřeji vyhraněné třídní síly jsou totiž ty, jejichž stanoviska 

jsou určována buď majetkem nebo nemajetností. Tento obraz je však také částečně falešný, 

neboť nečiní po právu nekonečné složitosti a poměrné pohyblivosti třídní struktury v 

demokracii. Mnohotvárný charakter třídní struktury v moderních průmyslových 

společnostech je velmi závažným zdrojem stálého zdraví demokratického státu. Různé třídy, 

které jsou v prostředkující posici mezi dvěma extrémy, brání třídnímu konfliktu, aby nabyl 

naprosto kritických rozměrů. Tak použily zdravější moderní demokracie politické síly 

vycházející z hlasovacího práva chudých k omezení hospodářské moci majetných tříd. 

Složitost třídní struktury může na druhé straně způsobiti zmatek sil, který může znehybnit 

vládu stojící uprostřed víru třídních sil, nemá-li žádná skupina dost síly, aby se hnula kladným 
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směrem a mají-li všecky dost síly zabránit positivní akci. Taková byla v jistém smyslu 

situace, která zničila parlamentní vládu v Německu.  

Demokracie tedy může býti zničena zmatením třídních sil stejně tak jako občanskou 

válkou, v níž jsou proti sobě poštvány extremní třídy, které strhnou prostředkující třídy do 

svého silového pole. Ideální možnost jest, aby debata mezi třídami nekončila ve slepé uličce, 

která znemožňuje postupnou spravedlnost, nýbrž aby postupně pohnula politickými 

institucemi společnosti, tak aby se přizpůsobily proměnlivým hospodářským potřebám a 

neměnným požadavkům vyšší spravedlnosti.  

Ani v takové moderní demokracii, která ještě není třídním zápasem zničena tak, jako byly 

zničeny Německo a Francie, není nikterak jisté, že demokracie bude schopna dosáhnouti dvou 

základních požadavků pro růst a vývoj v rámci svobody. Prvním požadavkem je, aby byla 

nějaká rovnováha mezi třídními silami. Druhým požadavkem je, že se tato rovnováha nesmí 

státi statickou, nýbrž že musí býti podrobena přesunům sil, které odpovídají vývoji 

hospodářské a sociální situace. 

Tyto dva požadavky mohou býti splněny jedině tenkrát, jestliže zastánci různých 

politických teorií mají slušné a pokorné uznání pro skutečnost, že jejich teorie jsou zčásti 

vždycky jen rozumovým odůvodněním jejich vlastních zájmů. Taková konservativní třída, 

která činí ze „svobodného podnikání" svrchovaný zájem společnosti a taková radikální třída, 

která považuje mylně jakési okamžité řešení hospodářského problému za poslední rozřešení 

všech životních otázek, jsou pro mír společnosti a pro zachování demokracie stejně 

nebezpečné. Je tragickou skutečností, že občanská válka, která hrozí demokratickým 

společnostem, byla vytvořena dvěma školami pošetilých synů světla. Žádná z nich 

nerozpoznala, že okázalé universální společenské ideály jsou narušeny partikulárními zájmy. 

Buržoasní idealismus si celkem vůbec neuvědomoval porušenost svého vlastního třídního 

zájmu a liboval si v tom, že své perspektivy považoval za nejvyšší a poslední. Marxismus 

porozuměl třídní porušenosti v buržoasních perspektivách. Ale jeho teorie ideologií nebyla 

dosti hluboká, aby odhalila skutečnost, že průmyslový dělník má svůj zvláštní a jedinečný 

přístup k sociálním otázkám, který nebude moci býti ostatními skupinami (na př. 

zemědělskou) právem uznán za konečný a správný. Tento omyl je samým základem 

marxistického fanatismu a absolutismu a ohrožuje demokratický proces.  

Debata mezi těmi, kdo vidí nezbytnost svobody a těmi, kteří si přejí více sociální 

kontroly ve společnosti, není pouhým ideologickým konfliktem a odporující si protivníci tu 

jenom nevyjadřují rozumově své třídní zájmy. Je tu skutečný problém, a to znamená, že obě 

posice nejsou stejně falešné nebo stejně správné. Poněvadž však svoboda a pospolitost jsou 

částečně protikladnými a částečně doplňkovými hodnotami v lidském životě, není žádného 

dokonalého řešení vzájemného vztahu těchto dvou hodnot. To znamená, že debata o tom, jak 

veliká nebo jak malá částka hospodářského procesu by měla býti podrobena politické 

kontrole, je debatou, která nebude nikdy ukončena. 

Na druhé straně je v debatě vždycky obsažen „ideologický" prvek. Ti, kteří mají velikou 

moc a kteří by si ji rádi uchovali, přejí si sociální situace, ve kterých by zůstala zachována 



 36

„individuální iniciativa". Ti však, kteří jsou zvláště vystaveni nebezpečím vzájemně velmi 

závislého průmyslového procesu a kteří se periodicky stávají obětmi jeho poruch a špatného 

uspořádání, přejí si přirozeně „sociální bezpečnosti" jako předního cíle společnosti.  

Je zajímavé pozorovat, že zachování demokratické vzájemnosti mezi třídními skupinami 

v posledu záleží na téže vlastnosti náboženské pokory, která je základním předpokladem 

etnického a kulturního pluralismu v demokracii. Náboženští idealisté obyčejně trvají na tom, 

že základním příspěvkem náboženství demokratickému životu je pěstování mravního 

idealismu, který vštěpuje člověku větší zájem o druhého než o sebe sama. Toto však je jen 

část přínosu, jejž může poskytnout hluboké náboženství. Důslední sobci by arci jistě zničili 

jakýkoliv demokratický proces, protože ten vyžaduje slušné pochopení pro potřeby druhých. 

Avšak některá z největších nebezpečí demokracie povstávají z fanatismu mravních idealistů, 

kteří si neuvědomují, že ideály jimi vyznávané jsou porušeny jejich vlastním sobectvím. 

Demokracie proto vyžaduje něčeho více než jen náboženské oddanosti mravním ideálům. 

Vyžaduje náboženské pokory. Každá absolutní oddanost relativním politickým cílům (a 

všecky politické cíle jsou relativní) je hrozbou společenskému míru. Náboženská pokora však 

není prostým mravním nebo politickým výkonem. Pramení jenom z hloubek takového 

náboženství, které staví jednotlivce před svrchovanější majestát a čistotu, než jsou všecky 

lidské majestáty a hodnoty. Tento majestát jej nutí k vyznání: „Proč mne nazýváš dobrým? 

Žádný není dobrý, jedině Bůh.“ 

Skutečným styčným bodem mezi demokracií a hlubokým náboženstvím je duch pokory, 

jehož demokracie potřebuje a jenž musí býti jedním z plodů náboženství. Demokratický život 

vyžaduje ducha snášenlivé spolupráce mezi jednotlivci a skupinami. Toho nemůže býti 

dosaženo ani mravními cyniky, kteří neznají zákona, mimo svůj vlastní zájem, ani mravními 

idealisty, kteří uznávají zákon, ale neuvědomují si porušenost, která vniká i do prohlášení těch 

nejnestranějších idealistů. Demokracie může býti ohrožena z venku silami barbarství a 

cynickým krédem. Její vnitřní nebezpečí však vězí v konfliktu různých škol a odrůd idealistů, 

které vyznávají rozličné ideály, ale dávají najevo společné přesvědčení, že jejich vlastní 

ideály jsou dokonalé. 

 

V. Světová pospolitost 
(text již není dnes aktuální) 

 


