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O OMYLECH KLASICKÉHO
LIBERALISMU A BUDOUCNOSTI
SVOBODY
Hans-Hermann Hoppe*
I.
lasický liberalismus se nachází v úpadku po více než jedno století. Od druhé poloviny 19. století je ve Spojených
státech a také v západní Evropě veřejná politika stále více
utvářena myšlenkami socialistickými. 20. století může být ve
skutečnosti označeno za století socialismu par excellence: století komunismu, fašismu, nacionálního socialismu a v největším měřítku za století sociální demokracie (moderního
amerického liberalismu a neokonzervatismu).1

K

*

1

Hans-Hermann Hoppe (www.HansHoppe.com) je profesorem ekonomie na University of Nevada,
Las Vegas, USA, šéfredaktorem časopisu Journal of Libertarian Studies a autorem řady knih a článků. Jeho poslední a nejúspěšnější kniha nese název Democracy: God That Failed (Transaction, 2001).
Pojem liberalismu je v textu chápán ve svém původním či klasickém významu tak, jak jej definoval
například jeho hlavní představitel ve 20. století Ludwig von Mises ve své knize z roku 1927 Liberalismus (Liberální institut, 1998) na str. 28: „Program liberalismu ve shrnutí do jediného slova by tedy měl znít – vlastnictví, což znamená: soukromé vlastnictví výrobních prostředků (neboť pro spotřební statky je soukromé vlastnictví samozřejmostí a není popíráno ani socialisty, ani komunisty).
Všechny ostatní požadavky liberalismu vyplývají z tohoto základního požadavku.” Oproti tomu
moderní americký „liberalismus” má téměř opačný význam, který můžeme vystopovat již u Johna
Stuarta Milla v jeho slavné knize z roku 1859 On Liberty, kterou lze označit za zdroj moderního
umírněného, sociálnědemokratického socialismu. Jak píše Mises (ibid. str. 153), Mill „sklouzává pomalu k socialismu a je původcem bezmyšlenkovitého směšování liberálních a socialistických idejí,
což vedlo k porážce anglického liberalismu a k otřesení blahobytu anglického lidu. ...Bez důkladného studia Milla není možné porozumět dějinám posledních dvou generací. [1927!]. Neboť Mill je
velkým advokátem socialismu: všechny argumenty, jež by se daly uplatnit ve prospěch socialismu,
vypracoval s láskyplnou pečlivostí. Vedle Milla mají všichni ostatní socialističtí spisovatelé – také
Marx, Engels a Lassalle – sotva nějaký význam.” Podrobnou a zdrcující kritiku Johna Stuarta Milla
z liberálně-libertariánské pozice lze nalézt v Rothbard, Murray: Classical Economics: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Edward Elgar, 1995, sv. 2, kap. 8.
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Nejednalo se však o nepřetržitý úpadek. Věci se z liberálního pohledu nevyvíjely k horšímu neustále. Najdeme také
nadějná období. Například po druhé světové válce došlo
v západním Německu a v Itálii k výrazné liberalizaci v porovnání s obdobím nacionálního socialismu a fašismu a podobný vývoj potkal i bývalý Sovětský svaz a země střední
Evropy po pádu komunismu na sklonku 80. let. Přestože liberálové tento vývoj vítali, nejednalo se o žádnou renesanci
liberalismu. Poválečná liberalizace v Německu a Itálii, stejně
jako současná liberalizace v postkomunistické východní Evropě, byly výsledkem externích a náhodných událostí: vojenské porážky a naprostého hospodářského rozkladu. Jednalo se vždy o liberalizaci v důsledku rozkladu starého
systému. Automaticky vždy následovalo přijetí jednoho typu socialismu: sociální demokracie, jejímž příkladem jsou
také Spojené státy jako jediná přežívající (zatím ještě vojensky neporažená a hospodářsky nezkrachovalá) mocnost.
I když tedy liberálové zažili několik světlých období, následné nahrazení liberalismu socialismem bylo úplné. Vítězství socialistů bylo tak úplné, že dnes na počátku 21. století
někteří neokonzervativci začali vítězně oznamovat světu, že
nastal „Konec dějin“ a došlo k příchodu „Posledního člověka“, tj. že nastalo konečné milénium globální sociální demokracie, nad kterou dohlížejí Spojené státy, a objevil se nový
homo socio-democraticus.2
2

Viz Fukuyama, Francis: „The End of History?”, The National Interest, sv. 16, léto 1989; idem., The
End of History and the Last Man, Avon Books, 1993. Fukuyama shrnul své poznatky takto: „Tvrdil
jsem, že v několika minulých letech, kdy byly poraženy konkurenční ideologie jako dědičná monarchie, fašismus a v nedávné době komunismus, došlo na celém světě k pozoruhodné shodě týkající se legitimnosti liberální [tj. sociálnědemokratické] demokracie jako systému vlády. Tvrdil
jsem ale dokonce, že liberální demokracie může představovat «konečný bod ideologického vývoje lidstva» a «konečnou formu lidské vlády» a jako taková může představovat «konec dějin».
Zatímco tedy pro dřívější formy vlády byly typické zásadní vady a neracionálnosti, které vedly
k jejich konečnému rozpadu, liberální demokracie žádnými takovými vnitřními rozpory netrpí.
…To neznamená, že by přestal existovat přirozený cyklus narození, života a smrti, že by nedocházelo k důležitým událostem nebo že by přestaly vycházet noviny, které by o nich informovaly. Znamenalo by to spíše skutečnost, že nebude nadále docházet k pokroku ve vývoji principů
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II.
I když považujeme hegelovský výklad, dle kterého liberalismus představuje pouze přechodné stádium ve vývoji dokonalého sociálnědemokratického člověka,3 za nesmyslný, musejí
být liberálové znepokojeni existencí pouhého zdání správnosti
neokonzervativních úvah. Nemohou se ani utěšovat skutečností, že i sociální demokracie je odsouzena k ekonomickému
rozkladu. Liberálové věděli, že se komunismus rozpadne, nicméně když se tak stalo, k přijetí liberálních principů nedošlo.
Neexistuje proto žádný apriorní důvod domnívat se, že budoucí rozklad sociální demokracie přinese příznivější výsledky.

3

a institucí, na kterých demokracie spočívá, neboť všechny skutečně zásadní otázky byly již vyřešeny.” (str. xi–xii)
Neokonzervativní hnutí, ke kterému se Fukuyama řadí, vzniklo na sklonku 60. a na počátku
70. let 20. století, v době, kdy se americká levice začala významně věnovat problematice černochů, podpoře Arabů, affirmative action a „alternativní kultuře”. V reakci na tyto tendence se tradičtí levicoví intelektuálové a „liberálové” z období studené války (často bývalí trockisté) vedeni
Irvingem Kristolem a Normanem Pohoretzem rozešli se svými bývalými spojenci a často přešli
z dlouholetého hnízda levicové politiky – Demokratické strany – k republikánům. Od té doby získali neokonzervativci navzdory svému omezenému počtu bezkonkurenční vliv na americkou
politiku, která typicky podporovala „umírněný” sociální stát („demokratický kapitalismus”),
„kulturní konzervatismus” a „rodinné hodnoty”, a intervencionistickou („aktivistickou”) zahraniční politiku, která měla především podobu politiky zionistické („proizraelské”). Mezi hlavní
představitele patří Irving Kristol, jeho žena Getruda Himmelfarb a syn William Kristol; Norman
Podhoretz, jeho žena Midge Decter, syn John Podhoretz a zeťové Steven Munson a Elliott Abrams; Daniel Bell, Peter Berger, Nathan Glazer, Seymour Martin Lipset, Michael Novak, Aaron
Wildavsky, James Q. Wilson; a novináři a komentátoři jako David Frum, Paul Gigot, Morton
Kondracke, Charles Krauthammer, Michael Lind, Joshua Muravchik, Emmett Tyrrell a Ben Wattenberg. Neokonzervativci nyní ovládají takové časopisy jako National Interest, Public Interest,
Commentary, New Republic, American Spectator, Weekly Standard, Washington Post, Wall Street Journal a mají úzké vztahy k řadě velkých nadací, jakými jsou například Bradley Foundation, Olin Foundation, Pew Foundation, Scaife Foundation a Smith-Richarson Foundation. Více lze najít v Gottfried,
Paul: The Conservative Movement, Twayne Publishers, 1993; a také Nash, George H.: The Conservative Intellectual Movement in America, Basic Books, 1976.
Fukuyama v této souvislosti píše:
„Ve velmi velké části světa v současnosti neexistuje ideologie, která by si činila nárok na univerzálnost a byla schopna se liberální demokracii postavit, ani žádný jiný univerzální princip legitimnosti než vláda lidu. …Jen stěží si dokážeme představit svět, který by byl výrazně lepší než
svět, který známe, nebo budoucnost, která by nebyla v prinicipu demokratická a kapitalistická.
…Nejsme schopni popsat svět, který se v principu odlišuje od našeho světa a který by byl zároveň lepší. …A právě když se podíváme nejen na minulých patnáct let, ale na celý historický vývoj,
uvědomíme si, že liberální demokracie zaujímá unikátní místo. …Jde zde o jeden fundamentální
proces, který určuje společnou evoluční podobu všech lidských společností, stručně řečeno, je zde
něco, co lze nazvat jako Univerzální dějiny lidstva ve směru liberální demokracie. …Nacházímeli se nyní v bodě, kdy si neumíme představit svět, který by se principiálně odlišoval od světa našeho, ve kterém by neexistoval zjevný či očividný způsob, jak by budoucnost mohla předsavovat
fundamentální zlepšení oproti současnému řádu, pak musíme vzít také v úvahu možnost, že samy dějiny se mohou nacházet na konci.” (The End of History, str. 45–51)
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Jelikož víme, že lidské dějiny nejsou určovány „slepými silami“, ale utváří je myšlenky, a dějinné změny jsou výsledkem ideologického posunu ve veřejném mínění, musíme si
uvědomit, že posun k socialismu během minulých sta let je
výsledkem intelektuální – filozofické a teoretické – prohry
klasického liberalismu: liberální teorie byla stále více veřejným míněním odmítána jako chybná.4 V této situaci mohou
liberálové reagovat dvěma způsoby. Jednou možností je tvrdit, že liberalismus je sice zdravou doktrínou, ale že ji veřejnost odmítá navzdory její pravdivosti. V tomto případě je
třeba vysvětlit, proč lidé lpějí na mylných názorech, i když si
uvědomují správnost liberálních myšlenek.5 Není snad
pravda pro lidi vždy přitažlivá nebo snad přestávají lidé
o pravdu usilovat? Dále je nutno vysvětlit, proč je pravda liberalismu stále více odmítána ve prospěch omylů socialismu.
Došlo snad k větší lhostejnosti či degeneraci obyvatelstva?
Jestliže ano, jak to vysvětlíme?6 Nebo můžeme zvolit druhý
přístup a považovat odmítnutí liberalismu za důkaz zásadního omylu, který tato doktrína obsahuje. V tomto případě
je třeba se znovu zamyslet nad jeho teoretickými základy
a najít omyl, který může být nejen odpovědný za označení
liberální doktríny za chybnou, ale především za skutečný
vývoj. Jinými slovy řečeno, úspěch socialismu je třeba vysvětlit jako zcela pochopitelný a systematicky vysvětlitelný
důsledek rozpadu a degenerace liberální politické teorie,
jenž logicky vzešel z tohoto omylu a jenž se tak stal původním zdrojem veškerého následného socialistického zmatení.
4

5

6

Více k tomuto tématu v Mises, Ludwig von: Theory and History: An Interpretation of Social and
Economic Evolution, Mises Institute, 1985, obzvláště kap. 4.
Pokus o reakci na předložený problém v tomto duchu lze najít v Mises, Ludwig von: The Anti-Capitalistic Mentality, Libertarian Press, 1972.
Česky vyšlo pod názvem Antikapitistická mentalita v roce 1994. (Pozn. překl.)
Pokus o reakci v tomto duchu lze najít v Itzkoff, Seymour: The Decline of Intelligence in America, Praeger, 1994. Itzkoff se zde pokouší vysvětlit sociální degeneraci, již lze pozorovat obzvláště ve Spojených státech a jež je výsledkem dysgenických dopadů podporovaných státními sociálními politikami.
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III.
Ústředním a závažným omylem liberalismu je jeho teorie
vlády.7 Politická filozofie klasického liberalismu, zosobněná
Lockem a nejvýznamněji formulovaná v Jeffersonově Deklaraci nezávislosti, byla především morální doktrínou. Stavěla
na filozofii stoiků a pozdních scholastiků a jejím základním
kamenem byly myšlenky vlastnictví sebe sama, prvotní přivlastnění přírodou daných (nikým nevlastněných) zdrojů,
soukromé vlastnictví a smluvní svoboda jako univerzální
lidská práva obsažená v podstatě člověka jako racionální živé bytosti.8 V době vlády královských rodů stavěl důraz na
tato univerzální lidská práva liberální filozofii do ostré opozice vůči každé existující vládě.9 Pro liberála se každý člověk, král i rolník, řídil stejnými univerzálními a věčnými
principy spravedlnosti a vláda mohla buď ospravedlnit
svou existenci pomocí smlouvy mezi soukromými vlastníky
majetku, nebo ji vůbec ospravedlnit nemohla.10 Může být ale
vůbec nějaká vláda takto ospravedlněna?
7

8

9

10

O tom obzvláště Rothbard, Murray: The Ethics of Liberty, New York University Press, 1998; a Hoppe, Hans-Hermann: The Economics and Ethics of Private Property, Kluwer, 1993.
Viz také Cassirer, Ernst: The Myth of the State, Yale University Press, 1946, především kap. 8 a 13;
Tuck, Richard: Natural Rights: Their Origin and Development, Cambridge University Press, 1979;
Rothbard, Murray: Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of
Economic Thought, Edward Elgar, 1995, sv. 1, obzvláště kapitola 4; Hoppe, Hans-Hermann: „The
Western State as a Paradigm: Learning from History”, Political Regimes. Religion and Public Life,
č. 30, 1997.
Proto v Mises, Ludwig von: Nation, State, and Economy, New York University Press, 1983, najdeme liberalismus charakterizovaný jako „nepřátelský vládcům” (str. 33). Abychom ovšem nevyvolali nějaké nedorozumění, je třeba poznamenat, že tento příkrý výrok je Misesem použit pouze na „absolutní” vládce 17. a 18. století v Evropě. Nelze jej vztáhnout na dřívější, středověké krále
a prince, které bylo možné běžně označit za primus inter pares, tj. dobrovolně uznané autority, které se podřizovaly stejným univerzálním přirozeným zákonům jako kdokoli jiný. Viz např. Kern,
Fritz: Kingship and Law in the Middle Ages, Blackwell, 1948.
Cassirer v této souvislosti píše:
„Doktrína státní smlouvy se stává v 17. století samozřejmým axiomem politického myšlení.
...Tato skutečnost má klíčový význam. Když totiž přijmeme tento názor, když zredukujeme zákonný a společenský řád na jednání svobodných jednotlivců, na dobrovolné smluvní podřízení
se vládci, veškerá tajemnost mizí. Těžko lze najít něco méně tajemného než smlouvu. Smlouva
musí být uzavřena při plném vědomí jejího obsahu a důsledků; předpokládá svobodně vyjádřený souhlas všech zúčastněných stran. Můžeme-li vystopovat takovýto původ státu, pak se vše
stává zcela jasné a pochopitelné.” (The Myth of the State, str. 172–73)
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Kladná odpověď liberálů je všem známá. Začíná nepochybně pravdivým tvrzením, že je-li lidstvo takové, jaké je, budou vždy existovat vrazi, lupiči, zloději, hrdlořezové a podvodníci. Život ve společnosti tedy nebude možný, pokud
proti takovým lidem nebude použita hrozba fyzického trestu.
Liberálové z toho vyvodili, že liberální společenský řád je poté možné udržet jedině tak, že budou lidé, kteří nerespektují
život a majetek druhých – pod pohrůžkou použití síly nebo
silou – donuceni k respektu společenských pravidel. Z tohoto
správného předpokladu liberálové vyvodili, že udržování řádu a vynucování práva je jedinečnou funkcí vlády.11
Správnost tohoto závěru závisí na definici vlády. Tento závěr je správný, rozumíme-li vládou jakéhokoli jednotlivce
nebo firmu, kteří poskytují ochranu a služby zajišťování bezpečnosti vlastníkům majetku, již se dobrovolně stali jejich
klienty. Tuto definici ale liberálové nezvolili. Pro liberála
vláda není pouhou specializovanou firmou. Na rozdíl od
obyčejné firmy je pro ně stát jurisdikcí, která je finálním arbitrem řešení sporů a je obdařena právem zdaňovat. Přijmeme-li ovšem tuto definici vlády, pak je závěr liberálů mylný.
Z existence práva na obranu a skutečnosti, že lidé obranu života a majetku potřebují, neplyne, že by tato obrana měla
oprávněně být poskytována pomocí monopolu jurisdikce či
monopolu zdaňovat, nebo že by tento monopol byl schopen
obranu poskytovat efektivně. Naopak, lze dokázat, že každá
taková instituce je neslučitelná s oprávněnou a účinnou
ochranou majetku.
Podle liberální doktríny se vlastnická práva logicky i časově vyskytují dříve než jakákoli vláda. Jsou výsledkem aktů
původního přivlastnění, výroby nebo směny, kdy majetek
přechází od původního vlastníka k novému vlastníku a má
povahu práva vlastníka vykonávat výlučnou kontrolu nad
11

Viz Mises: Liberalismus, str. 39.
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danými fyzickými zdroji. Ustanovení fyzicky oddělených
sfér této výlučné jurisdikce, díky nimž se lze vyhnout možným konfliktům pramenícím z užívání vzácných zdrojů, je
samotnou podstatou vlastnictví.12
Žádný soukromý vlastník se nemůže vzdát svého práva
být tím, kdo v konečném důsledku o svém majetku rozhoduje a fyzicky jej chrání, ve prospěch někoho jiného, aniž by
svůj majetek prodal či jinak převedl (čímž by někdo jiný získal výlučnou kontrolu nad tímto majetkem.) Každý vlastník
majetku se ale může podílet nad dělbě práce a hledat více
ochrany či lepší ochranu svého majetku prostřednictvím
spolupráce s ostatními vlastníky majetku. Každý vlastník
majetku může komukoli cokoli prodat, od kohokoli cokoli
koupit či vstoupit do jakéhokoli smluvního vztahu, aby si
zajistil lepší ochranu svého majetku, a každý vlastník majetku může v jakémkoli okamžiku jednostranně takovouto
spolupráci s ostatními přerušit, případně svůj svazek změnit. Aby se člověku podařilo uspokojit svou potřebu ochrany, je tedy oprávněné předpokládat, a ekonomické argumenty tento postoj pouze potvrzují, že by vznikli
specializovaní jednotlivci nebo agentury, kteří by za úplatu
na dobrovolném základě poskytovali služby ochrany, pojištění a arbitrážní služby pro zákazníky, kteří o to projeví zájem.13
12

13

Liberální postoj byl hezky shrnut francouzským fyziokratem Mercierem de la Livierem, žijícím
v 18. století, v knize L‘Ordre Naturel. (De la Liviere působil jako správce kolonie Martinique
a krátce také jako poradce Kateřiny Veliké.) Vysvětloval, že člověk je díky svému rozumu schopen rozpoznat zákony vedoucí k jeho nejvyššímu štěstí a že veškeré společenské nešvary plynou z nerespektování těchto zákonů lidské přirozenosti. Z práva na sebezachování plyne v lidské přirozenosti právo na vlastnictví a každé jednotlivé vlastnictví produktů vyrobených
člověkem z přírodních zdrojů vyžaduje vlastnictví přírodních zdrojů samotných. Právo na majetek by ale nedávalo smysl, kdyby neexistovala svoboda jej užívat, takže svoboda je odvozena
z práva na majetek. Lidé pak jako společenští tvorové prosperují a pomocí obchodu a směny
majetku maximalizují štěstí všech. Viz Rothbard: Economic Thought Before Adam Smith, str. 370.
Viz Rothbard, Murray: Power and Market: Government and the Economy, Sheed Andrews and
McMeel, 1977, kap. 1.
V českém překladu Ekonomie státních zásahů, část II, kap. 1. (Pozn. překl.)
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Zatímco je snadné si představit smluvní vznik systému
konkurujících si dodavatelů bezpečnosti, je nemyslitelné,
aby vlastníci soukromého majetku vstoupili do smluvního
vztahu, který by někoho opravňoval přinutit ostatní v rámci daného území, aby se museli s žádostí o ochranu a soudní služby obracet výhradně na tento subjekt, přičemž ostatním subjektům by se nabízet služby ochrany zakazovalo.
Z takovéto monopolní smlouvy vyplývá, že každý vlastník
majetku se vzdal svého práva rozhodovat v konečném důsledku o tom, jak s majetkem naloží, a že ochranu sebe samého a svého majetku trvale svěřil někomu jinému. Takovýto člověk by se převodem tohoto práva ve skutečnosti
prodal do trvalého otroctví. Podle liberální doktríny je každý takovýto kontrakt o podřízení se od samého počátku nepřípustný (a tedy nulitní a neplatný), neboť je v rozporu
s praxeologickou podstatou jakékoli smlouvy, tj. soukromým vlastnictvím a vlastnictvím sebe sama.14 Nikdo nemůže oprávněně vydat svou osobu nebo majetek trvale napospas někomu jinému a nikdo by s tím pravděpodobně ani
nesouhlasil. Podobně nemyslitelný je koncept, že by někdo
vybavil svého monopolistického ochránce trvalým právem
zdaňovat. Nikdo by nikdy nepodepsal smlouvu, která by
umožnila ochránci tohoto člověka, aby jednostranně určil
14

Smluvní teorie státu, která je zde kritizována, vzešla z děl Thomase Hobbese De Cive (kap.
5–7) a Leviathan (kap. 17–19). Hobbes tvrdí, že zákonná vazba mezi vládcem a jeho poddannými je nepřerušitelná, jakmile je jednou ustavena. Cassirer však píše:
„nejvlivnější autoři píšící o politice v 17. století odmítli Hobbesovy závěry. Obviňovali tohoto velkého logika z pojmové kontradikce. Může-li se člověk vzdát své osobnosti [tj. práva
na vlastnictví sama sebe], přestal by být morální bytostí. Stal by se neživou věcí – a jak by se
taková věc mohla k něčemu zavázat – a jak by tato věc mohla učinit slib nebo uzavřít společenskou smlouvu? Toto fundamentální právo (právo na vlastní osobu) v sobě zahrnuje v jistém smyslu všechna ostatní práva. Udržování a rozvíjení své osobnosti patří k univerzálním právům; nezávisí na vrtoších a rozmarech nějakého jedince, a nemůže proto být
převedeno z jednoho jedince na druhého. Smlouva o vládnutí, jež je zákonným základem
veškeré občanské moci, proto obsahuje vnitřní meze. Neexistuje tedy žádné pactum subjectionis, žádný zákon o podřízení, v důsledku něhož by se člověk mohl vzdát statutu svobodného subjektu a mohl se zotročit. Tímto aktem vzdání se by se vzdal právě toho rysu, který
představuje jeho podstatu a bytí: ztratil by svou lidskost.“ (The Myth of the State, str. 195)
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sumu peněz, kterou mu tento člověk musí za vlastní ochranu platit.
Od doby Lockea se liberálové snaží vyřešit tento vnitřní
rozpor pomocí „implicitní“, „tiché“ nebo „konceptuální“
smlouvy, kontraktu, konstituční smlouvy či ústavy. Všechny
tyto krkolomné a zmatené pokusy vedly pouze ke stále stejnému a nevyhnutelnému závěru: ospravedlnit existenci vlády z explicitní smlouvy mezi vlastníky soukromého majetku
není možné.15
15

Názor Johna Lockea na problém „souhlasu” lze najít v jeho Druhém pojednání o vládě, kniha
II, oddíl 119–22. Locke, který zjišťuje, že vláda nemá základ v „explicitním” souhlasu, na
tomto místě píše:
„...potíž je v tom, nač se máme dívat jako na tichý souhlas a jak dalece tento zavazuje, tj.
jak dalece se máme dívat na kohokoli, že souhlasil a tím se podřídil nějaké vládě v tom,
o čem se vůbec nijak nevyjádřil. A k tomu pravím, že každý, kdo je v držení nějaké části území vlády nebo ji užívá, dává tím svůj tichý souhlas a je potud zavázán k poslušnosti zákonů té vlády, pokud toto užívá, tak jako kdokoli pod ní, ať toto jeho držení půdy patří jemu
a jeho dědicům navždy nebo jako obydlí jen na týden či ať pouze cestuje svobodně na veřejné silnici. A ve skutečnosti se to vztahuje na kohokoli, pokud již jen pobývá na území té
vlády.” (oddíl 119)
Český překlad Druhé pojednání o vládě, Svoboda, 1992. (Pozn. překl.)
Locke zastává názor, že jakmile vláda jednou vznikne, bez ohledu na to, zda někdo vůbec dal její moci explicitní souhlas, či nikoli, a bez ohledu na to, co vláda následně dělá, člověk tím, že zůstává na „jejím” území, s touto vládou „tiše” souhlasil stejně jako se vším, co
dělá. To podle Lockea znamená, že každá vláda má vždy jednomyslný souhlas všech lidí,
kteří pobývají pod její jurisdikcí, a pouze emigraci (exit) lze považovat za hlasování „proti”
a za ukončení svého souhlasu. (oddíl 121)
Moderní verzí tohoto argumentu, která je ještě méně přesvědčivá (nebo spíše ještě absurdnější), lze najít v Buchanan, James M. a Tullock, Gordon: The Calculus of Consent, University of Michigan Press, 1962; a v Buchanan, James M: The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, University of Chicago Press, 1975. Stejně jako Locke i Buchanan
s Tullockem uznávají, že žádná vláda nikde na světě není založena na výslovném souhlasu
nebo explicitní smlouvě. To jim však nebrání v tom, aby nám sdělili, že to vůbec neznamená, že by vlády přesto na jednohlasném souhlasu nespočívaly. I v případě, že skutečně existují lidé, kteří nesouhlasí a svůj souhlas dávají najevo, tato skutečnost pouze zatemňuje jistý výchozí, daleko zásadnější souhlas a jednohlasně sdílený konsenzsus na úrovni
„konstituční volby” a rozhodování. Poté nám ale Buchanan a Tullock sdělují, že ale ani tento výchozí, hlubší souhlas ohledně „pravidel hry” není skutečným souhlasem, neboť ve skutečnosti žádná ústava nikdy nebyla výslovně odsouhlasena všemi, jichž se týkala. Došlo spíše k něčemu, co nazývají „konceptuální” souhlas a „konceptuální” jednohlasnost. Poté, co
Buchanan a Tullock překroutili ve skutečnosti vyslovené „ne” na konceptuální „ano”, začínají hovořit o státu jako o dobrovolné instituci, o které lze hovořit jako o obyčejné firmě:
„Jak trh, tak i stát představují způsoby, jejichž prostřednictvím je umožněna a organizována spolupráce. Lidé spolupracují prostřednictvím směny zboží a služeb na organizovaných trzích a tato spolupráce je pro všechny vzájemně prospěšná. Jednotlivec vstupuje do
směnného vztahu a tím, že poskytuje zboží či službu, ze které má jedinec na druhé straně
tohoto smluvního vztahu přímý prospěch, sleduje svůj vlastní zájem. Zastáváme-li individualistický pohled na stát, dochází při politickém či kolektivním jednání v podstatě k témuž.
Dva či více jedinců zjišťují, že je pro ně vzájemně výhodné spojit své síly za jistým společ-
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IV.
Liberalismus zničil sám sebe tím, že označil existenci vlády za slučitelnou s vlastnictvím sebe sama, prvotním přivlastněním, soukromým vlastnictvím a smluvní svobodou.
Z tohoto omylu týkajícího se morálního postavení vlády
především vyplývá, že liberální řešení věčného lidského
problému (problému bezpečnosti) pomocí ústavou omezené
vlády je rozporným a praxeologicky nemožným cílem.
V rozporu s původním liberálním záměrem zajistit svobodu
totiž každá minimální vláda vytváří nutně tendenci ke vzniku vlády maximální.
Jakmile je princip vlády – soudního monopolu a moci zdaňovat – nesprávně přijat jako spravedlivý, je jakákoli představa kontroly vládní moci a ochrany individuální svobody
a majetku iluzorní. Dá se předpokládat, že v situaci monopolního postavení vlády bude cena placená za služby ochrany a vynucování spravedlnosti neustále narůstat a kvalita
těchto služeb bude klesat. Ochranná agentura financovaná
z daní je pojmovou kontradikcí, neboť se jedná o vyvlastňujícího ochránce majetku, což bude mít nepochybně za následek vyšší daně a méně poskytované ochrany. I kdyby, jak
navrhují liberálové, vláda omezila své aktivity výlučně na
ochranu již dříve existujících práv soukromého majetku, vyvstala by další otázka: Kolik bezpečnosti produkovat? Motivován (tak jako je každý) sebezájmem a záporným užitkem
z práce, ale vybaven jedinečnou pravomocí zdaňovat, bude
ným účelem. Doslova si «vyměňují» vstupy při zajišťování společně sdíleného výstupu.” (The Calculus of Consent, str. 19)
Buchanan navíc tvrdí, že pomocí stejné logiky lze ospravedlnit status quo bez ohledu na
to, jaká je jeho podoba. „Instituce statu quo” vždy zosobňují a popisují „existující a probíhající implicitní společenskou smlouvu”. Dokonce
„...i tehdy, když původní smlouva nebyla nikdy uskutečněna, i když současní členové komunity necítí žádnou morální či etickou povinnost dodržovat její podmínky, které jsou určeny statem quo a ... i když taková smlouva... byla mnohokrát porušena. Status quo je výsledkem smlouvy, která existuje. Bez ohledu na její minulost s ní musí být nakládáno, jako
kdyby vznikla jako výsledek smluvního vztahu.” (Buchanan, The Limits of Liberty, str. 96,
84–85).
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mít vládní činitel vždy za cíl maximalizovat výdaje na ochranu (a lze si představit, že téměř všechno bohatství národa
může být spotřebováno náklady na ochranu) a zároveň minimalizovat produkci ochrany. Čím více může utratit a čím
méně musí pracovat, aby produkoval, tím lépe na tom bude.16
Soudní monopol navíc nevyhnutelně povede ke stálému
zhoršování kvality ochrany. Jestliže se nikdo nemůže dovolávat spravedlnosti jinde než u vlády, spravedlnost bude
zneužita ve prospěch vlády navzdory ústavám a nejvyšším
soudům. Ústavy a nejvyšší soudy jsou vládní ústavy a vládní agentury, a o jakýchkoli omezeních jednání vlády, jež by
mohly obsahovat nebo jež by mohly vydávat, je vždy rozhodováno činiteli právě uvažované instituce. Dá se předpokládat, že definice majetku nebo ochrany bude neustále pozměňována a rozsah jurisdikce rozšiřován ve prospěch
vlády.17
Za druhé, z omylu týkajícího se morálního statusu vlády
podobně plyne, že tradiční liberální náklonnost k lokální
16

17

Ve své knize For a New Liberty (Collier, 1978) Murray Rothbard na str. 215–16 vysvětluje:
„I největší zastánci laissez faire podléhají omylu, že „policejní ochranu” musí zajistit stát,
jako kdyby policejní ochrana byla představována jedinou, absolutní věcí, jako kdyby šlo
o pevné množství něčeho, co vláda dodává všem. ...Ve skutečnosti ale existuje téměř nekonečné množství různých druhů ochrany. Každý člověk nebo každý podnik může být policií
chráněn například tak, že jednou za noc okolo projde policista na obchůzce, nebo také tak,
že dva policisté budou neustále hlídat na každém rohu, nebo tak, že policisté budou projíždět okolo v policejním voze, nebo dokonce tak, že každý bude hlídán 24 hodin denně jedním či mnoha osobními strážci. Kromě toho je řada dalších rozhodnutí, která policie musí
činit. Jejich složitost vyjde najevo tehdy, podíváme-li se za roušku mýtu o absolutní «ochraně». Jak má policie alokovat své prostředky, jež jsou samozřejmě omezené stejně jako prostředky všech ostatních jednotlivců, společností a agentur? Kolik má policie investovat do
elektronického vybavení? Kolik do vybavení sloužícího k získávání otisků prstů? Kolik má
mít detektivů a kolik uniformovaných policistů? Kolik policejních aut a kolik pochůzkářů
atd.?... Jde o to, že neexistuje žádný racionální způsob, jakým by vláda mohla rozhodnout
o této alokaci prostředků. Vláda ví pouze to, že má omezený rozpočet.“
Murray Rothbard vysvětluje ve své knize For a New Liberty, str. 48:
„Žádná ústava se nemůže sama vykládat či vynucovat. Vykládat ji mohou pouze lidé.
Je-li tedy konečná moc vykládat ústavu dána Nejvyššímu soudu, který tvoří vládu, pak nevyhnutelně vzniká tendence k tomu, aby tento soud neustále dával souhlas k přesunu stále
větší moci své vládě. Tak často zmiňované koncepty «vah a protivah» a «dělby mocí» jsou
navíc velmi chatrné, protože v konečném důsledku jsou všechny složky moci opět součástí
stejné vlády a pod kontrolou stejných vládců.”
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(decentralizované a územně malé) vládě je nekonzistentní
a rozporná.18 Na rozdíl od tradičního liberálního záměru má
každá vláda, včetně malé vlády, inherentní tendenci k centralizaci a v konečném důsledku k tomu, aby se stala vládou
světovou.
Jakmile je nesprávně přijat argument, že k ochraně a vynucování pokojné kooperace mezi dvěma jednotlivci A a B je
oprávněné a nutné mít soudního monopolistu X, plyne z toho dvojí závěr. Jestliže existuje více než jeden územní monopolista – X, Y a Z, pak stejně jako nemůžeme předpokládat
mír mezi A a B bez X, nemůže existovat mír mezi monopolisty X, Y a Z, pokud jeden s druhým zůstanou ve „stavu
anarchie“. A tak abychom naplnili liberální desideratum univerzálního a věčného míru, by byla ospravedlněná a nutná
úplná politická centralizace a unifikace, a v konečném důsledku i ustavení jediné světové vlády.19
V poslední řadě z omylu přijímání vlády jako spravedlivé
plyne, že starodávná idea univerzálnosti lidských práv
18

19

Typický pohled na přednosti decentralizované vlády lze najít v Roepke, Wilhelm: Jenseits
von Angebot und Nachfrage, Paul Haupt, 1979, kap. 5.
Je zajímavé, že zatímco socialisté všech barev (tradiční marxisté, sociální demokraté, američtí „liberálové” a neokonzervativci) obyčejně nemají výhrady proti myšlence světové vlády, čímž alespoň dokazují svou konzistentnost, klasičtí liberálové si nikdy nepřipustili (případně tak činí jen velmi zřídka), že logika jejich vlastní doktríny je nutí zařadit se mezi
obhájce jediné, světové vlády, a místo toho nekonzistentně lpí na myšlence vlády decentralizované. Konzistentnost teorie však není nutně dobrou věcí. Je-li totiž teorie konzistentní,
ale mylná, člověk může raději upřednostnit nekonzistenci. Nekonzistentní teorie ale nemůže být nikdy pravdivá a liberálové si většinou nepřipustili nekonzistentnost své teorie a nevěnovali pozornost dvěma důležitým a z jejich pohledu „anomálním” jevům. Proto na ně ve
své teorii nijak nereagovali. Zaprvé, vyžaduje-li právo a řád jediného monopolistického
soudce a vynucovatele (vládu), jak tvrdí, proč jsou poté vztahy například mezi německými
a americkými podnikateli stejně mírové jako například vztahy mezi podnikateli z New Yorku a Kalifornie, navzdory skutečnosti, že Němci a Američané žijí ve vzájemném „stavu anarchie”? Nejedná se o důkaz toho, že vláda k zajištění míru nutná není?! Zadruhé, zatímco
vzájemné vztahy mezi občany a firmami z různých zemí nejsou ani více ani méně mírové
než vztahy mezi občany a firmami v rámci jedné země, je stejně zřejmé, že vztahy mezi jakoukoli vládou, například Spojenými státy, a jejími vlastními občany, stejně jako vztahy
k ostatním (zahraničním) vládám a jejich občanům, vůbec mírové nejsou. Rudolph Rummel
ve své známé knize Death by Government (Transaction Publishers, 1995) odhadl, že pouze
v průběhu 20. století jsou vlády odpovědny za smrt přibližně 170 milionů lidí. Nejedná se
snad o důkaz skutečnosti, že označování „stavu anarchie” liberály za zdroj konfliktů a vychvalování „etatismu” jako podmínky nezbytně nutné k zajištění bezpečnosti a míru je naprosté překroucení pravdy?
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a jednoty zákona je nesprávně pochopena a pod hlavičkou
„rovnost před zákonem“ přeměněna v prostředek rovnostářství. V protikladu s proti-rovnostářským nebo dokonce aristokratickým cítěním starých liberálů,20 jakmile je idea
všeobecných lidských práv kombinována s vládou, výsledkem bude rovnostářství a úpadek lidských práv.
Jakmile se nesprávně předpokládá, že vláda je spravedlivá, a dědiční princové a králové jsou odmítnuti jako neslučitelní s myšlenkou všeobecných lidských práv, vyvstává
otázka, jak uvést vládu do souladu s myšlenkou všeobecnosti a rovnosti lidských práv. Liberální odpovědí je umožnění účasti na vládě každému za stejných podmínek prostřednictvím demokracie. Každému – nejenom dědičné třídě
šlechticů – je povoleno stát se vládním úředníkem a vykonávat každou vládní funkci. Tato demokratická rovnost
před zákonem je však naprosto neslučitelná s myšlenkou
jednoho univerzálního zákona spravedlivě použitelného na
každého, všude a v každé době. Předchozí neblahé schizma
a nerovnost vyššího práva králů oproti podřazenému právu
obyčejných subjektů jsou ve skutečnosti v demokracii plně
zachovány v podobě oddělení veřejného a soukromého práva a nadřazení práva veřejného nad právem soukromým.21
V demokracii si jsou všichni rovni, pokud je vstup do vlády
otevřen všem za stejných podmínek. V demokracii neexistují žádná osobní privilegia a privilegované osoby. Avšak existují funkční privilegia a privilegované funkce. Pokud jednají
v oficiálním postavení, veřejní úředníci se řídí a jsou chráněni veřejným právem, a zaujímají proto privilegovanou pozi20

21

O aristokratických kořenech liberalismu se lze dočíst v Jouvenel, Bertrand de: On Power: The
Natural History of its Growth, Viking, 1949, kap. 17; Kuehnelt-Leddihn, Erik von: Liberty and
Equality, Christendom Press, 1993.
O rozlišení mezi soukromým a veřejným právem se lze dočíst v Leoni, Bruno: Freedom and
the Law, Liberty Fund, 1991; Hayek, F. A.: Law, Legislation, and Liberty, University of Chicago
Press, 1973, sv. 1, obzvláště kap. 6.
Česky Právo, zákonodárství a svoboda, Academia, 1991. (Pozn. překl.)
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ci oproti osobám jednajícím pod pouhou autoritou práva
soukromého (nejfundamentálněji tím, že je jim dovoleno
podporovat své vlastní aktivity daněmi uvalenými na subjekty soukromého práva).22 Privilegia a právní diskriminace
nemizí. Naopak. Místo aby byly omezeny na prince a šlechtice, privilegia, protekcionismus a zákonná diskriminace budou dostupné všem a mohou být vykonávány každým.
Jak lze předpokládat, v demokratických podmínkách bude
tendence každého monopolu zvyšovat ceny a snižovat kvalitu jenom silnější a zřetelnější. Jako dědičný monopolista
považoval král nebo princ území a lid pod svou jurisdikcí
za svůj osobní majetek a angažoval se v monopolistickém
vykořisťování svého „majetku“. V demokracii ale monopol
a monopolistické vykořisťování nemizí. I když je každému
dovoleno vstoupit do vlády, rozdělení lidí na ty, kdo vládnou, a ty, kterým je vládnuto, tím nemizí. Vláda a lidé, jimž
je vládnuto, nejsou jedna a tatáž osoba. Namísto prince, který považuje zemi za svůj soukromý majetek, je monopolistická správa země svěřena prozatímnímu a vyměnitelnému
správci. Správce zemi nevlastní, ale pokud je v úřadu, je mu
povoleno použít ji ku prospěchu svému a svých chráněnců.
Vlastní její současné užití – usufruktus – ale ne její zásobu kapitálu. To neeliminuje vykořisťování. Naopak, to učiní vyko22

Neslučitelnost soukromého a veřejného práva byla výstižně shrnuta Randy E. Barnettem ve
stati „Fuller, Lax, and Anarchism“ (The Libertarian Forum, únor 1976), str. 7.:
„Stát například říká, že občan nemůže použít sílu, aby si vzal proti vůli druhých lidí to,
co těmto lidem patří. Sám stát ale svou mocí «legitimně» zdaňovat přesně toto činí. ...Ještě
zásadnější je skutečnost, že stát tvrdí, že člověk může proti druhému člověku použít sílu
pouze v sebeobraně, tj. pouze při obraně proti člověku, který použil sílu jako první. Říká-li
někdo, že člověk může použít sílu i jindy než pouze v případě sebeobrany, pak ovšem takové použití síly představuje agresi vůči právům druhých a dopouští se tak porušení své zákonné povinnosti. Stát ovšem v důsledku svého vyhlašovaného monopolu vnucuje silou
svou vládu lidem, kteří nemuseli vůbec nic špatného udělat. Touto svou činností tedy porušuje práva svých občanů, tj. dělá něco, o čem vládci prohlašují, že občané činit nesmějí.”
K tomu dodáme pouze dvě související poznámky. Stát říká svým občanům: „Neunášejte
a nezotročujte jiné lidi.” Přesně totéž ale stát činí, když odvádí občany do své armády. Stát
dále říká svým občanům: „Nezabíjejte a nevražděte druhé lidi.” A opět přesně totéž sám stát
činí, když vyhlásí „válku”. Viz také Rothbard, Murray: The Ethics of Liberty, kap. 22 a 23.
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řisťování méně vypočítatelným a zvýší pravděpodobnost, že
bude provedeno s malým nebo žádným ohledem na zásobu
kapitálu. Jinými slovy, vykořisťování bude krátkozraké.23
S volným vstupem do vlády a veřejnou účastí v ní navíc postupuje překrucování spravedlnosti ještě rychleji. Namísto
ochraňování již existujících soukromomajetkových práv
stává se demokratická vláda strojem na nepřetržité přerozdělování existujících majetkových práv ve jménu iluzorního
„sociálního zabezpečení“, až se nakonec představa všeobecných a pevných lidských práv vytratí a bude nahrazena
představou zákona jakožto pozitivní vládou vytvořené legislativy.

V.
Ve světle těchto poznatků je třeba hledat odpověď na otázku budoucnosti liberalismu.
Kvůli svému vlastnímu fundamentálnímu omylu týkajícímu se morálního statusu vlády přispěl vlastně liberalismus
k destrukci všeho, co se původně rozhodl zachovávat
a chránit: svobody a majetku. Jakmile byl přijat nesprávný
princip vlády, bylo pouze záležitostí času, než nastane konečný triumf socialismu nad liberalismem. Současný neokonzervativní „Konec dějin“ globální, Spojenými státy vynucované sociální demokracie je výsledkem dvou staletí
omylů liberálních autorů. Liberalismus ve své současné podobě proto nemá žádnou budoucnost. Jeho budoucností je
spíše liberální demokracie a tato budoucnost již nastala
(a víme, že nefunguje).
23

Rothbard v této souvislosti poznamenává:
„Je zvláštní, že téměř všichni autoři opakují tezi, že soukromí vlastníci v důsledku svých
časových preferencí musí uvažovat «krátkodobě» a že pouze státní úředníci mohou uvažovat «dlouhodobě» a alokovat zdroje k zajištění «všeobecného blahobytu». Pravda je zcela
opačná. Soukromý vlastník, jenž má jistotu vlastnictví a své kapitálové zdroje, může uvažovat dlouhodobě, protože chce kapitálovou hodnotu svých zdrojů zachovat. Je to právě státní úředník, který musí spěchat a nějaký majetek ukořistit, dokud je ještě u moci.” (Power and
Market, str. 189, česky Ekonomie státních zásahů, str. 309)
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Jakmile je přijat argument nutnosti vlády, liberálům docházejí argumenty, když socialisté dovádějí tento argument do jeho logického konce. Je-li monopol spravedlivý, pak je spravedlivá centralizace. Je-li zdanění spravedlivé, pak je větší
zdanění také spravedlivé. A je-li spravedlivá demokratická
rovnost, potom je také spravedlivé vyvlastňování vlastníků
soukromého majetku (zatímco soukromý majetek spravedlivý
není). Co může liberál vlastně říct ve prospěch menšího zdanění a přerozdělování? Jestliže se připouští, že zdanění a monopol jsou spravedlivé, pak liberál nemá žádné zásadní morální
důvody, které by mohl uvést.24 Snížit daně pak není morálním
imperativem. Liberální obhajoba spočívá poté spíše výlučně
na ekonomických argumentech. Nižší daně budou například
produkovat jisté dlouhodobé ekonomické přínosy. Avšak alespoň v krátkém období a pro některé lidi (současné příjemce
daní) v sobě nižší daně zahrnují ekonomické náklady. Bez morálního argumentu zbude liberálovi jako nástroj pouze analýza nákladů a výnosů, ale jakákoli takováto analýza musí zahrnovat meziosobní srovnání užitku, a takové srovnání je
nemožné (vědecky nepřípustné).25 Z tohoto důvodu je výsle24

25

Murray Rothbard o tom píše:
„Je-li legitimní, aby vláda zdaňovala, proč poté nedanit lidi, aby mohly být poskytovány jiné statky a zboží, jež mohou být pro spotřebitele užitečné: proč by vláda například neměla stavět ocelárny, vyrábět boty, stavět přehrady, poskytovat poštovní služby apod.?
Všechny tyto statky a zboží jsou totiž pro spotřebitele užitečné. Jestliže zastánci laissez faire namítají, že vláda by neměla stavět ocelárny nebo vyrábět boty, které budou sloužit
spotřebitelům (zdarma či za úplatu), protože v procesu výroby těchto věcí bylo použito
násilí, pak stejná námitka může být samozřejmě vznesena proti státní policii a soudním
službám poskytovaným vládou. Z pohledu laissez faire by vláda neměla být považována
za méně morální, poskytuje-li bydlení nebo vyrábí-li ocel než v případě, poskytuje-li policejní ochranu. Vláda, která poskytuje pouze ochranu, nemůže být proto obhájena ani
v rámci samotného ideálu konceptu laissez faire, natož pak z nějakého jiného pohledu. Je
pravda, že argumenty zastánců laissez faire lze stále použít proti násilným aktivitám vlády «druhého stupně» (tj. donucení, které jde za prvotní použití síly při výběru daní), jako
jsou regulace cen nebo postavení pornografie mimo zákon. Najít «hranice» těchto aktivit
je ale velmi problematické a lze je klidně stanovit tak, že povedou k úplnému kolektivismu, kdy vláda bude sice pouze dodávat zboží a služby, ale bude dodávat všechny služby
a zboží. (The Ethics of Liberty, str. 192)
Viz Robbins Lionel: The Nature and Significance of Economic Science, New York University
Press, 1984; Rothbard, Murray: „Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics“
v idem., The Logic of Action One, Edward Elgar, 1997. (Česky Ekonomie státních zásahů, oddíl I.)
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dek analýz výnosů a nákladů nahodilý a každý návrh ospravedlňovaný s odvoláním na ně je pouhým názorem. V této situaci se demokratičtí socialisté jeví jako upřímnější, zásadovější a důslednější, zatímco liberálové dělají dojem, že jsou
zasnění, zmatení a bezzásadoví či dokonce oportunističtí. Přijímají základní premisu současného řádu – demokratickou
vládu – ale potom neustále lamentují nad jeho antiliberálním
výsledkem.
Má-li mít liberalismus nějakou budoucnost, musí napravit
svůj fundamentální omyl. Liberálové budou muset uznat, že
žádná vláda nemůže být smluvně ospravedlněna, že každá
vláda je destruktivní vůči tomu, co chtějí zachovat, a že
ochrana a produkce bezpečnosti mohou být spravedlivě
a efektivně poskytnuty pouze systémem konkurenčních poskytovatelů bezpečnosti. To znamená, že liberalismus bude
muset být přeměněn v teorii bezstátní společnosti, v níž je
řád založen na absolutním respektu k soukromému majetku
– v teorii anarchokapitalismu (neboli společnosti soukromého práva), jako to bylo téměř před sto padesáti lety poprvé
nastíněno Gustavem de Molinarim a v nedávné minulosti
plně rozpracováno v dílech Murrayho Rothbarda.26
Taková teoretická transformace by bezprostředně vyvolala
dvojí efekt. Na jedné straně by to vedlo k pročištění současného liberálního hnutí. Sociální demokraté v liberálním hávu a mnoho vysoce postavených funkcionářů liberální vlády by se rychle distancovalo od tohoto nového liberálního
hnutí. Na druhé straně by tato transformace vedla k syste26

O Molinariho příspěvku se lze dočíst v Molinari, Gustave de: The Production of Security, Center of Libertarian Studies, 1977; Hart, David M.: „Gustave de Molinari and the Anti-Statist
Liberal Tradition“, část I, II, III, Journal of Libertarian Studies, sv. 5, č. 3, 1981, sv. 5, č. 4, 1981,
sv. 6, č. 1, 1982. O Rothbardově příspěvku se lze dočíst v dílech citovaných výše a také v jeho knize Man, Economy, and State, Ludwig von Mises Institute, 1993.
Česky lze Molinariho text spolu se základním Rothbardovým textem, esejem Hanse-Hermanna Hoppeho a studií o vývoji argumentů ve prospěch společnosti založené na soukromém majetku nalézt v Šíma, Josef (ed.): Právo a obrana jako zboží na trhu, Liberální institut,
1999. (Pozn. překl.)
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matické radikalizaci tohoto liberálního hnutí. Pro ty členy
hnutí, kteří se stále nevzdávají klasického pojetí všeobecných lidských práv a myšlenky, že vlastnictví sebe sama
a práva na soukromý majetek mají přednost před celou vládou a legislativou, je přechod od liberalismu k anarchokapitalismu pouze malým intelektuálním krokem, obzvláště ve
světle očividného selhání demokratické vlády při poskytování jediné služby, kterou měla vůbec kdy poskytovat
(ochranu). Anarchokapitalismus je prostě konzistentní liberalismus; liberalismus domyšlený do svého logického konce
či liberalismus obnovený v souladu se svým původním záměrem.27 Avšak tento malý teoretický krok má závažné
praktické implikace.
Tím, že by liberálové učinili tento krok a zřekli by se své
věrnosti současnému systému, odsoudili by demokratickou
vládu jako nelegitimní a požadovali by opětovné získání svého práva na vlastní ochranu. Politicky by se tímto krokem
vrátili k samotným počátkům liberalismu jako revolučního
kréda. Tím, že by popírali platnost všech dědičných privilegií, by byli klasičtí liberálové postaveni do opozice vůči všem
zavedeným vládám. Je příznačné, že největší politický triumf
27

Zajímavý příklad logicko-teoretické spřízněnosti klasického liberalismu a anarchismu soukromého majetku, tj. radikálního libertarianismu, nám dává Ludwig von Mises a jeho vliv.
Nejznámějšími Misesovými žáky jsou dnes Friedrich A. Hayek a Murray N. Rothbard.
Hayek se stal Misesovým žákem ve 20. letech 20. století, ještě dříve, než Mises plně rozpracoval svůj intelektuální systém, a stal se v podstatě umírněným (pravicovým) sociálním demokratem. (Viz Hoppe, Hans-Hermann: „F. A. Hayek on Government and Social Evolution:
A Critique”, Review of Austrian Economics, sv. 7, č. 1, 1994.) Rothbard se oproti tomu stal Misesovým žákem v 50. letech, tedy poté, co Mises zcela rozpracoval svůj systém ve svém magnum opus Human Action: A Treatise on Economics, a stal se teoretikem anarchokapitalismu.
Mises neotřesitelně dále zastával svou původní pozici liberála, zastánce minimálního státu.
Přestože však měl výhrady jak k Hayekovu levicovému odklonu, tak k Rothbardovu pravicovému odklonu od svého učení, je z Misesovy recenze Rothbardova magnum opus Man,
Economy, and State (v The New Individualist Review, sv. 2, č. 3, podzim 1962) zřejmé, že k Rothbardovu dílu měl teoreticky mnohem blíže. Mnohem důležitější ale je, že z dalších generací
intelektuálů až do současnosti je jen málo těch, kteří by se zcela seznámili s dílem Misese
i Hayeka i Rothbarda a zůstali „původními” Misesovci. Pár se jich stalo Hayekovci, ale naprostá většina z nich přijala Rothbardovu revizi misesovského systému jako logicky důsledné završení původního teoretického záměru samotného Misese. Viz také poznámku
č. 30 dále v textu.
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liberalismu – americká revoluce – byl výsledkem secesionistické války.28 V Deklaraci nezávislosti, při ospravedlňování činů amerických kolonistů, Jefferson prohlásil, že „vlády jsou
ustaveny mezi lidmi, přičemž získávají spravedlivé pravomoci ze souhlasu těch, kterým je vládnuto,“ aby zajistily právo na „život, svobodu a usilování o štěstí“; a
„...že kdykoli se jakákoli forma vlády stane destruktivní vůči těmto cílům, je právem lidu ji změnit nebo zrušit
a ustavit vládu novou s tím, že její základ položí na takových principech a její pravomoci zorganizuje v takové
formě, aby se mu zdálo nejvíce pravděpodobné, že sjedná jejich bezpečnost a štěstí.“

Anarchokapitalisté by pouze znovu potvrdili klasické liberální právo „takovou vládu svrhnout a zajistit novou stráž
pro svou budoucí bezpečnost“.
Samotný obnovený radikalismus by samozřejmě příliš nezpůsobil (ačkoli, jak nás učí americká revoluce, radikalismus
může být poměrně populární). Naopak tím, co nakonec zlomí
sociálnědemokratický stroj, je právě inspirující vize fundamentální alternativy k současnému systému, jež plyne z tohoto nového radikalismu. Spíše než nadnárodní politickou integraci, světovou vládu, ústavy, soudy, banky a peníze,
globální sociální demokracii a univerzální a všudypřítomný
multikulturalismus navrhují anarchokapitalisté-liberálové
dekompozici národního státu na jeho heterogenní součásti.
Jako jejich klasičtí předkové se noví liberálové nesnaží vládu
převzít. Oni vládu ignorují. Chtějí pouze, aby je vláda nechala na pokoji, a chtějí provést secesi od její jurisdikce, aby si za28

O radikálních liberálně-libertariánských ideologických zdrojích americké revoluce se lze dočíst v Bailyn, Bernard: The Ideological Origins of the American Revolution, Harvard University
Press, 1967; Rothbard, Murray: Conceived in Liberty, 4 svazky, Arlington House, 1975–1979.
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jistili svou vlastní ochranu. Na rozdíl od svých předchůdců,
kteří pouze usilovali o nahrazení větší vlády vládou menší,
dovádějí však noví liberálové logiku secese do jejího konce.
Navrhují neomezenou secesi, tedy neomezený vznik svobodných nezávislých území, dokud rozsah jurisdikce státu nakonec neuvadne.29 Za tímto účelem – a v úplném kontrastu s etatickými projekty „evropské integrace“ a „nového světového
řádu“ – prosazují vizi světa desítek tisíc svobodných zemí, regionů a kantonů, stovek tisíc nezávislých svobodných měst –
jako jsou například dnešní kuriozity jako Monako, Andorra,
San Marino, Lichtenštejnsko, (dříve) Hongkong a Singapur –
a ještě většího počtu svobodných okresů a sousedství, ekonomicky integrovaných prostřednictvím svobodného obchodu
(čím menší je území, tím větší je ekonomický tlak na volbu
svobodného obchodu!) a mezinárodního měnového zlatého
komoditního standardu.
Až tato alternativní liberální vize získá na důležitosti ve
veřejném mínění, konec sociálnědemokratického „konce dějin“ dá vzniknout liberální renesanci.
Přeložili: Josef Šíma a Michal Ježek
29

Je zajímavé, že stejně jako Jefferson a americká Deklarace nezávislosti považovali secesi od
vládní jurisdikce za základní lidské právo, byl i Ludwig von Mises, jenž patřil k hlavním postavám světového liberalismu 20. století, otevřeným zastáncem práva na secesi, které je obsaženo v nejzákladnějším lidském právu na sebeurčení. Mises píše:
„Právo na sebeurčení ve vztahu k otázce příslušnosti ke státu tedy znamená: Jestliže obyvatelé nějakého území, byť by to byla jednotlivá vesnice, jednotlivý region nebo řada spolu
souvisejících regionů, dali neovlivněným hlasováním najevo, že si již nepřejí zůstat ve svazku onoho státu, k němuž právě příslušejí, …je třeba tomuto přání vyhovět. Jedině toto může účinně zabránit občanským válkám, revolucím a válkám mezi státy. …Kdyby bylo nějakým způsobem možné dát každému jednotlivci toto právo na sebeurčení, muselo by se tak
stát. (Liberalismus, str. 91–92)
Tímto tvrzením Mises již v podstatě překročil hranici oddělující klasický liberalismus
a Rothbardův anarchismus soukromého vlastnictví. Vláda, která umožňuje neomezenou secesi, již samozřejmě není nuceným monopolistou poskytujícím právo a řád, ale dobrovolným společenstvím. Rothbard o Misesově výroku tedy píše: „Jakmile jednou vůbec připustíme jakékoli právo na secesi, nenajdeme žádný jiný logický konec tohoto argumentu než
právo na secesi jednotlivce, což logicky vede k anarchismu, protože poté mohou jedinci uskutečnit secesi a nakupovat služby obrany u obranných agentur. Stát se tím rozpadá.” (The Ethics of Liberty, str. 182); viz také idem, Power and Market, str. 4–5, (česky Ekonomie státních zásahů, str. 78–79 nebo Právo a obrana jako zboží na trhu, str. 73–75); a idem, „The Laissez-Faire
Radical: A Quest for the Historical Mises”, Journal of Libertarian Studies, sv. 5, č. 3, 1981.
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O TOM,
„ J A K S T Í M N Ě C O U D Ě L AT “
Frank Chodorov*
o každém člověku, který předkládá diagnózu, se chce,
aby také přišel se svým návrhem léčby. Některým čtenářům analysis se nelíbí, že tento časopis postrádá nějaký „konstruktivní plán“, jakýsi návrh, co dělat pro to, aby byla napravena všechna ta negativa, na něž měsíc co měsíc
poukazuje. Tímto textem vychází autor těmto požadavkům
vstříc, ačkoliv trvá na tom, že obvinění z nedostatku takových návrhů jsou nepodložená: každé číslo, každé zamyšlení, každý článek v sobě skrývají návrhy na možnou léčbu.
Lidé však požadují konkrétní program. Tady je.

P

Diagnóza
Pojďme si nejprve shrnout naši diagnózu. Tvrdíme, že se
společností je něco v nepořádku, neboť je rozdělena na ty, kdo
žijí z plodů vlastní práce, a ty, kdo žijí z plodů práce jiných. To
považujeme za nespravedlnost, neboť vycházíme z nezpochybnitelného práva každého člověka na sebe samého, a tím
tedy rovněž na výsledky jeho vlastní práce. Přesun majetku
od jednoho člověka k druhému, k němuž dochází bez náležité kompenzace, porušuje náš smysl pro spravedlnost.
Ponecháme-li stranou dobročinnost, dary a rodinné závazky, nikdo se dobrovolně nevzdává vlastnictví toho, co vyro*

Frank Chodorov patřil k nejvýznamnějším zastáncům americké staré pravice a byl vydavatelem časopisu analysis.
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