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DEMOKRACIE
– L A B U T Í P Í S E Ň S TÁT U ?
David Lipka*
I. Úvod
Není snad příliš smělé tvrdit, že společenské vědy hrají
v současné době významnou roli. Dokonce ani těm, kdo
v sobě nenacházejí pražádnou viditelnou stopu jejich přímého působení, není přáno uniknout. Společenské vědy se
dnes staly platným nástrojem manipulace společnosti. Ruku
v ruce s prohlubující se politickou integrací vzrostl rozsah
a intenzita zásahů do životů jednotlivců, přičemž ospravedlňování těchto zásahů se pro většinu společenských vědců stalo životním posláním. S tím, jak postupně narůstala
moc rozličných teorií, byl jejich původní smysl pozvolna
pohřbíván pod nánosy nabubřelého matematického aparátu.
Ačkoli shledáváme téměř všeobecnou přezíravost vůči tázání se po smyslu společenských věd, přesto máme co do činění s otázkou vpravdě klíčovou. Pokud totiž jejich náplň již
nespočívá, jak tomu bylo dříve, v hledání nutných zákonitostí mezi společenskými fenomény coby důsledky svobodného lidského jednání, nýbrž v pokoušení se ospravedlnit jakékoli výtvory politického procesu, pak se tím mimo jiné
stírá i hranice mezi „technologickými“ problémy zacházení
s předměty vnějšího světa a etickými problémy vztahů mezi
*
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jedinečnými lidskými bytostmi. V takovém rozumění vědě
o společnosti upadl člověk nenávratně v zapomnění. Polem
výzkumného zájmu se stala politiky stvořená kvazirealita,
do níž lidská bytost pasuje jen do té míry, dokud plní svou
funkci periodického občana-voliče, případně jakéhosi jednorozměrného užitkového maximalizátora. Dále už představuje jen statistickou položku či beztvarou hlínu v rukou
tvůrců „lepšího světa“.
V předkládané práci se pokusíme rehabilitovat vědu
o společnosti a ukázat, že tato věda je s to formulovat apodikticky platné zákony vyplývající z rozumění nám samým
jako jednajícím lidem. Naším cílem bude prokázat, že modla současných společenských vědců – demokratický stát –
představuje koncept, o kterém může hodnotově neutrální
vědecká analýza prokázat, že není slučitelný s chápáním člověka jako jednající společenské bytosti ve světě vzácnosti,
a je tedy vnitřně rozporný, teoreticky neobhajitelný, a tudíž
že každý, kdo se jej pokouší argumentačně obhájit, svým
vlastním jednáním demonstruje neplatnost konceptu, jehož
platnost se pokouší tvrdit. Jako nelze vodu nabrat s pomocí
síta a ignorovat tak fakt, že je to kapalina jistých fyzikálních
vlastností, nelze ani chtít uspořádat vztahy mezi lidmi a tvářit se při tom, že člověk není člověkem, ale například již zmiňovanou hlínou.30
Ještě znovu zdůrazněme, že v celé naší práci setrváme na
půdě hodnotově neutrální analýzy a ponecháme tedy protentokrát stranou praktické implikace námi prezentované
teorie. Věříme nicméně, že bystrý čtenář s potěšením onen
30

Takový předpoklad sice není pro drtivou většinu dnešních společenských vědců principiálně zavrženíhodný, neboť oprávněnost předpokladů se ukáže až na základě empirického testování výsledků zformulované „teorie“ či jejích predikčních schopností, avšak v tom případě se vnucuje otázka, jak se může ona hlína (neboli společenský vědec) vůbec pustit do
vysvětlování nějakého problému a potažmo formulování hypotéz a jejich testování. Předpoklad takto osvícené hlíny se poněkud příčí zdravému rozumu bez ohledu na znalost jakékoli metodologie.
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krok od námi předestřeného poznání, že demokratický stát
je argumentačně neobhajitelný, k tomu, jak by měl, vyzbrojen
touto znalostí, jednat, učiní sám.

II. Předpoklady analýzy:
Jak jsme uvedli, naším konečným cílem bude předvést neudržitelnost obhajoby demokratického uspořádání společnosti i na půdě hodnotově neutrální analýzy. Neposkytneme
žádný koncept toho, jaká má společnost být, nýbrž se omezíme pouze na demonstraci nutných předpokladů pro to, aby
mělo vůbec smysl o něčem takovém jako o společnosti mluvit. Jinak řečeno, ukážeme, že každá společnost musí být založena na jistých fundamentálních pravidlech, která nazveme etickými, přičemž tato pravidla nepodléhají vývoji, ani
libovůli žádného zákonodárce, tím méně společenského
vědce. Současně ukážeme, že člověk účelově jedná a může
tedy jednat dle zmíněných pravidel (jednat eticky), či tato
pravidla porušovat (jednat neeticky).
Jak vyplývá z právě řečeného, budeme se snažit s pomocí
vědeckých nástrojů uchopit problematiku etiky. Ačkoli jsou
etické otázky neodlučně spjaty s hodnocením, čímž se zdánlivě
vymykají vědeckému uchopení a nás usvědčují z metodologické kontradikce, vězme, že tomu tak ve skutečnosti není.
O tom, zda je společnost „správnou“ hodnotou, nemůže samozřejmě věda v moderním chápání prohlásit zhola nic. Ve
filozofické tradici se sice ustavilo rozumění etickému jako tomu, co odpovídá esenci člověka, z čehož můžeme dovodit, že
dle klasického vymezení, kdy je člověk definován jako ZOON
POLITIKON, existence pravé společnosti hodnotu představuje, a to dokonce hodnotu nejvyšší. To se však pohybujeme mimo hájemství vědy. Co nám umožní na poli vědy setrvat, je
skutečnost, že jak později prokážeme, je tato hodnota všemi
argumentujícími nutně alespoň implicitně zastávána a nevná369
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šíme tudíž do analýzy žádné subjektivní hodnotové soudy.
Proto si, myslím, můžeme pro svůj přístup oprávněně nárokovat statut hodnotové neutrality. Jinak formulováno, dokážeme, že se jedná o hodnotu, ve které je každá věda (nejen společenská) pevně a nezpochybnitelně zakotvena.

vodu, že snaha o argumentační řešení je od počátku odsouzena k neúspěchu (klíště není schopno argumentace, nesdílí
systém apriorních norem umožňujících mu smysluplnou
komunikaci s námi). V případě člověka, jak dále ozřejmíme,
možnost argumentačního řešení existuje a ukážeme, že nezpochybnitelně existuje řešení pouze jediné.

A. Fenomén vzácnosti v rámci lidské společnosti
Zcela fundamentálním prvotním východiskem našeho
uvažování musí být uvědomění si fenoménu vzácnosti. Při neexistenci vzácnosti by nejen neexistoval žádný problém ekonomizace prostředků (ekonomický), ale rovněž by neexistoval ani žádný problém etický (politicko- či sociálněfilozofický). Neexistovala-li by vzácnost, nebylo by lidské
jednání (úmyslné naplňování žádoucích cílů jednajícím s pomocí vzácných prostředků) a potažmo žádný problém, o to
méně problém vědecký.31 Z důvodů existence vzácnosti tedy
plyne, že člověk jedná. Je skutečností, že člověk ve svém životě jedná s ostatními lidmi, přičemž je nucen s nimi nějakým způsobem možné konflikty o vzácné prostředky řešit.
Další skutečností je, že problém vztahů mezi lidmi neboli
vztahů uvnitř společnosti se diametrálně liší od problému
poměru člověk-věc, což má závažný důsledek pro naše
zkoumání. Vztah člověk-člověk konstituuje etický problém,
zatímco vztah druhý je problémem technickým.32 Předběžně
naznačme, že zásadní rozdíl spočívá v našem chápání člověka jako jednající bytosti schopné argumentace, přičemž argumentaci nutně rozumíme jako zvláštní kategorii jednání.
Konflikt vzniknuvší mezi člověkem a klíštětem o právo na
krev toho prvního patří mezi problémy technické z toho dů31

32

Neexistence vzácnosti je zcela nemyslitelná, neboť vždy jsme nuceni uvažovat o člověku jako o entitě zabírající jistý prostor a trvající v čase. Je tedy zřejmé, že i při naprosté hojnosti
všech statků existuje vzácnost našeho těla, prostoru, který nutně zabíráme, a našeho fyzického času.
Srovnej Hoppe, H. H.: The Theory of Socialism and Capitalism, KAP, Boston, 1990, str. 9, pozn.
pod čarou.
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B. Možnost formulace empiricky nevyvratitelných soudů
o reálném světě
Dosud jsme ukázali, že z povahy světa před námi vyvstává problém uspořádání vztahů s ostatními lidmi, a předběžně jsme nastínili existenci řešení tohoto problému, přičemž jsme prohlásili, že je jediné a nezpochybnitelné.
Abychom mohli něco podobného tvrdit, je třeba dokázat, že
je formulace takového řešení vůbec možná.
Obecně je třeba prokázat, že lze formulovat apriorní soudy, které vypovídají o reálně existujícím světě. Jsou to taková tvrzení, jejichž platnost nelze nikdy falzifikovat empirickými daty a která přesto vypovídají o předmětu naší
zkušenosti. Všechny závěry, které lze správně deduktivně
vyvodit z těchto soudů, jsou pravdivé právě tehdy, když
jsou pravdivé výroky, z nichž byly vyvozeny. Podívejme se,
zda je formulace takových vět principiálně možná.
Snadno lze ukázat, že ano. Použijeme argumentum a contrario. Pokud bychom tvrdili opak, tedy že všechna tvrzení
vypovídající něco nového o realitě (syntetická) jsou pravdivá pouze hypoteticky, a jestliže jsou tvrzení pravdivá a priori, pak se jedná pouze o analytická tvrzení čili tautologie,
která nepřinášejí žádné nové poznání,33 pak by samotný tento výrok musel být buď analytický (a tedy apriorní), nebo si33

V tradici se postupně ustavilo několik možných kritérií stanovujících, kdy je výrok analytický a kdy syntetický. My se přidržíme nejobvyklejšího členění, dle něhož je výrok analytický
tehdy a pouze tehdy, když je sám zákonem deduktivní logiky nebo když jej lze na takový
zákon transformovat tím, že nahradíme pojem, který je definován, příslušnou definicí.
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ce syntetický, ale hypoteticky platný. Pokud bychom ho považovali za analytický, pak to znamená, že v predikátu se
vyslovuje jen to, co je již obsaženo v subjektu, a proto se nic
nového nedozvíme. Jednalo by se tedy pouze o analýzu pojmu,34 nic by tento výrok nevypovídal o reálném světě. Pokud bychom ho považovali za syntetický, pak říká, že pro
všechna doposud zkoumaná tvrzení něco takového platilo.
Z povahy takového tvrzení však plyne, že nedokáže vyloučit i existenci soudů, jejichž možnost popírá, a proto je z metodologického hlediska zcela irelevantní.35 Vidíme, že formulace výroků, které není možné empiricky falzifikovat
(z čehož ale v žádném případě neplyne, že takový výrok je
absolutně platný a že jej nebude možno v budoucnu nějak
vyvrátit; takové vyvrácení se však bude muset odehrát na
neempiricko-apriorní bázi) a které současně vypovídají o realitě, je možná a je nutnou podmínkou formulace jakékoli
vědecké teorie.36

C. Pojetí člověka ve společenských vědách, kategorie lidského
jednání
Dosud jsme vycházeli z jednoho klíčového předpokladu,
který nyní učiníme explicitním. Tím je skutečnost, že člověka musí společenské vědy traktovat jako autonomní svobod34

35

36

Příkladem analytického tvrzení je: telefon je přístroj na telefonování. Nic nového se tímto výrokem o přístroji na telefonování nedozvíme. Jediné, co víme, je, že přístroj na telefonování
je přístroj na telefonování.
Na tomto místě musíme přičinit ještě jednu poznámku. Moderní zastánci empirického přístupu namítají, že samotná metoda není součástí vědecké teorie, ale vznáší se kdesi nad sférami naší zkušenosti a je prostě a jednoduše platná a zcela imunní vůči jakékoli kritice (nelze uplatnit její závěry na zkoumání jí samé). Poté, co tedy „nedogmatický metodolog“
prohlásí, že vše, co nelze empiricky falzifikovat, je iracionální a bezesmyslné, zjistí sice, že
jeho metodologie je iracionální a bezesmyslná, avšak to nevadí, neboť již ví, jak správně provozovat vědu, a může proto svou metodologii odhodit pryč jako žebřík, po němž vylezl do
výšin nedogmatického poznání, kde jedna a jedna mohou být třeba čtyři.
Pro kritiku pozitivistické metodologie viz např.: Hoppe, H. H.: Economic Science and the Austrian Method, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 1995; Smith, B.: „In Defense of Extreme
(Fallibilistic) Apriorism“ in: JLS, 12, 1996; Šťastný, D.: Je methodenstreit minulostí? in:
E-LOGOS, 2001.
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nou vůlí nadanou jednající bytost. Jiné uchopení není zásadně
možné. Kdybychom se ho pokusili zredukovat pouze na jeho fyzickou (fyzikálně-chemickou) stránku, kýženého cíle
detailní explanace lidského jednání bychom stejně nedosáhli.
Každé poznání je ze své podstaty poznáním lidským
a současně něčím, co člověk dříve nevěděl, neboli jinak řečeno něčím, čemu se v procesu poznávání teprve naučí.37 Člověk je tedy schopen učení. Pokud si někdo myslí opak, je odsouzen jednou provždy si nechat tento svůj poznatek pro
sebe, protože každý argumentující musí předpokládat
schopnost učit se (u sebe i u ostatních), jinak by jakákoli argumentace postrádala smysl a každý by již dopředu věděl,
co se od svého partnera dozví a co mu na to následně odpoví. Platí-li, že člověk má schopnost učit se, o čemž lze stěží
pochybovat, nelze nalézt žádnou příčinu poznávací činnosti, neboť odhalení kauzální vazby (např. spadne-li na mne jablko, musím nutně odhalit gravitační zákon) by znamenalo,
že známe výsledek své poznávací činnosti, neboli víme, co
budeme vědět v budoucnosti (v našem příkladě gravitační
zákon), a to představuje, jak snadno nahlédneme, logický
rozpor.38
Z již uvedeného rovněž vyplývá, že skutečnost, že má člověk svobodnou vůli a účelově jedná, nemůže být nikdy empiricky vyvrácena. Tento akt by musel být nutně kategorizován jako účelové jednání, z čehož snadno dovodíme, že
rozumění tomu, co znamená jednat, představuje podmínku
našeho rozumění světu a potažmo i podmínku zakládající
možnost vědomého empirického poznávání. Proto tvrzení,
37

Popper K. R.: Bída historicismu, ISEOikoymenh, Praha 1994, str. 12 píše, v této souvislosti, že:
„Žádný vědecký pracovník, který vytváří předpovědi – ať již vědec nebo počítač – nemůže
vědeckými metodami předpovědět své vlastní výsledky. Takové pokusy dospějí k výsledku
už příliš pozdě; výsledku je dosaženo teprve poté, co se předpověď změnila v retrodikci.“
38
Srovnej Hoppe, H. H.: „Is Research Based on Causal Scientific Principles Possible in The Social Sciences?“ in: idem Economics end Ethics of Private Property, KAP, Boston, 1993, str. 171.
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že člověk jedná, naplňuje znaky pravdivého syntetického
soudu a priori, který je z definice, jak bylo výše naznačeno,
empiricky nefalzifikovatelný. V tomto našem poznání se navíc zakládá i porozumění dalším kategoriím, jako jsou hodnoty, cíle, prostředky, preference, vlastnictví atd. Stejně tak
i zákony logiky a princip kauzality, které rovněž řadíme mezi kategorie jednání a které představují nezbytný předpoklad jakéhokoli vědeckého nazírání, jsou nám dány tímto
způsobem, tedy a priori.39

D. Možnost formulace apriorně platných normativních soudů
Postupme nyní o krok dále. Prokázali jsme, že východiskem zkoumání společenských věd je svobodně volící lidský
jedinec a také že můžeme formulovat apriorně platné soudy
o reálném světě. Z výše uvedeného zatím plyne ale pouze
možnost formulace takových soudů na čistě instrumentální
úrovni. Z hlediska vědy jako nástroje jsme tím poskytli bázi
pro hodnocení efektivnosti či vhodnosti použití jistých prostředků k dosažení libovolně zvolených cílů. Můžeme tak
například zformulovat tento soud: Je-li stanovena minimální mzda nad úrovní tržní mzdy, vznikne nedobrovolná nezaměstnanost. Neříkáme však nic o tom, zda lze cíl v podobě stanovení minimální mzdy obhájit. Nyní se proto
posuňme dále a pokusme se prokázat, že neplatí všeobecně
akceptovaný Humeův názor, dle něhož není rozum nic víc
39

Mělo by být patrné, že tyto kategorie, jelikož představují možnost vědomého empirického
poznávání, jsou něco, co nám poskytuje naprostou jistotu v našem uchopování světa, nelze
je proto překročit, obejít ani popřít. Ačkoli nemůžeme s jistotou tvrdit, zda se zítra rozhodneme uvařit si kávu nebo čaj (nepředpověditelnost plyne z existence svobodného subjektu)
ani zda bude fungovat náš kávovar, zda se rázem neodpaří ze země veškerá voda či zda nezmizí z povrchu naší planety veškerý čaj, naprosto jistě lze prohlásit, že dokud budeme jednat, budou zde existovat prostředky, cíle, náklady atd. Blíže viz Hoppe, H. H.: On Certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be? in: Review of Austrian
Economics, sv. X, č. 1, 1997, str. 49-78.
K problému logiky a principu kauzality viz Lorenzen, P.: Constructive Philosophy, University of Massachusetts Press, Amherst, 1987; Blanshard, B.: Reason and Analysis, LaSalle,
I11.: Open Court, 1964.
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než otrok vášní, ale že existují cíle, které lze racionálně obhájit, a takové, které obhájit nelze. Následně formulujeme
etické normy stanovující, které z cílů přináležejí do které
skupiny, a prokážeme, že námi ozřejmené etické normy musí být platné v rámci každé společnosti a jejich platnost nelze smysluplně zpochybnit.
Pro důkaz zmíněného tvrzení použijeme obdobný argument, který nám pomohl vyvrátit pozitivistický metodologický přístup. Aby kdokoli mohl tvrdit, že normativní věty
nemají žádný kognitivní význam (nelze o nich rozumem nijak rozhodnout)40, musí být (alespoň implicitně) předpokládáno, že tento výrok může být obhájen jako tvrzení mající jistý specifický význam a lze proto zkoumat jeho platnost.
Vidíme, že alespoň otázka, zda jsou normativní tvrzení obhajitelná, či nikoli, představuje kognitivní problém. Obecně
je v našem poznatku obsažena i skutečnost, že jakékoli tvrzení pravdivosti (objektivity) nějakého výroku má smysl
pouze a výhradně v procesu argumentace. A protože nikdo
nemůže argumentovat, že neargumentuje (podobně
jako nelze tvrdit (argumentovat), že člověk nejedná, není samozřejmě přípustné ani argumentovat, že člověk neargumentuje. Pokud tak někdo činí, popírá svým jednáním obsah výroku, jehož pravdivost tvrdí), a musíme dále
předpokládat, že všichni rozumějí tomu, co znamená, že tvrzení je pravdivé (chtěl-li by to někdo popřít, musel by tvrdit
pravdivost negace tohoto výroku), lze tento fakt nazvat komunikačním a argumentačním a priori.41 Protože je dále argumentace praktickou činností provozovanou jednajícími lidmi, musí existovat intersubjektivně srozumitelné normy,
40

41

Dle pozitivismu nemohou být ani empirickými větami, neboť se nevztahují k žádným faktům, ani analytickými větami (srovnej výše). Nejsou tedy vůbec žádnými smysluplnými výroky. Jsou pouze, abychom parafrázovali Roscelina z Compiegne, slavného středověkého filozofa, flatus vocis.
Srovnej Hoppe, H. H.: The Theory of Socialism and Capitalism, KAP, Boston, 1990, str. 130.
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které umožňují některým zvláštním případům jednání rozumět jako argumentaci a v důsledku představují nutnou podmínku pravdivosti a objektivity. Lze tedy uzavřít, že abychom vůbec mohli cokoli tvrdit, musíme předpokládat
platnost některých norem. Vidíme tak, že rozhodování
o normativních otázkách přísluší lidskému rozumu.

E. Majetková práva jako podmínka existence lidské společnosti42
Nyní postoupíme k úkolu prokázat, že existují a priori
platné etické normy, jejichž platnost nelze argumentačně vyvrátit.
Dovodili jsme, že argumentace předpokládá uznání (alespoň implicitní) jistých norem umožňujících komunikaci jako
takovou. Je zřejmé, že jakákoli norma, aby mohla být normou, musí splňovat podmínku univerzalizace. Jinak řečeno,
každé dané pravidlo musí být principiálně přijatelné pro
všechny i potenciální účastníky argumentace. Jedná se tedy
v této souvislosti o podmínku nutnou, nikoli postačující.
Víme také, že argumentace je praktickou činností, z čehož
nám vyvstává další nutný předpoklad: v průběhu argumentace musí být vzájemně uznána svrchovaná kontrola všech
zúčastněných nad jejich vlastními těly. Abychom totiž mohli předkládat argumenty, musíme nejen předpokládat vlastnictví svého těla (jinak bychom nemohli argumentovat –
používat vlastní plíce, hlasivky…), ale zároveň totéž
i u všech ostatních. Pokud bychom toto popřeli, nejednalo
by se o argumentaci, která znamená nenásilný způsob mezilidské interakce (neplatila by pravidla umožňující argumentovat a naše jednání vůči ostatním by spočívalo na použití
násilí), nevznikal by žádný etický problém jako snaha pře42

Hodí se snad podotknout, že právo nepředstavuje žádnou temnou metafyzickou entitu. Právo (anglicky right) je odvozeno z latinského rectum, příčestí minulého od rego, ere, což znamená spravovat, kontrolovat. Srovnej Dun, F. van: Natural Law, Liberalism, and Christianity,
JLS, 15:3, 2001, str. 4.
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dejít konfliktu o používání vzácných zdrojů a řešení otázek
vyplývajících z fenoménu vzácnosti by se odehrávalo čistě
v technické rovině. Chceme-li tedy obhájit jakékoli tvrzení,
musíme předpokládat platnost tzv. axiomu neagrese: Nikdo
nemá právo bez svolení jakkoli omezovat kontrolu kohokoli nad jeho tělem.
V tuto chvíli před námi stojí poslední krok, dokázat platnost norem týkajících se nakládání s ostatními vzácnými
zdroji. Víme, že jakýkoli jednotlivý lidský akt je možný jen
díky nashromážděným úsporám.43 Z toho je zřejmé, že vlastnická práva k přírodním zdrojům musí být rovněž předpokládaná jako platná, a platná mohou být, jak nyní ukážeme,
pouze práva založená na prvotní apropriaci nikým nevlastněných přírodních zdrojů.44
K doložení našeho tvrzení použijeme následující argument. Pokud by neplatilo, že vlastnické právo vzniká ustavením objektivního spojení („smísením práce“) dané osoby
s dříve nevlastněným přírodním zdrojem,45 znamenalo by
to, že toto právo by se získávalo pouhou jeho verbální deklarací – každý by měl právo bránit mému přivlastňování
odvoláním se na fakt, že kdysi kdesi prohlásil, že tato věc je
jeho. Jestliže by ale bylo možné získávat vlastnické právo
tímto způsobem, pak by kdokoli mohl nárokovat právo na
tělo kohokoli jiného, neboť není možné stanovit jasnou hranici, proč by se tento princip měl zastavit právě u těla ostatních lidí. Tělo cizího člověka by v takovém případě, kdy není uznán princip objektivního spojení vlastníka a majetku,
představovalo pouze jeden z „volných“ zdrojů, jejichž vyu43

44

45

Vždy alespoň musíme mít nějakou zásobu živin získaných z potravy v nějakém předchozím
okamžiku, která nám umožňuje např. opatření si další potravy, užívání si volného času či
výrobu kapitálových statků. Srovnej Huelsmann, J. G.: Theory of Interest, s. 17 (nepublikovaná práce).
Pro kritiku názorů o nemožnosti vlastnictví přírodních zdrojů viz Rothbard, M. N.: Man,
Economy, and State, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2001, 148-152.
Srovnej Locke, J.: Druhé pojednání o vládě, Svoboda, Praha 1992, kap. 5.
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žití by si mohl kdokoli nárokovat. To však nelze sloučit s axiomem neagrese, který je, jak jsme prokázali, nutnou podmínkou pro jakoukoli argumentaci a tudíž i schopnost cokoli verbálně nárokovat. Člověk argumentující ve prospěch
takového principu tedy musí uznávat výjimečnost vlastního
těla, která spočívá právě na uznání principu prvotní apropriace ve vztahu k němu. Své tělo vlastníme, protože můžeme jednoznačně prokázat, že jsme byli jeho prvními
uživateli.46 Zároveň je naše vazba s vlastním tělem intersubjektivně průkazná (na rozdíl od pouhé slovní deklarace), což
je dalším nutným předpokladem vymezení vlastnického
práva. Můžeme uzavřít, že nelze zpochybnit princip prvotní apropriace ve vztahu k vlastnímu těla a v důsledku osudové svázanosti našeho tělu s přivlastněním přírodních
zdrojů nelze uvedený princip zpochybnit ani ve vztahu
k těmto zdrojům.
Nyní již můžeme tuto část uzavřít. Dokázali jsme, že neexistuje žádný obhajitelný etický systém, který by nebyl založen na vzájemném uznání majetkových práv, neboli že nikdo nemá právo použít násilí kromě obrany proti těm, kdo
sílu používají k agresi vůči životu a majetku ostatních.47
Učiňme zde ještě poslední poznámku. Na začátku jsme
prohlásili, že každá společnost je nutně založena na respektu k jistým pravidlům, jež jsme nazvali etická. Nyní vidíme,
jaký mají obsah. Bez respektu k majetkovým právům si nelze představit žádnou mezilidskou komunikaci, dělbu práce, dobrovolnou směnu a v důsledku toho ani žádnou spo-

lečnost. Hovořit proto současně o společnosti a popírat platnost majetkových práv postrádá smysl. Je to, jako kdybychom vyhazovali kameny nad sebe do vzduchu a tvrdili, že
neexistuje zemská přitažlivost a kameny nikdy nespadnou.
Jediný zásadní rozdíl mezi oběma příklady pramení z toho,
že samy padající kameny by nás brzy a bolestivě přesvědčily o našem omylu. Vyplývá naproti tomu z povahy společenských jevů, že o takto bezprostřední evidenci jsme v případě relativizace etických pravidel ochuzeni. Nic to přesto
nemění na faktu, že žádná lidská společnost bez uznání majetkových práv nemohla, nemůže a nebude moci nikdy existovat.48

F. Politické a ekonomické prostředky
Abychom mohli přistoupit k našemu hlavnímu úkolu a názorně demonstrovat podstatu demokratického státu, je třeba
zmínit se o dalším důležitém konceptu. Tím je způsob opatřování bohatství. Logicky existují pouze dvě varianty. První
z nich je výroba a dobrovolná směna, do které můžeme zahrnout i dobrovolné dary. Druhou alternativou je násilné vyvlastňování majetku druhých. V souladu s Franzem Oppenheimerem49 budeme nazývat první způsob ekonomickými
prostředky získávání bohatství a způsob druhý prostředky
politickými. Dále je v této souvislosti nutné mít na paměti, že
abychom si mohli něco násilím přivlastnit, musí tomu předcházet výroba takového statku. Existence politických prostředků tak nutně předpokládá odlišení dvou tříd lidí, kde
48

46

47

Z objektivního hlediska je i tělo naším produktem (vyrábět znamená měnit přírodní podmínky dle určitého plánu) stejně tak jako ostatní přivlastněné věci, přičemž samozřejmě netvrdíme, že to znamená změnu všech částí lidského těla. Ačkoli nelze časově odlišit existenci lidského těla jako přírodního zdroje a jeho pozdější apropriaci, neboť lidské tělo (coby tělo
jednajícího člověka) je vždy vlastněno, přesto lze tuto logickou distinkci uplatnit i v tomto
případě.
Pro podrobnější diskusi viz zejména: Hoppe, H. H.: Economics end Ethics of Private Property, KAP, Boston, 1993; idem: The Theory of Socialism and Capitalism, KAP, Boston, 1990.
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49

Z důvodů nedostatku místa se nemůžeme zabývat kritikou jednotlivých přístupů relativizujících platnost majetkových práv jako nutné podmínky existence společnosti. Mezi nejvlivnější teorie současnosti patří přístup chicagské školy reprezentovaný např. R. Coasem či
H. Demsetzem. Je na první pohled zřejmé, že ani oni nemohou překlenout problém kontradikce mezi obsahem teorie a vlastním jednáním. Pro obsáhlou kritiku tohoto přístupu viz
např. Block, W.: Coase and Demsetz on Private Property Rights, JLS, 1: 2, 1977, str. 111-15;
idem. Ethics, Efficiency, Coasian Property Rights, and Psychic Income: A Reply to Demsetz,
RAE Sv. 8 č. 2, 1995, str. 61-125.
Oppenheimer, F.: The State, Vanguard Press, New York, 1914
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jedni budou vytvářet bohatství a druzí je budou spotřebovávat, přičemž existence skupiny první musí logicky předcházet konstituování skupiny druhé. Přistoupíme-li k tomu z jiného úhlu pohledu, jsme oprávněni prohlásit, že existence
společnosti musí s logickou nutností předcházet existenci
státu.50 Nyní již můžeme zavést termín stát. Státem budeme
nazývat organizaci politických prostředků.51

III. Povaha demokracie
Postupme v tuto chvíli již k našemu konečnému cíli, k vysvětlení podstaty demokracie. Vzhledem k tomu, že podstata jakéhokoli státu, jak bylo naznačeno, spočívá v násilném
přerozdělování hodnot vytvořených jednou skupinou občanů ke skupině druhé, nelze popřít, že i v demokratickém státě se rozhodování dotýká majetkových práv. Pokud by tomu
tak nebylo a rozhodovalo by se například pouze o tom, kdo
dostane cenu pro nejsměšnějšího politika nebo který společenský vědec vyprodukuje nejnesmyslnější obhajobu nutnosti státu, neměli bychom co namítat. Ve skutečnosti se
však všechna rozhodnutí moci výkonné, zákonodárné
i soudní vztahují na vlastnická práva občanů, a spadají tudíž
do předmětu našeho zájmu.
Již samotný fakt používání politických prostředků (existence státu) by stačil k odmítnutí demokracie jako neobhajitelného konceptu uspořádání společnosti.52 V tomto případě je však používání politických prostředků jaksi zatemněno
tím, že státní aparát má být v rukou všech občanů, a proto
50

51
52

Je proto zřejmé, že stát může existovat pouze na úkor společnosti. Srovnej Nock, A. J.: Our
Enemy the State, Fox & Wilkes, San Francisco, 1994, kap. 1. Viz také Šíma, J.: Stát versus společnost, in: Terra Libera, prosinec 2000.
Blíže viz Oppenheimer, F.: op. cit.
Mluvit o demokracii bez státu nemá smysl, stejně jako nemá smysl mluvit o socialismu bez
státu. Můžeme oprávněně tvrdit, že dokud existuje demokracie, existuje stát. Dokud existuje stát, existuje socialismus. Srovnej Hoppe, H. H.: The Theory of Socialism and Capitalism,
KAP, Boston, 1990, str. 149.
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zde údajně neexistuje rozlišení mezi třídou vládnoucí
a ovládanou.
Popišme si nejdříve deklarovanou povahu demokracie. Je
patrně možné vyjádřit ji následovně: Všichni jsou si rovni ve
svých právech, přičemž tento fakt se odráží ve všeobecném
právu hlasovat, prostřednictvím kterého lidé na území vymezeném určitým způsobem rozhodují buď přímo, nebo
skrze volené zástupce. Rozhodnutí většiny jsou potom závazná pro všechny bez ohledu na to, zda se jich účastnili (není-li účast povinná). Pokud se týká předpokladu rovnosti či
univerzálnosti práv, věnovali jsme se mu již dříve a není zde
sporu, proto ho ponechme stranou. Důležitější je pro nás
druhý atribut, tedy většinové rozhodování.
Lze odlišit dva způsoby uplatňování většinového rozhodování. Buď lidé rozhodují nezprostředkovaně o jednotlivých problémech a ke všem otázkám se vyjadřují v přímém
hlasování, nebo volí své zástupce, kteří poté rozhodují jejich
jménem.

A. Princip přímého hlasování
Prozkoumejme nejprve přímé hlasování neboli přímé rozhodování všech občanů s volebním právem. Na první pohled se ukazuje, že opět nelze skloubit tento koncept s majetkovými právy, která, jak bylo prokázáno, představují
jediný obhajitelný koncept vyplývající z fenoménu vzácnosti a našeho chápání člověka jako jednající společenské bytosti. V případě většinového rozhodování většina rozhoduje
o majetkových právech menšiny. Aby však kdokoli mohl
hlasovat (jednat), musíme uznat jeho svrchovanost nad
vlastním tělem a v důsledku toho i všechna další majetková
práva. Nalézáme zde logický rozpor. Nejedná se tedy o žádnou obhajitelnou etickou teorii, neboť práva lidí konstituujících menšiny nejsou uznána (účast ve volbách na tom ne381
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může nic změnit) a existují zde opět dvě třídy lidí – vládnoucí třída parazitující na třídě produktivní. Jediný zásadní
rozdíl, vyplývající z povahy hlasování o používání politických prostředků, spočívá ve zvýšené nejistotě vládnoucí třídy a tedy její orientaci na současnost (viz níže). Vidíme, že
podstata demokratického hlasování spočívá v organizovaném loupení (např. daně, cla, tisk peněz, koncese… ), případně nevolnictví (např. povinná vojenská služba, povinná
školní docházka) v závislosti na tom, jaké prostředky jsou
použity.

B. Princip zastupování
Mimo výše uvedených námitek, které můžeme identicky
uplatnit i zde, se k principu zastupování vztahuje ještě další
kritika. Samotný pojem je velmi zavádějící. Nejedná se o zastoupení, protože to by předpokládalo, aby všichni zastoupení53 měli na všechny otázky, které za ně bude rozhodovat
jejich zástupce, stejný názor, což sice nelze principiálně vyloučit, ale pravděpodobnost takové shody náhod se blíží nule.54 Naopak máme co do činění s postoupením rozhodovací
pravomoci. V tom je však zásadní rozdíl, neboť z povahy
předmětu rozhodování plyne, že bychom se vzdávali svých
budoucích majetkových práv, aniž bychom mohli tuto „dohodu“ kdykoli vypovědět. To však, jak by již mělo být patrné, nelze. Zatímco můžeme explicitním souhlasem převádět
na ostatní vlastnické tituly k námi vlastněným věcem, nemůžeme se nikdy vzdát naší svobody jednat a tedy ani bu53

54

Nezabýváme se zde problémem, že ani při všeobecném hlasovacím právu není toto právo
přiznáno všem lidem, ale pouze některým (vyjmuty jsou osoby mladší 18 let, cizinci žijící na
daném území, duševně nemocní…), přičemž o tom, kdo bude vyjmut, rozhodují současní
držitelé tohoto práva, a nelze proto hovořit o univerzálnosti.
Kdyby tato čistě teoretická možnost existovala, zůstávaly by proti takovému uspořádání
všechny zmíněné námitky, neboť ve společnosti by existoval stejný počet skupin v názorech
naprosto identických jednotlivců jako počet jejich reprezentantů, takže se problém pouze
přesouvá o úroveň výše.
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doucího vlastnictví bez toho, abychom mohli rozhodnout,
zda s jeho postoupením budeme v daném okamžiku souhlasit, či nikoli. Z toho, co jsme uvedli výše, je zřejmé, že nikdo se nemůže vzdát práva jednat sám za sebe a tedy že rovněž nikdo nemůže takové právo nabýt. Aby byl proto
systém zastupování obhajitelný, museli bychom si ponechat
konečné rozhodování o tom, zda v takovém systému zůstaneme, nebo zda z něj vystoupíme, čímž však tento systém
přestává být státem.55
Jiným problémem, na který v případě zastupitelské demokracie narážíme, je to, jak může volič, který je z obavy před
neschopností racionálně rozhodovat o všech relevantních
politických problémech nucen postoupit rozhodovací pravomoci svému zástupci, posuzovat, jaký zástupce bude k jejich řešení nejkvalifikovanější. Takové rozhodnutí vyžaduje
nejen hlubokou znalost relevantních problémů, ale navíc
i dostatek informací o voleném zástupci.56
Poslední poznámka se vztahuje ke skutečnosti, že v systému zastupitelské demokracie není v žádném případě reálná
moc v rukou většiny, a tudíž je zde fikce účasti všech lidí na
vládě ještě vzdálenější skutečnosti.57

C. Princip státní suverenity
Dalším z problémů, s nímž se zastánci demokracie mohou
jen těžko smysluplně vypořádat, je tzv. státní suverenita.
Snadno nahlédneme, že většina je relativní pojem a závisí
vždy na tom, jak je stanoven celek. Je proto nutné nějak obhájit, že právě současně existující celek – stát – představuje
rámec uplatňování většinového rozhodování. Abychom tak
55

56
57

Poté by byl oprávněný přístup představitelů teorie veřejné volby chápajících stát jako analogii se soukromou korporací. Vzhledem k faktu, že konstitutivním atributem státu je nedobrovolnost, jsou však takové analogie naprosto zavádějící.
viz Rothbard, M. N.: Ekonomie státních zásahů. Liberální institut, Praha, 2001, str. 316.
Srovnej Herbert, A: Mr. Spencer and the Great Machine. In: The right and Wrong of Compulsion of the State, Liberty Classics, Indianapolis, 1979.
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mohli učinit, museli bychom přiznat státu nějakou samostatnou existenci, nezávislou na jednotlivcích, kteří jej tvoří.
To je však zcela nesmyslné, pokud se chceme udržet na poli
vědy.58 Ačkoli se i dnes tento omyl často objevuje, nebudeme
se zdržovat jeho vyvracením, neboť by to znamenalo intelektuální podceňování našich čtenářů. Pokud tedy nepřiřkneme státu fyzickou či rovnou metafyzickou existenci,
nezbývá nám než přiřadit suverenitu jednajícímu
člověku. Má-li většina právo vládnout v celém státě, pak by
měla mít stejné právo i většina v určité geografické oblasti,
následně i každé město, každý dům, byt a nakonec i každý
jednotlivec.59 U jednotlivce nám většinové hlasování splývá
s jeho svrchovaností nad ním samým, a proto asi nemá valného smyslu o většinovém rozhodování mluvit. Teorie demokratického státu mimo všech již zmíněných rozporů, jak
vidno, stojí na více než 160 let starém metodologickém omylu klasického pozitivismu.
Demokratický stát je, jak dovodíme z výše předestřených
argumentů, ve své podstatě založen na zcela stejném principu jako jakýkoli jiný stát – na používání politických prostředků a tudíž na nedobrovolnosti a násilí. Není proto slučitelný s konceptem majetkových práv, existuje výhradně na
úkor společnosti a není možné jej argumentačně obhájit.
Lze proto uzavřít, že každý, kdo obhajuje demokracii
(obecněji to může být socialismus, konzervatismus, institucionalismus i ostatní druhy etatismů) nemůže při sebelepší
vůli tvrdit nic smysluplného, neboť obsah svého sdělení popírá samotným aktem jeho vyslovení, a tak je jistě oprávně58

59

Společenští vědci se zmíněného prohřešku často dopouštějí. Lze jej nazvat „konceptuálním
realismem“. Spočívá v chybě, „že [scientističtí společenští vědci] traktují jakožto fakta to, co
je pouze vágními teoriemi běžného vědomí“. Hayek, F. A.: Kontrarevoluce vědy, LI, Praha,
1995, str. 54.
Srovnej Rothbard, M. N.: Ekonomie státních zásahů, Liberální institut, Praha, 2001. Str. 313.
Další diskusi o tomto problému lze nalézt v idem: Egalitarianism as a Revolt Against Nature, The Anatomy of the State, Mises Institute, Auburn, 2000 [1974]; Herbert, A.: op.cit.; Šíma,
J.: Stát versus společnost, in: Terra Libera, prosinec 2000.
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né uzavřít, že všechny podobné proklamace nejsou skutečně
míněnými tvrzeními, nýbrž pouze vyjádřeními soukromých
pocitů těch, kdo je pronášejí.

IV. Demokracie – účinný nástroj zničení civilizace
Zatímco tedy víme, že demokracie není etickým systémem, nedokazuje to, že by byla systémem neuskutečnitelným. K takovému závěru nám provedená analýza neposkytuje žádnou oporu, ba právě naopak. Každodenní realita
nás přesvědčuje o tom, že státy demokratické i nedemokratické přežívají, ve stále rostoucí míře naplňují své protispolečenské poslání, a přesto stále užíváme i nesmírného prospěchu z existence společnosti. Narazili jsme na rozpor?
Nikoli.
Víme již, že jakýkoli stát existuje vždy na úkor společnosti
a jako každý jiný parazit je svým přežitím závislý na přežití
svého hostitele. Proto ani ten nejrozpínavější stát, kterým byl
dosud v dějinách stát socialistický, nemohl přistoupit k naplnění svého ideálu a zrušit zcela soukromé vlastnictví. Byla by to jeho zkáza, a jak se nakonec ukázalo, ani pouhému
pokusu o socialismus nebylo dopřáno než skončit v křečích
a naprosté devastaci. Současně existující demokratické státy
sice nepředstavují takto důsledný systém popírání nutných
etických pravidel zakládajících fungování společnosti, což
ale pouze svědčí o tom, že nejsou zcela demokratické. Tato
jejich nenaplněnost představuje klíčový faktor dosud bránící úplné destrukci společnosti.
Nyní prokážeme, že jakkoli na nás může působit existence
demokratických států dojmem relativní stability či, jak jsme
právě naznačili, dojmem stabilní nenaplněnosti, jedná se
o pouhé povrchní zdání. Samotný demokratický systém generuje tlak na stále větší omezování majetkových práv a je
v tomto ohledu podobně účinným nástrojem ke zničení spo385
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lečnosti a v důsledku toho i civilizace, jako byl stát socialistický, pouze s tím rozdílem, že demokracie dnes slaví daleko triumfálnější vítězství, než o jakém mohl socialismus
v dobách své největší slávy byť jen snít.
Použijeme zde komparativní analýzu demokracií a monarchií jako dvou základních forem státu lišících se v tom,
zda je státní aparát v soukromých, či „veřejných“ rukou.

A. Soukromé vlastnictví vlády
Základní charakteristikou monarchií je soukromé vlastnictví státního aparátu. Z něho vyplývají závažné skutečnosti,
na které se v naší komparaci zaměříme.
Soukromé vlastnictví vlády vede k relativně umírněnému
používání politických prostředků, protože jejich vlastník
maximalizuje současnou hodnotu budoucích příjmů (kapitalizuje monopolní zisk), a má tak zájem udržovat zatížení
produktivní třídy na takové úrovni, která by relativně nesnižovala motivaci vlastníků ekonomických prostředků vytvářet bohatství. Lze to vhodně ilustrovat na nárůstu podílu
veřejného sektoru k sektoru produktivnímu. Na historických datech můžeme velmi přesvědčivě dokumentovat obrovský nárůst tohoto podílu s nástupem demokracií. Zatímco od 11. až do konce 19. století nepřesahoval podíl
veřejného sektoru mimo dobu válek 5-8 %, s masivním nástupem demokracií po 1. sv. válce tento podíl rázem vzrostl
na 30 % a počátkem 70. let dosáhl často i 50 %.60
Mimo uvedenou skutečnost je v monarchiích velmi obtížný přechod mezi vládnoucí třídou a třídou ovládaných, což
působí na snižování časové preference61 vlastníků vlády, kte60

61

Srovnej Hoppe, H. H.: The Political Economy of Monarchy and Democracy and the Idea of
Natural Order, in: JLS 11: 2, str. 104-105.
Časové preferenci je pro náš účel možno rozumět jako míře orientace člověka na současnost,
diskontu budoucnosti. Velikost tohoto diskontu se projevuje v monetární ekonomice ve formě úrokové sazby vznikající na mezičasových trzích. Čistou úrokovou míru lze proto nazvat
společenskou časovou preferencí.

386

ří si mohou být jisti svým majetkem, a dále tak posiluje jejich
orientaci na budoucnost, omezuje pohnutky na co nejvyšší
okamžitý zisk a zabraňuje příliš vysoké míře vykořisťování.
Abychom použili naši předchozí paralelu, parazit je motivován zacházet šetrně se svým hostitelem, neboť ten bude zajišťovat život nejen jemu, ale i všem dalším nástupnickým
generacím, přičemž má parazit jistotu, že se o svého hostitele nebude muset s nikým dělit a že tedy nikdo jiný než on
sám a jeho potomci nesklidí plody šetrného zacházení.
Navíc vzhledem k faktu, že je vládnoucí třída relativně
malá a uzavřená, patří k jejímu životnímu zájmu udržovat si
podporu co největšího počtu ovládaných,62 což také zapříčiňuje jistou umírněnost v používání politických prostředků.
Ačkoli tedy proti monarchiím platí kvalitativně stejné námitky jako proti demokratickým státům, přece jen lze tvrdit,
že z hlediska míry porušování majetkových práv se jeví jako
méně parazitické.

B. „Veřejné“ vlastnictví vlády
Naproti tomu takzvané veřejné vlastnictví vlády, jež ztotožňujeme s demokracií, vede představitele státního aparátu,
kteří nejsou jeho vlastníky, k maximalizaci okamžitého zisku.
Jejich horizont uvažování se omezuje na jeden volební cyklus. Navíc je zamlžen rozdíl mezi vládnoucí vrstvou a ovládanými, což zapříčiňuje mnohem menší odpor proti míře vykořisťování vládou, než je tomu v monarchiích, neboť lidé
snáze podléhají iluzi, že daně nejsou krádeží, když stát jsou
vlastně oni. S nárůstem zdanění pak dochází nutně k tlaku na
62

Pro každou vládu je nutné udržovat si legitimitu neboli budovat takovou ideologii, která zajistí, že bude přinejmenším trpěna. Blíže viz Hoppe, H. H.: Democracy: The God That Failed,
Transaction, Rutgers, 2001, str. 15, pozn. pod čarou 15; Viz také Rothbard, M. N.: Anatomy of
State, Mises Institute, Auburn, 2000 [1974], str. 60 „Většina musí být přesvědčena ideologií,
že její vláda je dobrá, moudrá a přinejmenším nevyhnutelná a určitě lepší než jakákoli jiná
myslitelná alternativa.”; také Boétie, E. de la: The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude, Black Rose Books, Montréal, 1997.
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růst časové preference. Tento vývoj lze dokumentovat vývojem
výše úrokové míry. V průběhu historie docházelo v období
míru (existovaly samozřejmě ohromné výkyvy v době válek)
k snižování úrokové míry. Ve starověkém Řecku poklesla
úroková míra na nejméně rizikové úvěry z 16 % v 6. st. A.D.
na 6 % v období helénském. V Římě klesla z 8 % v počátcích
republiky na 4 % za největšího rozkvětu císařství. V Evropě
13. st. dosahovala úroková míra na „bezpečné úvěry“ 8 %
a za každých dalších 100 let klesala na 5 %, 4 %, v 17. století
na 3 %, až na konci 19. století dosáhla 2,5 %. Tato tendence
poklesu úrokových měr s růstem bohatství se nicméně zastavila s masivním nástupem demokracií po 1. světové válce. Po
celé dvacáté století tak (s výjimkou krátkého období v USA
v 50. letech) neklesly nikdy reálné dlouhodobé úrokové sazby pod svou úroveň ve století 19. a typicky dokonce přesahují úroveň, které dosahovaly ve století 15.63
Popsaný nárůst časové preference má spolu s ostatními zásahy státu v konečném důsledku vliv na rozmach mnoha sociopatogenních jevů,64 roztáčejících dále spirálu státních zásahů (dalšího porušování majetkových práv) marně se
pokoušejících zabránit vzniku jevů, jichž jsou samy příčinou. S logickou nutností demokratického systému tak jeden
státní zásah způsobuje další a další destrukci společnosti.65
63

64

65

Srovnej Homer/Sylla: A History of Interest Rates, str. 554-555. Cit podle Hoppe, H. H.: The Political Economy of Monarchy and Democracy and the Idea of Natural Order, in: JLS 11: 2.
Rozšiřuje se výskyt takových jevů jako alkoholismus, drogová závislost, násilí, zločinnost…
Dále vlivem státního monopolního školství, zejména jestliže je všemocně bráněno rodičům
učit děti doma či je posílat do soukromých škol, nevyhnutelně nastává zhoršování kvality
výchovy dětí, což opět zapříčiňuje další degradaci společnosti. Podrobnější diskusi s odkazy na další literaturu lze nalézt např. v Hoppe, H. H.: Ako zabrániť nedobrovolnosti v spoločenských vzťahoch: Pryč s demokraciou, dostupné na www.libinst.cz; idem. On Time Preference, Government, and the Process of Decivilization. K problému veřejného školství viz vynikající esej
Herbert, A.: State Education: A Help or Hindrance? in: idem, op. cit.
Tento problém lze demonstrovat například na prohlubujícím se státním dluhu, který ukazuje, že současná (byť stagnující) životní úroveň je do značné míry udržována za pomoci zadlužování budoucích generací. Např. ve Velké Británii vzrostl státní dluh od roku 1914 do
roku 1987 z Ł700 mil. na Ł8300. V USA činil tento nárůst mezi roky 1919 a 1992 celých 2975
mld USD. (Hoppe, Hans Hermann: The Political Economy of Monarchy and Democracy and
the Idea of Natural Order, in: JLS 11: 2, str. 108)
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V. Proč přetrvávají státy?
Z naší analýzy dle našeho názoru jednoznačně vyplynulo,
že každý stát a povýtce stát demokratický je založen na nedobrovolnosti, tedy alespoň na hrozbě násilí vůči všem, kdo
by odmítli uznat mocenskou pozici jeho představitelů. Dále
jsme ilustrovali, že existence demokratických států (veřejného vlastnictví vlády) v porovnání s monarchiemi (soukromým vlastnictvím vlády) vede k relativně intenzivnějšímu
podkopávání základů, na nichž stojí lidská společnost. Budeme-li předpokládat, a jeví se nám to být předpoklad
oprávněný, že lidé preferují mír před násilím a bohatství
plynoucí z dělby práce a dobrovolné směny před chudobou
a úpadkem, nabízí se neodbytně otázka, proč státy existují
a přetrvávají.
Zdá se být evidentní, že není možné, aby reálná existence
států spočívala výhradně na používání násilí, tedy aby státy
existovaly navzdory opačnému přání většiny lidí. Moc totiž
nikdy neleží v rukou relativně malého počtu vládců, ale vždy
v rukou většiny (viz pozn. pod čarou 33). Vycházíme-li tedy
z předpokladu ne-preference násilí jako spotřebitelského
statku, což je dnes a denně dokládáno naší zkušeností, musíme dojít k závěru, že systematizované používání násilí (či
alespoň jeho reálná hrozba) ve formě státní moci je lidmi považováno za nutný prostředek k dosažení nějakého vysoce
hodnoceného cíle. Tímto cílem je nejčastěji zřejmě harmonie,
mír a blahobyt. Z naší dosavadní analýzy však nezpochybnitelně plyne, že žádný stát, a o to méně stát demokratický, nemůže zajistit mír a harmonii, neboť jeho existence je
v příkrém rozporu s etikou majetkových práv, která představuje nutnou podmínku mírového soužití a tvorby blahobytu.
Musíme tedy dovodit, že se lidé dopouštějí chyby. Prostředek, který používají k dosažení zamýšleného cíle, k němu
a priori nemůže vést. Fenomén chyb se samozřejmě vysky389
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tuje v jakémkoli lidském jednání. Je-li člověk svobodný a jedná (ukázali jsme, že tomu nemůže být jinak), vyskytnou se
samozřejmě v jeho odhadech nejistých budoucích podmínek
chyby. Tyto chyby nicméně nemůžeme kauzálně vysvětlit,
neboť žádný jednotlivý případ lidského jednání není kauzálně spojen s předchozími událostmi (viz výše). Z procesu učení se ale můžeme vyvodit, že pokud si je člověk vědom spáchané chyby, neučiní tutéž chybu znovu. Člověk se nikdy
nedopouští chyb úmyslně. Kdyby znovu spáchal identickou
chybu, znamenalo by to, že preferuje nedosažení daného cíle
před jeho dosažením, což by ovšem pouze prokazovalo, že
nedosažení onoho cíle se stalo samo o sobě cílem.
Stav, kdy si člověk ani ex post není vědom spáchané chyby, potom můžeme nazvat stavem iluze.66 Trvalé opakování
stejných chyb se tedy může dít pouze ve stavu iluze. Můžeme proto uzavřít, že stát je institucí založenou na iluzi. Kromě toho, že je stát systematizovaným násilím, je také systematizovaným chybováním.
V tomto okamžiku možnosti jakékoli vědy o společnosti
končí, neboť skutečnost, že člověk jedná, představuje dále neanalyzovatelné východisko jakéhokoli pokusu zabývat se společenskými fenomény. Přestože tedy nedokážeme vysvětlit,
proč lidé podléhají iluzi, můžeme přednést několik argumentů, které osvětlují některá důležitá hlediska tohoto problému.
První skutečností je principiální rozdíl mezi posuzováním
důsledků rozhodnutí, se kterými se člověk každodenně setkává na trhu, a posuzováním důsledků plynoucích z politických opatření. Zatímco v prvním případě se člověk zabývá
pouze „tím, co je vidět“, a sledování jeho osobního zájmu
vede k blahobytu celku, tak v případě druhém je nutné za66
67
68

Srovnej Huelsmann, J. G.: Toward a General Theory of Error Cycles, in: QJAE sv. 1, č. 4, 1998, str. 10.
Blíže viz Bastiat, F.: Co je vidět a co není vidět, Liberální institut, Praha 1999.
Srovnej Rothbard, M. N.: Man, Economy, and State, Ludwig von Mises Institute, Auburn,
2001, str. 626.
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měřit se zejména na „to, co vidět není“.67 Jinak řečeno, pro
posouzení vlivu existence státu je třeba být obeznámen s odpovídající teorií.68 Na rozdíl od výhodnosti dobrovolné směny, která je bezprostředně patrná, se důsledky (zejména negativní) jednotlivých politických opatření zpravidla
dostavují až po delším čase a náklady bývají rozptýleny mezi velký počet lidí, takže bezprostřední mezní dopad jednotlivého opatření může být relativně malý.
Druhý faktor lze spatřovat v souhrnu předsudků a věr, které ovlivňují naše vnímání světa. Vzhledem k nemožnosti člověka obsáhnout veškeré poznání se v mnoha ohledech spoléháme právě na takovéto obecně sdílené předsudky. Jedním
z nejhlouběji vrytých předsudků je právě nezbytnost existence státu. Snadno zjistíme, zkoumáme-li jeho kořeny v naší civilizaci, že se nejedná o nic nového. Jeho počátky lze spatřovat v učení gnosticismu, které představovalo náboženství
osvobození se od tohoto světa. Pro naši dnešní situaci má
však větší význam jeho novodobá reinkarnace – marxismus,
který přivodil totální pošlapání tradičního rozumění právům
jako právům majetkovým a vedl také k destrukci vědomí, že
stát představuje entitu fungující na úkor společnosti. Dnes se
zmocnili tohoto mýtu intelektuálové a společenští vědci, jimž
zajistilo jeho opakování zdroj živobytí a slávy.

VI. Závěr
Přistupme nyní k celkovému shrnutí. Dokázali jsme, že nemůže současně existovat vzkvétající společnost a stát. Demokratický stát jako parazit již nemá žádné zábrany, které by mu
překážely v totálním zahubení svého hostitele – společnosti.
Odmítli jsme i ideu minimálního státu, která laskavě nahlíží
na vztah státu a společnosti jako na vztah symbiotický, a nikoli parazitický. Jakkoli mocně dodnes přitahuje tento koncept pozornost mnoha společenských myslitelů, nelze než jej
391
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s rozhodností prohlásit za falešný. Za časů klasických liberálů
lze alespoň nalézt pro víru v minimální stát jisté ospravedlnění. Žili v době, kdy intervence monarchů do životů lidí dosahovaly úrovně, která působí z dnešního pohledu jako neškodné dětinské hraní na státní moc. Relativně krátká historie
demokratických států nicméně názorně ukázala, jak marná
a nebezpečná je snaha domlouvat se s parazitem.
Teoretická otázka tedy byla zodpovězena, zůstává otázka
praktická. Budou lidé donekonečna ochotni snášet stále více
vyčerpávající soužití s parazitem? Těžko říci. Odpověď na
tuto otázku již leží za hranicemi sféry opanovávanými teoretickou vědou. Dějiny jsou nicméně vždy formovány idejemi a neexistují žádné comtovské zákony sociální dynamiky
určující běh dějin. Je proto stejně tak možné, že proces rozkladu společnosti dospěje až do svého úplného konce, jako
i že se lidé zbaví iluze provázející demokratický stát.
Záleží na každém jednotlivci, každý se musí rozhodnout,
jakou cestu praktického života zvolí. V zásadě existují pouze dvě možnosti: snažit se naplňovat své životní cíle v rámci pravidel umožňujících fungování lidské společnosti, nebo
parazitovat na životě ostatních. Marná je snaha pokoušet se
o obojí. Ačkoli jsme v úvodu přislíbili čtenáře v tomto ohledu nijak svými názory neovlivňovat, přesto si neodpustíme
na úplný závěr jeden vlastní hodnotový soud a zároveň tím
i ozřejmíme odpověď na otázku, jak my rozumíme smyslu
vědy o společnosti.
Je a nadále zůstane naším sobeckým přáním, aby se co nejvíce lidí rozhodlo pro alternativu první, etickou. Smyslem našeho počinu proto bylo vychýlit jazýček na vahách praktického života směrem, jenž by umožnil lidem vést svobodný
a odpovědný život v rámci vzkvétající lidské společnosti. Pokud se nám podařilo přidat byť jen několik zrnek argumentů
na odpovídající misku vah, nebyla naše snaha zbytečná.
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elká většina lidí může mít ve chvíli, kdy se setká s názory představitelů myšlenkového proudu označovaného
jako liberalismus, pocit, že jeho představitelé jsou „tím trhem
naprosto posedlí“. Vzhledem k tomu, že se oprávněně obáváme toho, že „posedlost trhem“ může vyvolávat pejorativní asociace a pro velkou část čtenářů, kteří k takovému závěru došli, může představovat důvod k tomu, aby tyto
názory nebrali vážně, bylo by možná vhodné celou záležitost trochu osvětlit a ukázat, čím jsou to vlastně představitelé a zastánci liberalismu posedlí a proč.
Za tímto účelem poukážeme nejprve na rozdíl mezi pozitivní a normativní vědou, ukážeme si, co rozumíme ekonomií
a co je nám ekonomie schopna sdělit. Podíváme se, k čemu
vedou poznatky ekonomie aplikované v kontextu etického
systému přijímaného představiteli liberalismu. Na praktických příkladech si ukážeme, jaké jednání je a jaké není z hlediska takového etického systému přípustné. Na závěr se zmíníme o vztahu mezi jednotlivými etickými systémy.

V

Normativní vs. pozitivní
Cíle a prostředky jsou jedny z fundamentálních kategorií
plynoucích z existence člověka jako jednající (autonomně se
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