
15

 I. Individualismus: pravý a nepravý

Du dix-huitieme siecle et de la revolution, comme d’une source 
commune, etaient sortis deux fleuves: le premier conduisait 

les hommes aux institutions libres, 
tandis que le second les menait au pouvoir absolu. 

[Osmnácté století a revoluce jakožto jeden pramen vypustily 
dvě velké řeky: jedna vedla lid k institucím svobody, 

zatímco druhá k absolutní moci.]

Alexis de Tocqueville

1.

Obhajoba jakýchkoliv jasných a ostrých zásad společenského řádu je dnes té-
měř jistý způsob, jak si přivodit stigma nepraktického doktrináře. Za sym-

bol moudré a prozíravé mysli začalo být obecně považováno, že ve společenských 
vědách by se člověk neměl držet pevných zásad, ale spíše každou otázku řešit 
zvlášť podle její povahy; takový člověk je veden účelností a je připraven dělat 
kompromisy mezi opačnými vizemi. Zásady nicméně mají vlastnost prosadit se, 
i když nejsou explicitně rozpoznány, ale jsou aplikovány pouze v jednotlivých 
rozhodnutích nebo jsou přítomny pouze ve formě vágních myšlenek, co dělat 
a co ne. Tudíž to, co přišlo pod jménem „ani individualismus, ani socialismus“, 
ve skutečnosti znamená rychlý posun od společnosti svobodných jedinců ke 
společnosti kompletně kolektivistické.

Nenavrhuji pouze převzít obranu obecného principu společenského uspo-
řádání, ale chci také ukázat, že averze k obecným zásadám a preference řešení 
jednotlivých problémů odděleně je produktem hnutí, jež nás pod heslem „ne-
vyhnutelnost vývoje“ vede zpátky od společenského řádu založeného na všeo-
becném uznání určitých principů a zásad směrem k systému, kde je řád založen 
na přímých rozkazech.

Po zkušenosti předchozích třiceti let není příliš nutné zdůrazňovat, že bez 
zásad dochází k posunům a nestálosti. Pragmatický postoj, jenž dominoval bě-
hem tohoto období, dalek zvýšení naší kontroly nad rozvojem, ve skutečnosti 



16

INDIVIDUALISMUS A EKONOMICKÝ ŘÁD

vedl ke stavu věcí, jenž nikdo nechtěl; a jediným výsledkem neúcty k zásadám 
se zdá být vláda logiky událostí, kterou se marně snažíme ignorovat. Současnou 
otázkou proto není, zda potřebujeme jako společnost zásady, které by nás vedly, 
ale spíše, jestli stále ještě existuje ucelený soubor zásad a principů, schopný obec-
né aplikace, který bychom mohli svobodně následovat. Kde můžeme ještě najít 
soubor přikázání, jež nám poskytnou vedení a nápovědu k řešení problémů naší 
doby? Existuje konzistentní filosofie, jež neposkytuje pouze morální cíle, ale také 
adekvátní způsob jejich dosažení?

Fakt, že náboženství samo o sobě nedává konečnou nápovědu a vedení 
v těchto záležitostech, je potvrzován úsilím církví vypracovat a poskytnout kom-
pletní společenskou filosofii a zároveň odlišností jejich jednotlivých dosažených 
výsledků, ačkoliv všechny čerpají ze stejných křesťanských základů. Přestože je 
úpadek náboženství bezpochyby jedním z důvodů současné absence intelektu-
ální a morální orientace, jeho obnovení a návrat by potřebu všeobecně přijíma-
ných zásad společenského řádu příliš nezmenšil. Stále bychom měli požadovat 
politickou filosofii, jež jde dál za základní obecná přikázání, která náboženství 
nebo mravnost poskytují.

Titul zvolený pro tuto kapitolu napovídá, že podle mého názoru taková fi-
losofie stále existuje – soubor zásad, který je implicitní ve většině západních 
nebo křesťanských politických tradic, ale který už nadále nemůže být snadno 
a jednoznačně popsán obecně srozumitelným názvem. Je tedy nutné nejprve 
přepracovat tyto zásady a až poté rozhodnout, zda mohou stále sloužit jako prak-
tické vodítko.

Obtíž, se kterou se setkáváme, není pouze známý fakt, že současné politické 
výrazy jsou často dvojznačné, nebo že dokonce pro různé skupiny znamená ur-
čitý termín téměř opak. Mnohem vážnější je, že dochází k situacím, kdy jedno 
slovo zdánlivě sjednocuje jednotlivce, kteří ale ve skutečnosti vyznávají opačné 
a neslučitelné myšlenky. Názvy jako „liberalismus“ nebo „demokracie“, „kapita-
lismus“ nebo „socialismus“ už dnes neznamenají souvislý a ucelený systém my-
šlenek. Stala se z nich zobecnění výrazně heterogenních zásad, principů a faktů, 
které historická náhoda spojila dohromady s těmito slovy, ale které mají málo 
společného kromě faktu, že se jimi v různých dobách obhajují stejní lidé, nebo 
dokonce, že mají pouze stejné jméno.

V tomto smyslu neutrpěl žádný politický termín tolik jako „individualis-
mus“. Nejenom, že byl svými oponenty zkreslen a pokřiven do nerozpoznatelné 
karikatury – a vždy bychom měli mít na paměti, že politické koncepty, jež kdysi 
vyšly z módy, jsou našim současníkům známy pouze prostřednictvím obrazů, 
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které vytahují jejich nepřátelé – ale byl také používán k popisu řady přístupů 
ke společnosti, které měly mezi sebou téměř tak málo společného, jako měly 
s těmi, které jsou vnímány jako jejich historické protějšky. Skutečně, když jsem 
během příprav tohoto eseje zkoumal několik různých definicí „individualismu“, 
téměř jsem začal litovat, že jsem kdy spojil ideály, v něž věřím, s názvem tolikrát 
zneužitým a nepochopeným. Přesto, ať už pojem individualismus znamená co-
koliv dalšího, existují dva dobré důvody pro jeho zachování jakožto označení 
ideálů, jež hodlám bránit; tyto ideály byly vždy známy pod tímto pojmem, ať už 
znamenal v různých dobách cokoliv. Tento pojem má zároveň také tu odlišnost, 
že slovo „socialismus“ bylo záměrně vytvořeno, aby vyjádřilo opozici k indivi-
dualismu.1 Dále se budu zabývat právě tímto systémem, jenž nabízí alternativu 
k socialismu.

2.
Předtím než vysvětlím, co myslím pravým individualismem, by bylo vhod-

né uvést pár indicií intelektuální tradice, k níž individualismus patří. Pravý 
individualismus, který se pokusím bránit, začal svůj moderní vývoj s Johnem 
Lockem a obzvláště s Bernardem Mandevillem a Davidem Humem a dosáhl 
poprvé plného rozkvětu v pracích Josiaha Tuckera, Adama Fergusona a Ada-
ma Smithe a v jejich významném současníkovi, Edmundu Burkem – člověku, 
o němž Smith prohlásil, že je jediným, koho kdy poznal, kdo smýšlí o ekono-
mických otázkách stejně jako on, aniž by mezi nimi proběhla jakákoliv předchá-
zející diskuse.2 V devatenáctém století pak shledávám jako nejlepší reprezentaci 
individualismu díla dvou z největších historiků a politických filozofů: Alexise 
de Tocquevilla a lorda Actona. Zdá se mi, že tito dva muži rozvinuli úspěšněji 
to nejlepší z politické filosofie skotských filosofů, Burkeho a anglických Whigů, 
než kdokoliv jiný, koho znám; zatímco klasičtí ekonomové devatenáctého století, 

1 Oba termíny („individualismus“, „socialismus“) byly původně výtvorem saint-simonistů, za-
kladatelů moderního socialismu. Nejprve vytvořili pojem „individualismus“ jakožto název pro 
společnost založenou na konkurenci, vůči níž byli v opozici. Poté vytvořili pojem „socialismus“ 
k popsání centrálně plánované společnosti, kde se veškeré aktivity řídily podle stejných princi-
pů, podle jakých se řídí továrna. Viz dále k původu těchto pojmů v mém díle „Counter-Revolu-
tion of Science“ [česky „Kontrarevoluce vědy“, Praha, Liberální institut 1999].

2 R. Bisset, Life of Edmund Burke (2d., 1800) II, 429; také W. C. Dunn, „Adam Smith and Edmund 
Burke: Complimentory Contemporaries“, Southern Economic Journal, (University of North 
Carolina), vol. VII, no. 3 (leden 1941).
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nebo alespoň bethamovci či filosofičtí radikálové mezi nimi, se dostali pod vliv 
individualismu odlišného původu.

Tato druhá a celkem odlišná větev myšlení, známého také jako individualis-
mus, je reprezentována zejména francouzskými a jinými kontinentálními spiso-
vateli – tento fakt přisuzuji dominantní roli karteziánského racionalismu v jeho 
složení. Vynikajícími představiteli této tradice jsou encyklopedisté, Rousseau 
a fyziokraté; a z důvodů, jež bychom měli nyní zkoumat, má tento druh indivi-
dualismu vždy tendenci vést k proměně ve svůj opak, jmenovitě v kolektivismus 
nebo socialismus. Právě kvůli konzistenci a ucelenosti nazývám první druh „pra-
vým individualismem“, zatímco druhý druh by měl být právem považován za 
zdroj moderního socialismu vedle ryzích kolektivistických teorií.3

Nemohu dát lepší příklad přetrvávajícího zmatení ohledně významu indivi-
dualismu než fakt, že člověk, který se mi zdá být jedním z nevětších reprezen-
tantů pravého individualismu, Edmund Burke, je často (a právem) představován 
jako hlavní oponent takzvaného „rousseauovského individualismu“, u jehož te-
orií se obával, že by rychle rozložily „společenství na prach a zrnka individua-
lity“4 a že termín individualismus sám byl do anglického jazyka poprvé uveden 
v překladu jednoho díla jiného z velkých reprezentantů pravého individualis-
mu, de Tocquevilla, který jej používá ve své „Demokracii v Americe“ k popisu 
postoje, jehož lituje a který odmítá.5 Přesto nemůže být pochyb, že oba, Burke 

3 Carl Menger, který jako jeden z prvních vědomě oživil metodologický individualismus 
A. Smitha a jeho školy, také jako jeden z prvních poukázal na spojení mezi teorií plánovaných 
společenských institucí a socialismem. Viz jeho kniha Untersuchungen über die Methode der 
Sozialwissenchaften (1883), speciálně kniha IV, kapitola 2, ke konci (s. 208) mluví o „pragma-
tismu, který i přes úmysly jeho reprezentantů vede nevyhnutelně k socialismu“. Je významné, 
že fyziokraté byli už tehdy odvedeni od racionalistického individualismu, na němž začínali, 
nejen blízko k socialismu (naplno rozvedeno v díle jejich současníka Morellyho „Le Code de la 
nature“, 1775), ale až k obhajobě toho nejhoršího despotismu. „L’État fait des hommes tout ce 
qu’il veut,“ [„Stát dělá z lidí cokoliv, co chce.“] napsal Bodeau.

4 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790), ve Works (World’s Classics 
edici), IV, s. 105: „A tak by se společenství samo během několika generací rozložilo na prach 
a zrnka individuality, v dáli rozptýlené všemi větry světa.“ To, že Burke napadl (na což pouka-
zuje A. M. Osborn ve své knize Rousseau and Burke; Oxford 1940, s. 23) Rousseaua nejprve za 
jeho extrémní „individualismus“ a později za jeho extrémní kolektivismus, nebylo ani zdaleka 
nekonzistentní, jednalo se pouze o důsledek faktu, že v případě Rousseaua, stejně jako všech 
ostatních, racionalistický individualismus, který kázali, vede nevyhnutelně ke kolektivismu.

5 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, překl. Henry Reeve (Londýn, 1864), vol. II, kniha 
II, kapitola 2, kde Tocqueville definuje individualismus jako „vyspělý a rozvážný názor, který 
nabádá každého člena společnosti k oddělení se od masy jeho společníků a odloučení se od 
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i de Tocqueville, stojí ve všem podstatném blízko k Adamu Smithovi, jemuž ni-
kdo titul individualisty neupře, a že termín individualismus, jemuž tito dva muži 
odporují, je něco úplně jiného než individualismus Smithův.

3.
Jak tedy charakterizovat základy pravého individualismu? V prvé řadě se 

jedná o teorii společnosti, o pokus porozumět silám formujícím sociální život 
člověka a až v druhé řadě o systém politických omezení odvozených z tohoto po-
hledu na společnost. Tento fakt samotný by měl stačit k vyvrácení těch nejsměš-
nějších běžných omylů; domněnku, že individualismus předpokládá existenci 
izolovaných soběstačných jedinců namísto lidí, jejichž povahu a charakter plně 
určuje existence ve společnosti.6 Pokud by to byla pravda, pak by skutečně nebyl 
žádným přínosem pro naše pochopení společnosti. Jenže jeho základní teze je 
docela odlišná; neexistuje žádná jiná cesta, jak pochopit společenské fenomény 
než skrze pochopení individuálního jednání jednotlivce směřovaného k ostat-
ním lidem a vedeného jejich očekávaným chováním.7 Tento argument je namí-
řen zejména proti kolektivistickým teoriím společnosti, jež předstírají, že dokáží 
přímo obsáhnout společenské celky, jako je např. celá lidská společnost apod., ja-
kožto entity sui generis, jež existují nezávisle na jednotlivcích, kteří je tvoří. Další 

rodiny a přátel; a tak poté, co si vytvořil dobrovolně svůj vlastní malý kruh, dobrovolně opustí 
společnost jako celek“. Překladatel se zde v poznámce omluvil za zavedení francouzského poj-
mu „individualismus“ a vysvětlil, že ví, „že žádné anglické slovo by nebylo přesně ekvivalentní 
k tomuto výrazu“. Jak poznamenal Albert Schatz v níže zmíněné knize, de Tocquevillovo užití 
zažitého francouzského pojmu v tomto zvláštním případě je zcela arbitrární a vede k závažné-
mu zmatení a zaměňování se zažitým významem.

6 Ve svém excelentním výzkumu historie individualistických teorií později správně Albert Schatz 
vyvozuje, že „nous voyons tout d’abord avec évidence ce que l’individualisme n’est pas. C’est 
précisément ce qu’on croit communément qu’il est: un systéme d’isolément dans l’existence 
et une apologie de l’égoisme“. [„V prvé řadě vidíme důkazy, co individualismus není. A není 
přesně to, za co se obyčejně měl: systém existenční izolace a omluva za sobectví.“] Tato kniha, 
které mnoho dlužím, si zalouží být mnohem více známá jakožto příspěvek nejen k předmětu 
zkoumání, který naznačuje titul, ale k historii ekonomické teorie obecně.

7 V tomto ohledu je individualismus nezbytně důsledkem filosofického nominalismus, jak již 
objasnil Karl Pribram, zatímco kolektivistické teorie mají své kořeny v „realistické“ neboli (jak 
ji nyní vhodněji nazývá K. R. Popper) „esencialistické“ tradici (K. Pribram, Die Entstehung der 
individualistischem Sozialphilosophie; Lipsko, 1912). Tento nominalistický přístup je znakem 
pouze pravého individualismu, zatímco nepravý individualismus Rousseaua a fyziokratů v sou-
ladu s jeho karteziánským původem je silně „realistický“ nebo „esencialistický“.
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krok v individualistické analýze společnosti je namířen proti racionalistickému 
pseudoindividualismu, který ve svém výsledku také vede k praktickému kolek-
tivismu. Je jím tvrzení, že pokud budeme sledovat souhrn následků nezávislého 
jednání různých jednotlivců, zjistíme, že mnoho institutů, o něž se opírají lidské 
úspěchy, vzniklo a funguje spontánně, bez konkrétní tvůrčí a vedoucí mysli; ne-
boli, jak tuto myšlenku vyjádřil Adam Ferguson: „Národy kráčí po základech 
[společenského] zřízení, které jsou vskutku výsledkem lidského jednání, nikoli 
však výsledkem lidského záměru.“8 Tedy že spontánní spolupráce svobodných 
jedinců často vytváří věci, jejichž plné pochopení přesahuje schopnosti jejich 
individuálních myslí. Taková je hlavní myšlenka děl Josiaha Tuckera a Adama 

8 Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society (1. ed., 1767), s. 187, srovnej s ibid: 
„Podoby společnosti se odvíjejí ze vzdálených a nejasných pramenů; povstaly z instinktů, dávno 
před příchodem filosofie, nikoli z lidských spekulací. … Úmyslnému jednání připisujeme to, co 
ale vešlo ve známost pouze díky zkušenosti a co by žádná lidská mysl nemohla dokázat předpo-
vědět a co by žádná autorita nedokázala umožnit jednotlivci dosáhnout, nebýt jeho schopností 
a důvtipu.“ (s. 187 a 188). 

Je zajímavé porovnat tyto pasáže s podobnými tvrzeními, kterými Fergusonovi současníci 
vyjádřili stejnou myšlenku britských ekonomů osmnáctého století:

Josiah Tucker, Elements of Commerce (1756): „Hlavním účelem není utlumit či oslabit 
sebelásku, ale naopak ji nasměrovat tak, aby prostřednictvím naplňování svých cílů dochá-
zelo k naplnění i těch veřejných… Skutečným cílem této kapitoly je ukázat, že přirozený 
hybatel lidského jednání, sebeláska, může v tomto (stejně jako ve všech ostatních) případech 
být nasměrován tak, aby úsílí vložené do uspokojování vlastních zájmů jednotlivce podpořilo 
i dosažení zájmů veřejných.“

Adam Smith, Wealth of Nations (1776): „Vedením průmyslu způsobem, kdy je dosažení 
nejvyššího výnosu tím nejdůležitějším, zamýšlí sledovat pouze svůj vlastní prospěch a přesto, 
veden neviditelnou rukou, prospívá cílům, jež nezamýšlel. Ne vždy je společnosti ke škodě, 
že nebyla součástí jeho cílů. Sledováním svých vlastních zájmů často přispívá těm společen-
ským mnohem efektivněji, než když tak činí vědomě.“ Taktéž The Theory of Moral Sentiments 
(1759).

Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity (1759), část IV, s. 386: „Vlídný a mou-
drý vládce všech věcí předurčuje, že lidské bytosti, ať už chtějí či ne, uspokojováním svých 
sobeckých zájmů spojují obecný prospěch se svým vlastním úspěchem.“

Poté, co většina spisovatelů za posledních sto let (C. E. Raven poslední citovanou pasáž 
nedávno nazval „zlověstnou větou“ – viz jeho „Christian Socialism“, 1920) těmito tvrzeními 
opovrhovala a vysmívala se jim, je zajímavé objevit, že jeden z vedoucích teoretiků moderního 
socialismu přijal závěry A. Smitha. Podle A. P. Lernera („Economics of Control“, New York, 
1944) je základní společenskou funkcí cenového mechanismu, že „pokud je adekvátně použit, 
vede každého jednotlivce ve společnosti při sledování jeho zájmů k činnosti, jíž společnosti 
nejvíce prospívá. Právě toto je velkým objevem A. Smitha a fyziokratů“.
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Smitha, Adama Fergusona a Edmunda Burkeho, takový je hlavní objev klasické 
politické ekonomie, který se stal základem chápání nejenom ekonomických jevů, 
ale zároveň většiny společenských fenoménů.

Rozdíl mezi tímto pohledem, jenž připisuje většinu řádu nacházeného v lid-
ských záležitostech nepředvídatelným výsledkům jednání jednotlivců, a pohle-
dem, který sleduje veškerý objevitelný řád až k prvotnímu úmyslnému stvoření, 
je tím stěžejním kontrastem mezi pravým individualismem britských myslitelů 
osmnáctého století a takzvaným individualismem karteziánské školy.9 Jedná se 
však pouze o jeden aspekt mnohem širšího sporu mezi dvěma pohledy na věc: 
zda lidský rozum hraje v záležitostech lidí méně výraznou roli, a tudíž vše, čeho 
člověk dosáhl, dosáhl i přes fakt, že jej vede rozum pouze částečně, a navíc je 
nedokonalý a omezený, nebo zda je Rozum s velkým R vždy a plně k dispozici 
všem lidem a že vše, čeho člověk kdy dosáhl, je přímým výsledkem řízení lid-
ským rozumem, a tudíž mu i podléhá. Skoro by se dalo říci, že první pohled je 
výsledkem bystrého uvědomění si omezenosti mysli jednotlivce, jež vyvolává 
pokoru k neosobním a anonymním společenským procesům, prostřednictvím 
kterých jednotliví lidé pomáhají vytvořit věci přesahující jejich znalosti, zatím-
co druhý pohled je výsledkem přehnané důvěry v sílu individuálního lidského 
rozumu a následného pohrdání vším, co jím nebylo plánovitě vytvořeno nebo 
mu není plně srozumitelné.

Antiracionalistický přístup, který považuje člověka za ne příliš racionálního 
a inteligentního, ale naopak často za velmi iracionální a chybující bytost, jejíž 
omyly jsou opravovány chodem společenských procesů a jež směřuje k vytvoře-
ní toho nejlepšího z velmi nedokonalého materiálu, je pravděpodobně nejcha-
rakterističtějším znakem anglického individualismu. Za svůj dominantní vliv 
v anglickém myšlení vděčí podle mého názoru vlivu Bernarda Mandevilla, jenž 
poprvé jasně formuloval základní myšlenku.10

9 Srovnej s dílem Schatze, zejména pasáží, jež cituje z díla Alberta Sorela: „Quel que fut mon 
respect, assez commandé et indirect encore pour le Discourse on Method, je savais déjà que de 
ce fameux discours il était sorti autant de déraison sociale et d’aberrations métaphysiques, d’ab-
stractions et d’utopies, que de données positives, que s’il menait á Comte il avait aussie mené 
á Rousseau.“ [„Ať už byl můj respekt, spíše vynucený a jistě nepřímý, k ‚Discourse on Method’ 
jakýkoliv, věděl jsem již, že z této slavné rozpravy vzešlo stejně tolik společenských nedorozu-
mění a metafyzických úchylek, abstraktních utopií, jako z pozitivních faktů, že rozprava vedla 
ke Comtovi a předtím ještě k Rousseovi.“]

10 Rozhodující význam Mandevilla pro historii ekonomie, dlouho přehlížený nebo oceněný pouze 
několika autory (zejména pak Edwinem Cannanem a Albertem Schatzem), začíná být nyní 
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Nedokážu lépe ilustrovat kontrast, v němž stojí karteziánský nebo raciona-
listický individualismus vůči předchozím řádkům, než citací slavného souvětí 
z Oddílu II Descartovy „Discourse on Method“. Descartes tvrdí, že „zřídka na-
lezneme tolik dokonalosti v dílech vytvořených vícero rukama, jako v dílech 
jednoho mistra“. Dále pak tvrdí (poté, co zmíní příklad inženýra navrhujícího 
plány), že „ty národy, které uskutečnily svůj pokrok z polobarbarského stavu 
k civilizaci malými kroky, měly své zákony a pravidla určeny postupně, jakoby 
ustanovené jednoduše zkušeností se škodlivostí některých zločinů a rozporů, 
a takto vytvořené instituce byly méně dokonalé než ty, které byly od počátku 
komunity vytvářeny jmenovaným moudrým legislativcem“. Aby Descartes pře-
svědčil čtenáře, dodal příklad, že „přednost Sparty v minulosti nebyla výsledkem 
předností každého jednotlivého zákona ..., ale spíše výsledkem okolnosti, že jeli-
kož všechny vznikly z jedné mysli, směřovaly všechny k jednomu cíli“.11

Bylo by zajímavé dále sledovat rozvoj tohoto „individualismu společenské 
smlouvy“ neboli teorií „plánovaných společenských institucí“ od Descarta přes 
Rousseaua a Francouzskou revoluci až k tomu, co je stále charakteristickým pří-
stupem inženýrů ke společenským problémům.12 Takový náčrt by ukázal, jak 
karteziánský racionalismus neustále stavěl obtížné překážky do cesty pochopení 
historických fenoménů a zároveň velkou míru, do níž je zodpovědný za víru 

šířeji oceňován, zejména díky skvělému vydání Fable of the Bees [Bajka o včelách], za které vdě-
číme F. B. Kayeovi. Přestože jsou stěžejní myšlenky Mandevilova díla obsaženy již v původním 
veršovaném vydání z roku 1705, rozhodující pojednání a zejména pak jeho přínos k objasnění 
původu dělby práce, peněz a jazyka je obsaženo pouze v části II Bajky, jež byla publikována 
v roce 1728 (viz Bernard Mandeville, The Fable of the Bees, ed. F. B. Kaye; Oxford 1924). Zde 
je prostor pouze pro citování stežejní věty jeho pojednání o dělbě práce, kde si povšiml, že: 
„Často připisujeme dokonalosti geniality a hloubky lidské mysli věci, za které ale vděčíme ve 
skutečnosti dlouhé době a zkušenostem mnoha generací, mezi sebou pouze nepatrně se lišících 
co do přirozenosti a prozíravosti“ (ibid, s. 142). 

Označovat Giambattista Vica a jeho (obvykle chybně citovanou) frázi „homo non 
intelligendo fit omnia“ (Opere, ed. G. Ferrari, Milán, 1854) za počátek antiracionalistické 
teorie společenských fenoménů se stalo velmi běžným. Zdá se však, že jej B. Mandeville jak 
předešel, tak i překonal.

Asi by bylo vhodné zmínit, že nejenom Mandeville, ale také A. Smith zaujímá čestné místo 
v historii rozvoje teorie jazyka, jež v mnoha ohledech řeší problémy příbuzné těm, jimiž se 
zabývají ostatní společenské vědy.

11 René Descartes, Discourse on Method (Everyman’s edition), s. 10–11.
12 Ohledně charakteristického přístupu inženýrského uvažování k ekonomickým fenoménům 

srovnej s autorovou [Hayekovou] studií „Scientism and the Study of Society“, Economica, vol. 
IX–XI (1942–1944).



23

I. INDIVIDUALISMUS: PRAVÝ A NEPRAVÝ

v nevyhnutelnost zákonů historického vývoje a za rozvoj z ní vycházejícího mo-
derního fatalismu.13

Nás v tuto chvíli zajímá, že tento přístup, i přestože se označuje také jako 
individualismus, stojí v úplném kontrastu k pravému individualismu ve dvou 
stěžejních bodech. Zatímco je naprosto pravdivé, že v případě tohoto pseudo-
individualismu byla „víra ve spontánnost společenského produktu z logického 
hlediska nemožná pro jakéhokoli filosofa, který uznával individuum jakožto 
počáteční bod a předpokládal, že ono bylo tím, kdo vytvářel společnosti po-
mocí dobrovolného svazku s jinými individui ve formě formální společenské 
smlouvy“,14 pravý individualismus je jediná teorie, která může tvrdit, že učiní 
formování spontánních společenských produktů srozumitelným. A zatímco te-
orie plánování nevyhnutelně vedou k závěru, že společenské procesy mohou 
sloužit lidským cílům jenom tehdy, když podléhají kontrole rozumu jednotlivce, 
a tak vedou přímo k socialismu, pravý individualismus naopak věří tomu, že po-
kud jsou jednotlivci ponecháni svobodní, často dosáhnou více, než by jednotlivý 
rozum dokázal naplánovat nebo předpovědět.

Tento kontrast mezi pravým, antiracionalistickým individualismem a ne-
pravým, racionalistickým individualismem prostupuje veškerým společenským 
myšlením. Ale protože jsou obě teorie známy pod stejným názvem a protože kla-
sičtí ekonomové devatenáctého století, zejména pak John Stuart Mill a Herbert 
Spencer, byli ovlivněni francouzskou tradicí téměř tolik jako anglickou, všechny 
možné druhy koncepcí a předpokladů naprosto cizích pravému individualismu 
byly považovány za esenciální součásti této doktríny.

Asi nejlepší ilustrací běžného omylu, co individualismus skutečně je, je víra, 
že Adam Smith a jeho skupina jsou považováni za stvořitele fantoma známého 
jako „člověk ekonomický“ [„homo economicus“] a že jejich závěry jsou odvozeny 
od předpokladu striktně racionálního chování, nebo obecně vadnou racionál-
ní psychologií. Ve skutečnosti byli vzdáleni přepokládat cokoli takového. Bližší 
pravdě už by bylo říci, že naopak v jejich pohledu je člověk od přírody líný, 
netečný, neprozíravý a marnotratný a že k ekonomickému chování a pečlivému 

13 Po prvním vydání tohoto pojednání jsem se obeznámil s poučným článkem od Jerome Ro-
senthala „Attitudes of Some Modern Rationalists to History“ (Journal of the History of Ideas, IV, 
no. 4, říjen 1943, s. 429–456), jenž detailně ukazuje antihistorický přístup Descarta a zejména 
pak jeho učedníka Malebrancheho a poskytuje zajímavý příklad pohrdání studiem historie, 
jazyků geografie a zejména klasiků, vyjádřeného Descartem v jeho „Recherche de la vérite par 
la lumiére naturelle“. 

14 James Bonar, Philosophy and Political Economy (1893), s. 85.
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přizpůsobování jednání svým cílům byl donucen pouze silou okolností. Ale i ta-
kové tvrzení by bylo nespravedlivým zjednodušením složitých a realistických 
myšlenek, kterými tito myslitelé nahlíželi na lidskou přirozenost. Ačkoliv se sta-
lo módním zesměšňovat Smitha a jeho současníky za jejich údajnou vadnou 
psychologii člověka, troufnu si tvrdit, že pro praktické účely se toho o lidském 
chování dozvíme více z Bohatství národů než z většiny současných pojednání 
o „sociální psychologii“.

Hlavním bodem, kde není sporu, nicméně může být to, že Smithův hlavní 
zájem spočíval ani ne tolik v tom, čeho jednotlivec může někdy dosáhnout ve 
svém nejlepším rozmaru, jako spíše v tom, aby měl co nejmenší možnost škodit 
ve svém nejhorším. Snad nebude příliš troufalé tvrdit, že hlavní předností in-
dividualismu, který jeho současníci obhajovali, bylo, že se jedná o systém, kde 
může jednotlivec způsobit nejméně škody. Jedná se o společenský systém, jehož 
fungování nezávisí na hledání dobrých lidí k jeho řízení nebo na tom, aby se 
všichni stali lepšími lidmi, než jsou nyní. Jedná se o systém, kam patří všichni 
lidé i se svými nesčetnými odlišnostmi a složitostmi, někdy v dobrém, někdy ve 
zlém, někdy chytřejší a častěji hloupější. Jejich cílem byl řád, kde by bylo možné 
zaručit svobodu všem, namísto jejího upírání většině a poskytování pouze „dob-
rým a moudrým“, jak si přáli soudobí francouzští myslitelé.15 

15 A. W. Benn ve své History of English Rationalism in Nineteenth Century (1906) správně píše: 
„Pro Quesnayho znamenalo následování přírody zejména zkoumání zákonů našeho světa 
a hledání, které zřízení nejlépe vede ke zdraví a štěstí; přirozená práva pak znamenala svobodu 
následovat takto zjištěnou cestu. Taková svoboda náleží pouze moudrým a dobrým a může 
být poskytnuta pouze těm, které takovými shledá strážní autorita ve státě. Naopak pro Adama 
Smitha a jeho následovníky znamená příroda celou totalitu impulzů a instinktů, jež hýbou 
každým a všemi jednotlivci ve společnosti; tvrdí, že nejlepší uspořádání bude výsledkem po-
nechání volnosti těmto silám a věří, že dílčí chyba bude vykompenzována úspěchem v jiné 
části a sledování vlastního prospěchu nakonec povede k největšímu celkovému štěstí všech.“ 
(I, s. 289). 

Ohledně celé této otázky viz také Elie Halévy, The Growth of Philosophic Radicalism 
(1928), zvláště s. 266–270.

Kontrast mezi skotskými filosofy osmnáctého století a jejich francouzskými současníky je 
také diskutován ve studii Gladys Bryson Man and Society: The Scottish Enquiry of Eighteenth 
Century (Princeton, 1945), s. 145. Zdůrazňuje, že se skotští filosofové chtěli „všichni odtrh-
nout od karteziánského racionalismu s jeho důrazem na abstraktní intelektualismus a vrozené 
ideje“ a opakovaně podtrhuje „antiindividualistické“ tendence Davida Huma, (s. 106, s. 155) – 
ve slova smyslu našeho nepravého, racionalistického individualismu. Bohužel občas činí tolik 
běžnou chybu, kdy je považuje za „typické představitele myšlení století“ (s. 176). Stále se 
zde objevuje, zejména jakožto výsledek přijetí německé koncepce „osvícenství“, tendence 
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Hlavním bodem zájmu velkých individualistických spisovatelů tak bylo najít 
soustavu institucí, díky kterým by jednotlivec z vlastní vůle a z motivů, které 
určují jeho běžné počínání, poskytoval tolik, kolik jen bude možné, k uspokojení 
potřeb ostatních. Jejich objevem bylo, že systém soukromého vlastnictví poskytl 
takový stimul v rozsahu větším, než bylo tehdy pochopeno. Netvrdili ovšem, že 
takový systém nelze dále zdokonalovat, a ještě méně pak, jak tvrdí další současné 
zkreslené podání jejich argumentů, že existovala „přirozená harmonie zájmů“ 
nezávislá na existenci pozitivních institucí. Bylo jim velmi zřejmé, že existují 
střety zájmů jednotlivců a zdůrazňovali nutnost „dobře postavených institucí“, 
kde by „pravidla a zásady obhajování zájmů a ohrožování výhod“16 urovnaly 
konfliktní zájmy bez toho, že by jedna zájmová skupina byla vždy schopna pro-
sazovat svoje vize a zájmy na úkor ostatních.

4.
V těchto základních psychologických předpokladech existuje bod, který by-

chom měli prozkoumat podrobněji. Jelikož víra, že individualismus podporuje 
sobeckost člověka, je příčinou, proč jej celá řada lidí nemá ráda, a jelikož zmatení, 
jež v tomto ohledu existuje, je způsobeno skutečnou intelektuální nejasností, 
musíme pečlivě prozkoumat význam právě těchto předpokladů. Samozřejmě 
nemůže být pochyb, že v jazyce velkých spisovatelů osmnáctého století to byly 
právě lidská „sebeláska“, nebo dokonce „sobecké zájmy“, které představova-
ly „universální hybnou sílu“, a že těmito pojmy měli na mysli zejména mravní 
přístup, který považovali za široce převládající. Těmito pojmy však neměli na 
mysli egoismus ve striktním slova smyslu jakožto zájem pouze na uspokojování 

k považování názorů všech filosofů osmnáctého století za navzájem podobné, zatímco v mno-
ha ohledech jsou rozdíly mezi francouzskými a anglickými filosofy mnohem důležitější než 
podobnosti. Běžný zvyk házet A. Smitha a Quesnayho do jednoho pytle, zapříčiněný dřívější 
vírou, že Smith velmi čerpal z učení fyziokratů, by měl nyní ustat, když byla tato víra vyvrá-
cena nedávnými objevy W. R. Scotta (viz Adam Smith as Student and Professor, Glasgow, 
1937, s. 124). Stojí také za zmínku, že oba, Smith i Hume, byli poháněni ve své práci svou 
opozicí k Montesquiemu.

Diskusi, nabízející některé podněty k tématu odlišností mezi britskými a francouzskými 
filosofy osmnáctého století, bohužel poněkud deformovanou autorovým nepřátelstvím k „eko-
nomickému liberalismu“, lze nalézt v Rudolf Goldscheid, Grundlinien zu einer Kritik der 
Willenskraft (Vídeň, 1905), s. 32–37.

16 Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity (1795), ve Works (World’s Classics Edition), 
VI, 15.
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okamžitých potřeb své osoby. Jejich „já“, jež mělo zajímat jednotlivce jako jediný 
motiv, v sobě naprosto samozřejmě zahrnovalo jejich rodinu a přátele; a nic by se 
na tomto argumentu nezměnilo, ani kdyby do tohoto výčtu zahrnovali i cokoliv 
dalšího, na čem lidem ve skutečnosti záleží.

Mnohem důležitější než tento mravní přístup, jenž může být považován za 
proměnlivý, je neoddiskutovatelný filosofický fakt, který nikdo nemůže vyvrátit 
ani zpochybnit a který sám o sobě poskytuje dostatečný základ pro závěry, ke 
kterým docházejí individualističtí filosofové. Je jím obrovská omezenost vědění 
a zájmů jednotlivce, fakt, že jednotlivec nemůže znát více než miniaturní frag-
ment celé společnosti, a tudíž vše, co se může projevit v jeho motivech, jsou pou-
ze okamžité následky jeho jednání v omezené oblasti kolem něho, již sám zná. 
Dokud je tedy řeč o společenských dopadech, znamenají všechny možné rozdíly 
v mravních přístupech různých lidí dohromady v souhrnu jen málo ve srovnání 
se skutečností, že veškeré informace, jež je mysl člověka schopna pochopit, jsou 
součástí úzkého kruhu, přičemž středem je on sám; a tak, ať už je člověk čistě 
sobecký, nebo dokonale altruistický, lidské potřeby, o které se může efektivně 
starat, jsou vposled téměř zanedbatelnou částí potřeb všech lidí ve společnosti. 
Skutečná otázka tudíž nezní, jestli je nebo by měl člověk být veden sobeckými 
motivy, ale spíše, jestli má jeho jednání být vedeno těmi okamžitými následky, 
které zná a na kterých mu záleží, nebo jestli by měl být donucen dělat něco, co se 
zdá být vhodné někomu, kdo je považován za nositele většího pochopení význa-
mu tohoto jednání pro společnost. 

K přijímané křesťanské tradici, kdy člověk musí v mravních záležitostech 
jednat svobodně podle svého svědomí, aby jeho činy měly kvalitativní hodnotu, 
přidali ekonomové další argument: totiž že by člověk měl být svobodný, aby mohl 
naplno využít svých znalostí a schopností. Že mu musí být umožněno nechat se 
vést svým vlastním zájmem na určité věci, jež si sám uvědomuje a na kterých mu 
záleží, pokud má co nejvíce přispět ke společným cílům společnosti. Jejich hlav-
ním problémem, jak tyto omezené zájmy, které vposled určují lidské jednání, uči-
nit efektivní pobídkou k tomu, aby přispíval co nejvíce k potřebám, jež leží mimo 
omezený okruh vidění jednotlivce. A tím, co ekonomové poprvé zjistili, bylo, že 
trh, tak jak se utvořil, byl efektivním způsobem, jak zapojit jednotlivce do procesů 
složitějších a delších, než by sám dokázal pochopit, a že to bylo právě skrze trh, že 
přispíval k „účelům, které nebyly zamýšlenou součástí jeho vlastních cílů“.

Bylo téměř nevyhnutelné, že klasičtí spisovatelé použili k vysvětlování svých 
tvrzení jazyka, který byl odsouzen k nepochopení a dezinterpretaci, a tudíž zís-
kali reputaci vychloubačných sobců. Snadno můžeme zjistit příčinu, když se 
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pokusíme přeformulovat správné argumenty do jednoduššího jazyka. Pokud 
je vyložíme stručně tvrzením, že lidé jsou a měli by být vedeni ve svém jednání 
svými zájmy a touhami, nakonec jednou dojde k dezinterpretaci a pokroucení do 
nesprávného tvrzení, že lidé jsou nebo by měli být vedeni výlučně svými vlast-
ními potřebami nebo sobeckými zájmy, zatímco to, co jsme chtěli původně říci, 
bylo, že by jim mělo být umožněno usilovat o cokoliv, co považují za žádoucí.

Další zavádějící frází, užívanou ke zdůraznění důležitého bodu, je slavná do-
mněnka či předpoklad, že každý jednotlivec zná své zájmy nejlépe sám. Takto 
položené není toto tvrzení pro individualistické závěry ani zdánlivě pravděpo-
dobné, ani nezbytné. Skutečný základ tohoto argumentu spočívá v tvrzení, že 
nikdo nemůže vědět, kdo to ví nejlépe, a že jediným způsobem, jak to zjistit, je 
skrze společenský proces, kdy je každému umožněno vyzkoušet a zjistit, co sám 
dokáže. Fundamentální domněnkou, tady stejně jako všude jinde, je neomezená 
rozmanitost lidských nadání a schopností a následná neznalost každého jed-
notlivce ohledně většiny toho, co je známé všem ostatním členům společnosti 
jako celku. Nebo abychom toto stěžejní tvrzení vyložili jinak, lidský Rozum, 
s velkým R, neexistuje v jednotném čísle jakožto přímo daný nebo ležící nado-
sah každému jednotlivci, což jak se zdá, racionalistický přístup předpokládá, ale 
musí být koncipován jakožto meziosobní proces, ve kterém je příspěvek každého 
jednotlivce testován a opravován ostatními. Tento argument nepředpokládá, že 
jsou si všichni lidé rovni ve svých přirozených talentech a schopnostech, ale jen 
to, že žádný člověk není způsobilý vynášet finální soudy ohledně schopností, jež 
ostatní lidé mají nebo smí vykonávat.

Měl bych zde asi zmínit, že jen díky tomu, že jsou ve skutečnosti lidé navzá-
jem nerovní, s nimi můžeme jednat jako se sobě rovnými. Pokud by jednotlivci 
byli navzájem úplně stejní ve svých nadáních a sklonech, museli bychom s nimi 
jednat odlišně, abychom dosáhli jakékoli společenské organizace. Naštěstí takoví 
nejsou a jenom díky tomu nemusí být rozdělení úkolů a cílů určováno rozhod-
nutími nějaké jediné organizující vůle, ale může být na základě formální rovnosti 
pravidel, která platí stejně pro každého, ponecháno na každém jednotlivci, aby 
si našel své vlastní místo.

Není většího rozdílu než mezi snahou jednat s lidmi stejně a rovně a snahou 
učinit je stejnými a rovnými. Zatímco první je podmínkou svobodné společnos-
ti, druhé znamená, jak to popsal de Tocqueville, „novou formu otroctví“.17

17 Tato fráze je používána Tocquevillem pořád znovu a znovu k popisu následků socialismu, viz 
zejména Oeuvres complétes, IX (1886), s. 541, kde píše: „Si, en définitive, j’avais á trouver une 
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5.
Z uvědomění si omezenosti znalostí jednotlivců a z faktu, že žádná osoba 

nebo malá skupina nemůže znát vše, co je někomu známo, individualismus také 
odvozuje svůj hlavní praktický závěr: Svůj požadavek striktního omezení veške-
ré donucovací a svrchované moci. Jeho odpor je nicméně zaměřen pouze proti 
užití donucení jakoukoliv organizací nebo sdružením, nikoli proti organizaci 
nebo sdružení jako takovým. Daleka odporování dobrovolným sdružením, in-
dividualistická věc naopak stojí na tvrzení, že to, čeho by podle mnoha lidí bylo 
možné dosáhnout pouze vědomými rozkazy, může být lépe dosaženo dobrovol-
nou a spontánní spoluprací jednotlivců. Konzistentní individualista by tak měl 
být zapáleným obhájcem dobrovolné spolupráce – kdykoliv a kdekoliv, pokud 
nezdegeneruje v donucení ze strany ostatních nebo nevede k výlučným pravo-
mocem.

Pravý individualismus samozřejmě není anarchismus, který je jen dalším 
produktem stejného racionalistického pseudoindividualismu, proti němuž je 
v opozici. Nepopírá nutnost existence donucovací moci, ale přeje si ji omezit – 
omezit ji na ta místa, kde je nezbytné zabránit donucování ze strany ostatních, 
a tak zároveň omezit celkový rozměr samotného donucování na minimum. Za-
tímco individualističtí filosofové se pravděpodobně shodnou na této základní 
tezi, je nutné přiznat, že ne vždy poskytují poučení o její aplikaci na konkrétní 
případy. Ani tolik zneužitá a nepochopená fráze „laissez faire“, ani starší „ochra-
na života, svobody a vlastnictví“ příliš nepomohou. Ve skutečnosti, ačkoliv obě 
vedou ke stejnému doporučení, abychom nechali věci, tak jak jsou, mohou být 
někdy dokonce horší než žádná odpověď; zcela určitě nám neříkají, co je a co 
není nutná či žádoucí oblast vládní aktivity. Přesto musí rozhodnutí, zda nám 
individualistická filosofie může sloužit jako praktický rádce, záležet na tom, jestli 
nám umožní rozlišit mezi prostorem činnosti a prostorem nečinnosti vlády.

Zdá se mi, že některá obecná pravidla tohoto druhu, jež jsou velmi široce 
použitelná, přímo následují základní principy individualismu; pokud má každý 
jednotlivec použít své vlastní znalosti a dovednosti s cílem podpory cílů, na nichž 
mu záleží, a pokud během toho má přispět tak, jak jen je možné k potřebám 

formule générale pour exprimer ce que m’apparait le socialisme dans son ensemble, je dirais 
que c’est une nouvelle formule de la servitude.“ [„Pokud bych měl nakonec shrnout do jedné 
obecné věty, která by vyjadřovala, jak se mi jeví socialismus jako celek, řekl bych, že se jedná 
o novou formu otroctví.“] Asi zde mohu zmínit, že k názvu mé nedávné knihy mne inspirovala 
právě tato fráze.
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mimo jeho dosah poznání, je zjevné, že za prvé: musí mít zřetelně oddělenou 
oblast zodpovědnosti a za druhé: jím vnímaná relativní důležitost odlišných vý-
sledků, jichž může dosáhnout, musí odpovídat relativní důležitosti více vzdále-
ných a jemu neznámých následků jeho činnosti pro ostatní.

Podívejme se nejprve na problém určení oblasti zodpovědnosti a nechejme 
si druhý problém na později. Pokud má jednotlivec zůstat svobodný a vytěžit 
tak maximum ze svých vědomostí a dovedností, vymezení oblasti odpovědnosti 
nesmí dostat formu přiřazení konkrétních cílů, o něž má usilovat. V tom případě 
by se jednalo spíše o uvalení specifické povinnosti než o vymezení oblasti od-
povědnosti. Nesmí také nabýt formy, kdy mu jsou přiřazovány specifické zdroje 
podle určení nějaké autority, což by mu znemožnilo volbu téměř tolik jako ur-
čení konkrétního úkolu. Pokud má jednotlivec využít svého nadání, musí to být 
výsledkem jeho aktivity a plánování v rámci jeho vymezené oblasti odpovědnos-
ti. Řešení tohoto problému, jenž lidé postupně vyvinuli a jenž předchází vládu 
v moderním slova smyslu, je přijetí formálních zásad „pevně daných pravidel, 
podle nichž žít, známých každému jednotlivci v dané společnosti“18 – pravidel, 
která mu především umožňují odlišit mezi mým a tvým a zjistit, kde je jeho sféra 
odpovědnosti a kde ostatních členů společnosti.

Fundamentální rozdíl mezi vládnutím skrze pravidla, jejichž hlavním účelem 
je informovat jednotlivce, co je jeho oblast odpovědnosti, v níž musí sám formo-
vat svůj život, a vládnutím skrze příkazy, jež mu přiřazují specifické povinnosti, 
začal být v poslední době tak nezřetelný, že je nezbytné jej blíže prozkoumat. 
Nejedná se o nic menšího než o rozlišení mezi svobodou v mezích zákona a po-
užitím legislativní mašinérie, ať už demokratické, nebo ne, za účelem zrušení 
svobody. Klíčovou myšlenkou není, že za činností vlády by měla být nějaká ve-
doucí zásada, ale že vláda by měla vést jednotlivce pouze k respektování zásad, 
které znají a se kterými mohou počítat při svém rozhodování. Dále to znamená, 
že to, co jednotlivec může nebo nemusí udělat, nebo co může očekávat, že udělají 
nebo neudělají ostatní členové společnosti, nemusí záležet na nějakých vzdále-
ných a nepřímých následcích, které jeho jednání může vyvolat, ale na okamži-
tých a jemu známých okolnostech, u nichž lze předpokládat, že by je měl znát. 
Musí mít pravidla pro typické situace, definované v podobě toho, co může být 
známo jednajícím osobám, bez braní ohledu na vzdálené následky konkrétních 

18 John Locke, Two Treatises of Goverment (1690), Kniha II, kapitola 4, § 22: „Svoboda lidí pod 
státní vládou spočívá v existenci stálých pravidel, podle nichž se žije a jež jsou známé každému 
v dané společnosti a jež jsou vytvořeny volenou zákonodárnou mocí.“
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případů – pravidla, která ve většině případů fungují příznivě. I kdyby tak nefun-
govala v příslovečných „hard cases, jež tvoří špatné právo“.

Nejzákladnější zásadou, na níž stojí individualistický systém, je všeobecný 
souhlas s užitím obecných pravidel jakožto prostředku ke tvorbě řádu ve spole-
čenských záležitostech. Jedná se o opak takové vlády zásad, kdy například sou-
časný návrh řízené ekonomiky navrhuje jakožto „stěžejní zásadu organizace … 
že v každém konkrétním případě mají být ty prostředky, které slouží společnosti 
nejlépe, těmi, které se prosadí“.19 Je tudíž velkým pomatením pojmů mluvit o zá-
sadách, když vše, co je jimi myšleno, je, že by ve skutečnosti neměla převládat 
žádná zásada, pouze účelnost; když vše záleží na tom, co za „zájem společnosti“ 
vyhlásí autorita. Zásady jsou prostředkem prevence srážek mezi konfliktními 
cíli, nikoli soustavou pevných konečných cílů. Naše podřízení obecným zása-
dám je nezbytné, protože se nemůžeme v našem jednání nechat vést úplnou 
znalostí a vyhodnocením všech následků. Dokud člověk nebude vševědoucí, je 
jedinou cestou, jak zaručit svobodu jednotlivce, omezit obecným pravidly pro-
stor, v němž rozhodnutí je čistě jeho. Svoboda nemůže existovat, pokud vláda 
není omezená na určité druhy jednání, ale může využít moc jakýmkoliv způso-
bem, jenž slouží omezeným cílům. Tak jak tuto myšlenku před dlouhým časem 
formuloval lord Acton: „Kdykoliv je určen jeden konkrétní objekt za hlavní cíl 
Státu, ať už je to třídní výhoda, bezpečnost nebo moc státu, maximální štěstí 
maximálního počtu nebo podpora jakékoli spekulativní ideje, tehdy se Stát stane 
nevyhnutelně absolutním.“20

6.
Ale pokud je naším hlavním závěrem, že individualistický řád musí spočívat 

spíše na vynucování abstraktních zásad než na vynucování konkrétních příkazů, 
stále zůstává otevřená otázka druhu obecných pravidel, jež chceme. To ohraničí 
použití donucovací síly obecně na jednu metodu, ale stále umožňuje téměř neo-
mezený rozměr užití lidské důmyslnosti ve vytváření co nejefektivnější soustavy 
pravidel; a ačkoliv ta nejlepší řešení budou muset být ve většině případů objeve-
na teprve zkušeností, je tu podstatně více, co se můžeme naučit z obecných zásad 
individualismu vzhledem k žádoucí povaze a obsahu těchto pravidel. V první 

19 Lerner, op. cit., s. 5.
20 Lord Acton, „Nationality“ (1862), otištěná v The History of Freedom and Other Essays (1907), 

s. 288.
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řadě je zde jeden velmi důležitý důsledek toho, co už bylo řečeno. Jmenovitě to, 
že pravidla mají sloužit jednotlivcům jako ukazatele při tvorbě jejich vlastních 
plánů a měla by být utvořena tak, aby zůstala platná po dlouhá období. Liberální 
nebo individualistická politika musí být ve své podstatě dlouhodobá; současná 
móda soustředění se na krátkodobé efekty, obhajovaná argumentem „v dlouhém 
období jsme všichni mrtví“, vede nevyhnutelně ke spoléhání se na příkazy při-
způsobené konkrétním okolnostem v daný moment, namísto pravidel formulo-
vaných pro typické situace.

Ke stavbě vhodného právního systému nicméně potřebujeme a ze základ-
ních principů individualismu také získáváme mnohem více určitou pomoc. 
Snaha učinit, aby člověk sledováním svých cílů přispíval co nejvíce k potřebám 
ostatních lidí, nevede pouze k pouhému obecnému principu „soukromého 
vlastnictví“; také nám pomáhá určit, co by mělo být obsahem vlastnických práv 
ohledně nejrůznějších věcí. Aby jednotlivec při svém rozhodování bral v potaz 
všechny fyzické následky jím způsobené, je nezbytné, aby „oblast odpovědnos-
ti“, o níž jsem mluvil, byla vytvořena tak, aby zahrnovala – nakolik jen bude 
možné – všechny přímé důsledky, které jeho jednání bude mít na uspokojení, 
které ostatní lidé získávají z věcí pod jeho kontrolou. Toho lze v celkovém mě-
řítku v případě mobilních věcí, jak by řekl právník „movitostí“, dosáhnout jed-
noduchou koncepcí vlastnictví jakožto výhradního práva užívat danou věc. Ale 
vyvstává zde mnohem obtížnější problém ve spojení s půdou, kde nám princip 
uznávání soukromého vlastnictví pomůže jen velmi málo, dokud nevíme přesně, 
která práva a povinnosti vlastnictví zahrnuje. A když se pak obrátíme k soudo-
bým problémům, jako je například kontrola elektrické energie nebo vzduchu, 
nebo vynálezů a literárních nebo uměleckých děl, nic menšího než cesta zpět 
ke zdůvodnění samotného institutu vlastnictví nám nepomůže rozhodnout, co 
má být v konkrétních případech oblastí řízení a odpovědnosti jednotlivce. 

Nemohu zde hlouběji zkoumat fascinující problematiku vhodného právního 
rámce pro efektivní individualistický systém nebo vstoupit do diskuse ohledně 
mnoha doplňkových funkcí, jako je například asistence v šíření informací a eli-
minaci skutečně vyhnutelné nejistoty,21 kterými by mohla vláda výrazně zvýšit 

21 Činnosti, které může vláda účelově podniknout, aby redukovala skutečně „odvratitelnou“ ne-
jistotu pro jednotlivce, jsou předmětem, jenž vyvolal tolik nejasností, že se obávám ponechat 
stručnou zmínku o nich v textu bez jakéhokoliv vysvětlení. Pointou je, že zatímco je snadné 
chránit konkrétní osobu nebo skupinu před ztrátou způsobenou nepředvídanou změnou, brá-
něním lidem v přizpůsobení se dané změně potom, co se udála, dojde pouze k přenosu ztrá-
ty na jiná bedra, nikoliv k jejímu zabránění. Například pokud je kapitál investovaný v drahé 
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efektivitu jednání jednotlivce. Zmiňuji je pouze proto, abych poukázal, že jsou 
zde další (nedonucovací!) funkce vlády, mimo pouhé vynucování občanského 
a trestního práva, které jsou plně slučitelné s individualistickými zásadami.

Stále však zůstává jeden bod, na který jsem již odkazoval, ale který je tak 
důležitý, že mu musím věnovat zvláštní pozornost. Jedná se o to, že každý fun-
gující individualistický řád musí být nastaven tak, že nejenom relativní odměny, 
které může očekávat jednotlivec od různých způsobů využití svých schopností 
a zdrojů, odpovídají relativní užitečnosti výsledků jeho činnosti pro ostatní, 
ale také, že tyto odměny odpovídají objektivním výsledkům jeho činnosti spíše 
než jejich subjektivnímu ohodnocení. Skutečně konkurenční trh zajistí obě tyto 
podmínky. Ale děje se tak právě ve spojení s druhým jmenovaným, že náš osob-
ní smysl pro spravedlnost často revoltuje proti neosobním rozhodnutím trhu. 
Přesto, pokud má být jednotlivci umožněno svobodně si vybrat, je nevyhnutel-
né, aby také nesl riziko spojené s danou volbou a že ve výsledku bude odměněn 
nikoli podle dobroty nebo špatnosti svých úmyslů, ale čistě na základě hodnoty 
jeho výsledků pro společnost. Musíme se smířit s faktem, že zachování svobo-
dy jednotlivce je neslučitelné s úplným naplněním našich ideálů distributivní 
spravedlnosti.

7.
Zatímco teorie individualismu je tudíž jednoznačně přínosem ke způsobu 

tvorby vhodného právního rámce a zlepšování institucí, které se utvořily spon-
tánně, hlavní důraz klade samozřejmě na skutečnost, že ta část našeho spole-
čenského řádu, která může nebo by měla být vědomým produktem lidského 
rozumu, je pouze malou částí všech sil uvnitř společnosti. Jinými slovy, že stát, 
ztělesnění záměrně organizované a vědomě vedené moci, by měl být pouze ma-
lou částí mnohem bohatšího organismu, kterému říkáme společnost, a že by 
měl pouze vytvářet rámec, v němž svobodná (a tudíž nikoli „vědomě nařízená“) 
spolupráce lidí dosáhla maximálního rozměru.

elektrárně chráněný proti zastarávání spojenému s příchodem nových objevů zákazem uvádění 
právě takových objevů, dojde sice ke zvýšení jistoty majitelů současné elektrárny, ale zároveň 
ke zbavení veřejnosti výhod, jež by vyplývaly z nových vynálezů. Neboli jinými slovy, pokud 
učiníme jednání lidí předvídatelnějším zákazem přizpůsobování se nepředvídaným změnám 
v jejich vědomostech o světě, nedojde ke skutečnému snížení nejistoty ve společnosti jako 
celku. Jediné opravdové snížení nejistoty spočívá ve zlepšení vědomostí lidí, nikdy v zákazu 
využití znalostí nových.
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To znamená určité důsledky, v nichž pravý individualismus znovu stojí v pří-
mém rozporu s nepravým individualismem racionalistického druhu. Za prvé, 
záměrně organizovaný stát na jedné straně a jednotlivec na straně druhé nejsou 
považováni za jediné skutečnosti, přičemž by všechny mezičlánkové formace 
a sdružení měly být záměrně potlačeny tak, jak bylo cílem Francouzské revolu-
ce; spontánně uspořádané společenské vztahy jsou považovány za stěžejní fak-
tory zachování řádně fungující lidské společnosti. Za druhé, jednotlivec, jenž 
se účastní společenských procesů, musí být připraven a ochoten se přizpůsobit 
změnám a podřídit se uspořádání, které není produktem záměrného naplánová-
ní, jehož ospravedlnění v konkrétním případě nemusí být zřejmé a které se mu 
často bude zdát nesrozumitelné a iracionální.

Ohledně prvního bodu nepotřebuji říci mnoho. To, že pravý individualismus 
potvrzuje hodnotu rodiny a veškerého společného úsilí malé komunity a sku-
piny, že věří v lokální autonomii a dobrovolná spojení a že skutečně spočívá ve 
velké míře na tvrzení, že mnohého, kde často dochází k odvolávání se na donu-
covací moc státu, může být dosaženo lépe dobrovolnou spoluprací, není třeba 
dále zdůrazňovat. Nemůže být většího rozdílu než to, že nepravý individualismus 
si přeje tyto menší skupiny rozdělit na atomy nemající žádnou soudržnost kromě 
donucovacích pravidel vynucovaných státem a jenž se snaží učinit všechny soci-
ální vazby nařízenými namísto užívání státu hlavně jako ochrany pro jednotlivce 
vůči protiprávnímu donucování ze strany menších skupin.

Pro fungování individualistické společnosti jsou tyto malé skupiny stejně dů-
ležité jako tradice, zvyky a konvence, které se vyvinou ve svobodnou společnost 
a které, ač nejsou vynutitelné, utvářejí pružná, ale běžně pozorovatelná pravidla 
činící jednání ostatních lidí do velké míry předvídatelným. Ochota se takovým 
pravidlům podřídit, nikoli pouze tehdy, rozumí-li člověk jejich smyslu, ale i když 
nerozumí – pokud nemá rozhodný důvod k opaku – je stěžejní podmínkou pro 
postupný vývoj a vylepšování pravidel společenského styku. Připravenost běž-
ně se podřizovat výsledkům společenského procesu, který nikdo nenapláno-
val, a jeho důvodům, kterým nemusí člověk rozumět, je též nepostradatelným 
předpokladem k upuštění od donucování.22 Je otřepanou pravdou, že existence 

22 Rozdíl mezi racionalistickým a individualistickým přístupem je dobře ilustrován v odlišných 
pohledech francouzských pozorovatelů na zjevnou iracionalitu anglických společenských insti-
tucí. Zatímco Henri de Saint-Simon si například stěžuje, že „cent volumes in folio, du caractére 
plus fin, ne suffiraient pas pour rendre compte de toutes les inconséquences organiques qui 
existent in Anglaterre“ [„sto svazků tištěných na tenkých rozkládacích listech by nestačilo, aby 
si jeden uvědomil všechnu tu nedůslednost v Anglii“] (Oeuvres de Saint-Simon et d’Enfantin, 
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obecných zvyklostí a tradic ve skupině umožní pracovat jejím členům snadněji, 
efektivněji a zároveň s menším množstvím formální organizace a donucování, 
než činí skupina bez takového společného základu. Ale mnohem méně známá 
převrácená verze tohoto tvrzení je pravděpodobně neméně pravdivá; donucení 
může být pravděpodobně udrženo na minimu pouze ve společnosti, kde zvyky 
a tradice učinily lidské jednání do velké míry předvídatelným.23

To mě přivádí k mé druhé myšlence: k nezbytnosti podřízení se jednotlivce 
v každé složité společnosti, kde je dosah následků jeho jednání daleko za jeho mož-
ným dohledem, anonymním a zdánlivě iracionálním silám společnosti – podříze-
ní, jež musí zahrnovat nikoli pouze přijímání pravidel chování jakožto platných 
bez zkoumání, co bude v konkrétním případě znamenat jejich respektování, ale 
také připravenost podřídit se změnám, které mohou hluboce ovlivnit jeho bo-
hatství a příležitosti a jejichž příčiny se mu mohou zdát naprosto nepochopitelné. 
Právě proti takovým má moderní člověk tendenci revoltovat, pokud nemůže být 
prokázáno, že jejich nezbytnost spočívá na „důvodu zřejmém a prokazatelném 
každému jednotlivci“. Přesto je to právě zde, kde pochopitelná touha po srozumi-
telnosti vytváří klamné požadavky, které nemůže uspokojit žádný systém. Člověk 
ve složité společnosti nemá jinou volbu než mezi podřízením se tomu, co se mu 
může zdát jako slepé síly společenského procesu, a rozkazům nadřízeného. Dokud 
zná jenom tvrdou kázeň trhu, může se mu zdát poroučení nějakým jiným inteli-
gentním lidským mozkem lepší; ale když to vyzkouší, brzy zjistí, že první mu dává 
alespoň nějakou volbu, zatímco druhé žádnou, a že je pořád lepší mít na výběr 
mezi několika nepříjemnými alternativami než být donucen k jedné.

Neochota tolerovat nebo respektovat jakékoli společenské síly, jež nejsou roz-
poznatelně produktem lidského záměru, která je především příčinou současné 
touhy po detailním ekonomickém plánování, je zároveň pouze jednou stránkou 

Paříž, 1865–1878, XXXVIII, s. 179), de Tocqueville mu jízlivě oplácí „que ces bizarreries des 
Anglais pussent avoir quelques rapports avec leurs libertés, c’est ce qui ne lui tombe point dans 
l’esprit“ [„ony podivnosti Angličanů musejí mít co do činění s jejich svobodami, což se mu 
nehodí do krámu.“](L’Acien régime et la révolution (sedmá edice, Paříž, 1866, s. 103).

23 Je nutné znovu citovat Edmunda Burkeho, abych čtenáři připomněl, jak důležitou podmínkou 
pro možnost svobodné společnosti pro něj byla síla morálních pravidel? „Lidé jsou způsobilí 
pro občanskou svobodu,“ napsal, „v přesném poměru k jejich schopnosti uložit morální okovy 
na své vlastní touhy; v poměru, v němž je jejich láska ke spravedlnosti nad jejich dravostí; 
v poměru, v němž je jejich vlastní solidnost a střízlivost nad jejich ješitností a seběvědomím; 
v poměru, v němž jsou více ochotni naslouchat radám moudrých a dobrých než lichotkám slu-
hů.“ (A Letter to a Member of the National Assembly, 1791, ve Works – World’s classics edition, 
IV, s. 319).
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širšího hnutí. Se stejnou tendencí se setkáváme i na polích morálky a zvyků ve 
formě touhy nahradit existující jazyky jazykem umělým a v celém moderním 
přístupu k procesům, které určují růst vědění. Víra, že pouze umělý mravní sys-
tém, umělý jazyk, nebo dokonce umělá společnost může být obhajitelná ve věku 
vědy, stejně jako rostoucí neochota pokleknout před jakýmkoliv mravním pra-
vidlem, jehož užitečnost nebyla racionálně prokázaná, nebo jednat v souladu 
se zvyky, jejichž zdůvodnění není známé, jsou projevem stejného základního 
přístupu, který chce, aby všechny společenské aktivity byly zřetelně součástí jed-
noho soudržného plánu. Jsou výsledkem stejného „racionalistického“ individua-
lismu, který si přeje vidět ve všem vědomý produkt lidského rozumu. Nejsou ale 
určitě výsledkem pravého individualismu, a mohou dokonce učinit fungování 
svobodného a skutečně individualistického systému obtížným či přímo nemož-
ným. Individualistická filosofie nám v tomto ohledu dává velké ponaučení, že 
zatímco nemusí být obtížné zničit spontánně vzniklé entity, které jsou nepo-
stradatelným základem svobodné civilizace, může být mimo naše schopnosti 
záměrně takovou civilizaci znovu vystavit, jakmile jsou tyto základy zničeny.

8.
Myšlenka, kterou se snažím sdělit, je dobře ilustrována zjevným paradoxem, 

že přestože jsou Němci obecně považováni za velmi poslušné, jsou také zároveň 
často popisováni jakožto mimořádně individualističtí. Je částečně pravda, že ten-
to takzvaný německý individualismus je často prezentován jako jedna z příčin, 
proč Němci nikdy neuspěli v tvorbě svobodných politických institucí. V raciona-
listickém smyslu slova, díky jejich trvání na rozvoji „originálních“ osobností, kte-
ré jsou v každém ohledu produktem vědomého rozhodnutí jednotlivce, německá 
intelektuální tradice skutečně preferuje druh individualismu jinde málo známý. 
Dobře si vzpomínám, jak překvapený, a dokonce i šokovaný jsem jako mladý 
student byl, když jsem poprvé, při setkání s mými anglickými a americkými sou-
časníky, objevil, jak moc jsou naladěni k vnější konformitě v běžném životě, na 
rozdíl od toho, být hrdý na své odlišnosti a originalitu ve většině ohledů tak, jak 
se to zdálo přirozené mně. Pokud pochybujete o významu této individuální zku-
šenosti, najdete ji plně potvrzenou například ve většině německých diskusí o an-
glických veřejných školách, jako je ta v Dibeliově dobře známé knize o Anglii.24 
Znova a znova zde objevíte tuto překvapivou tendenci, kontrastující s ambicí 

24 Dibelius, W., England (1923), s. 464–468 anglického překladu z roku 1938.
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mladých Němců usilovat o rozvoj „originální osobnosti“, která v kaž dém ohledu 
vyjadřuje, k čemu dospěla a co považuje za správné a pravdivé. Tento kult od-
lišné a jedinečné osobnosti má samozřejmě hluboké kořeny v německé intelek-
tuální tradici a skrze vliv některých jejích největších představitelů, zejména pak 
Goetheho a Wilhelma von Humboldta, se projevil i velmi daleko za hranicemi 
Německa, jak lze vidět například v J. S. Millově „Liberty“. 

Tento druh „individualismu“ nejenže nemá nic společného s pravým indi-
vidualismem, ale naopak se může ukázat být nepřekonatelnou překážkou hlad-
kému fungování individualistického systému. Musí zůstat otevřenou otázkou, 
zda může svobodná nebo individualistická společnost úspěšně fungovat, pokud 
jsou lidé příliš „individualističtí“ ve špatném smyslu, pokud jsou příliš neochot-
ní podřídit se tradicím a konvencím a pokud odmítají respektovat cokoliv, co 
není vědomě naplánováno anebo co nemůže být demonstrováno jako racionální 
každému jednotlivci. Je zřejmě pochopitelné, že právě díky převládnutí tohoto 
druhu „individualismu“ často i lidé dobré vůle ztratili naději v dosažení řádu ve 
svobodné společnosti, a byli dokonce dovedeni až k volání po diktátorské vládě 
s mocí uložit společnosti řád, který si sama nevytvořila.

Zejména v Německu byla tato preference záměrné organizace a jí odpovídají-
cí pohrdání vším spontánním a nekontrolovaným podporována silnou tendencí 
k centralizaci, kterou vyprodukovalo úsilí o národní jednotu. Ve státě, kde veš-
keré existující tradice byly v zásadě lokálního charakteru, usilování o sjednocení 
vedlo k systematické opozici téměř ke všemu, co bylo výsledkem spontánního 
růstu, a následnému nahrazení umělými výtvory. A tak by se nemělo zdát nako-
nec tolik překvapivé, že při tom, co jeden současný historik výstižně popsal jako 
„zoufalé hledání chybějící tradice“,25 Němci měli skončit vytvořením totalitního 
státu, který jim vnutil to, co pociťovali, že jim chybí.

9.
Pokud je pravda, že postupná tendence k centrální kontrole všech společen-

ských procesů je nevyhnutelným výsledkem přístupu, který trvá na faktu, že 
vše musí být pečlivě naplánováno a vykazovat zjevný řád, je zároveň pravdou, 
že tato tendence vede k tvorbě podmínek, v nichž je pouze všemocná centrál-
ní vláda tím, kdo může vytvořit řád a stabilitu. Soustředění všech rozhodnutí 
v rukou autority samo produkuje stav, kdy struktura, kterou společnost stále 

25 Vermeil, E., Germany’s Three Reichs (Londýn, 1944), s. 224.



37

I. INDIVIDUALISMUS: PRAVÝ A NEPRAVÝ

má, je jí uložena vládou a v níž se jednotlivci stali zaměnitelnými jednotkami 
bez dalších určitých a pevných vztahů navzájem mezi sebou, kromě těch, které 
jim určila vševědoucí organizace. V žargonu moderních sociologů vešel tento 
typ společnosti ve známost jako „masová společnost“ – poněkud zavádějící jmé-
no, protože charakteristické znaky takové společnosti nejsou ani tolik výsled-
kem pouhých čísel, jako spíše absence jakýchkoli spontánních struktur, které ji 
nebyly vštípeny záměrnou organizací, neschopnosti rozvíjet vlastní odlišnosti, 
a následné závislosti na moci, která danou společnost formuje a tvaruje. S čísly 
je tento jev spojen pouze do té míry, že mezi většími národy dříve dojde při 
procesu centralizace k bodu, kdy záměrná organizace shora zadusí spontánní 
uspořádání založená na kontaktech bližších a intimnějších, než jsou ty existující 
ve velkém celku.

Není překvapivé, že v devatenáctém století, kdy byly tyto tendence popr-
vé jasně viditelné, se stala opozice proti centralizaci jednou z hlavních starostí 
individualistických filosofů. Tento odpor je obzvláště zřetelný ve spisech dvou 
velkých historiků, jejichž jména jsem již dříve vybral jako jména vedoucích před-
stavitelů individualismu devatenáctého století, de Tocquevilla a lorda Actona. 
Vyjadřuje se jejich silnými sympatiemi pro malé země a federální strukturu 
u velkých celků. Dnes je ještě více důvodů, proč se domnívat, že se malé země 
mohou zanedlouho stát posledními oázami zachovávajícími svobodnou společ-
nost. Může už být pozdě na zastavení osudového kurzu postupné centralizace ve 
větších zemích, které kráčí právě po cestě vedoucí k vytvoření masových společ-
ností, v nichž se nakonec zdá být despotismus jedinou spásou. A i když menší 
země uniknou, bude záležet na tom, zda uniknou jedu nacionalismu, který je 
zároveň příčinou i stimulem stejného úsilí o společnost záměrně organizovanou 
shora.

Postoj individualismu k nacionalismu, který není ničím jiným než intelek-
tuálním dvojčetem socialismu, by si zasloužil zvláštní diskusi. Zde mohu pou-
ze poukázat na to, že fundamentální rozdíl mezi tím, co bylo v devatenáctém 
století chápáno jako liberalismus v anglicky mluvícím světě a jeho chápáním 
na kontinentu, úzce souvisí s jejich původem v pravém, respektive nepravém 
racionalistickém individualismu. Pouze liberalismus v anglickém smyslu obec-
ně odporoval centralizaci, nacionalismu a socialismu, zatímco ten převládající 
na kontinentu podporoval všechny tři. Zde bych měl dodat, že v tomto ohledu 
stejně jako v mnoha dalších John Stuart Mill a z něj čerpající pozdější anglický 
liberalismus náleží stejně tak kontinentální jako anglické tradici; a neznám žád-
nou diskusi, která by lépe ilustrovala tento základní rozdíl, než je kritika Millova 
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přijímání nacionalistických tendencí kontinentálního liberalismu z pera lorda 
Actona.26

10.
Existují dvě další odlišnosti mezi těmito dvěma druhy individualismu, kte-

ré mohou být opět nejlépe ilustrovány v postojích, jaké zaujali lord Acton a de 
Tocqueville – a to ve věcech demokracie a rovnosti k trendům, které začaly pře-
vládat. Pravý individualismus nejenže věří v demokracii, ale může také tvrdit, 
že základní demokratické ideály pramení ze základních zásad individualismu. 
Přestože individualismus souhlasí s tím, že každá vláda má být demokratická, 
nemá pověrčivou důvěru ve všemohoucnost většinových rozhodnutí, a zejména 
pak odmítá lidovou hypotézu, že by „absolutní moc mohla být stejně legitim-
ní jako ústavní svoboda“.27 Naopak tvrdí, že i v demokracii, neméně než v jiné 
formě vlády, „má být oblast vynucovaných příkazů omezena pevnými limity“;28 
a zejména pak nesouhlasí s největším a nejnebezpečnějším ze všech současných 
omylů demokracie – s vírou, že musíme přijmout názory většiny jako pravdi-
vé a zavazující pro budoucí vývoj. Ačkoli je demokracie založena na zásadě, že 
v běžných záležitostech rozhoduje většina, neznamená to, že to, co je dnes názor 
většiny, by se mělo stát obecně přijímaným názorem – ani pokud by to bylo ne-
zbytné k dosažení cílů většiny. Skutečně věřím tomu, že jednou z nejdůležitějších 
otázek, na kterou musí politická teorie najít v blízké budoucnosti odpověď, je 
demarkační linie mezi oblastí, kde musí být většinová rozhodnutí závazná pro 
všechny, a naopak oblastí, kde by mělo být menšinovému názoru umožněno se 
prosadit, pokud poskytuje výsledky, které lépe uspokojí požadavky veřejnosti. 
Jsem nadevše přesvědčen, že kdekoliv se jedná o zájmy konkrétního odvětví 
obchodu, bude většinový názor vždy reakční a nehybný, a že velkou předností 
soutěže je právě to, že dává i menšině šanci se prosadit. Tato možnost by měla 
být všude, kde tak může být učiněno bez donucovací síly.

Nedokážu lépe shrnout tento přístup pravého individualismu k demokracii 
než ještě jedním citátem lorda Actona: „Skutečnou demokratickou zásadou,“ 
napsal, „že nikdo nemá mít moc nad lidem, se bohužel někdy obecně rozumí, 

26 Lord Acton, „Nationality“ (1862), otištěno v The History of Freedom, s. 270–300.
27 Lord Acton, „Sir Erskine May’s Democracy in Europe“ (1878), otištěno v The History of Free-

dom, s. 87.
28 Lord Acton, Lectures on Modern History (1906), s. 10.
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že by nikdo neměl mít možnost uniknout jeho moci nebo klást jí překážky. Sku-
tečnou demokratickou zásadou, že lid by neměl být nucen dělat to, co se mu 
nelíbí, se někdy obecně rozumí, že nikdy nebude nucen tolerovat, co se mu nelí-
bí. Skutečnou demokratickou zásadou, že vůle každého člověka by měla být tak 
neomezená, jak jen je to možné, se pak rozumí, že kolektivní vůle lidu by neměla 
být omezena vůbec v ničem.“29

Nicméně když se obrátíme k rovnosti, mělo by být řečeno, že pravý indivi-
dualismus není rovnostářský v moderním slova smyslu. Nevidí žádný důvod 
snažit se učinit jednotlivce sobě rovné, a tak s nimi zároveň přestat jednat rovně. 
Zatímco hluboce odmítá všechna předepsaná privilegia, každou ochranu práv, 
ať už formou zákona, nebo silou, která nejsou založena na pravidlech stejně apli-
kovatelných na všechny osoby, také upírá vládě možnost omezit to, čeho mohou 
schopní nebo šťastliví dosáhnout. Odmítá pevné omezení postavení, kterého 
může jednotlivec dosáhnout, ať už má být této moci využito k zakonzervování 
nerovnosti, nebo naopak nastolení rovnosti. Jeho hlavní zásadou je, že žádná 
skupina lidí nemá mít právo rozhodovat o tom, jaký by měl být statut jiného 
jednotlivce, a považuje to za podmínku svobody tak důležitou, že nesmí být obě-
tována uspokojení ani našeho smyslu pro spravedlnost ani naší závisti. 

Z pohledu individualismu neexistuje ani žádné ospravedlnění pro snahu za-
řídit, aby všichni jednotlivci začínali na stejné úrovni tím, že jim není umožněno 
užívat výhod, které si sami nezískali, jako je například narození se rodičům, kteří 
jsou inteligentnější nebo svědomitější, než je průměr. Zde je individualismus 
skutečně méně „individualistický“ než socialismus, protože uznává rodinu jako 
stejně legitimní jednotku, jako je jednotlivec; a totéž platí i v ohledu k ostatním 
skupinám, jako jsou například jazykové nebo náboženské komunity, které mo-
hou svojí společnou činností pro své členy po dlouhou dobu úspěšně zachovávat 
materiální nebo morální standardy, jež se liší od těch vyznávaných zbytkem po-
pulace. De Tocqueville a lord Acton mluví v této záležitosti jedním hlasem. „De-
mokracie a socialismus,“ napsal de Tocqueville, „nemají nic společného, kromě 
jediného slova – rovnosti. Ale povšimněte si rozdílu: zatímco demokracie hle-
dá rovnost ve svobodě, socialismus hledá rovnost v omezování a nevolnictví“.30 
A Acton se k němu přidává ve víře, že „nejvýznamnějším důvodem, proč byla 

29 Lord Acton, „Sir Erskine May’s Democracy in Europe“ (1878), otištěno v The History of Free-
dom, s. 93–94.

30 Alexis de Tocqueville, Oeuvres complétes, IX, 546.
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Francouzská revoluce pro svobodu tak ničivá, byla její teorie rovnosti“31 a že „ta 
nejlepší šance, vůbec kdy světu daná, byla zahozena, protože vášeň pro rovnost 
zmařila touhu po svobodě“.32

11.
Bylo by možné pokračovat ještě po dlouhý čas v diskusi o odlišnostech, jež 

rozdělují tyto dvě tradice myšlení, které, ač nesou stejné jméno, jsou rozděleny 
fundamentálně protichůdnými zásadami. Ale nesmím se nechat příliš odvést 
od svého úkolu zmapovat zmatení pojmů způsobené právě touto skutečností až 
k jeho kořenům a poukázat na to, že existuje jedna konzistentní tradice, která, 
ať už se mnou souhlasíte, nebo ne, že je takzvaným „pravým“ individualismem, 
je každopádně jediným druhem individualismu, který jsem připravený bránit 
a o kterém si skutečně myslím, že ho je jako jediný možné bránit konzistentně. 
A tak mi nakonec dovolte vrátit se k tomu, co jsem řekl na počátku: základní 
přístup pravého individualismu je pokora k procesům, skrze něž lidstvo dosáhlo 
věcí, které by žádný jednotlivec nedokázal naplánovat ani jim porozumět. Velká 
otázka v této chvíli je, zda by mělo být lidské mysli umožněno pokračovat v růs-
tu jakožto součásti tohoto procesu, nebo zda se má lidský rozum uvrhnout do 
okovů vytváření sama sebe.

Individualismus nás učí, že společnost je větší než jednotlivec pouze teh-
dy, je-li svobodná. Pokud je ovládaná nebo řízená, je omezená pouze na moc 
individuální mysli, která ji řídí nebo ovládá. Pokud se smělost moderní mysli, 
která nerespektuje nic, co není vědomě ovládáno lidským rozumem, nenaučí, 
kde se má zastavit, můžeme, jak nás varoval Edmund Burke, „si být velmi jisti, 
že všechno kolem nás se bude postupně smršťovat, až se nakonec dosah našich 
zájmů scvrkne na rozměry našich myslí“.

31 Lord Acton, „Sir Erskine May’s Democracy in Europe“ (1878), otištěno v The History of 
Freedom, s. 88.

32 Lord Acton, „The History of Freedom in Christianity“ (1877), otištěno v The History of 
Freedom, s. 57.
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POZNÁMKY A DOBOVÁ REFLEXE ODBORNÉ VEŘEJNOSTI

Esej „Individualism: True and False“ byla dvanáctá, závěrečná přednáška na Uni-
versity College v Dublinu přednesená dne 17. prosince 1945, uveřejněná byla nakladatel-
stvím Hodges, Figgis & Co., Ltd. a nakladatelstvím B. H. Blackwell, Ltd., Oxford v roce 1946.

I. Hodnocení eseje v rámci recenzí celé knihy

Úvodní esej „Individualismus: Pravý a Nepravý“ zaujímá v rámci recenzí celé kni-
hy jednoznačně prominentní místo, když se s ním vypořádávají určitým způsobem 
prakticky všichni recenzenti. V pozitivním duchu se nese recenze Michaela Polanyiho 
knihy v periodiku Economica.33 Označuje esej jako „velmi poučný“34 a uvádí, že „odkaz 
k lordu Actonovi a de Tocquevilleovi pro bitvy dvacátého století bude pro věc svobody 
bezpochyby velmi osvěžující a povzbuzující“.35 Spíše než o kritiku pak doplňuje recenzi 
o upřesnění záběru eseje a některé otázky, které na esej navazují, mj. jak rozlišit mezi 
abstraktními zásadami pro společenský řád na straně jedné a spekulativními idejemi, 
kterých se musíme vyvarovat.

Kritikou naopak nešetří McCallum v recenzi uveřejněné v periodiku The Australi-
an Quarterly,36 když Hayekovi vyčítá, že společenské problémy staví do roviny dicho-
tomie individualismus versus kolektivismus, přičemž obě mohou být nesprávné, a že 
zcela pomíjí pozici, kterou McCallum označuje jako pluralismus. Mezi jeho další výtky 
se pak počítá výhrada k „rozmazávání rozdílů mezi takovými mysliteli, jako jsou Locke 
nebo Hume a Acton nebo de Tocqueville“,37 a to, že se stejně jako K. Popper „nezbavil 
doopravdy metafyziky individualismu, i přes vliv logického pozitivismu (nebo možná 
právě kvůli němu)“.38 

J. M. Clark se v Political Science Quarterly39 pozastavuje nad opomenutím myšlenek 
Jeremy Benthama a uvádí, že ačkoliv je v eseji mnohé, s čím souhlasí, vyčítá Hayekovi, 

33 Polanyi, M., Book reviews: Individualism and Economic Order, Economica, New Series, vol. 16, 
no. 63 (srpen, 1949), s. 267–268.

34 Tamtéž, s. 267.
35 Tamtéž.
36 McCallum, D. M., Review: Individualism and Economic Order, The Australian Quarterly, vol. 21, 

no. 3 (září, 1949), s. 105–109.
37 Tamtéž, s. 106.
38 Tamtéž, s. 107.
39 Clark, J. M., Reviews: Individualism and Economic Order, Political Science Quarterly, vol. 64, no. 1 

(březen 1949), s. 108–110.
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že dělicí čáru mezi pravým a nepravým individualismem rýsuje za pomoci kritéria 
utilitaristického kalkulu, které má tendenci vést k socialismu, které však Hayek sám 
používá k hodnocení výsledků pravého individualismu. „Tak mu zůstává již položená 
otázka: jak a kde narýsovat dělicí čáru nebo nastolit rovnováhu?“40

K Hayekem načrtnutému dělení individualistických myslitelů má výhrady 
i J. M. Fleming v časopisu International Affairs,41 který, ačkoliv označuje výklad za 
„ohromující“, pokládá zároveň otázku, zda „věc ekonomického individualismu neztrácí 
příliš mnoho ze své síly tím, že se staví do rovnítka s věcí Burkeovského empirismu a anti-
racionalismu v ostatních aspektech společenského a politického života“.42 

Frank D. Graham v The American Economic Review43 tento esej společně s dalšími 
pěti následujícími hodnotí jako „brilantní výklad obecných myšlenek, že v rámci au-
tomatického systému (tj. takového, který se spoléhá na motivaci jednotlivců, kteří sle-
dují vlastní cíle) tvoříme mnohem lépe, než si myslíme, a že detailní centrální plánování 
jakéhokoliv druhu musí kvůli svému nedostatku mobility a přizpůsobení k pohyblivým 
podmínkám nevyhnutelně ztratit výhody nepřeberného množství rozšířené společenské 
zkušenosti a informací, ze kterých se skládá celé společenské ‚know-how‘“.44

Důvodnost dichotomie mezi pravým a nepravým individualismem, jak je definu-
je Hayek, zpochybňuje i S. Ratner v The American Political Science Review,45 když shr-
nuje esej tak, že „člověk může souhlasit téměř se všemi autorovými pozitivními výroky 
a hodnotami, aniž by přijal ostrou dichotomii, kterou činí mezi školami individualistů, 
nebo jeho tezi, že všechny druhy plánování musí být neslučitelné se svobodou jednot-
livce“.46

II. Hodnocení eseje mimo souborné recenze

Výlučně recenzí původní přednášky, nikoliv knihy, je pak článek „Professor Hayek 
on Individualism“ z pera Henryho Roy F. Harroda (1900–1978) publikovaný v The 

40 Tamtéž, s. 109.
41 Fleming, J. M., Economics : Individualism and Economic Order, International Affairs (Royal Institute 

of International Affairs 1944), vol. 26, no. 4 (říjen 1950), s. 542–543.
42 Tamtéž, s. 542.
43 Graham, F. D., Book reviews: Individualism and Economic Order, The American Economic Review, 

vol. 39, no. 3 (červen 1949), s. 775–777.
44 Tamtéž, s. 776.
45 Ratner, S., Book reviews and notices : The American Political Science Review, vol. 43, no. 1 (únor 

1949), s. 132–133.
46 Tamtéž, s. 132.
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Economic Journal v září 1946,47 který zároveň představuje detailní rozbor myšlenek 
eseje a jeho skladby. Harrod v rámci své obsáhlé recenze nejprve kriticky rozebírá 
možné významy pojmů „pravý“ a  „nepravý“, přičemž nachází celkem šest variant mož-
ného výkladu, se kterými pak v rámci recenze dále pracuje s tím, že se zabývá i vzta-
hem Hayekových myšlenek k reálným jevům, jakými je například Ústava USA. Tak jako 
někteří jiní recenzenti se pozastavuje nad opomenutím Benthama a zpochybňuje 
Hayekem tvrzený antiracionalismus A. Smitha. Obdobně pak v obecné rovině zpo-
chybňuje i samotné dělení individualistických myslitelů a Hayekem zvolená kritéria. 
Vzhledem k tomu, že i v rámci recenze varuje před „honem na heretiky“ a „dogmati-
smem“, svůj článek uzavírá s hodnocením: „Tato přednáška obsahuje mnoho moudrého, 
mnoho dobře řečeného a mnoho, co představuje profesora Hayeka v jeho nejlepší formě. 
Soustředil jsem svůj článek na jeho hon na heretiky. Doktrína individualismu potřebuje 
oživení z mnoha zdrojů a bude prospívat pouze souhrou názorů tak svobodných a rozlič-
ných, jako je kvalita života, kterého se snaží v praktické rovině dosáhnout. Pokud někdo 
získá postavení jejího sv. Atanáše, byť i někdo tak zasloužilý jako profesor Hayek, pak to 
bude její smrt.“48

III. Postavení eseje v rámci celku Hayekova myšlení a díla

V kontextu Hayekova myšlení a díla je vhodné poukázat na provázanost tohoto 
eseje se souborem přednášek „Scientism and the Study of Society“ a „The Counter-Revo-
lution of Science“, který byl v češtině publikován v rámci jedné publikace pod názvem 
Kontrarevoluce vědy.49 Hayek sám zamýšlel tyto dílčí části dát jako soubor pojednání 
o téže problematice a pozorný čtenář zajisté zaregistruje mnoho společných myšle-
nek a témat. Ostatně i v rámci vydání Sebraných spisů F. A. Hayeka tato pojednání 
editor a Hayekův životopisec Bruce Caldwell (* 1952) publikoval společně.50

47 Harrod, H. R. F., Professor Hayek on Individualism, The Economic Journal, vol. 56, no. 223 (září 
1946), s. 435–442.

48 Tamtéž, s. 442.
49 Hayek, F. A., Kontrarevoluce vědy, Praha, Liberální institut 1995. 212 s.
50 The Collected Works of F. A. Hayek, vol. 13, Studies on The Abuse and Decline of the Reason, ed. Cald-

well, B., Chicago, The University of Chicago Press, 2010. 344 s. 


