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Politika a věda ci státním právu' 
(Ř.eč proslovená při rektorské instalaci dne 31. března 1924.) 

F ran tiš e k W e y r. 

Za tema své inaugurační přednášky zvolil jsem si otázku ode 
dávna v. oboru věd státních aktuální a spornou, t. j. otázku po p 0-

měru politiky k vědě o státním právu. 
Klademe-li si otázku tu takovýmto způsobem - a tak zpra

vidla bývá kladena - předpokládáme, že slovem »politika« ozna
čuje se určitý obor věd n í, asi tak jako když mluvíme o mathema
tice, chemii, historii atd. , a nikoliv o činnost jiného druhu. Neboť jd~ 
nám při zodpovědění naší otázky patrně o to, abychom určili »po
litice« v tomto smyslu místo v sOllstavě věd vůbec a stanovili její 
případné vztahy k iinj'rm příbuzným vědám. Z těchto za nejpříbuz
nější se považuje a na první pohled skutečně zdá se býti věda o 
stá t ním p r á v u, nebo povšechněji a ovšem mnohem neurčitěji: 
n a u k a o stá t u?) 

Chci zde především podati se vší stručností přehled nejběžněj
ších výměrů pojmu politiky, jak se v přebohatém písemnictví o tom
to předmětu vyskytly. Nečiním při tom nikterak nárok na úplnost 
již proto, poněvadž by tato .úplnost vzhledem k naprosté rozhárano
sti a chaotičnosti projevovaných názorů měla cenu jen velice pro
blematickou. Patříf vůbec problém pojmu politiky, jak se mi zdá, 
k oněm, které stávají se tím nejasnější, čím více se o nich v litera
tuře psalo a uvažovalo, takže bychom mohli říci - kdybychom se 
nebáli paradoxa - , že o pojmu politiky bude míti zpravidla ten člo
věk nejjasnější představu, kdo o něm nejméně č~tl. Z původně zcela 
jasného a jednoduchého pojmu stal se působením literatury pojem 
spletitý, tajuplný a chaotický. Dozvídáme se z této literatury, že 
politika je věd o u; praví se nám dále, že politika není sice vědou, 
ale že jest činností, o které existuje nebo má existovati věda, tedy 
patrně věd a o p o I i t i c e, čili věda o politické činnosti. S jiné 
strany se zdůrazňuje, že politika je vlastně umě ním, že každý po
litik jest nebo aspoň má býti umě I c e m. Chápeme-li pojem »umě
ní« v obvyklém, ale nikoliv vulgárním smyslu, t. j. neklademe-li jei 
na roveň s pojmem. pouhé »dovednosti«, pak znamenala by »věda 

1) Němci říkaií: Staats rec h t s lehre a Staatslehre. 
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o politice« buď jakousi es t h e t i k u politické činnosti, jako mluví
me o esthetice hudby, malířství atd., nebo disciplinu ryze histori
ckou, jako jsou na př. dějiny hudby. malířství atd. Jsou autoři, kteří 
prohlašují politiku zároveň za věd u a umě n í a není jich málo. 
Tím stává se pojem politiky ještě temnější, poněvadž v žádném ji
ném oboru neshledáváme se s podobnou tajuplnou činností, která 
by byla zároveň vědeckou a uměleckou, leda že bychom opět zto
tožňovali pojem »umění« s pouhou dovedností a pojem umělce s po
jmem dovedného člověka. Pak arciť každý učenec je nebo má býti 
též umělcem a každý umělec byl by i učencem, poněvadž při vyko
návání svého umění musí patrně něco vědět. 

Slovo »politika« pochází z řečtiny.2) Mám za to, že Řekové a 
stejně i Římané nechtěli výrazem nOAtuwfj snwT'ÝjfJ,'1] a nOAtUufJ 

É:XJl1] naznačovati, že považují politiku za vědu nebo umění v na
šem moderním smyslu, nýbrž že vyjádřili tím prostou skutečnost, 
že ten, kdo stará se o záležitosti obce (nebo státu; nOAu;), musí o 
svém předmětu něco vědět - snun'Ýj/A-'1] - a musí ovládat jistou 
techniku nebo dovednost -7:É:XV'1]. Zcela podobnou snwT'Ýj/A-'1] a TÉ:X'Jl1] 
přisuzovali zajisté i každému řádnému živnostníkovi pro obor jeho 
působnosti. Nebylo zde pro ně žádných záhad ani problémů. Filo
sofická nauka o poznávání (noetika) a s ní související problém Sy-' 
stematiky věd nebyly u nich vyvinuty. Jim znamená prostě »poli
tika« znalost obce (polis, státu) a činnosti, která se na tuto obec 
vztahuje. Politika jako věda či znalost určitého druhu jest u nich 
totožná s n a u k o u o stá t u. Jejich názory, vyplývající z jistého 
naivního realismu, který si představuje předmět poznání - v našem 
případě stát či polis - jako týž, ať jej poznáváme kteroukoli pozná g 

vací metodou, byly primitivní a naivní - ale j a s n é. 
Tyto jednoduché, ale jasné antické názory o podstatě politiky 

měly později rozhodující vliv jmenovitě na národy románské a An
gličany. I tito rozumějí výrazu science politique (též science s mo
rales a politiques), scienza politica, political science atd., snůšku 
všech možných poznatků o státi!. I jim znamená tudíž zpravidla po
litická věda tolik, jako věda o státu.S) 

Poněkud jinak vyvinul se pojem politiky u národa n.ěmeckého. 
Zde zcela patrně působil vliv idealistického kriticismu Kantova. Ne-

2) nOAtuwf/ TÉ:X'Jl1], sntaT'Ý//A-'1] = politické umění (d<YVednost). věda. 
M a s ary k: Politika vědou a uměním (Česká politika, 1.. str. 1.), Jar 0'
I í m e k: Vědecká politika a její pomocné vědy (Parlament. II., str. 9.), 
Ber o I z h e i m e r: Methodik und Abgrenzung der Politik (tlandbuch der 
Politik, I, str. 15.). 

3) Jar o I í m e k n. u. m. uvádí na př. G i d d ing s e (překlad Socio
logie, 1900), podle kterého politické vědy zahrnuií p'o.Iitické ho.spodářstyí, 
filosofii zákona a n a u k uo stá t ě. W. W i 1 s O' n ve svém díle »Stat« 
rozumí politikou činnost, která se zabývá vývojem ž i v O' t a stá t u. J. W. 
Bu r g e s s: Political Science and Comparative, rozumí vědou politickou 
studium stá t u ústavně zřízeného atd. 
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byl však, jak se mi zdá, většinou řádně pochopen, následkem čehož 
stávají se pokusy výměru pojmu politiky mnohem komplikovanější 
a spletitější, pokud jde o jeho ohraničení proti pojmu vědy o státu 
a státním právu - ale zároveií. též temnější a problematičtější. Naiv
ní realismus - tento protichůdce kritického idealismu - u mnohých 
autorů není překonán, ba někdy prohlašován přímo za vedoucí prin
cip. Chci zde uvésti jen několik příkladů ze známé souborné publi
kace »řIandbuch der Politik« (1920). 

Profesor P i lot y v pojednání »Folitika jako věda« praví: »Po
Iitika je státním uměním (Staatskunst)« ... »Ona jest v první řadě 
praktickým uměním« ... »Umění státníkovo jest nejvyš
š í m z e vše c h umě n í« . " »Politika jest nejen uměním, nýbrž 
také vědou a to vědou, která v ne j vy Š š í m s mys I u slouží ži
votu« ... »Předmětem politiky jako vědy jest (tedy) státní umění« .. 
»Politika jako věda zahrnuje tudíž veškeré vědy, které kterýmkoli 
způsobem mají za předmět stát, i.ako nejvyšší politický útvar.« 

Profesor On c k e n v pojednání »Politika jako umění« cituje 
mínění Ran k e o v o, podle kterého politika jako umění vyžaduje 
víc e než k t e r é k o I i v j in é ostrost rozumu, sílu genia ... udat
nost duše a jest ne j těž š í z e vše c h umě n. Cituje dále B i s
rn are k a, který v jedné své řeči prohlásil: »Politika není žádnou 
vědou, jak se mnozí profesoři domnívají, nýbrž uměním, není právě 
tak vědou, jako sochařství . nebo malířství. Někdo může býti velmi 
ostrým kritikem, ale přece žádný umělec a sám mistr všech kritiků, 
LessiJ;lg, nebyl by si troufal uděiat Laokona.« Bismarck tímto pro
stým způsobem chtěl patrně říci, že politika jako umění nedá se na
učit. On c k e n sám pak praví: »Umění politické vyžaduje jako 
každé jiné umění na tom, kdo je chce provozovati, aby vládl zkuše
nostmi, znalostmi a dovednostmi; ono jest uměním , ale ne pouze 
umění, nýbrž zároveií. též vědou, byť vědou praktickou «. V dalších 
svých vývodech uznává, že nelze bráti pojem umělce příliš úzce, 
má-li i politik - podobně jako básník nebo malíř - býti považován 
za umělce, ale nijak se nedovídáme, čím se toto »umění« v širším 
smyslu odlišuje od umění ve smyslu užším a obvyklém, leda praví-li 
Oncken, že umělce v onom širším smyslu dlužno vykládati jako 
"velkou osobnost, která ze síly a harmonie svého nitra dovede zplo
diti (»heraussetzen«) něco živého,« což arciť je spíše rčení básnické 
než logický výměr. 

Ber o I z h e i m e r ve svém článku »Methodika a ohraničení 
politiky« praví, že obsahem politické vědy jsou obecná hlediska nebo 
normy platné pro politickou praxi, nebo jež se mají stanoviti, a ci
tuje příbuzný výměr R ehm ů v (Allgemeine Staatslehre, str. 9): 
Politika jako nauka jest nauka o politice jako činnosti. Ve výměru 
Berolzheimerově hlásí se rozšířený názor, že úkolem politiky jako 
vědy jest s t a n {) ven í nor e m nebo pravidel pro politickou čin·· 
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no st. N~co podobného mají na mysli oni autoři, kteří nazývají vědu 
politickou »praktickou« vědou. 

Ceská literatura o naší otázce je poměrně malá. Z pojednání, 
která se ex professo naší otázkou zabývají, jest pro starší dobu uvé
sti článek M a s ary k ů v »Politika vědou a uměním« v Ceské po
litice z roku 1906, později pak brožurku K a II a b o v u »Politika vě
dou a uměním« z r. 1914 a Jar o 1 í m k o v o pojednání: »Vědecká 
politika a její pomocné vědy« v revui Parlament Ol, str. 9) a nej
nověji (1923) článek F i e dle r ů v »Politika vědou a uměním« v 
Tobolkově »Politice« a konečně v1'klady kol. Dobr. Kr e j č í h o v 
II. svazku Vědecké Ročenky právn. fakulty Masarykovy university, 
která právě v těchto dnech vyšla. 

Jest zajisté příznačné, že z těchto českých autorii tři na
depsali svá pojednání stejně, totiž »Politika vědou a uměním«. Ne
lze míti za to, že při tom jde o pouhé napodobení Masarykova vzo
ru; zdá se mi spíše, že tito autoři měli - ne ovšem všichni stejnou 
měrou - původní snahu a touhu udělati z politiky pokud možná mno
ho, t. j. činnost vznešenou a obtížnou, ba vlastně jakousi činnost 
všech činností. 

M a s ary k o v i jest politika jakožto věda vědou o politickém 
umění, poněvadž poučuje především o tom, jak vládnout státem a 
jak stát spravovat a poučuje dále o poměru státu k občanům a států 
mezi sebou. Politika vědecká nebude pouze jednat o historicky da- . 
ných a zál}onem uznaných právech, nýbrž bude n á vod e m pro 
sesílení a rozšíření práv pro korporace a osoby uznávané teprve 
částečně, nebo ještě neuznávané. Snaží se postřehnout směr vý
voje a zjistit, v čem a do které míry je pokrok. Na jiném místě své
ho pojednání staví pak Masaryk přímo na roveň politiku a prakti
ckou sociologii. Jak vidno, je Masaryk hlízek pojetí politiky jako 
vědy, jejíž úkolem jest s t a n o v i t i nor my pro praktického po
litika. 

K a II a b správn~ zdůrazňuje, že slovo »Politika« označuje dva 
rozdílné okruhy zjevů. Jednak určitou skupinu věd o m o stí, jed
nak určitý druh čin n o sti. V prvním případě jde o »nomotheti
ckou vědu společenskou, jež zab1'vá se hodnocením společenských 
zjevů, neomezujíc se na hodnocení platného práva,« v druhém o 
»tvůrčí činnost individua, směřuiící k plnění úkolů státních,,« Politika 
jest Kallabovi dále zároveň vědou a uměním jako chirurgie nebo 
technika. 

, F i e dle r ve svém pojednání praví, že jedině t v o ř i v á čin
nost v záležitostech státních jest politikou. Proto činnost státních ú
ředníků nebo zřízenců, která záleží v pravidelném obstarávání ú
ředních agend, není politikou. Zůstává ovšem dlužen důkaz, proč 
by tato činnost nemohla býti stejně »tvořivou«, jako činnost někte
rého podřízenějšího politika. Vedle toho jest však Fiedlerovi poli
tika i vědou a uměním . »Politik chovati musí ve svém nitru jiskru 

• 
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geniálnosti, jako zan v nitru toho, kdo věnoval svůj život umem. 
Proto jest politika uměním, politik a státník umělcem, třeba jiného 
rázu, než básník, malíř , soc::hař, architekt, hudebník. « 

Jar o I í m e k v uvedeném pojednání podává tuto nadmíru 
širokou definici: Politika je lidská činnost, zabývající se životem stá
tu. Dále však rozumí politikou buď státní umění, nebo soubor po
znatků a vědomostí o státě, potřebných státnímu umění, jehož no
sitelem jesť státník.4) 

Dobroslav Kr e j čí v pojednání »Pojmy "politika", "národní 
hospodářství" a "národohospodářská politika"« praví, že . »politikou 

• v nejširším slova smyslu je každá snaha upraviti jisté poměry podle 
něčích zájmů, pokud se úprava ta dotýká záimů veřejných« (str. 96). 
I pro Krejčího může býti politika věd o u (věda politická) a um ě
ním (politické umění ; str. 103). 

Přistupme nyní ke kritice právě podanJ'rch výměrů. Jako pra
vidlo můžeme vytknout, že »politika« obyčejně konstruuje se jako 
věda a zároveň jako umění.5) Česká literatura se v tom nijak neliší 
od literatury německé. Je německému pojetí rozhodně bližší než 
románskému nebo anglickému. 

Ptáme se především , zda-li je odů,~odněné povšechné tvrzení, 
že politika - zde myslí se na politiku jako na činnost p r a k t i
c k o u -,---- jest umě ním. Tímto tvrzením má býti patrně řečeno, 
že praktická politická činnost jest podobnější a má blíže - přes 
všecky podřadné rozdíly - k ostatním činnostem, které obyčejně 
jako »umění« se označují (hudba, poesie, malířství , sochařství atd.), 
než k jiným, jako jest činnost řemeslníků, obchodníků, advokátů, in
ženýrů atd. Jen poněkud kritičtější a střízlivější nazírání na věc 
poučí nás, že ono tvrzení odůvodněno není. Vezměme na př . cito
vaný již výměr Onckenův, jejž možno prohlásiti za typický, že 
umění politické vyžaduje jako každé jiné umění »zkušenosti, znalo
sti a dovednosti«. Má-li v tomto vJ'rměru býti vyjádřena povšechná 
definice nebo aspoň charakterisace umění, pak nelze než prohlásiti 
ji za velmi primitivní. Každému totiž vtírá se ihned námitka : což 
řemeslník, obchodník, advokát, inženýr a j., nemají tře))a ku své 
činnosti zkušeností, znalostí a dovedností? Když ano, jaký má smysl 
charakterisovati politickou činnost jako umění, když kterákoliv jiná 
praktická činnost byla by také uměním? Je-li politik umělcem, pak 
jest jím i řemeslník, živnostník, advokát a inženýr. A co lze říci dal-

4) Dosti bohatá jest též literatura zabýv,aiící se speciálnější otázkou 
po poměru politiky k e t h i ce a fil o so f i i. Viz nejnovější literární údaje 
u S tam m I e r a, Lehrbuch der R.echtsphilosophie, § 169. 

5) Jako p,říkladl nejno,vější konstrukce uvádím výměr S tam m- , 
I e r ů v. Svým těžce srozumitelnÝm způsobem praví (Lehrbuch der R.echts
philosophie, 2. vyd., 1923, str. 334) , že "c í 1 e m" politiky, která jest činností 
sleduiící uskutečnění dobrých sociiilních poměrů, jest správný způsob práv
ně zavazuiícího chtění. 
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SImu tvrzení, že politika je dokonce ne j těž š í, tedy patrně nej
vyšší umění'? · Možno snad seřaditi jednotlivé uměny co do jejich 
dignity podle S tup n ě znalostí, zkušeností a dovedností, jichž vy
žadují? Oncken byl by zajisté na rozpacích, kdyby měl rozhodnouti, 
zda podle měřítka jím naznačeného jest umění malířské těžší (t. j. 
Vyšší) než sochařské, nebo naopak, a esthetika, pokud vím, o podob
né seřazování jedn0t1ivých uměn se vtlbec nepokouší. Jakým prá
vem může pak Oncken prohlašovati právě politiku za umění ze 
všech uměn nejtěžší? Má-li se svým nedokázaným tvrzením prav
du, pak plynulo by z něho, že pro Němce byl by Bismarckvětším 
umělcem než Beethoven nebo Goethe, poněvadž onen provozoval 
umění těžší než tito. Každý, kdo ví, nebo aspoň cítí, co jest to p r a
v é umění a co z člověka činí v pravdě velkého umělce, musí při vši 
úctě k velikosti BismarckQvě prohlásiti tento důsledek Onckenovy 
konstrukce za rouhání a blasfemii. Neboť »umění« není právě jen 
technickou dovedností, šikovností, zkušeností a znalostí; jinak byl 
by každý šikovný člověk umělcem a pojem »umění« a »uP.1ělec« stal 
by se tak širokým, že ztratil by vešker"fr význam. I každý učenec 
byl by pak důsledně umělcem, poněvadž patrně i on músí h~'ti do
vedným a. šikovným a každá věda a nikoliv jen politika byla by zá
roveň i uměním. 

Kdo zabývá se theorií a filosofií umění, ví, nebo aspoň cítí, co 
v pravdě charakterisuje velkého umě I c e. Cítí, že geniální umělec 
má ke geniálnímu učenci-filosofovi - přes veškeré rozdíly method 
vědeckých a uměleckých - nepoměrně blíže, než k velkému voje
vůdci, politikovi, advokátovi nebo inženýrovi. Nedá se splésti ště
drostí, se kterou dnes uděluje se přívlastek geniálnosti kde komu, 
a ví, že mezi pravou gen i a I i t o u a pouhým, třeba sebe větším 
t a len tem jest stejně velký rozdíl, jako mezi uměním a pouhou 
technickou zručností, dovedností a šikovností. Není zde mlsta, abych 
rozvinul nějakou podrobnou theorii umění. Musí postačiti, nazna
čím-li, že za úkol a poslání umělce považuji znázorňování t. zv. pla
tonovských ideí ať barvami, tóny, řečí nebo jinými prostředky. Co 
jej charakterisuje proti jiným obyčejným smrtelníkům, jest jistý 
druh i n t II i t i v n í hop o zná v á n í a schopnost zná z o r nit i 
ob jek t i vně tyto poznatky, které Ílplně liší se od poznatků t. zv. 
vědeckých, nemohouce jeniiak nahraditi. 6) 

Je velmi pochybným ziskem, rozšiřujeme-li jisté ustálené po
jmy co do jich obsahu do nekonečna, tak jak činí autoři, kteří mer
momocí chtějí zařaditi politickou činnost mezi umění. Pojmy stá
vají se tímto neustálým rozšiřováním vždy víc a více bezbarvými, 
až konečně zbude pouhé slovo bez obsahu. Vyžaduje-li činnost po-

6) Intuice není žádným druhem věd e c k é h o poznávání, nemůže 
toto nijak doplňovati nebo korigovati, jak domnívá se iistá modní filosofická 
škola (B erg s o n a jiní), ale poznáváním v š i r š í m s mys I u jest. 
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litika uměleckých kvalit, pak jest prostě k a ž d Ý prakticky činný 
člověk umělcem a lépe by bylo, kdybychom tento vulgární p.řívla
stek vůbec vynechali. Či vyžadují snad oni autoři umělecké kvality 
jen pro politika t. zv. velkého slohu, t. j. pro státníka? Byl by tedy 
umělcem sice státník, jako Bismarck, nikoliv však pouhý lokální či 
komunální politik, třeba sebe skvělejší a významnější? Toto rozli
šování bylo by rovněž velice naivní a primitivní a podobalo by se 
pokusu tříditi malíře nebo sochaře podle velikosti materiálu, který 
zpracovávají (plátno nebo mramor). Zajisté je malíři třeba poměrně 
větší technické zručnosti při rozvrhu většího plátna než menšího, 
nikomu však nenapadlo tříditi umě 1 e c k é kvality malířů podle to
hoto ryze vně j š í h o znaku. 

Politika podle panujícího názoru není však jen uměním, nýbrž 
též věd o u. I vůči tomuto tvrzení je třeba střízlivého posouzení. 
Předem je jisto a nepopíratelno, že to, čemu říkáme praktická poli
tika, nemůže býti vědou, nechceme-li tento pojem zkresliti podobně 
jako zkreslují pojem umění ti, kdož politiku prohlašují za umění. Zdá 
se, že skutečně žádný z našich autorů nepovažuje praktickou poli
tickou činnost za činnost vědeCkou. V této praktické činnosti vidí 
právě umění a patrně jen o ní, t. j. o onom umění, může existovati 
věda. Jest tedy rčení »Politika vědou a uiněním« byochylogií, která 
chce říci, že praktická činnost politická jest uměním a že nauka o 
tomto umění může býti vědou. 

Jestliže jsme popřeli se vším důrazem, že by politická činnost 
mohla býti činností uměleckou v obvyklém a správném slova smy
slu, nemáme důvodu popírati, že to, čemu se říká »politika« nebo »po
litická činnost«, mohlo by býti pře dm ě tem věd e c k Ý ch p o
z n a t k Ů. Neboť co jest věda? Nic jiného než určitá s o u s t a va 
čili s y sté m poznatků. Vědeckou činností jest pak p o zná v á n í, 
pokud jest soustavné čili systematické. Označujeme-li p o zná v á
ní, ať vědecké, t. i. soustavné, nebo nevědecké, t. j. nesoustavné 
čili nahodilé a obyčejné jako »činnost«, jsme si vědomi, že tato čin
nost ode všech jiných činností zásadně se odlišuje tím, že její funkce 
spočívá v p o zná v á n í, jest tedy funkcí in t e II e k t u. Pozná
vaje, ne ch c i nic, leda právě poznávání. Chceme-li zachrániti sa
mostatný pojem a vznešenou funkci vědy - a nejinak i pravého 
umění - musíme aspoň theoreticky provésti naprostou odluku obou 
světů: intellektu, t. j. poznávání, a vůle, t. j. chtění. Veškeré 
jiné činnosti, jsou-li rozumné, něco ch t ě j í (správněji řečeno : ten, 
kdo jest takto činný, něco ch c e): ať jest to činnost praktického lé
kaře, inženýra, obchodníka nebo politika. Odtud patrně říká se ta
kovým činnostem »praktické« činnosti na rozdíl od pouhých theore
tických nebo vědeckých. Praktický lékař, stanově diagnosu, chce 
vyléčiti konkrétního nemocného, theoretickému medikovi při téže 
»činnosti« jde pouze o stanovení poznatku. Nechcete-li připustiti 
tento rozdíl, tvrdíce, že i proktickému lékaři jde o poznatek a theo.-
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retickému o nějaký účel, který »chce« a jemuž slouží jako věda, 
pak vzdáváte se možnosti sestaviti samostatný pojem věd y a v ě
de c k é činnosti. Není rozdílu mezi praktickým lékařem a theoreti
ckým medikem tak jako ho není mezi theoretickým mathematikem 
a praktickým počtářem a pod. 

Tvrdil-li' jsem, že politická činnost mMe býti předmětem vě
deckého poznávání jako jím může býti cokoliv jiného poznatelného, 
není tím ještě řečeno, že souhrn oněch poznatků může tvořiti sou
stavu čili systém, t. j. vědu s a m o s t a t n o u. O tom, co tvoří vlast
ně tuto soustavnost čili systematičnost, nemohu se zde podrobně 
šířiti. Jako přesvědčenému přívrženci kritické filosofie a odpúrci 
vzpom.enutého naivního realismu, který domnívá se, že předměty 
poznání jsou hotovy již před určitou methodou poznávání, že týž 
předmět - na př. stát ·~ možno poznávati s několika »stran«, t. j. 
různými methodami, aniž by se tím »předmět« sám změnil, sluší 
mně jen obecně prohlásiti, že podle mého soudu teprve vědecká 
methQda poznávání určuje předmět poznávání a že platí tudíž pravý 
opak toho, co ve svém vzpomenutém pojednání prohlašuje Berolz
heimer: Das Untersuchungsobjekt bestimmt die Untersuchungs
methode (1. c. str. 16). Naopak: Jednotnost methody zaručuje jed
notnost (soustavnost) poznatků.7) Je tedy poznávací methoda základ
ním dělítkem, pokud se týče východiskem pro systematika věd, 
což arciť nepřekáží, abychom uvnitř téže methody poznávací netří
dili vědy dále podle jiných "hledisk, jmenovitě podle předmětq po
znávání v užším smyslu. 

Naskytá se nám tudíž otázka, je-li možno nebo doporučitelno 
etablovati z poznatků toho, čemu říkáme politická činnost, s a m o
s t a t n o u vědu. Naše a cizí písemnictví si tuto otázku vůbec ne
předkládá, majíc odpověď na ní patrně za samozřejmou. Nicméně 
pro střízlivého posuzovatele nijak samozřejmou není. 

V čem spočívá »politická činnost«? Jeto pojem tak široký, že 
jeho definice musí dopadnout nutně velice široce a proto chudě. 
Myslím, že politika jako činnost v nejširším smyslu znamená tolik 
jako čin n é z a b Ý v á ní s e v e ř e j n Ý m i z á 1 e žit o s trn LB) 
Nezáleží na tom, jakým způsobem se tato činnost provozuje, zda 
na řečništi či za psacím stolem, zda v úřední kanceláři nebo v red
akci. Nenahlížím, proč bychom z okruhu politické činnosti měli zá
sadně vyřaditi, jak činí F i e dle r, činnost státních a jiných veřej-

7) Něco jiného jest systematičnast (saustavnast), kterau předpoklá
dáme II poznávajícího., má-li jeho. po.znávání býti »vědecké«. On musí s a u
s t a vně, t. j. trvale a padle určitého. plánu poznávati. chce-li býti učen
cem. Jen saustavné paznávání na razdíl od nahadiléha. přechodného, ne
saustavnéha, znamená vědecké bádání. 

8) Podobnau, právě tak širakau a proto. chudau definici padává J a
r o I í m e k v cit. pajednání: »Palitika je činnast abíraiící se životem st á
t u«. Není-li zde míněn stát v širším smyslu, nebyli by padle toho. výměru 
t. zv. kamunální palitikové politiky vůbec . Proč? 
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ných úředníků, jichž životním úKolem jest přece zabývati se zále
žitostmi veřejnými. Počínání Fiedlerovo' a jiných autorů vysvětluje 
se snahou, učiniti stůj co stůj z politiky činnost zvlášt významnou, 
vznešenou a důležitou. Mají patrně na mysli v první řadě velké 
státníky, řídící osud velkých států a milionů lidí a. udávající toliko 
povšechné směrnice a myšlenky, jež v podrobnostech uskutečniti 
přísluší jiným lidem. Pak nebyli by ale vlastními politiky oni přečet
ní drobní politikové bez velkých samostatných koncepcí a dokonce 
ne již ono nepřehledné hejno prázdných mluvků, řemeslně se zabý
vajících veřejnými záležitostmi, byť i jen pouhým mluvením. Všichni 
tito lidé ve skutečnosti politiky jsou, držíme-li se obyčejného vý
znamu tohoto slova, i když snad politiky špatnými a bezvýznam
nými. 

Věda, mající za poznatkový předmět politiku či politickou čin
nost, může se pak předmětem svým zabývati zásadně d VlO jím 
způsobem: buď jako d i s ci p I i n a pop i s n á a k a u s á I n í, tedy 
jako jakýsi druh sociální přírodovědy, jež snaží se popsati svůj 
předmět . a vniknouti do určitých sociálních zákonitostí politického 
dění, nebo jako disciplina, která snaží se s t a n o v i t i více či méně 
obecná p r a v i d I a, či nor m y pro činnost politickou. V prvním 
případě byla by vědou theoretickou, v druhém praktickou, kterou 
bylo by možno též nazvati povšechně p o I i t i c k o u tec h'n o I 0-

g i í. To nebyla by věda normativní, poněvadž nešlo by, jak již ře
čeno, o p o zná v á n í norem již existentních, nýbrž o jejich st a
n o ven í. Toto stanovení předpokládá, jak správně naznačil E n g
I i Š,9) jisté objektivní p o s t u lát y, podle kterých stanoví se návod 
k praktické činnosti. Podle Engliše není politika vědou (ani ne prak
tickou), nýbrž p r fl k t i c k o u činností, která se provozuje podle 
onoho návodu, stanoveného praktickou vědou sc. hospodářskou. 

Máme-li rozhodnouti, zda je nutno nebo i jen žádewcno etablo
vati v celkové soustavě věd vůbec a t. zv. sociálních zvlášt spe
ciální věd u p o I i ti c k o u, nebo vědu o politice v naznačeném 
smyslu, dlužno si především uvědomiti, že obsahové kriterium, které 
by zde z mnohosti jednotlivých vědeckých poznatků činilo jednot
nou soustavu, jinými slovy samostatnou vědu, jest velmi neurčité. 
Byly by to veškeré poznatky, které jakýmkoliv způsobem vztahují 
se k »činnosti ve veřejných záležitostech«, t. j . k činnosti politické. 
Na první pohled jest jasno, že pojem veřejných (nebo státních) zá
ležitostí jest neurčitý a může se měniti každým dnem podle toho, 
které záležitosti chceme přičísti k »veřejným« a které k »soukro
mým«. Rozdíl mezi veřejnou a soukromou záležitostí není nikterak 
tak zásadní, aby měl v zápětí různost vědeckých poznatků v tom či 
onom směru. Velkou většinu oněch vlastností, intelektuálních a po
vahových, které panující názor s jistou emfasí reservuje právě pro 

9) Základy hospodářského myšlení, str. 192, 

, 
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dobrého politika, t. j. člověka, zabJvajícího se prakticky veřejnými 
záležitostmi (nebo ))životem státu«), musí míti nebo má míti i člověk, 
zabývající se záležitostmi soukromými. Srovnejte na př. člověka, 
jenž řídí prostředně v.elikou komunální obec, a ředitele velkého prů
myslového závodu nebo velkostatku. Oba musí nebo mají znáti lidi, 
t. j. vyznati se v praktické psychologii, musí, jak Pie dle r žádá 
pouze na politicích, ))rozpoznati účinek určitých opatření do budouc
nosti, musí nadáni býti zvláštní dávkou obrazotvornosti a jemným 
smyslem prozíravosti, aby třeba bezděčně ve svém nitru sestrojiti 
si mohli obraz toho, jak ty nebo ony kroky budou působiti. Moment 
nejistoty, který lpí na každém odhadu do neznámé budoucnosti, mů
že vyrovnám býti jen nadšením pro věc a pevností povahy, které 
jsou politikovi oporou, aby v pohnutých dobách a uprostřed útoků , 
jimiž politický život je přeplněn, setrvali na zvolené cestě, naplněni 
nezlomnou důvěrou v její správnost." Tak karakterisuje Pie dle r 
(n. u. m. str. 11) p o I i t i k a. Ptám se ale, zdali tyto vlastnosti ka
rakterisuií právě jen p o I i t i k a, a proč by jich stejnou měrou ne
měl potřebí člověk, zabývající se s ou k r o mým i záležitostmi, ja
ko ředitel továrny nebo velkostatku? Proč měl by právě jen politik 
býti následkem oněch vlastností umělcem a ne stejnou měrou i onen 
ředitel? Z příkladu našeho je vidno, že běžné názory o politické 
činnosti dávají se příliš nekriticky unášeti svým aprioristicl.<ým nad
šením pro domnělou typičnost a vznešenost politické činnosti a 
křivdí tím jiným praktickým činnostem, ktt;;ré co do svých předpo
kladů neliší se nijak tak z á s ad n ě od politické, jak 'neprávem 
zdají se domnívati naši autoři. 

Má-li se a]e věc tak, jak naznačeno, pak zdá se mi býti notná 
dávka skepticismu na místě vůči novodobým pokusům o sestrojení 
zvláštní věd y p o I i t i c k é. Posuzovateli jen poněkud kritičtější
mu nemůže ujíti noeticko-methodologická primitivnost pokusu, kte
rý snaží se etablovati samostatnou vědu ze součtu poznatků po
třebných pro jisté praktické povolání, které ještě k tomu jest pojmo
vě tak neurčité jako politické. Vždyť to neznamená v podstatě nic 
jiného, než jako kdybychom na pL sestrojiti chtěli zvláštní vědu o 
turistice a to z veškerých poznatků potřebných pro turistu (zdra
votnických, psychologických, povšechně sportovních. čtení map 
atd.). A což, když pokoušíme se pak, jak zpravidla se stává, vtěs
nati takovou vědu, sestrojenou tak primitivním způsobem, do po
všechné soustavy věd vůbec, kde vystupuje jako zdánlivě rovno
ceDná a stejnorodá družka vedle mathematiky, chemie, filologie , 
historie atd.? Nelze namítati, že isou to theoretické vědy, kdežto 
politika jest vědou praktickou. Neboť i tyto praktické vědy nebo 
technologie musí míti svůj pevně ohraničený předmět. Je možno 
mluviti o technologii vJ'rroby piva nebo cukru, ale málo smyslu by 
mělo etablovati zvláštní vědu jako ))technologii vJ'rroby vůbec« 
(kterékoliy). Je konečně možno a myslitel no představiti si zvláštní 
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souhrny a soustavy poznatků potřebných pro panovníka v absolutní 
monarchii, pro presidenta republiky, pro parlamentárního politika 
(kdež velký význam měla by na př. technologie zákonodárná, nebo, 
jak říká Kelsen, no mop oje t i k a), pro ministra, vyslance nebo 
komunálního politika: (starostu většího města), okresního hejtmana 
atd. - ale pravé monstrum vědy musí býti disciplina, která všecky 
tyto souhrny chce vtěsnati v jedinou soustavu a to proto, že všichni 
tito lidé »dělají politiku«, jsou politikové. 

Neméně skeptický musím biti vůči starším pokusům o kon
strukci zvláštní politické vědy, které ve skutečnosti neznamenají 
nic. než zbytečnou t a u t o log i i. Zmínil jsem se již úvodem, že 
staří Řekové měli svou dxv'YJaĚ1U(J'f~fl'YJTw2mu~a mysleli tím zkrátka 
theoretickou a praktickou n a u k u o stá t u (noA.L5').Podobně později 
a dodnes zpravidla národové románští a Angličané. Němci mají 
svou obecnou »Staatslehre« na rozdíl od »Staats rec h t s lehre« a 
my svou »státovědu«. Nač tedy vedle této státovědy mluviti ještě o 
vědě politické, zkrátka »pQlitice«, když obojí v podstatě znamená 
totéž? 

Snahy po etablování zvláštní vědy o politice mají důsledky 
theoretické a praktické. Důsledky ty v obojím směru nezdají se mi 
býti potěšitelné. V prvním směru vysvitlo snad již z mj'rch vývodů, 
že za nynějšího stavu vývoje a s pec i a I i s a c e věd nemůže zna
menati sestrojení samostatné vědy způsobem tak primitivním, ne
soustavným a nekritickým, jak se děje u »vědy politické«, vědecký 
pokrok. Přes všechna kompendia a příručky politické, přes veške
rou nes četnou literaturu o této otázce, přes veškerý příval vzneše
ných frásí a rčení o politické činnosti, o obtížnosti a znamenitosti 
vědy touto činností se zabývající, stojíme se svými výměry tam, 
kde stáli před dvěma tisíci lety a více staří Řekové se svou no2Luu17 
i1Ua'f~fL'YJ Do jejich tehdejší pomčrne jednoduché a nenáročné syste , 
matiky věd se ona prostá epistéme, nevystupující s podobnými vy
sokými pretensemi jako její novodobá družka, z nouze dobře 'hodila. 
Ale dnes? Neznačí-li podobná disciplina vlastně methodologick~' 
anachronismus a primitivismus? 

V druhém, praktickém směru, jeví se mi důsledky oněch snah 
asi takto : Téměř všichni autoři, jednající o politice jako věde a u
mění, snaží se seč jsou, aby tuto disciplinu pokud možná vyvýšili 
v hierarchii věd ostatních. Jsou do ní v pravém slova sITJyslu zami
lováni a možno je srovnati jen se zamilovanými mathematiky, kteří 
okázale prohlašují svou vědu za »královnu« všech ostatních, majíce 
při tom na mysli neomylnost a jistotu jejich poznatků, zapomínajíce 
ale na druhé straně na možnost námitky skeptiků, že přes veškeré 
integrály a ' diferenciály a hlubQkomyslné spekulace nejde v ní v 
podstatě o nic jiného než o pouhé počítání. Vyskytly se, jak jsme 
viděli, názory, že politika je nejtěžší ze všech uměn, ba že je do-
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konce i nejtěžší ze všech věd. Podle toho byl by, jak již řečeno, 
Bismark nejen větším umělcem než Beethoven, nýbrž zároveň vět
ším učencem než lmanuel Kant. Dúsledky podobných názorů, nedo
kázaných a nedokazatelných, jsou, jak mám za to , pro praktický ži
vot velice zhoubné. V nich spatřuji ostatně něco typicky něm e c
k é ho: onu hegelovskou filosofii , která zbožňuje st á t a vše, co 
s ním souvisí, -dávajíc zaniknouti individuu ve státním kollektivu. 

Jsem dalek toho, abych podceňoval význam a diUežitost poli
tické činnosti pro kterýkoliv národ a v nejmenším nepopírám, že 
činnost ta, má-li býti úspěšnou , vyžaduje značných znalostí a velké 
dovednosti na politikovi. Ale považuji za nebezpečné, ukáže-li se u 
některého národa ono typické přeceňování a přehodnocování této 
činnosti na úkor jiných, pro pravého kulturního člověka nesrovna
telně vyšších a ideálnějších , jako jest filosofie, věda a umění. Byl-li 
na př. v Německu předválečném s jisté strany prohlašován zcela 
pravidelně a povšechně Bismarck za největšího Němce všech dob, 
znamenalo to nepopíratelriý úpadek kultury a vzdělanosti národa, 
jenž pouhou praktickou činnost, .třeba sebe významnější a zásluž
nější, vědomě staví nad činnost theoretickou a ideální, a pouhý t a
len t, byť i nejpodivuhodnější, nad nej\;zácnější plod lidské společ
nosti: pravého gen i a. V takovém ovzduší vzniká další úkaz, s na
šeho hlediska podivuhodný a paradoxní: stýskáme si totiž na hy
pertrofii oné činnosti, kterou jsme dříve až do nebe zvelebili: vo
láme po povšechném »0 d p o I i t i s o v á n í" veřejného života a dá
váme tím průchod správné a jasné představě o pravé podstatě prů
měrné politické činnosti, která znamená obstarávání veřejných , t. j. 
nás všech se týkajících záležitostí, nic víc a nic méně. Chci v lid
ské a národní společnosti, ve které žiji, žíti pokud možná bezpečně, 
zdravě, pohodlně a svobodně . To jest praktický problém, který má 
nám vyřešiti průměrná politická činnost těch, kdož se jí zabývají. 
Nežádám od nich, aby při každém svém počinu byli vznešení filo
sofové a umělci, oplývající povšechnými vědeckými a filosofickými 
zásadami a ideami, přeji si spíše, aby byli r..octivými, střízlivými, 
praktickými a spravedlivými lidmi. Vím arciť, že politická činnost 
má býtf zakořeněna v určitém povšechném světovém názoru, že 
má býti konec konců řízena vznešenými zásadami jisté povšechné 
sociální spravedlnosti atd. Ale jsem si na druhé straně vědom, že 
požadavek ten neznamená nějaké specificum právě p o I i t i c k é 
činnosti, t. j. zabývání se se záležitostmi veřejnými. Neboť ani 
v soukromém životě, t. j. při zabývání se soukromými záleži
tostmi nepřeji si postrádati povšechných směrnic ideových a 
zásadových. Jenže budu považovati za pedanta toho, kdo při 
každém takovém počinu, třeba sebe bezvýznamnějším, bude hned 
rekurovati k těmto svým posledním ideovým a zásadovým hle
diskům. Vždyť konec konců jde pouze o p r a k ti c k o u činnost, 
která má býti pouhým prostředkem k jiným (lčelům, nejsouc nikdy 
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sama sobě účelem. Sobě samým jsou účelem jen vznešené činnosti 
theoretické, ať jde o [loznávání vědecké nebo tvorbu uměleckou. A 
ty byly, jsou a budou vždy záležitostmi s o u k r orný m i. Po
všechné přepínání významu 'politické činnosti ústí proto na konec 
ve světový názor k o II e k t i v i s ti c Jí: ý, jemuž celek je vše a in
dividuum nic nebo pouhou nesamostatnou součástí, jejíž posledním 
účelem jest žíti v onom celku tak jako kolečko ve stroji. Všemocné 
kollektivum - v první řadě tedy stát - pohlcuje individuum v~ 
všech směrech a aby se dalo pohltit cele, jest jeho nejvlastnějším 
úkolem. Kritický postoj k tomuto přepínání plyne pak důsledně ze 
světového názoru in d i v i d u a 1 i s ti c k é h o. 

Po tom, co bylo zde řečeno o podstatě 'politiky jako zvláštního 
oboru naukového, podává se sám sebou poměr její k věd ě o stá t
ním p r á v u. Víme již, že vědu o státním právu nesmíme stotož
ňovat s povšechnou a velice mlhavou n a u k o u o stá t u. Ptáti se 
pb poměru této poslední k vědě politické nemá po tom, co bylo ře
čeno, mnoho smyslu, poněvadž přes všechny dosavadní pokusy o 
sestrojení zvláštní vědy politické jde v podstatě o totéž, o tautolo~ 
gii, neškodnou sice, ale zbytečnou. Věda o státním p r á v u nemá 
za předmět stát jako sociální útvar, nj'rbrž p r á v o, tedy nor m y 
jistého -druhu. Poznávati tyto normy, jejichž souhrn nazýváme 
p r á v n í řád, soustavně a jednotně, t. j. podle určité methody, již 
zveme no rm a t i vn í, jest jejím jediným úkolem. Poznává a v 
iednotnou soustavu uvádí to, co podle těchto norem být i m á. 
Jsme-li si vědomi základního dualismu nazíráilÍ na svět jaký je s t 
a svět jaký být i m á, tedy svět norem, marně se budeme ohlížeti 
po styčném bodu mezi vědou politickou, jejímž poznatkovým před" 
mětem jest svět, jaký jest, a to na rozdíl od t. zv. přírodních věd 
v užším smyslu, st á t j a k o s o ci á I n í ú t var, a vědou o práv
ním řádě . Stejně marně bud~me hledati sblížení politické vědy, chá
peme-li ji jako disciplinu praktickou, t. j. jako technologii politickou, 
která snaží se stanoviti normy pro praktickou činnost , a vědou, jejíž 
úkolem je nikoliv stanoviti, nýbrž p o zná vat i normy, které jako 
existentní nutně musí již předpokládati. Sblížení obou možno pro
vésti jen tehdy, vzdáme-li se rozdílu mezi theoretickj'rmi- a prakti.:. 
ckými vědami. 

Panující názor žádá arciť s veškerým důrazem, aby obě vědý 
pěstovány byly společně . Obává se, že právní věda bez nauk poli
tických byla by příliš kusá a suchopárná a očekává od společného 
pěstování vzájemné oplodňov ání obou disciplin. Pokud má býti tím.;. 
to názorem tlumočen přímo požadavek met hod o log i c k ý, 
dlužno jej se stejným důrazem odmítnouti, se kterým bývá vyslo
vován. Neboť znamená primitivní synkretismus methodový, který 
jest nerozlučným druhem onoho naivního realismu. jenž domnívá 
se, že předmět poznání jest zde bez subjektu poznání, že ideálem 
vědy jest t. zv. věda »nepředpojatá «, t. j. věda bez předpokladů 
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scilicet methodologických, že předmět poznání - na př. stát :...- zů
stává týmž předmětem, ať jej zkoumáme methodou jakoukoliv. Do
myslíme-li důsledky tohoto názoru, pak ve skutečnosti nejde ani o 
otázku sblížení a společného pěstov:mí' d vou vědních oborů, nýbrž 
věda o státním právu v pravdě zaniká v chaotické povšechné dis
ciplině o státu, nebo, chcete-li, v nauce politické, jsouc jejím nepatr
ným přívěskem. Tyto důsledky se také nezřídka výslovně prohla
šují přívrženci t. zV. sociologické jurisprudence. V čem zde má 
vlastně spočívati ' vědecký pokrok, je mně ovšem tajno. 

Jinak má se věc, když onen postulát nevyslovujeme jako dů
sledek nějaké vědecké methodologie, nýbrž když jím chceme prostě 
říci, že právník nemá se naučit jen poznávati normy, nýbrž že má i 
studovati umění zákonodárné (nomoPojetiku), že se má obeznámiti 
se sociálními poměry, které právními normami se upravují, že má 
zkrátka pěstovati celý široký obor t. zv. vědy politické, poněvadž 
pravděpodobně v praxi bude se zabývati veřejnými záležitostmi. 
Na naších a jiných právnických fakultách skutečně o vše to je po
staráno a žádný rozumný člověk nebude se tomu vzpírati. Chce
me-li však souhrn všech těchto methodologicky tak různorodých 
poznatků nazvati nějakým souborm'Tm jménem, nehyla by to »práv
ní věda«, nýbrž vlastně »věda pro právníky «, t. j. pro lidi. kteří se 
chtějí věnovati určitému praktickému povolání. Byla by to s hledi
ska methodologického arciť věda stejné dignity jako ona »věda po
litická«, pokud ji chápeme jako souhrn všech možných poznatků 
potřebných pro praktického politika. Ne stejnorodost t h e o ret i
c k ý ch poznatků, nýbrž p r a k t i c k é potřeby byly by pro ní 
jednotícím pojítkem! -

Thema, které jsem si zvolil pro tuto svou přednášku, dovoluje 
mně, abych k ní na konec nenuceně připojil pozdrav a apel k naší 
akademické mládeži, jak bývá chvályhodným zvykem rektorů př i 

instalaci. Vítám Vás, občané akademičtí, vřele a zejména ty, kteří 
Jste po dokončených studiích středoškolských letos nově vstoupili 
na půdu naší almae matris! Vstoupili Jste na ní, abyste zde pěsto
vali vědy. Pro velkou většinu z Vás bude to jen stadium přechodné, 
z něhož záhy překročíte do t. zv. praxe, do praktického života. 
Správně budete tedy chápati svou činnost na fakultě, když v ní 

. budete spatřovati průpravu k svému pozdějšímu p r a k t i c k é m u 
povolání. Nechci však tuto samozřejmou pravdu příliš zdůrazňo
vati. Spíše bych poukázal na opak a mohu při tom navázati na své 
předchozí vývody o pojmu vědy, vědeckého poznání a theorie k tak 
zv. praktickým činnostem , k nimž patří i politika. Degradujete, přá
telé, vědu a theorii, když v ní jen a jen budete spatřovati služku 
praxe. Snažte se aspoň po tu poměrně krátkou dobu akademického 
života (srovnáme-li jej s celým průměrným životem lidským) za
chovati si onu vzácnou idealitu smJ"šlení, která p o zná v á bez 
p r a k ti c k é h o ú čel e, která pěst uje soustavné poznávání jen 



: ~ zů
liv. Do
e ani o 
L, nýbrž 
mé dis-
nepatr
prohla

zde má 

iako dů
e prostě 
že má i 

'eznámiti 
í, že má 
) oněvadž 
:žitostmi. 
to je po
i. Chce
norodých 
to »práv
, kteří se 
) s hledi
.věda po
poznatků 
e o ret i
y pro ní 

, dovoluje 
)el k naší 
~ktorů při 
l ty, kteří 
\ vstoupili 
~de pěsto
)řechodné, 
ho života. 
když v ní 
:ickému 
zdůrazňo

~ati na své 
eorie k tak 
lujete, přá
vati služku 
tdemického 
lským) za
ává bez 
návání jen 

- 81 -

pro pozná vání samotné, která aspoň theoreticky odlišuje vznešenou 
říši ryzího rozumu a ducha (j n tel e k t u) od nejvšednější věci na 
tomto světě: od v ů I e. Buďte v tomto smyslu hodně nepraktičtí! 
Vždyť bohužel v~lmi záhy strhne Vás ten t. zv. praktický život do 
svého víru a naučí Vás té nejvšednější a nejlacinější pravdě, která 
význam a hodnotu vědeckého poznatku měří podle jeho praktické 
upotřebitelnosti. Není věcí akademického učitele, aby Vám sám nad
bytkem podobnou pravdu připomínal. On volá k Vám naopak: učte 
se · k vůli učení, studujte k vůli studiu. Snažte se vzbudit v sobě a 
pokud možná udržeti onen ob jek t i v n í zájem poznávajícího, kte
rý poznávaje nic nech c e leda ono poznávání. 

To platí i pro ony nejpraktičtější včdy, k nimž patří i t. zv. 
věda politická. Nebude z nejlepších, kdo hned při studiu bude pOšil
hávati na praktickou budoucnost a těšiti se, jak v této budoucnosti 
sklídí ovoce svého nynějšího studia. Ti z Vás, kteří volbou svého 
studia stojí mému oboru nejblíže, budou míti při tom nejtěžší úkol. 
Neboť v t. zv. vědách státních a politických, jejichž poznatkový 
předmět nejtěsněji souvisí s lidskou v ů I í a lidskými váš něm i, 
je zároveň největší nebezpečí, že poznávající sám dá se strhnouti 
těmito složkami a neudrží se na v}'ši ryzího, prakticky bezúčelného 
a právě proto vznešeného poznávání. 

Je-li v lidském životě vůbec věk, který ze všech nejspíše u
schopňuje k tomu, co zde žádám, jest to právě věk ml á d í, mládí 
nepraktického a idealistického na rozdíl od rozvážného, praktického, 
svých hmotných zájmů bdělého věku z r a los t i. Jen šosákovi mů
že se toto druhé stadium věkové zdáti ideálem. 

Přeji Vám, občané akademičtí, pro Váš budoucí praktický ži
vot co nejvíce úspěchů ideálních a hmotných, ale přál bych Vám 
také, aby Vás aspoň přechodně navštívil host ze všech nejvzácnější, 
přes to, že nepřináší žádných praktických výhod: přijde-li vůbec, 
přijde asi v době Vašeho studia akademického, neboť nemiluje t. zv. 
praktického života, širokého pole působnosti, veřejných řečnišf a 
skvělých síní. Přijde k Vám do Vaší skromné studovny. Kdo v ní 
dovede se učiti k vůli učení, studovati k vůli studiu, nedbaje při tom 
ani budoucnosti ani minulosti, toho host ten navštíví, byť i snad jen 
přechodně: neboť jeho dotkne se gen i u s. 
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