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s~é nauce .. 

Situace . po svetové válce zvl~šť vystupňova~a nepomer 
lnezi výsledky technickými a výsledky ekonomickými. 
Kdežto technika se fítí ku predu a sta ví nás pred naprosto 
nepredvídateIné nové poznatky, ve svet~ ekonomiky se 
setkáváme s mnohen1 skromnejším tempem a nové sit:lace 
teší se prostredky namnoze starými. Neprekvapuje, že eko
nomická nauka muže vystačit do velké míry se starými po
učkami a naukami, se starým, po prípade již stoletYln plá
nem a znovu a znovu používat klasických pojetí smithov
ských. 

Vývoji vedecké nauky ekonomické v tom mnoho nepro
spelo, že ekonomické otázky staly se doménou politiky, pre
staly být predmetem pouze odborných a vedeckých praco
ven a staly se problémen1 pretfásaným denním žurnalislnen1, 
Stalo se sporným, co jest v nich ješte oborem vedy a co již 
oblastí žurnalismu. Masa drobných hospodárských poznat
ku, se kterou praxe operuje, jest nutným majetkem žurna
lismu. Ty to indukce a rychlá dedukce provádená žurnalis·
mem prevažujL Co ješte zbývá vede? Vedecké poznání buď 
se provádí s akribií opatrnosti a tedy pomalosti a pak pfi
chází pozde, pfináší sovy do Athen, je zatlačeno do poza
dí, jest úplne nečasové. Anebo musí se venovati velkým 
koncepcím, jež vytyčují nové smery, vyhlídky, nove formu
lované generalisace. Mezi temito dvema alternativami, po
hybuje se denní oblast ekonomické vedy. 

První smer jest vyznačen nej spíše statistickÝln kvanti
tivismem, resp. aplikací statistických pramenu. Druhý smer 
predstavuje ruzné stupne ekonomického kvalitivismu, jenž 
na venek dává výraz vývoji ve·decké ekonomiky. Patfily 
sem kdysi objevy merkantilismu, fysiokratismu, liberalismu, 
socialismu, pokud byly ješte smery vedeckÝlni, patrí sem 
škola matematická, hedonistická, institucionalismus a pak 
nesčetné množství ruzných vedeckých koncepcí, jež pred
stavují varianty techto základní ch nauk nebo jednotlivá 
originelní myslitelská pojetí, jež nedosáhla obecnejšího 
úspechu, byť i predstavují často cenný prínos vedecké eko
nOlnice. Mezi temito všemi smery s jejich aplikacen1i po
hybuje se hlavní gros vedecké monografie, jež obyčejne se 
opírá o statistickou nebo jinou indukcí a jako dedukční 
lnetodu volí určitou toninu, jíž lze zaraditi do soustavv k VH-
litní koncepce. ~ 
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Mocné události orientují svým zpusoben1 činnost mono
órafickou a koncepční. Tak jest to u velkých hnutí politic
kých a zájmových, jak lze pozorovati na vývoji socialismu 
a liberalismu. A zvlášť u události velikých dusledku poli
tických a hospodársk~Tch, jako jsou období velikých válek, 
na pr. v období po napoleonské nebo po svetové válce. Tak 
Hberální orientace byla podnícena napoleonským obdobím 
a vydržela až do polovice minulého staletí. Co se týče sve
tové války a období po ní, zdá se, že takovým orientač
ním centrern, jenž určoval hlavní smer koncepce, stal se so
cialismus ve všech svých prerozmanjtých podobách, zejmé
na ve forme státní omnipotence též hospodárské a ekono
lniky bez souteŽe. 

Ty to stľída vé vlny - nálady - v koncepčních smerech 
netvofí jediného účinu velkých událostí. Mení se též obsah 
otázek, jež luští praxe, politika a žurnalistika a k nim ž jest 
prívrácen záj em vedy, pokud nechce býti nečasovou. Jest to 
problém bídy a populační po válkách napoleonských. Jest 
to problém nezamestnanosti, menový, svetového obchodu 
neb autarkie po svetové válce. Nesčíslná masa ruzných 
drobných i velkých statisticko-kvantitatívních pojednání 
doprovázejí tento smer. 

Tento celý vývoj v období poválečném, ač lze to ríci 
v zeslabené mHe již o období pred tín1, jest značne charak
terisován apriorismem. Apriorismus necharakterisuje jen 
hospodárskou žurnalistiku, ale vnikl i do vedecké ekono
llliky, jež pracuje obyčejne ve stínu určitých kvalitních ge
neralisací. Tento apriorismus nesouvisí tolik o s -vrozenými 
sklony k tendenčnosti, tedy s osobním založením, brzde
ným, nekdy však také povzbuzovaným, n1enším, či vetším 
školením. Ale je vyvoláván také fakty sociologickými, so
ciálnÍln účinkem velkých událostí, eventuelne tlakem stra
nickým nebo vládním. Vedecký vývoj muže však dobre po
stupovat jen potud, pokud tyto momenty aprioristické, ať 
subjektivní nebo sociální povahy jsou drž eny na uzde. Po 
té stránce vývoj prítolnné doby nebyl pfíznivý. Proto tolik 
vlády žurnalismu. Proto ve vede tolik sklonu ke kvantita
tivním pracím., statistickým popisum, jimiž se uniká aprio
rismu na újmu kvalitního rozbehu generalisačního. 

Apriodsmus vekonomice nemá ovšem všude stej né pu
dy. Nejsilnejší jest v oblasti zkoumání hospodárské politi
ky, což jest z hospodárské dynamiky velmi rozsáhlý obor. 
Kde základ kvantitní jest nepostradatelný a zjistitelný, 
apriorismus ustupuj e. Avšak oblast kvalitního posuzování, 
jež se nemuže plne opHti -o cifry a jest jinak nejrozhodnej 
šího významu pro ráz a výsledky ekonomické, podléhá nej 
silneji apriorismu. 
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Netýká se to jen politiky verejných subjektu, nýbrž i 
akcí subjektu soukromých, vlastního výdelečného hospo
dárství. 

Podstata apriorislnu vekonomice záleží zvlášte v pred
bežném posuzování ekonomických otázek, specielne akcí, 
se stanoviska určitých generalisací, v nichž jest shrnuto po
liticko-hospodárské presvedčení. Projevuje se to na pr. v 
hodnocení ,politické akce se zaujetím pro nebo proti verej 
nému zásahu, v aprioristickém posuzování soukromých akcí 
bud' s prízní, nebo nepľízní vuči zásade soukromé akce s ce
lýn1 lnnožstvím odstínu v durazu na tu či onu složku. Ty to 
generalisace jsou tak vypestovány a na všechny prípady po
čítány, že určují v každém momentu již predem, celkove, 
nikoliv ovšem do všech detailu rozhodnutí nebo posudek. 
Tento druh apriorismu se nazývá často presvedčením a jest 
pro praxi žurnalismu neocenitelným, určuje pevnou páter 
nekoho, kdo není do st silnýn1, aby j i dovedl sám vytvorit. 
Ale nemela by vedecká koncepce se oprostit od tohoto 
apriorismu, nemel o by snahou vedeckých pracovníkli být 
nikoliv negace opravdového presvedčení, ale negace aprio
rismu, prevzatého predem ? Ohromný rozsah problému, de
tailu, obyčejne ztežuje celkovou orientaci. Odborník se po
zná podle , omezení, vedecký specialista n1usí být schopen 
na omezeném úseku pracovat bez prevzetí hotového celko
vého názoru. 

Problém b'y bylo lze chápati také v ton1 smysie, že jest 
potľebí nestrannosti. Neovšem nestrannosti, jež by znanle
nala opatrnictví, nýbrž nezaujatého, apriorisrnem nezatíže
ného chápání faktu. Je to starý požadavek teorie. \lysok)T 
stupeň pochybovačnosti - nekdy i posmešné, j indy teore
ticky {pragmatismem) omlouvané - charakterisuje prevlá
dající sílu apriorismu. 

Dusledky apriorisn1u nejsou jen v zeslabené kvalite my
šlení, nýhri -i v nedostatku velké koncep ce. 

Apriorismus je jen jedna strana závady, jejíž druhá stra
na je nedostatek dynamičnosti, což znamená ' neschopnost 
videti neskreslená fakta a vyvodit z nich dusledky. Zde · je 
nlavní duvod · onoho prekvapujícího nepomeru, který jest 
mezi dynamickým vývojem techniky a mezi statičností eko
nomiky, což nelze vysvetliti jen všeobecným charakterem 
sociologických základu nauk ekonomických, nýbrž nedosta
tečnýJJ). prizpusobením nové skutečnosti, j ak co se týče pra
xe, tak i nauky. 

IV dnešní dobe tyto nedostatky ekonomické koncepce lze 
videt daleko více v praxi než. v ' teorii. Není-li prímo zjevná, 
tož minimálne . stále latentní ~ispc.sice k hyperprodukci, uka
zuje nejnápadneji nepon1er mezi výkonem technickým a 
ekonomickým. Techto n10mentu jest však víc a lze je zvlášť 
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soustredit v tom problému, že ekonomika nebyla dosud 
schopna. ve svém oboru premoci prevahu iracionálních mo
mentu. Veda i praxe vyhovuje potud potrebe dané situace, 
jest á jour, pokud muže situaci podchytiti racionalne. To 
.iest stoprocentne možno v technice. V oboru ekonomjckéJn 
setkáváme se však s prostredím institucí (ať již tento pojenl 
vezmeme v nejvetší šíľí) , jež predstavují odkaz n1inuJosti, 
často vubec bez zretelu racionálních. Že instituce pred
stavují par excellence také útočište apriorismu, nelze po
chybovat! 

Tento výhled dává pro kritiku a prekonání apriorislIlu 
špatné predpoklady. Ekonomický život jest spi at s lnsti
tucemi, reformovat instituce jest základ každé reformy, ~i]e 
zároveň počínání velmi namáhavé. Tak jako človek si vu
bec ulehčuje život a praxi zvykem (druhá prirozenost), tak 
ekonomický život svuj hladký prubeh staví na institucích. 
Otázku lze vzít vždycky jen relativne. Bez institucí to nejde 
a nešlo a prec byl apriorismus v nekterých obdobích n1110-
hem menší a koncepční svoboda a prubojnost mnohem vet
ší. Zmenili se lidé? J sou dnes více aprioristi čtí než dríve? 
Sotva co do své subjektivní organisace. Ale apriorisnLls 
má svou silnou oporu v zesílenejší posici institucionalismu, 
v starších nebo v stále koncentrovanejších a složitejšíc.h 
systémech institucí, jež svou organisovaností vždy ví ce omc
zují sferu individuální volnosti. Pľipočteme-li zesílený lné

chanismus a omnipotenci státní ve velkých oblastech sveta, 
jsme ochotni značnou část apriorismu a statičnosti v eko
nomice pľičíst sociologickému, institucionálnímu momentu. 

Ale obrat k reforme napred musíme videt u lidí. Pľes 
všechny vlivy mechanické organisace vždy jest dána určitá 
možnost valné, racionální, romantické, lidské akci. Novost 
a svežest teoretické koncepce, dynamisování vedy lze oče
kávat jen odtud. 

Cyril Č ech r á k. 

Dr. Imrich K a r va š : 

Hospodárstvo a právo.*) 
Zvollené Itéma má za účel zÍJS'tiť 'pomer 'medzi rprávnym 

poriladkom v ur'oitej zemi 'a 'medzi hospodárstvom, t. j. h o -
~ p o, d ~ r s k y 'm i i 'll Š ti tú c oj ,a Im i. Je na 'prvý poihľlad 
Ja,Sil1e, ze ISla ,rnusín1e v prvom rade vypori'ad'ať :s otázikou, 
aká je súvislosť, po prípade pomer právneho poriadku, 
re-šp. Jeho jednoťlivých HOľ'Í'ern k hOlslpodárslt'Vu, po prip. k 
h08podáreil1iu ,tých, ktorí sú rsulbjekta1mi 'tOh-OltO. - Po zlod
povedaní tej 'to ihla'vnejotáZ1ky 'si vrš'ÍJmneme, ,aké sy,S'témy 
hospodáreni'a ISÚ 'možné ' 'Pod vHvomprávny.ch noriem. 

*) Článok j~ upra;en~ pr.ednáška, ktorá bola prednesená na podzim 
r. 1935 v Odbocke Pravll1ckeJ Jednoty na Slovensku v Banskej Bystrici. 
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