
DR. ANTONÍN OBRDLÍK: 

REVOLUCE V OBLASTI ZIVOTA POLITICKÉHO. 

Ačkoliv se mluv~vá ,0 růz~ých ,druzích rev,,?luce ~rev~ll~ce v.náboženská,,, literár~í~ so~ 
ciální, hospodárska, umelecka a pod.), prece ma kazdy pn tomto slove v prvnl rade 

na mysli revoluci politickou. Odpově~ na otázku, proč je tOlnu tak, není obtížná: změny, 
k nimž za revolučních období dochází, jsou nejpatrnější právě tehdy', když se jim do
stane zevnějšího výrazu přeměnou složitého organismu státního. 

J eť moderní stát vpravdě podivuhodnÝiTI výtvorem civilisace a náleží mu, alespoň 
prozatím, přední místo mezi vším, k čemu lidstvo organisačně dospělo. Jeho vznikem 
bylo umožněno vzájemné soužití jedinců, které vystřídalo původní stav přírodní. Ne
přehánělo se tedy, když bylo řečeno, že stát jest dnes svými prvky sloučen s úhrnem 
všeho existujícího. 

Přední německý státovědecký teoretik, J ellinek, definuje jej takto: Stát jest na 
ohraničené části země usedlé, vládnoucí mocí nadané a jí v jednotu sloučené množ
ství lidí.1 Tato fonnální definice, vyjadřující spíše vnější povahu státu, nevyhovuje však 
našemu účelu. Chceme-li zachytiti povahu revoluce v rámci ústrojí státního, musíme se 
spíše ptát po f u n k c í c h stá t u, po jeho povaze a po jeho účelu; neboť (a to řekl 
opět Jellinek)2 všechny velké revoluce novější doby počaly dovoláváním se účelu stát
ního. Bohužel nemůžeme zajít až tak daleko, že bychom podali historický vývoj státní 
organisace (od prvních projevů až k složité formě státu dnešního), čímž by teprve byla 
jeho sociologická povaha náležitě objasněna; tato odbočka by byla příliš rozsáhlá a byla
by předmětem zcela samostatné práce.3 Omezme se na konstatování, že dnešní sociolo
gové, odhalujíce vlastní podstatu politické vlády, nespokojují se s prostou abstrakcí, jako 
že "stát je pro dobro ovládaných" a podobně, nýbrž že se snaží odhaliti pro c e s v I á d
n u t í. A tu je nejdůležitějším poznatkeln, že ve státě spolužijí různé zájmové skupiny 
a že stát tu je mimo jiné také proto, aby poskytl nezbytné omezení a urovnánf těchto 
divergentních zájmů v případě konfliktu. Jeto možné, 'poněvadž alespoň jeden cíl je 
všen1 společný; je to snaha po dosažení co největšího blaha. Poněvadž pak individuální 
blaho není dobře dosažitelné bez ukojení alespoň těch nejskrovnějších požadavků obec
ného blaha společenského (t. j. všech těch "druhých", kdož po něm rovněž touží),'každý 
tím, že postoupil část své individuální svobody a část svých výhod osobních ve prospěch 
státního celku, očekává, že stát mu zase poskytne výhody jiné a přirozeně cennější; jde tu 
opravdu o "Smlouvu společenskou", o tiché vzájemné dorozumění.4Aby mohl stát plnit své 
poslání, aby mohl do společenského života zafiahovat svým přikazováním, rozhodováním, 
trestáním, prostě vládnutím, jest nadán mocí, o niž se opírá. Na tuto moc státu se ~ledí 

:I Jiří Je11inek, Všeobecná státověda, čes. překl. 1906 kap. IV. 
2 ' tamže kap. VIII. 
3 A complete sociological theory of the origin of the state entails a consideration of the following 

problems: the socio-psychical origins of human association in thé most general terms; the social and 
psychic forces involved in the origins of po1itical leadership; the nature and progress of tribal societYi 
the causes and nature of the rise of the territorial state; and the great social stages in the evolution of the 
state. (Harry E. Barnes, Sociology and political Theory, N ew York 1924, str. ' 44.) 

4 Viz už u Platona: Obec tedy vzniká, děl jsem, jak inyslím;proto, že nikdo z nás není soběstačný, 
nýbrž mnoho věcí se mu nedostává •.. (ústava str. 82, přel. Fr. N ovotný.) 
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především jako na původce a představitele všeho, a to hlavně ve státě absolutistickém. 5 

Leč stát není struktura, která by se vymykala soudu veřejného mínění; neodvozuje svůj 
původ od boha a není nezměnitelný.6 Opírá-li se za normálních okolností legitimita jeho 
panství v podstatě o tři · body: autoritu obyčeje, autoritu osobního charismatu a o auto
ritu "legality",7 v období revolučního státního převratu, kdy jeho funkce jsou bez ohledu 
a nemilosrdně kritisovány, přichází v úvahu hlavně bod poslední, autorita legality, zalo
žená "na víře v platnost legálního ustanovení a »věcné« kompetence".8 Neboť spořá
dané poměry ve státě, vedoucí k rozkvětu, blahobytu a ke spokojenosti občanů, před
pokládají určitou harmónii, jisté vyrovnání. Pravidlem to však nebývá. Povšechně možno 
říci, že pravidlem býval poměr, který dával vládnoucím daleko větší výhody než jaké 
oni poskytovali svým poddaným, z nichž si učinili zdroj blaha, radovánek a bezstarost
ného pohodlí. Pak musí nezDytně přijíti jednou k okamžiku, kdy si občané uvědomí, že 
je neřídí a nespravuje vláda dobrotivá a o ně pečující, nýbrž že se za "státem" skrývají 
jejich utlačovatelé a kořistníci. Potom už skutečnost neodpovídá požadavku Spencerovu, 
aby "sdružené těleso občanů podrželo takové podmínky, za nichž každému lze dosíci nej
plnějšího rozvoje života vlastního při životě spoluobčanů.9 Znemožňuje to vláda, která 
svým občanům neslouží, není jejich dobrodiním, nýbrž tíživou překážkou, již chtějí 

odstraniti. 
Kdy tedy dochází k politickým revolucím? Dříve než odpovíme na tuto otázku, 

určeme ještě blíže, než jak jsme to učinili dosud, j'aký j,est účel státu. Řekli jsme, že 
stát je tu proto, aby umožnil a usnadnil souhrnu svých občanů dosažení co největšího 
blaha a spokojenosti. Činnost státní se obráží v sociálních vztazích. Těchto vztahů je 
přirozeně velké množství; nám však jde hlavně o to, abychom zvěděli, jakým způsobem 
a do jaké míry je stát řídí, jak do nich zasahuje - konkretně řečeno: k t e r é j s o u 
f u n k c e stá t u. 

Od Montesquieua (a již před ním) se rozlišují v každém státě tři druhy moci, jimž 
odpovídají tři funkce státní činnosti: zákonodárná, soudní a výkonná .. ,Zákonodárství 
stanoví abstraktní právní normy, upravující mnohost případů nebo také jen individuální 
faktický stav. Jurisdikce zjišťuje pro jednotlivý případ nejisté nebo popírané právo, nebo 
právní stavy a zájmy. Správa řeší konkretní úlohy podle právních norem nebo uvnitř je
jich hranic prostředky, jež jsou učleněny v bohatou soustavu .. . "10 

Nuže, právě tehdy, když tyto tři druhy státní aktivity neplní náležitě svého úkolu, 
nedosahují-li cíle, který jest jejkh posláním, dochází · k státním převratům, k politickým 

5 Viz Jellinek, 1. c. VI. 
6 Arthur Bauer, Essai sur les révolutions, Paris 1908, kap. II. 
7 Není bez zajímavosti, že se tato víra v politickou neproměnnost, v posvátnost tradičních stát

ních forem považuje přímo za kámen úrazu, znemožňující spořádanou a prospěšnou změnu, což prý 
ponouká k revolucím (viz v Amer. Journal of Sociology XXXIV, 6. referát o knize Johna Dewey-e, The 
Public and its Problems); Mathiez v 1. c. (I, 10) rovněž píše : L'absolutisme de droit divin sert a couvrir 
toutes dilapidations, tous les arbitraires, tous les abus. Aussi les ministres et les intendents sont-i1s 
communément détestés, et la centralisation imparfaite qu'i1s personifient, loin de fortier la monarchie, 
tourne contre elle l'opinion publique. 

8 Max Weber, Politika jeho povolání (čes. překl. J. Mertla). 
9 Herbert Spencer, Filosofie souborná, kap. 24 • 

. 10 Jellinek, 1. c. XVIII. 
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revolucím. l1 Jsou však také výsledkem hlubokých změn sociálních. Nejsou-li občané 
spokojeni, bouří se a hledí se domoci nápravy za každou cenu.12 A nejsou-li naplněny 
základní požadavky, pak málo pomohou vládě vedlejší okolnosti, svědčící snad v její 
prospěch. Dobře to vystihuje sentence Sorokinova, že "laskavou vládu, jež jest současně 
bezmocná, nebo krutou vládu, jež jest parasitická, anebo konečně vysokomyslnou, ale 
bezúčelnou vládu historie nestrpí".13 A týž autor také správně ukazuje, jak každá politická 
revoluce jest ve svém počátečním stadiu charakterisována reakcí většiny občanů, nechtě
jících se déle podříditi utlačovatelům (118). Tato reakce může míti v jednotlivých přípa
dech původ rozmanitý. Vždy však jest v souzvuku jednotlivých příčin, vedoucích k odporu, 
rozeznatelný určitě znějící spodní tón, který je všem společný, tvoře v jistém smyslu jejich 
synthesu: nes p o k oje n o s t. "Des que ce mécontentement est généralisé, un parti se 
forme qui devient souvent assez fort pour lutter contre le gouvernement".14 Třeba však 
podotknout, že příznaky nespokojenosti samy o sobě by nemusily ještě být neklamným 
znamením revolučnosti doby. Přijde na to, jakými důvody jest nespokojenost motivo
vána; neboť by se mohlo stát, že by určitá skupina, třeba politická strana, požadovala 
nepoměrně víc, než co jí v poměru k ostatním a po právu přísluší, a nedosáhnouc toho, 
mohla by neprávem dávati průchod své nespokojenosti tím, že by se dožadovala změny 
vládního režimu. (Což je vlastně stav normální, protože vždy jest nějaká skupina ne
spokojených. ) 

Státní revoluce bývá také definována jako náhlé pošinutí moci.15 Jeto výměr dobrý 
hlavně proto, že naznačuje, že tu jde o změnu závislostních mocenských vztahů. N e
smíme si však při tom mysliti, že politická revoluce znamená rozvrat státu od základu 
nebo dokonce jeho naprosté popření. Není to ani tak odpor proti státu "jako takovému", 
jako spíše reakce proti způsobu praktické aplikace jeho funkcí, když dochází k nespra
vedlivému zneužití jich.16 Vždyť týchž prostředků, jimiž byl udržován stav původní, 
má býti použito - ovšem po náležité úpravě a reformě, jíž budou podrobeny - k do
sažení nápravy.17 Proto i skutečná anarchie je možná jen jako stav přechodný; státní 
revoluce a převraty doby moderní nezrušily nikdy celý právní řád, jakože i právní kon
tinuita byla jimi prolomena jen v jednotlivých bodech, ovšem důležitých.1 8 V témže 
smyslu musíme si vyložiti slova M. Raléy (I. c. II. část, I. kap.), když, mluvě o tom, 
jak myšlenka revoluce prošla třemi postupnými etapami, jako: revoluce-program, re
voluce-prostředek a revoluce-orgáI\ zařaďuje revoluci politickou do skupiny druhé. 

11 A vraie dire, il n'y a de révolutions politiques que la, ou les sociétés humaines ont déja con
stitué des gouvernements soumis a des constitutions. (Maurice Bloch, Dictionaire général de la politique.) 

12 Je vois bien que quand les peuples sont mal conduits, i1s con~oivent volontiers le désir de se 
gouverner eux-memes. (Alexis de Tocquevi11e, Ancien régime et la révolution 1919, III, 3.) 

13 P. A. Sorokin, The Sociology of Revolution str. 406. 
14 Le Bon, La révolution fran~aise et la psychologie des révolutions. Paris 1925, str. 17. 
15 v. Wiese ve Verhandlungen des dritten deutschen Soziologentages 1922 .• 
16 Le parti novateur, ... ne joue donc qu'un role transitoire, mais indispensable. II est le média

teur entre l'esprit de conservation relativement étroite qui le précede et l'esprit de conservation relative
ment large qui le suit. (G. Tarde, les lois de l'imitation, kap. VII.) 

17 On a besoin d'une force supplémentaire, et ce n'est que le pouvoir politique qui peut la donner 
(M. Raléa, L'idée de révolution dans les doctrines socialistes, Paris 1923. Předm1.). 

18 Je1linek 1. c. XII, Srovnej u Durkheima (Div. du tr. soc.): Les sociétés nouvelles qui remplacent 
les troupes sociaux éteints ne commencent jamais leur carriere du point précis ou ceux-ci ont cessé 
la leur. 
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Přistupme nyní k podrohnějšímu šetření, jak se politická revoluce projevuje v oboru 
jednotlivých státních funkcí. * * 

* 
Na prvém místě jestč i n n o s t z á k o n o d á r n á. Byť neměla tak přímého vztahu 

k vlastnímu procesu společenského života jako činnost administrativní, jest to právě ona, 
jež jest představitelkou daných poměrů; a když' dochází k revolučním změnám, ona 
jest jim především vystavena: "De toutes les causes extérieures, celles qui sont les plus 
capables de produire des divergences sont les distinctions artificielles que l'État a établies 
par ses lois et qu'i1 maintient par la puissance publique do nt il dispose."19 Je to tím důle
žitějšÍ, že k vlastním zákonům konstitučním se těsně přidružují zákony politické, které 
upravují vztahy jednotlivých občanských skupin, vymezujíce, jaká účast jim připadne 
v řízení veřejných záležitostí. Jena snadě, že odtud může vzejít zlověstná, protože 
oprávněná nespokojenost. Zákon má být ke všem spravedlivý, každému má zaručit, 

aby se mu dostalo toho, nač má práv<? a co mu patří. Má být formálním vyjádřením 
tak urovnaných společenských vztahů, aby žádné skupině nebylo ukřivděno. Neroste-li 
z této harmonie, je-li jeho základem stav nespravedlivých nesrovnalostí, působí zlo místo 
dohra, komanduje, místo aby slouži1.20 Mohou mít občané patřičnou úctu před špatnými 
zákony? V kritických obdobích revolučních, kdy vše bedlivě pozorují a bez ohledu kri
tisují, nezastavují se ani před "nedotknutelností" zákonů, když si uvědomují, že ony jsou 
příčinou tíže, jež na nich lpí. Nic tu není poučnějšího, jako několik řádek, jež překládám 
z knihy de Tocquevillovy "Ancien régime et la révolution" (část III., kap. 1.); praví 
se tam: "Bedlivě pročítám »cahiers«, které vyhotovily tři stavy dříve nežli se sešly 
v r. 1'789; pravím tři stavy: šlechta a duchovenstvo, stejně jako stav třetí. Na tom místě 
vidím, že se žádá změna nějakého zákona, jinde změna nějakého obvyklého řízení, a po
značuji si to. Pokračuji tak až do konce v této obrovské práci a když se mi tak podaří 
sepsat všechna zvláštní přání, pozoruji, ne bez pocitu jisté hrůzy, že to, čeho se tu do
žadují, jest současné asyste111atické zrušení všech zákonll a všech zvyklostí, které jsou 
V platnosti; vidím jasně, že tu půjde o jednu z největších a nejnebezpečnějších revo
lucí, jež se kdy ve světě udály. Ti, kdož jí zítra padnou za obět, neví o tom ničeho; myslí, 
že úplná a náhlá přeměna společnosti tak složité a tak staré může nastati bez otřesu, 
za pOlTIoci rozumu a jediné z j'eho působení. Nešťastní!" Je pravda, že za všech politic
kých revolucí nemusí být poměry tak svízelné a hrozivé, jako za revoluce- francouzské. 
Přesto i pro ně platí, že zlo musí být vymýceno od kořene a proto změny nemohou být 
ušetřeny ani nedotknutelné a tradicí posvěcené zákony. Vypukla-li Velká revoluce za 
Ludvíka XVI., bylo to proto, že tehdy už byl lid přesvědčen, že zlo není jen náhodné, 
nýbrž konstituční.21 Byly to jmenovitě nespravedlivé zákony fiskální, jež nerovnoměrně 
zatěžovaly jednotlivé vrstvy občanské, působíce mnoho nespokojenosti a zlé krve. 22 "Les 

19 Bauer, 1. c. VII. 
20 Zákon národů není kantorem nebo tyranem, on slouží - nesmí komandovat (M. Brown, The 

League of Nations). 
21 M. Raléa, 1. c. III. 
22 De Tocquevi1le, 1. c. kniha II., kap. V., tamže kap. X.: J'ose affirmer que, du jour ou la nation, 

fatiguée des longues désordres qui avaient accompagné la captivité du roi Jean et la démence de Char
les VI, permit aux rois d'établir un impot général sans son concours, et ou la noblesse eut la lacheté 
de laisser taxer le tiers état, pourvu qu'on l'acceptat elle-meme; de ce jour-Ia fut semé le germe de 
presque tous les vices et de presque tous les abus qui ont travai1lé l'ancien régime pendant le reste de 
sa vie .•• 
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ouerelles naissent d;ordinaire a propos d'un nouvel impot: c;est-a-dire que ce n'est paš 
l~ puissance administrative que les deux adversaires se disputent, mais le pouvoir légis
latif, do nt ils avaient aussi peu droits de s'emparer l'un que l'autre ... " 

Vraťme se však ještě na chvíli k dřívějšÍ1nu citátu de Tocquevillovu. Obsahuje za
jímavý postřeh, který učinili i jiní spisovatelé, a který, jak on praví, působí hrozivě. Že 
totiž v samý předvečer revoluce ti, když jí padnou zítra za obět, bezstarostně a ducha
plně rokují o ctnostech poddaného lidu, o jeho dobrotě a oddanosti. Napohled to působí 
paradoxně, ale dovedeme si to vyložit, když si připomeneme sociologicky zajímavý fakt, 
že systém, který revoluci bezprostředně předchází a který v ní zanikne, jest vždy lepší 
než vzdálenější období předrevoluční; a "zkušenost poučuje, že nejnebezpečnější oka
mžik pro špatnou vládu jest zpravidla ten, když začíná reformovat ... 23 V tom právě 
je kámen úrazu. Stát se vší mocí, jíž jest nadán, nemůže zcela libovolně hníst sociální 
látku, již spravuje. Když nenormálnost a neudržitelnost pOlněrů bije příliš do očí, když 
lid prohlédne a rozhodne se k odporu, potom už jest příliš pozdě začínat s nápravou. 
A tak, když se ve svrchované chvíli vládnoucí vrstva odhodlá učinit nezbytné reformní 
kroky, pocítíc na vlastní kůži hrozící nebezpečí (na př. když jí špatný stav finanční zne
možňuje pokračovat v rozhazovačnosti a v bezstarostných radovánkách), dostavuje se 
účinek opačný, než jaký by bylo lze očekávat. Nevědouc, přilévá oleje do ohně: "Le 
lnal, qu'on souffrait comme inévitable semhle insupportable des qu'on con~oit l'idée de 
s'y soustraire."24 Právě tyto pozdě se dostavivší ústupky vlády způsobují, že si "uražení 
a ponížení" uvědomují svůj neblahý osud, tak dlouho trpělivě snášený. Zákony stejně 
jako instituce nemají ceny absolutní; nevyhovují-li na daném místě a v dané době 
určitým specifickým poměrům, mohou se časem stát přežitkem a nenáviděnou překážkou. 

Katastrofa přinášející změnu jest uspíšena také tím, že v době revoluce zákonodárci 
sami cítí spíše s masami lidu: "Les législateurs favorables au nouveau parti se sentent 
soutenus dans ieurs revendications, repoussent les limitations de pouvoir que l'ancien 
droit constitutionel avait établies et, jusqu'alors, rigoureusement maintenues. "25 Zákony 
a ustanovení ve prospěch revoluce se množÍ, stará privilegia a staré řády jsou zrušeny, 
takže skoro současně jsou nové poměry vyjádřeny též formálně v zákonech a nařízeních. 

lV[yslím, že bude výkladu jen na prospěch, uvedeme-li několik konkretních dokladů, 
vesměs z dějin revoluce francouzské. V oblasti ústavního zákonodárství je tu zevně nej
nápadnější ten zjev, že tu došlo k přeměně rodově dědičné monarchie v konstituční vládu 
republikánskou. Dne 17. června 1789 ustavuje se autonomně třetí stav v Národní Shro
máždění a zcela rozhodně se vzepře rozkazu krále, aby se rozešel. Král musil ustoupit, 
a to znamenalo, že tím dnelU jeho absolutnost padla. Z dřívějšího Ludvíka "z boží 
milosti krále Francie a Navarska" se stává od 10. října 1789 "Louis par la grace de 
Dieu e t de 1 a Co n s t i t u t i on de l'E t a t, roi des Fran~ais". Představitel Pro
zřetelnosti se mění v představitele Národa. Vedle sebe a nad sebou musil král uznat 
jiného suveréna, jehož zástupcem bylo Shromáždění. J emu je napříště· odpovědný ze 
svých činů, pokud při nich půjde o zájmy státu (byl zbaven na př. práva rozhodovati 
o válce). Všechna činnost zákonodárná se soustředila v rukou Shromáždění, které je 
autonomní; volí si datum i místo svých sedění a jejich trvání nemůže býti ani králem 

23 De Tocquevi11e, 1. c. III, 4. kap. 
24 tamže. 
25 tamže. 
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zkráceno. 1?oslanci jsou nedotknutelni. Pod zdánlivým vnějškem monarchickým, Fran
cie . stala se vlastně republikou. (Když pak v lednu 1793 byl král guillotinován, mizí 
i tento vnější symbol starého režimu.) V září r. 1792 byly odhlasovány dva dítležité 
zákony: že konstituce může býti jen taková, aby přála také lidu a že osoby i jejich 
vlastnictví jsou pod ochranou národa. O něco dříve byly prohlášeny zákony týkající 
se veřejného zásobování, které ve skutečnosti jen legalisovaly to, co už bylo běžným 
stavem, ježto jednotlivé městské rady a administrativní sbory již dříve z vlastní inicia
tivy učinily nutná opatření (opět důkaz, že nová nařízení vyrůstala dodatečně z nut
nosti nových pOluěrů). "La Montagne", jež zvlášť vycítila, že revolučním masám se 
musí dostati skutečného zadostiučinění, se přičinila, aby byly přijaty tři velké zákony: 
1. O rozprodeji vlastnictví šlechtických emigrantů (bude· rozděleno mezi chudé, kterým 
bude poskytnuta 10letá lhůta k zaplacení). 2. Zákon o rozdělení majetku obecného 
(všem stejně podle počtu hlav). 3. Zákon naprosto rušící dřívější "régime seigneurial" 
(práva a požadavky pánů bez náhrady odvolány). Z jara r. 1793 se datuje zákon o po
vinné službě vojenské: "Des ce moment jusqu'a celui ou les ennemis auront été chassés 
du territoire de la République, tous les Frann~ais sont en réquisition permanente pour 
le service des armées". (Mathiez, 1. c. III. 39.) A neopomeňme šestý bod ze slavnostní 
"Déc1aration des Droits" z r. 1789, jenž zní: "La loi est l'expression de la volonté 
générale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs 
représentants, a sa formation; eHe doit etre la meme pour tous, soit qu' eHe protege, 
soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux a ses yeux, sont également admis
sibles a toutes dignités, plac es et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres 
dístinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents." 

Dovedeme si představiti, že by kdy byly prohlášeny tyto zákony, kdyby nebylo došlo 
k revolučním událostem, jež obrousily ostří hran dělících jednotlivé vrstvy společenské 
a jež zrušily starý a středověký řád feudální? Vím, lehko se namítne, že zákony zů
stávají psaným slovem, kdežto skutečné poměry se vyvíjejí svou cestou; že po všem 
nadšení, vzplanutí a změnách byla revoluce přece jen vystřídána císařstvím N apoleo
novým. Budiž. Ale nezapomínejme také, že některé z t r val Ý c h výsledků revolučních 
změn sociálních a politických byly vepsány v zákony právě za konsulátu a císařství 

N apoleonova; že dnes je ve Francii republika, která byla zbudována na základech, jež 
položili účastníci Velké revoluce; že dále z událostí a změn ve Francii vyplynuly vážné 
důsledky též pro ostatní země evropské, takže dílo, které tehdy vzniklo na přechodu 
století 18. a 19., bylo přece jen dílem trvalým; znamenalo vývojově rozhodný krok 
vpřed, a to právě směrem, který vyznačila revoluce. 

* * * 
N ejinak se poměry utvářejí též v o bor u stá t n í ad min i str a t i v y. I tu 

platí, že změny bývají tím větší a hlubší, čím byla revoluce pronikavější. Zákony, v nichž 
má být ztělesněn daný řád, jsou někdy na míle vzdáleny tohoto skutečného a živého 
společenského procesu. Přihází se totiž namnoze to, co jest vyjádřeno ve rčení, že zá
kony jsou proto, aby byly obcházeny. A tak zhusta zákon dobrý nabývá v praxi zcela 
jiné podoby, než jaká j'e d e f a c t o vyjádřena jeho formou literární. Na tuto dvoj
tvářnost bývá pak ukazováno.26 Jest vůbec správnější hledati příčiny rostoucí nespo-

26 Ou, du moins, s'ils reconnaissent justes les principes, les partisans du droit nouveau s'efforcent 
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kojenosti období revolučního a předrevolučního spíše v oblasti státní činnosti správní 
než zákonodárné. Neboť ona přichází v přímý styk s veřejnými poměry občanů a proto 
obzvlášť citlivě reaguje na všechny změny společenského ústrojí: "Rien n'avait encore 
été changé a la forme du gouvernement que déja la plupart des lois secondaires qui 
reglent la condition des personnes et l'administration des affaires étaient abolies ou 
modifiées. "27 Odtud třeba vycházeti, neboť stoupenci nového řádu se snaží ukázat, že 
právě pro vád ě n í zákonů stojí v příkrém rozporu se základními principy, které 
jsou v nich vyjádřeny. A tu je ještě jiný háček: "S úplnou jistotou lze totiž pro každý 
stát konstatovati pronikavou protivu ve vykonávání všech jeho funkcí: protiva činnosti 
volné a vázané. Volná činnost je ta, jež jest určována pouze všeobecným zájmem, avšak 
žádným zvláštním právním pravidlem; vázaná jest ta činnost, jíž se vyplňuje právní 
povinnost.28 Nuže, vykonávání této "volné" činnosti jest v období špatné státní správy 
v rozporu s požadavkem, na který jsme položili tak veliký důraz (aby bylo současně 
zajištěno co největší blaho všech občanů) a jest tak vzpružinou revolučního napětí. 
Neboť - a to Jellinek také dodává - stát s vládou jednající jen podle zákonů byl by 
politickou nestvůrou.29 Pakliže stížnosti nejsou náležitě oprávněné, je revoluční pokus 
o politický převrat bezúspěšný (dojde-li k němu vůbec!) a jest brzy potlačen. Když se 
však naopak revoluce rozšíří a dobude si nějakých trvalých výsledků, jest to jen po
tvrzením, že ono zlo, které občané státní správě vytýkali, tu skutečně bylo. 

Sledujme opět, jak se v tomto ohledu utvářely poměry za revoluce francouzské. 
Hlavní dílo Konstituanty po stránce administrativní dlužno spatřovati v tom, že 

učinila konec dřívějšímu zmatku, zrušivši staré administrativní rozdělení: bailliages, gé
néralités, gouvernements... atd. a nahradivši je jed not n Ý m r o zdě 1 e ním n a 
dep art e m e n t y, jež se dále členily v distrikty, kantony a obce. Ať to byl čin pře
dem do důsledků promyšlený či ne, tolik je jisto, že Francii prospěl; odstraněním sta
rých provincií byl plně oslaben partikularistický duch, který v nich vládl, a byl naopak 
posílen duch jednotnosti: On voulait rapprocher les administrés et les administrateurs.3o 

A to bylo ozdravné dílo, jehož bylo nutně zapotřebí. Vizme jen, jaký byl stav v době 
předrevoluční: La commune de Rarécourt, pres de Vitry-le-Fran~ois en pleine Cam
pagne, paie trois fois 2 sous 6 deniers par tete . de chef de famille a ses trois suzerains: 
le roi de France, l' empéreur d' Allemagne et le prince de Condé! Nebo jiný doklad: 
Les bureaux de Versailles ne savent . pas au juste le nombre de sieges de justice et 
a plus forte raison, l'étendue de leur ressort; en 1789, d'étranges erreurs dans l'expé
ditions des lettres de convocation aux Etats Généraux. (Mathiez, l. c.) Byly to snad 
udržitelné poměry, které by mohly trvat beztrestně dále? Skutečnost sama dala nej-

de montrer que les applications qu'on en tire dans la constitution actuelle de la société, sont contraires 
a ses principes. (Bauer, 1. c. V.). 

27 Alex. de Tocquevi11e, 1. c. III, VII. kap. Vjz též Le Bon (Psych. de la rév. fr. str. 49). Quels 
sont en effet les véritables conducteurs d'un peuple? Les rois et les ministres, pour les grandes circon
stances sans doute, mais bien nul est leur role dans les petites réalités formant la vie de chaque jour. 
Les vraies forces directrices d'un pays, ce sont les administrations .... 

28 Jellinek, 1. c. XIV. 
29 Jellinek, 1. c. XVIII. 
30 Mathiez, I, II6 (La révolution fran~aise, Paris 1928, 3 svazky.). Viz u Aug. Comtea (Cours de 

phi1. posit. IV, 46.): En un mot ľécole révolutionnaire a seule compris que le développement continu 
de l'anarchie intellectuelle et morale exigeait, de toute nécessité, pour prévenir une imminente dis
location générale, une concentration croissante de l'action politique proprement dite. 
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přesvědčivější odpověď: když celý sociální řád byl rozrušen, tu starý administrativní 
stroj, s vyběhanými a skřípajícími kolečky byl neschopen, aby se vážně postavil změně 
na odpor. - Kdežto dřívější Généralités byly spravovány intendantem, jenž byl jme
nován přímo králem a byl všen10cný, měly nové departementy v čele 36členný správní 
sbor, volený z kruhu občanů. (Třeba říci pravdu, že demokracie tehdy byla ještě v plén
kách [ostatně i dnes I], neboť právo voliti a býti volenu bylo závislé na majetkových 
poměrech občanů, takže nebylo všem dostupné; naznačují to už samy názvy: "citoyens 
actifs" a "citoyens passifs", takže práveln bylo řečeno, že zrušení aristokracie rodové 
bylo vystřídáno zavedením aristokracie peněz, řekli bychom plutokracií.) Poněvadž 

departementální sbor zasedal j'en jednou do roka po dobu jednoho měsíce, vyvolil ze 
svého středu osmičlenné permanentní direktorium. Jemu připadlo za úkol, aby vyměřilo 
distriktům přímé daně a dohlíželo na jejich náležité zapravení, aby mělo dozor nad 
správou škol a věznic, dbalo o rozkvět průmyslu a zemědělství, pečovalo o náležitý 
stav mostů a silnic a pod. V každém direktoriu byl zvlášť jmenován t. zv. procureur 
général syndic (volený celým shromážděním departementálním), který dohlížel, aby 
zákony byly náležitě aplikovány. Měl právo dožadovati se zprávo všech veřejných pod
nicích a záležitostech (kontrola!) a byl nadto v přímém styku s ministry. Opora no
vého řízení byla zajištěna obdobným uspořádáním úkonů administrativních též v dis
triktech a kantonech. Leč byl to v první řadě správní život obecní, jenž dodal revoluční 
Francii onoho typického rázu, jímž se tolik odlišila od "Ancien Régimu". Proti dřívěj
šÍln starostům, kteří si své úřady kupovali, stanuly v čele obcí volené sbory. Ony byly 
nejdůležitějším prostředníkem mezi správou departementální a jednotlivými občany; 
skrze ně byly uváděny zákony v přímou platnost, skrze ně ,byly přiřčeny a vybírány 
daně: les communes étaient en perpétuel contact avec la population, dont elles ref1é
taient fideIement les sentiments. (Mathiez, 1. c. 119.) Byla tu tedy hledána cesta účel
ného spojení značné místní autonomnosti se silnou centralisací. 

Leč někteří autoři neprávem zdůrazňují jen tento silný centralismus, který revo
luční Francie přejala od vládního systému Ludvíka XVI. a který přivedla ještě do větších 
krajností než tento. Doklady, jež jsme právě uvedli, dosvědčující, že to nebyl jen centra
lismus, ale i silný autonomismus správních jednotek, který posilovala státní administrativa. 
Pokud pak se týče zvýšeného centralismu revolučního, jenž vede k četným mimořádným 
opatřením, bude třeba, abychom podali ještě některá objasnění. Ukazuje-li se na to, že 
revoluční skutečnost se nesrovnává se stálým zdůrazňováním svobody a rovnosti a že vol
nost občanll jest spíše ve zvýšené míře omezována, zapomíná se na mimořádné obtíže, jež 
se vůdcům revoluce staví v cestu.3l Jest to rys společný všem revolučním hnutím: po 
prvním záchvatu, zabíhajícího až do anarchismu, dochází k sesílení vládní kontroly, která 
si pomáhá při zdolávání obtížného úkolu řadou příkazů restrikčních.32 Jediné jednota 
zaručuje i v revoluci maximum úspěchu a dovede zdolat překážky. Na francouzské 
revoluci to opět jasně vidíme, neboť jí byla nejednotnost osudná. Představitelé nového 
směru, místo aby byli obratnými urovnavateli sporů, san1i se pouštěli do čistě osobních 
nesrovnalostí, vzájemně se obviňujíce. V době, kdy bylo potřebí vystupovat v naprosté 
jednotě, kdy se mělo promyšleně vládnout, opravovat, potlačovat nesrovnalosti, záso-

31 Hlavně nezapomínat, že národ nebyl vůbec politicky vychován, takže bylo nezbytné sáhnout 
znovu k centralisaci! 

32 Viz o tom u Sorokina (čl. Z drobnějších prací P. A. Sorokina v Sociologické Revui, I. 1-2). Kon
krétní doklady u Mathieze, 1. c. lL, str. 54, a lIL, str. 20, 39, 75. 
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bovat města i armádu, množila se udání, vězení a popravy, v nichž jedni stíhali druhé. 
R.evoluční vláda byla v období teroru rozdělena na Comité de Salut public a Comité 
de Sureté générale. Tato měla spolupracovat a vzájenlně se doplňovat. Ale Comité de 
Salut public nabývalo postupně převahy.33 Pokud teror byl účinný, bylo to proto, že 
ti, kdož ho užívali, byli vnitřně sjednoceni citem, že toho nutně vyžaduje společný zá
jem národní. Od okamžiku, kdy byla tato jednota porušena, kdy nad věcným zájmem 
vítězí osobní nenávist a ·vášně jednotlivců, byl osud revoluce zpečetěn: blíží se neod
vratně svému konci, když téhož teroru používá k odstranění občanů nejlepších a o re
voluci nejzasloužilejších (viz 9. Thermidor s popravou Robespierra). 

Bude na místě, zmíníme-li se v této souvislosti stručně též o stá t n í chf i n a n
c í c h, neboť i tu jde v základě o otázku správní, o správu státního pokladu.34 Domácí 
obyvatelstvo, zatížené a vyčerpané daněmi, nemůže už více dáti, a nedůvěřivá cizina, 
předvídajíc katastrofu, úvěru neposkytne. Dochází k finanční . a hospodářské krisi, která 
je velikým zatížením pro revoluční hnutí a kterou toto jen s velkou námahou pře
konává. To všechno jest však jen výsledkelTI stavu předchozího. Pro nás jest nejdúle
žitější, abychom si uvědomili, že jsou to pon1ěry předrevoluční, jež determinují po
zdější vývoj, že v nich už jest obsažen uzrálý zárodek katastrofy, která jest v revo
luci jen vyvrcholena. Dluhy, nezodpovědně zvětšované zbytečnou rozhazovačností, ne
odvratně připravují zhroucení starého režimu. Pohleďme, jak trapný obraz skýtá po 
této stránce předrevoluční Francie: l'homme de cour passe son temps a "représenter". 
La vie de Versailles est un gouffre ou les plus grosses fortunes s'anéantissent. On joue 
un jeu d'anfer a l'exemple de Marie Antoinette: Les vetements somptueux, brochés 
ďor et d'argent, les carosses, les livrées, les chasses, les réceptions, les spectacles, les 
plaisirs exigent des sommes énormes.35 Král nepřestává na tom, že vlastní rozhazo
vačností vede Francii do záhuby; zlo zvětšuje ještě tím, že nepřímo podporuje i plýt
vání druhých, když jim rozděluje ohromné dary: 100.000 dceři vévody de Guinez u pří
ležitosti jejího sňatku, 400.000 na zaplacení dluhú komtesy de Polignac, 800.000 jako 
věno její dceři, 23 milionů na dluhy hraběte ď Artois. Sám pak dává 10 milionů, aby 
si koupil zámek Rambouillet a za 6 milionů kupuje královně zámek Saint-Cloud. Vedle 
jiných výdajů36 přistoupí ještě výlohy, jež vzešly Francii z účasti na válce za neodvis
lost Ameriky a jež dosáhly výše 2 miliard. Dávno před revolucí bylo zřejmo, že takové 
finanční poměry jsou neudržitelné, a že se Francie vrhá do propasti. ] e příznačné, že 
roku 1786 ministr Colonne upozornil krále, že nepostačí hledati řešení částečné, nýbrž 
že nápravu by mohla zajistiti jen radikální přeměna všeho, co je ve státní konstituci 
špatného. Na nápravu bylo však už pozdě a skoku se nedalo zabránit. Musil přijít 
okamžik, kdy "všechno má svůj konec". Došlo-li k němu až za revoluce, nebylo to 
proto, že by snad ona byla jeho bezprostřední příčinou. 

ol' * 
* 

Budova zří z e n í s o u dní ho · bývá revolučním zemětřesením rovněž silně roz-

33 Ani ono však nezůstalo sjednocené. Viz Mathiez, 1. c. III., 194. 
34 Neben dem Barrikadenkampf war der wichtigste Hebel der friiheren Revolutionen die Finanz

not. (K. Kautský, Die soziale Revolution, II. vydání, Berlin?, kap. VII.) 
35 Mathiez, 1. C., 4-5. 
36 chacun tire de san co té ; Sartine, ministre de ·la marine, dépense des mi1lions a ľinsu de con

troleur généra1. (Tamže I, 10.). 

181 



rušena. Zřejmě proto, že soudnictví jest jedním z nejvhodnějších prostředkťt, jímž se 
dá v praxi spravedlnost obcházet. Jeho představitelé (jsou vybíráni z lidí bezpečně od
daných starému režimu!) obhajují a chrání minulost a jsou silně konservativní. Roz
hodčí moc, která je jim svěřena, ponechává jim mnoho volnosti, jíž mohou snadno 
využít i zneužít: odpůrcům - všechnu tíhu povinností; mírným - striktní spravedl
nost; přátelům - nevyčerpatelný poklad blahovolnosti a shovívavosti.37 Jest proto 
pochopitelné, že tato moc jest již v období předrevolučním žárlivě střežena a její fun
gování že jest ostře kritisováno.38 Ve francouzské revoluci byla organisace soudní re
formována v témž duchu jako organisace administrativní. Staré soudní sbory byly zru
šeny, aby byly vystřídány novým soudním systémem, rovným pro všechny a vyrůsta
jícím ze suverenity lidu.39 Základ tvořily soudy smírčí, volené z občanů. Jejich vlastní 
funkcí bylo prostředkovati ve sporných věcech mezi oběma stranami; pokud vynášely 
rozsudky, týkaly se vesměs jen sporů málo důležitých (v rozepřích hlubší povahy byly 
první instancí). Nad nimi byly soudy distrikční, složené z pěti soudců volených na 6 let 
(musili to však býti s o u d c o v é z p o vol á ní). Ve věcech trestních byla nejdůle
žitější změna ta, že tresty byly napříště přiměřeny velikosti provinění a že byly opro
štěny od libovůle soudců. Dochází k velkým změnám soudního úřednictva, jakož pro 
období revoluční jest vůbec příznačné uvolnění hierarchického pouta, existujícího v ob
dobí předchozím. Jaký ohromný převrat proti praxi dřívější znamenal na př. jen takový 
požadavek Robespierrův, aby byl odstraněn usus mít právního zástupce: napříště se 
mohl každý obžalovaný hájiti sám, anebo mohl mít oficiálního zástupce, jehož si však 
mohl opět zvoliti sám! Poslední rozhodčí instancí se stalo samo shromáždění, které 
jediné si vyhradilo právo vykládati zákony. O tom, že bylo pamatováno na zvýšení 
kontroly a osobní odpovědnosti před veřejností, svědčí, že nebylo zapomenuto ani na 
ministry a jiné vysoké hodnostáře pro případ, že by byli obžalováni z přečinu proti 
bezpečnosti státu. Podléhali t. zv. Haute Cour, jemuž byli předáváni zákonodárným 
sborem, který při té příležitosti zvolil ze svého středu dva členy (Grands Procurateurs), 
aby vedli soudní řízení. Nejnápadnější na této nově vzniklé soudní organisaci jest, že 
není závislá ani na králi ani na ministrech. Král (pokud byl!) byl v tribunálu zastu
pován zvláštním komisařem, kterého sám jmenoval, jehož moc však ve vlastním řízení 
soudním byla celkem nepatrná. A byly-li rozsudky i nadále vynášeny ve jménu krále, 
každý cítil, že by více odpovídalo skutečnosti, kdyby se tak dělo ve jménu národa. Znovu 
pak třeba zdůraznit, že noví soudcové jsou voleni z mužů právnicky graduovaných 
(odbornictví). Jen ten, kdo by úmyslně nechtěl vidět tento velký rozdíl mezi stavem 
předrevolučním a novým stavem, vzniklým za revoluce, mohl by mlčky přejít přes re
voluční události a nezastavit se, aby si uvědomil, že tu musily být hlubší příčiny 

a skrytý vnitřní smysl. 
Vedle změn, kterým jest v revoluci podrobena organisace soudnictví a jež se buď 

úplně nebo alespoň částečně vžívají a jsou přejímány i dobou revoluční, rodí se zcela 
zvláštní forma činnosti soudní, která jest typická právě jen pro období převratu a která, 
když tento končí, zaniká. Míním vzláštní soudní tribunál revoluční diktatury. Objevuje 

37 . Bauer, 1. c. II, II. kap. 
38 Již v období předrevolučním byly myšlenky o právu a spravedlnosti podrobeny kritice a samy 

principy zákonodárství byly potírány ve jménu zákonodárství nového (tamže). 
39 Viz u Mathieze, 1. c. I, 120 a násl. 
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Se pravidelně při každé velké revoluci a jeho účelem jest, aby rychle a bez odvolání pro-
nášel rozsudky nad všemi, kdož jsou obžalováni z činů protirevolučních. . 

Celkem možno říci, že výsledkem politické revoluce na poli organisace soudní jest 
nový stav, který ať ze starého obdo~í pře~zaté: ... ať nověv::ypra~ované zák?ny uplatň;tj~ 
tak, aby přívrženci a spolubudovatel: nvoveh? ~adu, kten ?~ te d~by bY!l odst~kovan~ 
dosáhli také určitých výhod, alespon tech, Jez lze odvodlt! ze zakladnlch pozadavku 

spravedlnosti. 
* * 

V období normálního vývoje jsou moc zákonodárná, správní a soudní postačující 
oporou, na níž spočívá budova státního řádu. Leč v době revolučního převratu, kdy 
jest neochvějnost státní superiority otřesena, byly by prostředkem nedostatečným, 

a proto se vláda utíká o pomoc k síle, která doma i navenek jí zabezpečuJe mocenské 
postavení a pomocí níž může dodati všem svým činům náležitého důrazu; hledá oporu 
v ozbrojené moci - arm á d ě. Není pochyby, že armádě připadá lví podíl na celko
vém rozvoji revolučních událostí. Toho si jsou novotáři dobře vědomi a velmi jim 
záleží na tom, aby tuto mocnou oporu starého režimu nějak paralysovali. Celkový stav 
předrevoluční jim napoví, čeho se od dalšího vývoje mohou nadít. Neboť je jisté, že 
je-li státní organisace v neudržitelném stavu, bude také armáda zasažena rozkladným 
procesem. Duch vojska, na kterém tolik záleží, jest rozhodující a je takřka obrazem 
poměrů celostátních: nepracuje-li dobře hlava, pak i funkce jednotlivých údů vykazují 
poruchy. Ačkoliv se nejčastěji přihází, že politická revoluce ve svých počátcích vzniká 
mimo okruh armády, jsou zase na druhé straně četné případy, kdy celá politická revo
luce jest dílem armády samotné, j'ak jsme toho svědky zejména v poslední době mno
žících se vojenských diktatur (ve Španělsku mívají revoluce pravidelně tento vojenský 
ráz). Není tedy organisace armády tak naprosto nepřístupná změnám; a toho si revo
lucionáři jsou rovněž vědomi. Musí s armádou nutně počítat, neboť žádná politická 
revoluce nemůže být provedena bez pomoci nebo alespoň neutrality vojenské moci. 
Nemohlo by jinak dojít ke změně, dokud by udržovatelé starého řádu mohli říci: síla 
- nejvyšší důvod !40 Právem napsal Le Bon, že království nezaniklo ve Francii v den, 
kdy byl guillotinován Ludvík XVI., nýbrž právě v ten okamžik, kdy jeho nedisciplino
vané vojenské trupy odmítly ho chránit.41 Stejně vyzdvihuje důležitost armády za dnů 
revolučních i Trocký: "Jedině zlomí-li vůli proti němu stojící armády, může revoluční 
třída rozřešiti problém moci, základní úlohu každé revoluce.42 N ejinak mluví Lenin 
(Stát a revoluce) a jiní.43 

Jako až dosud podejme i nyní konkretní doklady z historie revoluce francouzské. 
Nedisciplinovanost a špatný duch armády počal se projevovat hned s počátku. Důstoj
níci sami předcházeli špatným příkladem a byli nespolehliví; nesouhlasili s chystanými 
reformami a mnozí z nich nabízeli demisi přesto, že tvořili zvláštní společenskou třídu 

40 Viz Bauer, 1. c. II, 3. 
41 Le Bon, 1. c., str. 18. 
42 Lev Trocký, Základní otázky revoluce (čes. překl., Praha 1925). 
43 Hlavní snaha revolucionářů je, aby se zmocnili prostředků vlády, tedy především ozbrojené moci. 

(M. Hartmann ve Verhandlungen.) Nebo Bauer (1. c. 3) ... quelle que soit la val eur morale qu'on 
attribue a la. force, i1 faut reconnaitre que, dans la lutte entre ľEtat et le parti révolutionaire, le dernier 
mot lui appartient. 
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(šlechta), jíž mělo záležet na tom, aby byla zajedno se dvorem. V Besan~onu na pří
klad vůdce tamější vojenské posádky, šlechtic-.Jiberál, odmítl zakročit proti vzbouře
ným obyvatelům, řka, že armáda jest určena k tomu, aby šla proti nepříteli a ne proti 
vlastním občanům. Oč horší musil být stav prostých vojáků! Především byli nespo
kojeni se svými aristokratickými důstojníky, cítíce, že jsou to lidé jim cizí, kteří ne
mají s nimi nic společného: Dadurch, daS die hoheren SteHen in Armee und Flotte 
dem Adel vorbehalten waren, der moralisch und physisch zusehends verkam, wurden 
Frankreichs Waffen immer ohnmachtiger.44 V nižším důstojnictvu byla řada nespoko
jenců nespravedlivě odstrkovaných protO', že nebyli šlechtici, a kteří, ačkoliv byli mezi 
nimi i mužové jako Ho"che, byli by bývali marně čekali na nějaké povýšení, kdyby 
bylo zůstalo při starém zřízení. Krom toho v červnu 1789 byl dán základ nové ozbro
jené moci, národní gardě, která byla proniknuta duchem demokratickým a byla určena 
k hájení zájmů celonárodních. Bylo to vlastně na širokém základě založené zbrojení 
lidu,45 neboť i ve městech venkovských se utvářely tyto národní gardy, jež se zmocňo
valy zbraní zpravidla bez jakéhokoliv vážného odporu vojenské pO'sádky. De facto byla 
tedy autorita moci královské zvrácena, když vedle obvyklé n10ci vojenské existovala tu 
ještě síla, hájící zájmy protilehlé. Pro starý režhn byla situace tím povážlivější, že vojsko 
jeho pluků fraternisovalo s občanskou milicí, dobře cítíc, že tam jsou jejich opravdoví 
druzi. Ti, kdož snad s počátku brali podobné zjevy na lehkou váhu, brzy poznali, že se 
notně mýlili: když Ludvík XVI. prchal z Francie, tu husaři, ležící posádkou ve Varen
nes, přešli k lidu a král byl zadržen. Rozklad jednou započatý pokračoval dále. Gene
rálové odmítali odpovědnost za nedisciplinované pluky. Četní důstojníci desertovali; tři 
regimenty jízdy přešly k nepříteli; ministr vojenství podal demisi ." .. atd. Všechno ne
odvratně spělo k záhubě království. Leč i tehdy, když již byl tn1n zvrácen, desorganisace 
pokračovala. Napomáhala tomu jednak těžká situace vnitřní (rozbroje, občanské války, 
neutěšený stav hospodářský, znemožňující náležité zásobování a vyzbrojení vojenských 
oddílů), jednak těžké postavení revoluční Francie vzhledem k cizině, jež ji dohánělo 
k válce. 

* * 
Když jsme takto objasnili povahu t. zv. politické revoluce v jednotlivých jejích hlav

ních elementech, zbývá, abychom zachytili její pohyb také chronologicky, t. j. abychom 
vystopovali r e vol u ční f á z e. Jednotliví badatelé v tom nejsou zajedno. Jedni jich 
vypočítávají více,46 jiní méně. Jeto ostatně zcela pochopitelné; buď nečiní svoje závěry 
na základě zkoumání jedné a téže revoluce (a nic nám nezaručuje, že všechny revoluce 
musí mít do podrobností stejný spád !), anebo se omezují na nejdůležitější linie, zatím 
co jiní nepouštějí se zřetele ani ty vlny hlavního proudu, jež jsou n1éně důležité. Přesto 
se všichni svorně shodují v tom, že jsou dvě h I a v n í f á z e r e vol u ční: počá

teční rozmach a období protirevoluce. De TocqueviHe to u příležitosti revoluce fran
couzské vyjádřil takto: " ... neboť revoluce francouzská měla dvě zcela rozdílná období; 

44 K. Kautský, Die Klassengegensatze im Zeitalter der fr. Revolution, Stuttgart 1908. 
45 ••• on réunit la population dans les églises pour l'enroler et l'armer a l'aide des armes prises dans 

les boutique s des armuriers. (Mathiez.) 
46 Roztřídění Hartmanovo obsahuje 6 fází: a) Vorbereitung durch die Trager der Ideale; b) Sturz des 

Ancien régime unter Fiihrung der organischen Trager der Rev.; c) Zwist dieser mit den nachdrangenden 
Radikalen; d) Dictatur der Minderheit; e) Abfall der Gesattigten und der reaktionaren Reservearmee, so
wie Koalition der neuen Ordnungspartei mit den Anhangern des Ancien Régime; f) Konterrevolution. 
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v prvním Francouzi jako by byli chtěli všechno z minulosti zrušit; v druhém se k mi
nulosti vracejí pro část toho, co tam zanechali".47 . 

První revoluční fáze se vyznačuje velkým enthusiasmem, životním elánem, který se 
žene jako dravý proud vpřed, nedívaje se napravo ani nalevo, a který je nesen jedinou 
touhou: odstranit vše, co tu bylo. Jsou to chvíle nadšeného davového opojení, které 
vede k sebepřeceňování a svádí mnohdy též na nesprávnou cestu. Leč "manie, která 
chce všechno regulovat, přináší s sebou nevyhnutelně též protirevoluci ... "48 Naku
pené a časem vzrostlé obtíže imperativně se staví v cestu dalšímu rozmachu. Nastává 
druhá fáze, v níž vůdcové revoluce musí pon1ýšleti na to, aby jimi nově vytvořené dílo 
zabezpečili, aby nově vzniklé poměry konsolidovali. Kromě důvodů hospodářských a 
organisačních, o nichž jsme již mluvili, hraje tu ne zrovna nejmenší roli protirevoluční 
frakce, v níž se seskupují všichni ti, jimž se poměry za starého režimu lépe zamlouvaly 
a kteří se nechtějí spokojit s novým stavem věcí.49 Nejdůležitější však jest, že bouřli
vost prvotního nadšení ochabne. 50 Chladná skutečnost učí střízlivosti (což ostatně revo
lucionářům usnadňuje, aby provedli trvalé dílo rekonstrukční) a zvrhne-li se u mnohých 
nadšenců až v apatii, jest to jen důsledek jejich přílišných nadějí, které buď nepočítaly 
s uskutečnitelnou Hložností, anebo proto, že se s vývojenl nových poměrll vynořily též 
takové podmínky, s jakými nemohl nikdo počítat. To je doba, kdy revoluční vůdcové 
musí vyvinout silnou aktivitu a musí povzbuzovat,. nemá-li být jejich věc ztracena. 51 To 
také vede nezbytně k přechodné době diktatury skupiny nebo i k diktatuře jedince. 
S diktaturou pak souvisí režim revolučního násilí, pověstný "terreur". Aulard píše: 
"Violence et dictature, ces deux mots, ces deux choses sont inséparables, et la violence, 
si eHe s'affirme féconde, ce ne peut etre que pour ou par la dictature, dictature d'un 
homme ou dictature d'un groupe, d'une classe. "52 

Něco k tomu podotkněme. Název "první fáze" a "druhá fáze" revoluce vyvolává 
představu něčeho, co časově následuje za sebou. To je správné. Sami jsme mluvili o po
čátečním nadšení vystřídaném pozdějším ochabnutím. Ale není to správné, pokud se 
názvu "druhá fáze" používá jako synonyma pro označení protirevoluce a pokud se 
o první fázi mluví jako o destrukční a o druhé jako o konstrukční. Fakta nenasvědčují 
tomu, že by se mohlo říci, že od toho a toho okamžiku končí prvá fáze ničení a začíná 
druhá fáze znovubudování, jak to myslí na př. I-Iartmann.53 Právě naopak. Nejen že 
tyto činnosti probíhají paralelně, ony se i prostupují a jedna je s druhou úzce spjata.5.1 

47 Totéž třídění přejímá i von Wiese. 
48 Lombroso-Laschi, 1. c. VII. 
49 Aux maladrasses gouvernementales viennent se joindre, comme obstac1es non moins importants, 

les résistances du parti vaincu, mais non détruit. (Bauer, 1. c. III, 3.) 
50 During the second half of the revolution, fatigue, exhaustion, famine and misfortune turn this 

state ínto of passivíty, depression and indifference. (Sorokin, 1. c. 181.) 
51 Wahrend der ganzen Zeit des Aufsteigends der Revolution waren die Massen die Schiebenden und 

díe Fiihrer die Geschobenen. Solange gings vorwarts. Als das Umgekehrte eintrat,die Fiihrer es fiir notig 
fanden, die Massen zum Kampfe aufzupeitschen, war díe Revolutíon im Niedergang begriffen. (K. Kaut
ský, Terrorismus und Kommunismus, 1919.) 

52 Alphonse Au1ard, Discours prononcés a la séance de c10ture du congres le vendredi 6 avril 1923. 
(Congres des sociétés savantes a Paris.) 

53 Kurve der Rev. endet in einer Gegenrevolution, die wieder in die regelmaBige evolutionare Be
wegung hiniiberleitet. 

54 Viz zejména u Th. Geiger, Die Masse und ihre Aktion. Ein Beitrag zur Soziologíe der Revolution. 
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K běžnému a chybnému rozlišení by snad částečně opravňovala jen ta okolnost, že 
v první fázi převládá ta, ve druhé pak ona. Pokusy proti revoluční datují se od samého 
počátku, nejsou však hned dosti patrné. 

Tolik pokud se týče chronologického postupu jednotlivých revolučních fází. Právem 
se však ukazuje i na to, že průběhem věků se ráz "Revoluce" (revoluce vůbec) pozmě
ňuje, že toto převratné hnutí projevuje se novými formami. Upozorňujeme hlavně na 
to, že s postupem nové doby, a v ní se naplňujícím technickým, pokrokem ubývá revo
lucí rázu vojenského a přibývá revolucí z příčin hospodářských. "Den ubergang von den 
antiken und mittelalterlichen Biirgerkriegen zu der modernen Rev., der sozialen Rev., 
in dem eingangs erwohnten Sinne, bi1det die Reformation, die noch halb mittelalterlich 
und schon halb modern ist. Hoher steht schon die englische Rev. der Mitte des 17. ]ahr., 
bis endlich die groBe franz. Rev. den klassischen Typus der soz. Rev. liefert, zu der die 
Erhebungen von 1830 und 1848 nur einen schwachen Nachhal1 bi1den."55 

N a závěr připojme výsledek zkoumání Lombrosa-Laschiho (l. c. VIII). ] e tu gra
ficky znázorněn počet revolucí ve starověku, středověku a v době nové, s příslušnými 
variacemi podle měsíců (maximum v teplých měsících letních). 
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Stuttgart 1926 (str. 54): Hier han delt es si ch zunachst darum, festzustellen, daS die beiden Prozesse, der 
destruktive und der konstruktive, nicht nebeneinander herlaufen, sondern einander vollig durchdringen; 
der eine ohne den andern ist sinnlos, beide sind voneinander abhangig in der Aufeinanderfolge der Aktio
nen und der Art ihrer Abwickelung. So scheint es uns notig, die beiden als ein komplexes Phanomen unter 
dem Namen Revolution zu begreifen, wenn man sie iiberhaupt begreifen, sinnvoll deuten will. Wer unter 
Revolution nur gewa1tsame Destruktion versteht, kommt denn auch regelmaBig zum Ergebnis, sie sei 
sinnlos. 

55 K. Kautský, Soziale Revolution IV. 
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