
spolehlivé' opory ani na pravo ani na levo a' z vlastních sil vládnouti nemůže, je' za takovýchto okol
ností pevnější nežli kdykoli předtím, poněvadž i v Německu si uvědomují jako v Anglii, že dnes není 
času na vládní .. krise a že oposice musí nezištně spolupracovat na řesení národních obtíží, jen když 
se jí k tomu poskytne příležitost. ' 

Ministerský předseda rakouský dr. Schober zjedná si skutečných zásluh o vnitřní konsolidaci 
~emě a uklidnění v celé střední Evropě, podařÍ-li se mu udržeti se v křesle dobu dosti dlouhou, aby 
provedl, co má ' v úmyslu a založil určitou věrně rakouskou politickou tradici. Jedním z takových 
opatření, kterým třeba přiznati význam nejen s hlediska domácího, je nynější zákonná osnova o zá
kazu nošení zbraní, kterou má býti odstraněno trvalé napjetí mezi vojensky organisovanými Heim
wehry a proti . nim stojícími sociálně-demokratickými Schutzbundy. Heimwehry těšily se dlouho pro
tekci konservativních vlád rakouských, které nedbaly toho, že se tím dělnictvo zatlačuje do posice přímo 
protistátní a že se zneklidňuje celé okolí. Tyto branné organisace měly alury zcela fašistické a jen 
flegmatické povaze rakouského lidu lze děkovati, že nedošlo již častěji k těžkým výbuchům třídního 
záští a občanské války. Schober, který dokázal, že mu záleží opravdu na uplatnění občanského po. 
řádku a zákonné autority a že neni nakloněn žádným dobrodružstvím ani v zahraničí ani ve vnitřní 
politice, pracuje klidně a soustavně k vymýcení všech přežitků válečné a poválečné psychosy, které 
ještě v Rakousku zbývají. Bezprostředním podnětem k likvidaci Heimwehrů byly ovšem rady, kterých 
se Rakousku pro vnitřní odzbrojení dostalo na západě , u pfíležitosti likvidace minulosti. Tyto rady 
měly namnoze povahu přÍmé politické podmínky k dosažení větší půjčky. V Rakousku vyvolává úsilí 
Schober,ovo přirozený odpor mezi reakčními živly, k nimž patfí i značná část vládnoucí' strany křesť. 
sociální, tento odpor je však lámán cílevědomou energií kancléřovou. a podporou, které se mu do
stává z!-s mezi pokrokovějšími živly vládních stran a rozumným chováním soc., demokratické oposice. 

Séf italského státu Mussolini podnikl v poslední době veliké tourné po severní Italii, kde 
pronesl řadu v plném slova smyslu. plamenných řečí, které, kdyby byly proneseny za jiných okolností 
a někým jiným, musily by vyvolat přÍmo válečné nebezpečí. Je však známo, že fašismus pracuje ne
ustálými silnými injekcemi nadšení do širokých mas, aniž měl úmysl proměňovati tuto živou energii 
ve skutky, spokojuje se pouličními projevy. Mimo to měl-li Mussolini právě nyní zapotřebí zas takto 
elektrisovat své stoupence, bylo to právě proto, že Italie jest více nežli kterýkok jiný stát v hospo
dářské a finanční tísní. Projevy Duceho měly na mnoze ráz hrozeb, průhledně adresovaných sousední 
Francii, a třebaže tam byl zachován přÍkladný klid, nemohlo to prospět odstranění stávajících potíží. 
Aby nepfíznivý dojem byl napraven" musil pak ministr zahraničí Grandi promluviti po »tribunovi« 
Mussoliniovi státnicky. Nabídl Francii formálně pfíměfí v lodních stavbách, pokud nedospěje jednání 
o aktualitách koloniálních~ vedené v přátelskéin duchu, k dobrému konci. 

V prvých dnech červnových byl svět vzrušen zprávou, že náhle vrátil se do Rumunska bývalý 
korunní princ Caro!' zbavený všech nároků zákonem ze dne 4. ledna 1926. Ukázalo se, že neběfí 
o žádný atentát na ústavu a násilný pokus o státní převrat, nýbrž o změnu režimu v královské rodině 
i ve vládě důkladně připravenou. Ministerský předseda Maniu přišel sám prince na letiště uvítat a ne
mohlo býti nejmenší pochyby, že armáda i široká veřejnost návrat vřele vítají. Demisse vlády byla 
ryze formální, aby slavnostní akt reinstalace mohl býti proveden bezvadně a králi poskytla se příležitost 
ukázat dobrou vůli o vládu všenárodní. Podle mocenských poměrů v zemi nezbylo však než ustavit 
opět vládu selsko-národní pod vedením Maniovým. Celková politická linie, zejména zahraniční, se 
nezměnÍ. ' Dr. Rudolf Procházka. 

LITERATURA. 
GUIDO DE RUGGIERO: DĚJINY EVROPSKÉHO LIBERALISMU. Sbírky »Politická 

Knihovna« řada II., kniha X. Nákladem »Orbis« v Praze 1929. Stran 515 za ' Kč 70'-. 
Autor, mladý italský filosof, přítel a spolupracovník Benedetta . Croceho, vytkl si v přÍtomném 
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díle za úkol studovat liberalism devatenáctého století, jak se různě vytvářel u jednotlivých národů, ale 
i jak při tom byl i při svém složitém historickém vývoji stále jednotný. Jde o liberalismus anglický (str. 
107-178), francouzský (str. 179-237), německý (str. 238-307) a italský (str. 308-382). Na základě 
zjištěných zde historických fakt věnuje autor v druhé části pozornost liberalismu v jeho evropském vý
znamu (str. 385-493), t. j. otázce, co jest liberalismus, jaký jest jeho poměr k demokracii a socialismu, 
ke státu, církvi a národu, v čem spočívá krise liberalismu a jaké . bude z ní pravděpodobné východisko. 
V úvodě (str. 7-103) ukazuje pak na prvky a zdroje liberalismu ve století osmnáctém. Ke konci díla 
připojena je podrobná bibliografie k jednotlivým kapitolám (str. 497-515). Skoda, že chybí rejstříky, 
které by umožnily čtenáři snadnou a rychlou orientaci. 

Ve století devatenáctém je vidět podle autora zajímavý vzájemný vliv mezi liberalismem anglic
kým a liberalismem na pevnině. Každý z obou těchto liberalismů prodělává totiž v devatenáctém století 
právě ten vývoj, který již druhým liberalismem byl prodělán ve století předcházejícím. Kdežto anglický 
liberalismus si bere za vzor racionalistický a demokratický směr liberalismu kontinentálního, naopak 
na pevnině se liberalism učí od liberalismu anglického jeho tradičním formám a výsadám. Konečným 
výsledkem bude jejich vzájemné prolnutí a z toho se vyvine liberalism skutečně evropský. Mezi osm
náctým a devatenáctým stoletím je v pojetí liberalismu ten veliký rozdíl, že v osmnáctém století se 
klade svoboda do nejvzdálenějších a nejméně pokročilých dob historického vývoje, kdežto století 
následující klade svobodu do dob nejvíce pokročilých. Ale třeba také uznat, praví autor, že prvé pojetí 
mnoho přispělo k tomu, aby se umožnil názor století následujícího. Charta moderního liberalismu 
je obsažena ve článcích »Prohlášení práv« z roku 1789. Skutečná nesmrtelnost proklamovaných tam 
zásad spočívá v tom, že vyslovily - třeba způsobem jen pomíjivým a nedostatečným - vnitřní rozpor 
mezi jednotlivcem a státem. »Prohlášení práv« má v sobě zárodky tří revolucí: revoluce liberální 
v přesném smyslu slova, revoluce demokratické a revoluce sociální; ale všechny ty tři revoluce zna
menají podle autora jen postupné rozvití téhož individualistického ducha, který tu byl doveden až 
k posledním krajnostem, k socialismu. »Demokracie a liberalism jsou tedy dva pojmy, které se nedají 
od sebe oddělit, ale při tom stojí proti sobě« (str. 94). 

V liberalismu, jakožto všeobecném a rozšířeném historickém vědomí, je obsažena s citem svo
body také myšlenka rovnosti všech lidí, a obě tyto věci, i cit svobody i myšlenka rovnosti jdou spolu. 
Co však je svoboda, v čem spočívá? Svoboda, praví autor, je sebevědomí, vědomí své vlastní nekonečné 
duševní hodnoty. Nespočívá v tom, dělat to, co kdo chce, nýbrž ve společnosti, ve které jsou zákony, 
spočívá svoboda v tom. že každý může dělat to, co má chtít (str. 65). Vnitřní cena svobody spočívá 
v soustředěné síle osobnosti, ovládající a kontrolující celý svůj duševní život ve všech jeho částech a 
chvílích. Být svobodný je pak totéž jako být svým vlastním pánem, být sui iuris, totiž být n~odvislý 
od jiných v tom smyslu, že tu není nijaká přirozená ani vynucená závislost, nýbrž že jednotlivec pod
léhá tomu, co mu ukládá . samo jeho vědomí o povinnostech, jež má k sobě samému i k ostatním. 
Negativní svoboda spočívala v tom, že se popíral jakýkoli zákon, jakákoliv autorita; nová, kladná svo
boda naproti tomu záleží v tom, že se pramen autority a zákona přenáší do vnitra ~lastního ducha. 
Být skutečně svobodným znamená být sám sobě zákonodárcem neboli být autonomním a poslouchat 
té autority, kterou uznává jednotlivcovo vlastní svědomí, neboť aůtorita ta vyplývá ze zákona, jejž si 
jednotlivec sám dává. Svoboda znamená poslouchat mravního zákona. Že to ukázal, je nesmrtelnou 
zásluhou Kantovou. Svoboda tedy znamená samu podstatu ducha, je to duševní síla, jež vede veškeru 
lidskou činnost, poskytuje této · činnosti živnou půdu a zároveň činnost tu řídí. Jednat a jednat svo
bodně je totéž; bez svobody není činnosti, nýbrž je jen pasivní podvolování se, jsou tu jen mech a
?ické zvyky. »Svoboda neznamená nic jiného, nežli původní, tvůrčí sílu ducha a zároveň zákon, řídící 
Jeho vývoj« (391). Je velikou zásluhou Hegelovou podle autora, že z Kantova učení, jímž byla svo
boda ztotožněna se samotným duchem, vyvodil myšlenku ústrojného vývoje svobody, t. j. že se lidská 
společnost organisuje způsobem stále vyšším, oduševněnějším. Tím, že vytvořila nejvyšší a nejsložitější 
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lidskou assodaci: stát, podala svoboda rozhodující důkaz své konstruktivní schopnosti. Stát, který je 
vysloveně orgánem donucovacím, se stal nejvyšším výrazem svobody; stát, který byl vždy pokládán 
za nepřítele jednotlivcovy svobody a samostatnosti, se vytváří v individuálním vědomí jednotlivců. 
Skutečná svoboda, svoboda člověka, · který je sám sobě pánem, člověka sui iuris, boří i sama znovu 
tvoří; korunuje budovu, jež je jejím vlastním dílem. Svobodný člověk ví, že svoboda je kázeň, odpo
vědnost, oběť. Cítíme hluboce, že se člověk svobodným nerodí, nýbrž že se jím stává; svoboda není 
na počátku, nýbrž teprve se vytváří během lidského vývoje. Svohoda tu je, jenom pokud působí, 
pokud čelí požadavkům, jež jí život klade a které jsou stále složitější. »Skutečná svoboda je svoboda 
člověka, žijícího v občanské společnosti se všemi jejími svazky a se vší její tíhou, jíž člověk ten není 
zotročen, neboť se z toho zotročení neustále osvobozuje právě tím, že všechny ty povinnosti a zá
vazky uznává za nutné prostředky k uplatnění své mravní osobnosti« (str. 395). 

Liberalism se především jeví jako uznání skutečného faktu, že je tu svoboda; jednotliVé uznání 
faktu svobody je podle autora první ústrojný prvek liberalismu. Horno hornini res sacra - člověk je 
člověku něčím posvátným. Ale toto uznání lidské důstojnosti druhých samo o sobě nestačí, nýbrž je 
potřebí, aby si člověk trvale navykl na toto uznávání cizí osobnosti a aby nabyl zkušenosti, takže pak 
dovede rozlišovat a prohlédat ke skutečné hodnotě. Plnou cenu má jen osobnost mravní a svobodná. 
Poněvadž pak tu platí předpoklad, že každý člověk má tuto možnost a schopnost dosíci svého mrav
ního dle, že to není jen výsadou několika málo lidí, je třeba každému poskytnout přítežitost k vývoji 
a k tomu cíli odstranit pokud možno překážky, které tomuto rozvoji brání. Musíme býti přesvědčeni, 
že každý duševní vývoj se děje a musí díti samostatně, a pak musíme vyvolat u druhých touhu po 
tom~ čemu bychom je chtěli naučiti. Poněvadž ta touha musí vycházet z jejich nitra, musíme docílit, 
aby druhý člověk sám si přál toho, co by se mu chtělo rozkázat. V politickém životě jsou pro tuto 
metodu tak zvané liberální strany, jejichž úkolem je především kritisovat: odstraňovat všechny umělé 
překážky, vadící rozvoji individuálních sil, vyvracet sofistické důvody stoupenců silné autoritářské vlády, 
ponižující lidskou osobnost, a docilovat toho, aby lidé pokud možno činili všechno samostatně. Cílem, 
k němuž tyto liberální prostředky směřují, je však svoboda, která má být ztělesněna vyšším, ústroj
nějším způsobem. Liberální strany, které zasluhují svého názvu, jsou přesvědčeny, že svoboda pod
něcuje energii lidí, vyvolává souhlas a vede k tomu, že se spontánně vytváří duch spolupráce, soli
darity a touha po sdružování. Ale liberalismus a liberální strana se kryjí jen částečně a mohou se někdy 
také značně od sebe lišit nebo dokonce být v rozporu. »Teprve vyšší, širší liberalismus dovede uznat, 
že i opačné názory jsou k celkovému životu nutny, že odpor a pohyb, konservativnost i pokrok se ve 
vyšší syn these navzájem ospravedlňují a odůvodňují a ta vyšší synthesa že dává konkretní politický 
život« (str. 402). 1akový liberalismus se pak vtěluje ve vládu. »Liberalismus jako umění vládnouti 
znamená, souhrnně řečeno, dovést spojit zásadu konservatismu se zásadou pokroku, dovést spojit ra
dikální obrodnou iniciativnost s historickou tradicí« . (str. 404). Liberální stát pak je celek, jehož vnitřní 
podstata nebyla potvrzena žádným zákonem nebo ústavou, nýbrž který byl vytvořen dějinami a k jehož 
vytvoření přispěly všechny politické generace, v němž všechny vlády zanechaly stopy své činnosti, ale 
který se liší od všech těch vlád, neboť je to dílo celku. Stálost, trvalost a nestrannost patří k samé 
vnitřní podstatě liberálního státu, jehož úkolem je usmiřovat a usměrňovat všechny směry národního 
života, a to po stránce politické, právní, hospodářské a sociální; ovšem že činnost ve všech těchto 
oborech musí směřovat ke společnému ohnisku. Politická stránka vládní činnosti má význam základní, 
v ní se právě projevuje rozdíl liberálního státu od · všech jiných státních forem, jež se v dějinách 
vyskytly. Hlavními orgány této funkce liberálního státu jsou parlamenty. Pravá podstata parla
mentu spočívá podle autora v tom, že je citlivým politickým orgánem státu. · »Nepfízeň naší dob~ 
k parlamentarismu je jen pfíznakem nedostatku politického citu. Je to důsledek přÍlišné náklonnostI 
k technické činnosti, ke strojům a hmotě: generace, které byly vychovány průmyslovým hnutím, po
si1:ivní filosofií a historickým materialismem, musily se nevyhnutelně státi neschopny pochopit smysl 
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ideové synthesy, jakou právě je synthesa politická, a nedovedly tedy nic jiného, nežli vidět jen hmotnou 
ovahu jejích složek a tím tuto duchovní synthesu snížit« (str. 406). Druhou funkcí liberálního státu 
~ funkce právní, která má oproti politickému úkolu státu význam druhořadý, t. j.: kdežto politická 
~innost je výrazem kladného výsledku všech sociálních sg, je právní řád jeho obranou, neboť chrání 
souhrn sociálních sil ode všech vnějších rušivých vlivů. Učinná právní ochrana jednotlivců před pře
hmaty a libovůlí vládních orgánů je podle autora svědectvím ?bčanské zralosti národa; neboť síla 
státu může spočívat jen ' v tom, aby vymáhal zachovávání právního řádu, a tato síla státu může zase 
konec konců spočívat jen na mravním podkladě. Třetí oblast úkolů ' liberálního státu týká se zájmů 
správních, hospodářských a vůbec sociálních. Ideálem je svoboda celého národa, nikoli jen několika 
málo privilegovaných jednotlivců; svoboda jako skutečná, po~itivní možnost rozvinout svou osobnost, 
nikoli svoboda jako pouhá pomyslná schopnost, již nemohou nikterak uplatňovati ti, kterým byl osud 
méně přÍzniv. Sociální a kulturní činnost státní nabývá stále většího významu. »Stát již tím, že se 
stával dílem jednotlivců, si sám uvědomoval, že jeho povinností je přispívat skutečně k výchově osob
ností, k rozvíjení a ukázňování energie jednotlivců a k jejich svobodnému a dobrovolnému sdružování. 
Posiluje-li stát své ústrojní bUňky, posiluje sama sebe« (str. 411). 

Poměr mezi liberalismem a demokracií je podle autora takový, že demokracie je pokračováním 
liberalismu, ale zároveň stojí proti němu. Není možno popírat, že zásady, na nichž spočívá demokra
tický názor, jsou logickým důsledkem ideových předpokladů moderního liberalismu; Zásady ty je 
možno shrnouti v těchto dvou formulích: Individuální práva mají být rozšířena na všechny členy spo
lečenského celku. A národ, jako ústrojný celek, má právo, aby si sám vládl. Nyní již není možno dělit 
od sebe oblast působnosti liberalismu a oblast demokracie, ježto jejich oblast je společná; není možno 
ani lišit liberalismus od demokracie podle způsobu, jakým na této své společné oblasti vládnou, ježto 
i po této stránce se několik těch rozdílů, které mezi nimi s počátku byly, časem vyrovnalo. Přesto 
však, že zásady liberalismu a demokracie jsou společné, nebylo by podle autora správné chtít z toho 
vyvozovat, že liberalismus je úplně totéž a že se vůbec ničím neliší. Především demokracie silně zdů
razňuje kolektivní, sociální prvek politického života na úkor prvku individuálního. Z toho plyne 
důsledek, že politická činnost v nejširším smyslu slova musí vycházeti nikoli od jednotlivce, nýbrž od 
společenského celku a že se musí na jednotlivce působit prostřednictvím celku. Demokracie má - nechuť 

ke všemu, co se jakkoliv přÍčí jejímu citu rovnosti a co nevyhovuje její snaze, aby všichni byli úplně 
stejní. Demokracie se spokojuje tím, že štědře rozděluje práva a výhody, které pak právě tím, že se 
jich dosáhlo úplně bez námahy, jsou již předem znehodnoceny a jejich prospěšnost není cítěna ani 
chápána, takže se jimi velice snadno mrhá. A při tom se lid kazí, neboť si navyká důvěřovat jen v so
ciální péči, která ho zbavuje námahy pomoci si sám. Popírajíc autonomii částí, z nichž se celek skládá, 
ničí demokracie nakonec také sebevládu samotného celku a tak vede k tomu, že je tu sice na oko 
svrchovanost lidu, ale ve skutečnosti tu nabývá přílišné moci byrokracie a intrikánství několika málo 
demagogů. Samospráva obcí a provincií nen! v demokracii něčím skutečně samosprávným, nýbrž stává 
se jen pouhým článkem úředního řetězu, jen podřÍzeným výrazem ústřední politiky a nástrojem vlády 
v její snaze všechno nivelisovat, odstranit všechny rozdíly. Při této snaze všechno zcentralisovat je ne
vyhnutelno, že v demokratické politice zaujímají přední místo úkoly hospodářské, sociální a kulturní~ 
kteréžto vládní úkoly mají pro liberalismus jen význam druhořadý, neboť podle liberáhiího názoru 
má vláda jen doplňovat činnost jednotlivců. U demokracie však nejde již jen o to, doplňovat činnost 
jednotlivců, nýbrž demokracie chce tuto činnost sama nahradit, chce vynutit a skutečně provést nové 
rozdělení hodnot. V demokracii dává podnět k pokroku společnost, jednotlivec je jen nástrojem nebo 
součástkou činnosti, jejíž cíl přesahuje jeho obzor. Demokracie vidí ve státní činnosti, ve státním zasa
hování do celého života zázračný lék na všechno. Demokratický stát vyplývá z toho, že se občanům 
odňala jejich práva a že se tato práva dala jakési všeobecné vůli, jediné a nedělitelné lidové svrcho
vanosti. Ve státě se tak soustřeďuje obrovská moc, sloužící většině, která často je jen většinou zdán-
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livou. Vada demokracie není v tom, že v ní vítězí množství, kvantita, nýbrž spíše v tom, že vítězí špatná 
kvalita, která se projevuje »číslem« (volebním) právě tak jako kterýmkoliv jiným projevem demokra
tického ducha. Všemi těmito okolnostmi se stává, že parlamentní většina naprosto nevyjadřuje skuteč
nou většinu v zemi, nýbrž že je mezi nimi obrovský rozdíl a že je demokracie v nebezpečenství, aby 
se nestala tyranií pro celý národ a k prospěchu jen malé hrstky mužů. 

Vytknuv vše podstatné, čím odlišuje se pod~e jeho názoru demokracie od liberalismu, praví 
autor: »Liberál, hodný tohoto svého názvu, si nikdy nemyslil, že jeho svědomí by mohlo být úplně 
pohlceno státem. Pravý liberál přece ví, že samostatnost svědomí je absolutní duševní hodnotou a že 
samostatné svědomí je přÍmo zřídlem všeho státního pokroku. Stát podle liberálního názoru je lidskou 
skutečností, která se neustále vyvíjí a je schopna neustále se přizpůsobovat a měnit. Ale všechny plody 
tohoto názoru by byly ztraceny, kdyby se ze státu chtělo dělat jakési božstvo, jakýsi transcendentní 
předmět nečinného uctívání. Takové modlářství může schvalovati jen ten, kdo si myslí, že jednotlivec 
je pouhým výtvorem společnosti. Právě proto však je takové zbožňování státu vlastností nynější demo
kracie« (str. 421). Proti demokracii, jak ji právě charakterisoval, staví autor liberální demokracii, při 
níž jde o to, vytvořit demokracii svobodných mužů: je tedy třeba vychovávat lid, aby měl cit pro samo
správu, vyvolávat u něho ducha sdružování a spontánní spolupráce, čímž by se překonalo a odstranilo 
všechno to, co z lidu dělá beztvárný dav; úkol ten vyžaduje, aby si jednotlivci vůbec odvykli nečinně 
se spoléhat na cizí pomoc. Vyžaduje to trpělivé a ustavičné výchovné práce a uplatňují a cvičí se tu 
osobní schopnosti. »Liberální strany, poučeny svými porážkami, budou musit být přísnější ve výběru 
svého členstva a musí se úplně reorganisovat. Budou pak moci lépe vykonávat své poslání, spočívající 
v tom, že mají kontrolovat a kritisovat. Budou tak uvnitř demokratické společnosti oposicí v nejlepším 
smyslu toho slova« (str. 424). 

Socialismus je autorovi zvláštním druhem demokracie. Především socialistická organisace je ve
dena zásadou třÍdního boje, při čemž se třÍdní boj vidí ve své moderní formě, dané historickým vý
vojem, jako boj proletariátu proti kapitalismu. Když socialismus vytvořil svou zvláštní, čistě třídní 

stranu, bylo tím hluboce porušeno uspořádání i pravidelný chod liberálního státu. Pokud socialistické 
strany tvořily jen nepatrnou menšinu, nebylo tento neblahý vliv přÍliš cítit, ale když vzrostly a dospěly 
na samý práh vládní moci, otřásají celým státním řádem, neboť přinášejí do vlády stranické myšlení 
a program třÍdní diktatury, kterými se bezohledně ničí a popírá jakékoliv skutečně politické vědomí. 
Socialismus tím, že se stal politickou stranou, nejen znetvořil svou vlastní povahu, nýbrž působil ne
blaze i na ostatní strany; snížil politický boj na boj hospodářský a postavil se nehybně na své třídní 
stanovisko, čímž nutí i své protivníky, aby se organisovali ve strany třÍdní, a odnímá jim pochopení 
a cit pro jejich universální, celostátní politický úkol. A přece právě nyní, kdy je tu socialismus, bylo by 
podle autora tolik třeba tohoto politického smyslu pro celek. TřÍdní boj, zvrhl-li se takto a byl pře
nesen na pole mu nepatřÍcí, ohrožuje samo trvání státu a kontinuitu historického vývoje. Zvítězí-Ii 
třÍdní strana, je zde nebezpečenství, aby tak nedošlo k třídnímu státu. Střídají-li se pak strany ve vládě, 
není tu již normální vývoj chráněn společnou státní myšlenkou, nýbrž tu po sobě následují jen kře
čovité revoluční záchvaty. Tím vším se ovšem neříká, praví autor, že není třídního boje; třídní boj tu 
je, ale v nižší, podřÍzené oblasti hospodářského a sociálního života. »Těžkou a neblahou chybou sou
časné politické vědy, zvláště té, která je vedena socialistickými názory, bylo, že nečiní rozdílu mezi 
společností a státem a že ze státu dělá pouhého správce sociálních zájmů. Stát n~ní společnost, nýbd 
je · to politická organisace společnosti. Je to tedy vyšší útvar, vyšší forma, v níž se jako v ústrojném 
celku spojují jednotlivé odlišné a navzájem si odporující prvky sociálního života« (str. 430). 

Ze si socialismus dostatečně necení politických hodnot, to je podle autora důsledek histori~
kého materialismu, jímž je veden celý systém socialistický. Proti tomuto názoru, podle něhož Je 
jednotlivec společností úplně pohlcován, hlásá liberalismus směr opačný, totiž aby jednotlivec byl pro
střednictvím spole'čnosti osvobozován. »V této otázce by liberální formule mohla být vyjádřena takto: 
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Socialismem k vyššímu individualismu. To znamená: Společnost má být nástrojem individuálního 
rozvoje a oproštění; jednotlivec, jako živoucí ústrojné středisko, má pojmouti do sebe co nejvíce ze 
světa, v němž a z něhož žije, a má to vše v sobě oprostit a oduševnit« (str. 435). Chyba historického 
materialismu spočívala podle autora v tom, že nedovedl pochopit nejen, že politika je něčím samo
statným, nýbrž že nechápal hodnoty ani všech ostatních činitelů sociálního života, jež se spojují v po
litickou synthesu a jež přitom mají právě takový význam jako složka hospodářská. Politická synthesa 
je výrazém historické činnosti, v níž jsou obsaženy všechny stránky ducha: zájmy, domněnky, přesvěd
čení, víra i mravní hodnocení. Historický materialismus chtěl však všechny tyto složky převésti na 
složku jedinou, což musilo nevyhnutelně znamenat, že mnohé hodnoty by musily být okleštěny, jiné 
hodnoty že by se musily znetvořit a vůbec že by: tu nebylo pochopení pro složitou souhru všech 
činitelů v životě společenského celku. Věří-li kdo, že všechny lidské vztahy spočívají jen na hospodář
ských zájmech, dožije se jistě těžkých zklamání. Zneuznávat význam mravního přesvědčení jednotlivců 
svědčí nejenom o mravní nízkosti, ale ukazuje to i na politickou neschopnost, ne snad proto, že by poli
tika byla mravnost sama, nýbrž proto, poněvadž předmětem politiky i jejími bojovníky jsou celí lidé 
a v těch je hlas mravního vědomí skutečnou silou. V celkovém výsledku mají svůj význam dokonce 
i předsudky, omyly, osobní ješitnost. I k tomu všemu musí politik přihlížet, nebo jinak jsou i jeho nej
krásnější plány ve skutečnosti bezcenné. Názor historického materialismu na třídní boj jepfíliš jedno
stranný, přÍliš jednoduchý. Liberalismus, který nevychází z teoretických schemat, nýbrž Přihlíží k lidské 
osobnosti ve všech jejích duševních projevech, dovede podle autora naproti tomu nejlépe pochopit 
složitou souhru duševních a mravních činitelů, vytvářejících politickou synthesu. Liberalismus má 
proto jakýsi cit nebo řekněme třeba i čich, který se někdy ovšem může zvrhnout v politikářství 
a v oportunismus, ale který ve všech nejvyšších projevech je tou pravou politickou citlivostí a slouží 
k tomu, aby se v poměru mezi vládou a občany vycítilo to, co tu je skutečně lidského - lidská síla 
a slabost, rozumnost i vášnivost, zájmy hmotné i mravní. Veškeré této své znalosti a zkušenosti libe
ralismus pak používá k tomu, aby lidské soužití povznesl na vyšší úroveň. 

Tento nepříznivý soud o socialistické teorii netýká se však podle autora celé činnosti socialismu 
jako síly, jež dovede organisovat dělnickou třÍdu; neboť činnost socialismu má význam daleko vyšší 
nežli jeho úzká, omezená teorie. Socialismus spojil dělnictvo k třÍdnímu boji, čímž uskutečnil trvalou 
duševní hodnotu; povznesl totiž dav, který předtím byl v nízkém otrockém stavu, na lidskou úroveň 
jeho protivníků, vzbudil v něm cit důstojnosti a samostatnosti a zároveň napomáhal k tomu, aby se 
dav ten uvnitř rozlišil. »Veliký díl z toho, co dnes znamená dělník jako člověk a ne jako pouhý 
stroj nebo zboží, je zásluhou socialismu, který se nám tak jeví jako veliké hnutí k osvobození lidstva. 
Pochopíme pak, že socialismus při všech nedostatcích svého teoretického učení znamenal proti dřÍ
vějšímu individualismu . nesmírný pokrok a že bylo s historickéko stanoviska zcela oprávněno, snažil-li 
se toto dřívější individualistické stanovisko překonat« (str. 437). Dokonce i sám program socialismu 
právě tím svým omezeným duševním obzorem byl podle autora znamenitým nástrojem činnosti, která 
byla tím ráznější, čím více byla omezena. Socialismus, obraceje se na dělnictvo, které bylo otrockou 
prací a krajní bídou uvedeno v netečnost beze všeho zájmu a beze všech snah, byl si vědom, že 
má-li se u těchto lidí probuditi lidský cit, je nejprve třeba určité minimum blahobytu. Mluvil-li so
cialismus o hospodářských zájmech, byl to tedy vlastně první hlas . ducha na poušti hmoty a hmo
tařství. Byly-li zvýšeny dělnické mzdy, byla-li zmenšena pracovní doba a vůbec nastaly-li v továrnách 
lidštější poměry, znamenalo to nejen hospodářské zlepšení, ale dělnictvu se tím také otevřela možnost 
vzdělání, kultury, mravního života. Chceme-li posuzovat dělnické organisace, musíme . podle autora 
přihlížet nejen k tomu, že se jim podařilo být protiváhou organisací zaměstnavatelských, takže na 
trhu práce byly obě strany, dělnictvo i zaměstnavatelé, si sobě rovny, nýbrž vedle tohoto jejich po
měru k silám vnějším musíme si všímat také vnitřního vzájemného poměru jejich členů. Dělníci, 
kteří před tím znali jen jediný sociální poměr, tvrdá pouta závislosti, naučili se v těchto organisacích., 



jednat s druhými jako rovný s rovným, jako člověk s člověkem, naučili se debatovat, polemisovat, 
přesvědčovat, kritisovat. V nitru těchto organisací se vytvořily ideové směry, zápasící spolu o pfe-

va~u,c> čí~~ se ~od~vala. ~ož .. nost, aby tu v:~ikl~ m~žo~é, majíc~ s~hopn~s~ pro:ádět synthesu různých 
smeru, cdl muzove pohtlckych schopnosti, Jakych Je treba k vlade. PodlVame-h se do nitra dělnických 
organisací, vidíme v nich celý lidský svět v jeho vnitřním pohybu a varu, jakýsi malý, ale úplný po
litický organismus, v němž se hospodářské složky spojují a kříží se všemi ostatními stránkami du
ševního života a kde se mohou vůdčí schopnosti cvičit na celé bohaté rozvrstvenosti hledisek a zájmů 
lidské duše. Nalézáme tedy v socialistické praksi podle autora důležité složky liberální a demo
kratické. 

Při tom mohl si liberalismus uvědomit, praví autor, že ot:ízku svobody není možno rozfešit 
pouhým abstraktním prohlášením práv, při čemž by se ve skutečnosti silným ponechávala mo~nost, 
aby uplatňovali svá práva na újmu těch práv, která by měla přÍslušeti slabým; že však je naopak 
třeba doplniti ono teoretické prohlášení práv prostředky, kterými by se ona práva mohla uplatnovat 
pro všechny občany. To však znamená, že čistě formální šetření svobody jednotlivců mŮže být někdy 
podřízeno tomu, jakou skutečnou cenu má obsah oné svobody, a že svobody té se vůbec nedbá, 
jestliže se sezná, že je to vlastně jen prostředek k utlačování ostatních. Ten případ je zvláště u svo
body v uzavírání pracovních smluv, neboť tu zásada svobody sloužila bezohledným podnikatelům jen 
k tomu, aby zdánlivým liberalismem zakrývali pouhé otrokářství. Další poučení pro liberalismus vy_ 
plývalo ze socialistické akce pro zlepšení dělnických mezd a celého postavení dělnictva. Sleduje vý_ 
voj této socialistické činnosti, mohl se totiž liberalismus přesvědčiti, jak nesprávné byly všechny ty 
obavy, jimiž zaměstnavatelské kruhy odůvodňovaly svůj urputný odpor proti zlepšování situace děl
nictva. Zlepšení, jehož dělnictvo postupně dobývalo, nejen nezničilo zisk zaměstnavatelů a jejich ka
pitál, nýbrž naopak přispívalo k pokroku průmyslu a k zvýšení blahobytu všech třÍd, neboť zlepšo
váním dělnické situace zlepšovala se i výkonnost a obratnost dělnictva. Touto zkušeností se úplně 
měnilo liberální stanovisko v sociální otázce. Dříve liberalismus viděl v této otázce problém čistě 
hospodářský, do níž stát neměl zasahovat, což znamenalo, že se o sociální otázku vůbec neměl za
jímat. »Nyní však se začíná nahlížet, že se i mzdová politika, jinými slovy hospodářská otázka stává 
pouhou složkou širší synthesy, v níž mají rozhodující význam mravní činitelé výroby. Povznésti děl
níka jako člověka znamená nejen prospět lidské společnosti vůbec, nýbrž znamená to prospět i sa
motné výrobě, znamená to zisk i pro společnost hospodářskou, pro organisaci výrobních .sil« (str. 440). 
A konečně liberalismus mohl podle autora v dělnických organisacích, vzniklých spontánní činností 
dělnictva a samostatně se spravujících, pozorovat, jak ve skutečnosti vznikají a působí ty samosprávné 
instituce, v nichž právě liberalismus vidí důkaz, jakou má individuelní svoboda tvůrčí sílu, a jež dle 
liberalismu zároveň nejlépe chrání svobodu celku proti tyranii vlád v jakékoli formě. 

Pokud jde o poměr mezi státem a církví se stanoviska liberalismu, nutno nejprve dělati rozdíl 
mezi zeměmi protestantskými a zeměmi katolickými. Reformace zrodivši se z činu svobody a s ne
překonatelnou náklonností k svobodnému zkoumání Písma, vzniknu vši z hlubokého náboženského 
citu, musila již právě proto cítiti vnitřní odpor proti tomu~ aby naboženství sloužilo státu a tím aby 
bylo umrtvováno. Zásada náboženské svobody, nepřÍmý, ale nejtrvalejší to důsledek reformace, uplat
ňuje se v politické praxi snahou odloučiti církev od státu. Odluka nalézá v protestantských zemích 
stoupence mezi.1aiky i duchovními. Naproti tomu je katolická církev proti liberalismu zásadně, z dů
vodů trvalých, nesouvisejících s dočasnými poměry. Církev, která si o sobě myslí, že jí byla moc 
dána shůry, má právě proto vnitřní složení autoritářské. Církevní učení o hříchu, o vykoupení 
a milosti znamená, že lidská svoboda a rozum padly a že člověk potřebuje nadzemské pomoci. Círk~v 
o sobě tvrdí, že má poslání být mystickou prostřednicí mezi člověkem a Bohem. Liberalismus Je 
však toho názoru, že člověk je plně schopen dosáhnout všech hodnot duševního života beze všeho 
podobného zprostředkování a jen svými vlastními silami. Svoboda, kterou církev přiděluje sama sob~ 
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znamená pro jednotlivce zotrocení, a kdyby toto učení mělo býti státem potvrzeno - kdyby totiž 
došlo ke spojení nebo k dohodě státu a církve - vedlo by to k největšímu útisku lidského svědomí. 
Ve svobodném státě se kladné hodnoty křesťanského náboženství spontánně uplatňují. A jest jen 
v samotném zájmu politického soužití, že se pak vlivem křesťanství mravy zušlechťují, že se šířÍ 
v životě společnosti větší mírnost a laskavost a že se úkol úřadů a zákonů stává snadnějším. »Ale 
náboženství může ~íti s liberálního hlediska tuto hodnotu jenom tehdy, jestliže církev je od státu 
odloučena, má-li pak své vlastní, původní poslání a nemůže-li se již státi nástrojem v rukou vlády. 
Proto je pravý liberalismus pro odluku« (str. 451). »Pro rozluku byli právě ti katolíci, kteří byli pře
svědčeni, že síla a význam náboženství plyne jen z nitra svědomí, a ti politikové, kteří si uvědomili, 
že svoboda církve oživuje duševní zřídla, z nichž nabývá síly sám státní život, daleko lépe, nežli kdyby 
se církvi dala zákonitá moc anebo kdyby se mezi státem a církví uzavřěl nějaký konkordát« (str. 452). 

Odluka je věc právní a politická, není to výraz filosofický; neznamená dualismus těla a ducha, 
neznamená, že by se odlučoval svět pozemský od světa božího, duševno od věcí světských. Oddělují 
se tu od sebe dvě historické instituce, nikoli dva dialektické momenty ducha. Odluka má tedy po
vahu danou dočasnými poměry a může býti jen přibližná, neboť ve skutečnosti je nemožno, aby dvě 
instituce, které průběhem svého vývoje měly nesčíslné styky a jejichž činnost tolikrát do sebe vzá-

_ jemně zasahovala, se od sebe naprosto oddělily. Ve svém omezeném významu právním a politickém 
je odluka pojmem pomezným: státu se chce pokud možno zameziti jakékoliv zasahování do otázek 
kultu a církevního učení a naopak se vylučuje jakákoliv spolupráce církve při vykonávání úkolů pří
slušejících státu. Tím není svrchovanost státu nijak ohrožena, neboť svoboda, které se těší církev, je 
pouze svoboda obecného práva, svoboda v mezích státních zákonů; té svobody požívají rovnou měrou 
všichni jednotlivci a všechny asociace. Na půdě styků mezi dvěma historicky danými institucemi, 
jakými jsou církev a stát, se nikdy nedocílí podle autora úplného smíru mezi rozumem a věrou, mezi 
povinnostmi občana a povinnostmi ,věřícího. Stoupenci spojení církve a státu doufají, že spojením tím 
by se onoho smíru docílilo, ale smír ten může býti jen osobním činem jednotlivcovým. Historické 
instituce stát a církev mají již určitou a z velké části nezměnitelnou povahu. Dialektické spojení 
a vyrovnání hodnot proti sobě stojících - pozemských zájmů a hodnot božských, rozumu a my
stiky - může se odehrávati jen v nitru svědomí jednotlivců. Bylo by marné, chtít toto vzájemné 
spojování přenášet do poměru dvou historických zřízenÍ. Stát a církev mohou tu dělat jen tolik, že 
odstraní všechny překážky, které by individualismu svědomí mohly činit nesnáze, a že práci jednot
livcovu hledí usnadnit. Při tom však musí jednotlivec zůstat pánem svého osudu. Kdyby však stát 
nebo církev chtěly jednotlivci vnucovat určité, již hotové řešení otázky jeho vnitřního života, snižo
valy by jej tím, znehodnocovaly a zároveň by znetvořovaly své -vlastní poslání, »Liberalismus, hlá
saje odluku církve od státu, uznává staletý jejich rozpor, odůvodňuje a ponechává v platnosti jeho 
podstatný historický důvod, ale zároveň se staví na odpor státu a církve, neboť obě dvě protikladná 
stanoviska podřazuje hlubokým požadavkům života a rozvoje lidského ducha« (str. 455). 

Jaký je poměr liberalismu k národnímu citu? V devatenáctém století se liberalismus a národní 
cit vyvíjely společně, navzájem se při tom podporujíce: svoboda byla heslem národů, dosud politicky 
nesjednocených, v jejich bojích za národní požadavky, ale myšlenka ,svobody také vedla národy, které 
byly již státně zorganisovány, aby v mezinárodní politice byly přÍznivy snahám národů teprve se osvo
bozujících. Příčinou tohoto vzájemného poměru liberalismu a národního citu je podle autora to, že 
v národě je kladná, synthetická síla, podobná té síle, jež vytvářÍ z různých duševních složek a z růz
ných životních zkušeností osobnost jednotlivého člověka; vývoj národa se řÍdí podobnými zákony, 
jako vývoj jednotlivců, a působí v něm obdobné vzněty. Národ je právě tak jako jednotlivec výtvorem 
svobody. V době absolutismu se učinila zkušenost, že i u národa všechno násilné utlačování dovede 
vyvolat jen odpor a vzpouru, že se proti státu, který utlačuje, bouří národní cit, právě tak jako se 
proti absolutistickému státu vzpírá cítění jednotlivcovo. Liberální názor, že stát je samospráva národa, 
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se uskutečňuje v národním státě. Na národní organismus je možno pohlížet jako na bohatý zdro' 
obou sil, tradičních i pokrokových, neboť v národním celku jsou obě ty síly spojeny. V minulosti s~ 
s národy obchodovalo jako s nějakými hospodářskými ~ředměty, nyní se však na ně začíná pohlí~et 
jako na subjekty práv, jako na individuality, vyžadující, aby byly uznávány a respektovány. Národové 
se jeví nejvyšším a nejsložitějším vtělením té lidské osobnosti, která revolucí uplatnila svou mravní 
i politickou hodnotu. Proto vše~hny ty zásady, které původně byly formulovány jen pro jednotlivce, 
platí obdobně i pro národy. »Zádný národ nemá práva zasahovat do života jiného národa; snah 
po národní samostatnosti zasluhují, aby byly podporovány národy již vyvinutějšími, neboť se tu jedn~ 
o něco obdobného, jako když se vyvíjí nějaká osobnost; malé a chudé národnosti mají totéž právo 
na život jako národnosti velké« (str. 460.) Ideálem liberalismu v mezinárodní poHtice je podle autora, 
aby národy, když překonají období svého politického organisování, žily spolu v míru, aby se svo. 
bodnou a živou výměnou hospodářských i kulturních statků navzájem doplňovaly a aby tak co nej. 
více rozvíjely své schopnosti. Ospravedlněna je jen válka národní, pomocí níž se uskutečňuje politické 
sjednocení národů. Když však tohoto cíle bylo dosaženo, jediným vhodným způsobem boje je tu 
soutěž, která dává vítězství nejlepším silám, ale zároveň je pro všechny podnětem, aby se zdokona
lovali. 

Od zdravého národního citu nutno odlišovati »nacionalismus«, který se mnohem vhodněji 
označuje jako »imperialismus«. Nacionalismus se proti všemu zdání neopírá o pojem národa, nýbrf 
o pojem státu, totiž toho státu, který byl přÍlivem bohatého národního obsahu probuzen k novému 
životu a podnícen k usilovnější činnosti, ale který pak nakonec nad národ postaví nový, vlastní útvar, 
jímž je národ uzavírán, ano svírán. Tento neblahý vliv se jeví nejen v mezinárodní politice naciona
lismu, nýbrž ještě více v jeho politice vnitřní, která nabývá směru autoritářského a despotického, aby 
celý národ podřídila vůli několika málo politikářů. Tím se vysvětluje podle autora, že různé evropské 
nacionalismy jsou spojeny s nejreakčnějšími a nejzpátečničtějšími politickými stranami. A odtud také 
vyplývá, že nacionalismy jsou proti jakémukoliv literálnímu postupu. 

Liberalismus prožívá dnes krisi, a to krisi hospodářskou i politickou, které navzájem souvisejí 
a do jisté mlry se i podmiňují. Autor však věřÍ, že krise bude překonána a že potrvají liberální útvary, 
methody a instituce, které jsou v nynějším stadiu naší civilisace stále ještě nejlepším ze všeho, co 
lidský duch dovedl v oboru politických vztahů vytvořit. Ale více nežli všechna důvěra a životnost 
forem a institucí, vytvořených liberalismem v době jeho působení, platí toto: My moderní lidé jsme 
přesvědčeni, že svoboda má hodnotu nehynoucí, poněvadž znamená totéž jako duševní činnost, která 
se sama od sebe vyvíjí a sama si dává svá pravidla, sam a si určuje . svůj osud. I kdyby historické, pře
chodné projevy liberalismu měly zapadnout, dává nám ono základní přesvědčení plnou jistotu, že by 
si svoboda dovedla vytvořit nové cesty, nové formy, nová zřÍzení. Zkušenost nám ukazuje, že ve 
všech oborech lidské činnosti je svoboda základní podmínkou vývoje a pokroku. Občanské a sociální 
svobody jsou jenom prodloužením, pokračováním svobod individuálních a svobody politické jsou 
jejich vrcholným dokončením. Tím, že osvobozuje stát ze starých pout otroctví a donucování a fe 

ze státu dělá nejvyšší projev a výraz sebevlády, slaví moderní individuum svou přirozenost v plném 
jejím rozvití. Všechny zvláštní politické směry, které vznikly a rozvíjely se v devatenáctém století, 
jsou výtvorem svobody. Bez svobody slova, tisku a spolčování nebyly by možny ani demokracie, ani 
socialismus, ani nacionalismus, ani jejich nes četná odvětví. A jestliže tuto bohatou, překypující a roZ" 
porů plnou mnohotvárnost vytvořila svoboda, nemůže také vzájemné vztahy všech těch směrů upra
vovat nikdo jiný nežli sama svoboda, nikdo jiný nemůže vnitřní jejich rozpory vést k vyššímu řešem. 
Je v zájmu celku, aby žádný původní hlas nebyl potlačen, aby vlastnosti, navzájem se přÍčící, se práv! 
tím svým rozporem mírnily, aby vítězství určitého směru záviselo od toho, dovede-li se tent~ smět 
sám proti jiným uplatnit, přispívaje tak zároveň i k zlepšení těchto druhých směrů. Autor Je p:: 
svědčen, že se liberální strany z nynějšího úpadku povznesou. Jejich obnovení může býti podle ně 
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ra, 

dosaženo hlavně činností kulturní, která by u středních vrstev vyvolala opět pochopení pro zprostřed
kující a kritickou hodnotu jejich činnosti a pro universální povahu jejich dějinného poslání. Obrození 
liberalismu jakožto politické strany vyvolá i u vlád upřÍmnějšího liberálního ducha. »V naší době, 
plné rozporů, zápasů a nejrůznějších vzájemně si odporujících požadavků, záleží liberalismus, jehož 
se od vlád vyžaduje, konec konců v tom, aby vlády ty byly přesvědčeny, že rozumové důvody na
kone~ zvítězí, že v zápasu názorů a směrů mají největší životní sílu právě názory a tendence nejro
zumnější, že neodůvodněné a pošetilé nápady nežijí déle, nežli si t0ho zasluhují. Vlády všech si musí 
býti také vědomy, že národové právě tak jako jednotlivci musí se sami přesvědčit o nesprávnosti 
a škodlivosti některého názoru, že by tedy bylo marné chtít je ušetřit trpkého hledání pravdy a dát 
jim již hotovou pravdu, hotové dobro, jehož .nedovedou chápat a cenit. Tyto požadavky, které tu 
vykládáme, jsou ovšem prosté, skoro až banální, ale k jejich uskutečnění je přesto třeba skutečných 
politiků, nikoli politických diletantů a řemeslných politikářŮ, jimiž tak oplývá náš veřejný život ... 
Naše důvěra v životnost liberalismu se opírá o liberální stát, jako o konečný cíl liberalismu. Liberální 
stát je stát politický v plném smyslu slova, je to antická »politia« moderní doby. Je svou povahou 
vysloveně dialektický; totiž jeho živnou půdou jsou všechny možné rozpory a oposice a žije z nesváru 
právě tak jako ze shody, ze souhlasu názorů i z jejich různosti. Až dosud se nevyskytl v dějinách 
politický organismus, který by dovedl, jako liberální stát, v sobě udržeti tolik různých i rozkladných 
sil, užívaje při tom tak málo a tak skromných prostředků a ponechávaje při tom všem těm silám 
co největší volnost. Moderní liberální stát nejen toho dosáhl, nýbrž dovedl také udělati z oněch sil 
složky své vlastní síly. Dosáhl toho jednak tím, že proudy ty postupně sváděl do svého řečiště, jednak 
také tím, že jejich kritiky používal, aby se sám zdokonalil... A tak i nejnovější události dokazují 
životnost liberálního státu, který z boje sice vychází zeslaben, ale jako vítěz. Proti myšlence státu li
berálního se postavily plány státu »odborného«, »správního« a »diktátorského«. Ale všechny ty vý
mysly v podstatě padly a tím jen znovu potvrdily cenu' státu »politického« (str. 492-493). 

Spis de Roggierův je dílo historické a filosofické zároveň a působí právě tím filosofickým po
jetím problému. A je dílo časové, pro pochopení přerodu lidské společnosti na počátku dvacátého 
století nepostrádatelné. Jazykové čistotě překladu měla býti věnována větší pozornost. A. Klimt. 
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