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I 

Liberalismus je nejdůleţitějším vedlejším produktem racionalismu a je nut-

né jasně ukázat jeho původ a ideologii.  

V historii Západu následkem protireformace nastalo období osvícenství kla-

doucí důraz na intelekt, rozum a logiku tak, jak je samo zformovalo. V první 

polovině 18. století tato tendence stvořila racionalismus. Racionalismus 

povaţoval všechny duchovní hodnoty za sobě podřízené a pokračoval v je-

jich přehodnocování z hlediska „rozumu“. K řešení matematických, inţe-

nýrských, dopravních, fyzikálních problémů a dalších subjektivně neovliv-

nitelných situací uţívali univerzitní mudrlanti vţdy anorganickou logiku. 

Její důraz na identitu (= shodu ve všech vlastnostech) a vyloučení rozporů 

jsou praktické pro materiální činnost. Poskytují intelektuální uspokojení 

také v oblasti čistě abstraktního myšlení jako v matematice a logice, ale v 

konečném důsledku se ukazují jako pouhá metoda, jejíţ základní předpo-

klady lze ověřit jen empiricky. Konečným stádiem racionalismu je pragma-

tismus, sebevraţda Rozumu.   

Tato adaptace rozumu na materiální otázky má za následek, ţe ve „světle 

rozumu“ se vše stává mechanické, bez příměsi jakékoliv mystické myšlenky 

či mystické tendence vůbec. Descartes povaţoval ţivočichy za automata a 

jedna nebo dvě následující generace udělaly i z člověka automaton – tedy 

zvíře, coţ je totéţ. Organismus se stal záleţitostí chemie a fyziky, zatímco 

nadosobní organismy jiţ více neexistovaly, neboť coby neviditelné a nezmě-

řitelné nepodléhají rozumu. Newtonův hvězdnatý vesmír řídila neduchovní 

samoregulační síla; následující století odňalo člověku, jeho dějinám a otáz-

kám, ducha úplně.  

Rozum pohrdá nevysvětlitelným, záhadným, pohrdá pološerem. V praktic-

kých záleţitostech strojnictví nebo loďařství musí mít člověk pocit, ţe bere 

v úvahu a řídí všechny faktory. Nic nesmí být ponecháno náhodě, nic se 

nesmí vymknout kontrole. Racionalismus je pocit, ţe vše je podřízené a 

dokonale vysvětlitelné Rozumem a následně odmítá vše neviditelné a ne-

spočitatelné. Pokud věc nelze vypočítat, Rozum usoudí, ţe faktory jsou tak 

četné a komplikované, ţe z čistě praktického hlediska činí výpočet neprove-

ditelným, nedělají jej však teoreticky nemoţným. Rozum má tedy Vůli k 

moci: vše, co se mu nepodřídí, prohlašuje za odporující nebo neexistující. 
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Kdyţ Rozum upřel pohled na dějiny, spatřil v nich vývoj směrem k sobě 

samému. Člověk se „vyvíjel“ po celá tisíciletí, pokročil od barbarství a fana-

tismu k osvícenství, od „pověr“ k „vědě“, od násilí k „rozumu“, od dogmatu 

ke „kritickému myšlení“, od tmy ke světlu. Uţ ţádné neviditelné věci, ţádné 

duchovno, ţádná duše, ţádný Bůh, ţádná Církev ani Stát. Dvěma póly myš-

lení jsou individualita a humanita a vše, co se je pokouší oddělit je „iracio-

nální“.  

Toto označkování věcí coby iracionálních je v zásadě správné. Racionalis-

mus musí vše zmechanizovat a cokoliv zmechanizovat nelze, je z principu 

iracionální. Takţe i Dějiny se svými kronikami, procesy a tajným hybate-

lem, Osudem, jsou jako celek iracionální. Racionalismus je jako doprovod-

ný produkt jistého stupně vývoje vyspělé Kultury sám o sobě také iracionál-

ní. Proč racionalismus následoval jednu duchovní fázi, proč zaţil svou krát-

kou nadvládu, proč se jednou zase vytratí směrem k náboţenství – tyto 

otázky jsou historické, tedy iracionální.  

Liberalismus je racionalismem v politice. Odmítá Stát jako organismus a 

můţe jej vidět pouze jako předmět smlouvy mezi jednotlivci. Smysl Ţivota 

nemá nic společného se Státy, protoţe ty nemohou existovat samy o sobě. 

Takţe se smyslem Ţivota stává „štěstí jednotlivce“. Bentham to vyjádřil tak 

vulgárně, jak to bylo vůbec moţné svým shrnutím „největšího štěstí největ-

šího počtu“. Pokud by stádní dobytek uměl mluvit, pouţil by tento slogan 

proti vlkům. Pro většinu lidí, kteří jsou pouhým materiálem Dějin a nikoliv 

jejich aktéry, je „štěstí“ hospodářský blahobyt. Rozum je kvantitativní, ni-

koliv kvalitativní (srov. René Guénon, Le Règne de la Quantité et les Signes 

des Temps, 1945, pozn. red.), a tak činí průměrného člověka „Člověkem“. 

„Člověk“ je záleţitost krmiva, oblečení, přístřeší, společenského a rodinné-

ho ţivota a volného času. Politika někdy vyţaduje obětovat ţivot pro nevidi-

telné (= nehmatatelné, nehmotné) věci. To je proti „štěstí“ a nesmí to být. 

Zato ekonomika, ta není proti „štěstí“, ale naopak jej spíše provází. Nábo-

ţenství a Církev by nejraději vykládaly celý Ţivot na základě neviditelných 

věcí, coţ je v neprospěch „štěstí“. Společenská etika na druhé straně zajišťu-

je ekonomický řád a tím i „štěstí“. 

Zde se liberalismus setkal s dvěma póly svého myšlení: ekonomikou a eti-

kou. Ty odpovídají individualitě a humanitě. Jestliţe se zachová starší etika, 

její minulé metafyzické základy jsou zapomenuty a je schválena jako spole-

čenský, nikoliv náboţenský imperativ, je etika samozřejmě čistě sociální a 

materialistická. Etika je nutná k udrţení nezbytného řádu, rámu pro hospo-

dářskou činnost. V tomto rámu musí ale „jedinec“ být „svobodný“. „Svobo-

da“ je také velkým výkřikem liberalismu. Člověk je jen sám sebou a není 

ničím k ničemu vázán neţ podle své chuti. Takţe „společnost“ je „svobod-

ným“ sdruţením lidí a skupin. Stát je ale naproti tomu nesvobodou, tlakem, 

násilím. Církev je duchovní nesvobodou. 
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Liberalismus přehodnotil všechny věci v politické oblasti. Z války se stala 

buď soutěţ viděná z ekonomického pólu, nebo ideologická odlišnost viděná 

z etického pólu. Namísto mystického, rytmického střídání mezi válkou a 

mírem vidí pouze neustálý střet protikladů v hospodářské soutěţi nebo ideo-

logii, které by se nikdy neměly stát násilné nebo krvavé. Stát se proměnil z 

hlediska etiky ve společnost a v lidstvo, z hlediska ekonomiky ve výrobu a 

obchod. Vůle plnit politický záměr se změnila v program „společenských 

ideálů“ z hlediska etiky a kalkulací z hlediska ekonomiky. Moc se proměni-

la v propagandu, řečeno eticky, nebo v regulaci, řečeno ekonomicky. 

Nejryzejším způsobem vyjádřil doktrínu liberalismu Benjamin Constant. V 

roce 1814 publikoval své názory ohledně „pokroku lidstva“. Povaţoval 

osvícenství 18. století se svou intelektuálně-humanitářskou povahou za pou-

hou předehru k pravému osvobození 19. století. Hospodářství, průmysl a 

technika představovaly prostředky „osvobození“. Racionalismus byl přiro-

zeným spojencem tohoto trendu. Feudalismus, reakce, válka, násilí, stát, 

politika, autorita – to vše přemohla a vytlačila nová idea, Rozum, Hospodář-

ství, Svoboda, Pokrok a parlamentarismus. Válka, jelikoţ je brutální a násil-

ná, je nerozumná a je vystřídána Obchodem, který je inteligentní a civilizo-

vaný. Válka je zatracována ze všech úhlů pohledu: ekonomicky znamená 

ztrátu dokonce i pro vítěze. Nová válečná technika – dělostřelectvo – učinila 

osobní heroismus nesmyslným, a tak válečná sláva a kouzlo odezněly stejně 

jako její hospodářský uţitek. Dříve válečné národy pohrdaly národy ob-

chodníků, ale to uţ je pryč. Dnes si národy obchodníků vykračují jako vlád-

ci zeměkoule.  

Krátký zpětný pohled ukazuje, ţe liberalismus je veskrze negativní. Není 

silou tvůrčí, ale vţdy a pouze rozkladnou. Jeho přáním je svrhnout dvojí 

autoritu Církve a Státu a nahradit je ekonomickou svobodou a společenskou 

(„sociální“ = tj. od metafyzických kořenů odtrţenou) etikou. Stává se, ţe 

organismy nemají neţ dvě moţnosti: organismus můţe být sám sebou, nebo 

onemocní, degeneruje a stane se kořistí jiných organismů. Tedy přirozenou 

polaritu vedoucích a vedených nelze odstranit neţ zničením celého orga-

nismu. Liberalismus nebyl nikdy plně úspěšný ve svém taţení proti Státu 

navzdory skutečnosti, ţe ve spojení s dalšími rozkladnými silami aktivně 

politicky působil celé 19. století. Byli zde národní liberálové, sociální liberá-

lové, svobodní konzervativci, liberální katolíci. Ti se spolčili s demokracií, 

která není liberální, ale v důsledku drtivě autoritářská. Liberálové sympati-

zovali s anarchisty (srov.: „anarchokapitalismus“, pozn. red.), kterým se síly 

Autority rozhodly bránit. Ve 20. století se liberalismus spojil s bolševismem 

ve Španělsku, zatímco američtí liberálové sympatizovali s ruskými bolševi-

ky (nejde ani tak o výklady typu Wall Street and the Bolshevik Revolution 

Antonyho Suttona, ale především o vyjádření této „substanciální“ náklon-

nosti spojenectvím ve druhé světové válce, pozn. red.).  
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Liberalismus lze definovat výhradně negativně. Je pouhou kritikou, nikoliv 

ţivou ideou. Jeho velký výkřik „svoboda“ je negativní – ve skutečnosti 

znamená svobodu od autority, tj. rozklad organismu. Ve svých konečných 

stádiích zapříčiňuje sociální roztříštění, v němţ je napadána nejen autorita 

Státu, ale dokonce autorita společnosti a rodiny. Rozvody mají stejnou hod-

notu jako sňatky, děti stejné postavení jako rodiče. Tento trvale negativní 

způsob myšlení vedl k tomu, ţe jako k politickému prostředku v něj ztratili 

důvěru i političtí aktivisté jako Lorenz v. Stein a Ferdinand Lasalle. Pozice 

liberalismu byly vţdy protichůdné, vţdy vyţadoval kompromis. Vţdy se 

snaţil „udrţovat rovnováhu“ demokracie vůči monarchii, ředitelů vůči pra-

covníkům, Státu vůči Společnosti, zákonodárné moci vůči soudní moci. 

Během krize nebyl liberalismus nikde k nalezení. Liberálové si našli cestič-

ky k jedné nebo druhé straně revolučního boje v závislosti na konzistenci 

svého liberalismu a na stupni nepřátelství vůči autoritě. 

A tak byl liberalismus v jednání vţdy tak politický jako kaţdý Stát. Orga-

nické nutnosti vyhověl politickým spojenectvím s neliberálními skupinami a 

idejemi. Navzdory své teorii individualismu, která samozřejmě vylučuje 

moţnost, ţe jeden člověk nebo skupina vyzve jiného člověka nebo skupinu 

k tomu, aby obětoval nebo riskoval ţivot, podporoval liberalismus „nesvo-

bodné“ ideje demokracie, socialismu, bolševismu, anarchismu, z nichţ 

všechny vyţadují obětovat ţivot. 

II 

V 18. století vyprodukoval racionalismus na základě své antropologie pře-

svědčené o obecné dobrotě lidské povahy svobodné zednářství, demokracii 

a anarchismus, dále téţ liberalismus, vţdy se svými výhonky a variacemi. 

Všechny hrály v 19. století svou úlohu a důsledkem kritického úpadku zá-

padní civilizace vedly k první světové válce, dokonce i ve 20. století, kdy je 

jiţ racionalismus zcela mimo hru a pomalu se transformuje v iracionalis-

mus. Mrtvola liberalismu nebyla ještě pohřbena dokonce ani v polovině 20. 

století. Vzhledem k tomu je nutné i dnes diagnostikovat liberalismus jdoucí 

ruku v ruce s přecizováním (= postupné měnění povahy národních společ-

ností přemírou cizinců) coby váţnou nemoc západní civilizace.  

Protoţe liberalismus pokládá většinu lidí za harmonické či dobré, je toho 

názoru, ţe by všem mělo být umoţněno dělat, co se jim zlíbí. A jestliţe zde 

jiţ není vyšší jednota, k níţ jsou všichni vázáni a jejíţ nadosobní ţivot do-

minuje ţivotům jednotlivců, kaţdé pole lidské činnosti slouţí pouze samo 

sobě – do té doby, dokud si nepřeje stát se autoritativním a zůstává v rámci 

„společnosti“ (tzn., ţe kaţdému odvětví lidské činnosti je dopřávána svobo-

da od všech vyšších principů a hodnot, ale jakmile se toto odvětví organizu-

je na základě pravé autority nebo se odtrhává od společnosti, svoboda končí: 
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tak např. náš – liberální – stát odmítá registrovat občanská sdruţení, která 

nemají demokraticky volené orgány; anebo postihne sportovní oddíl – „so-

kolskou jednotu“, která odmítne přijímat „kaţdého“ apod., pozn. red.). Tak-

to se také Umění stává „uměním pro umění“, l'art pour l'art. Všechny oblas-

ti myšlení i jednání se stávají vzájemně autonomními. Z náboţenství se stá-

vá pouhá sociální disciplína, neboť cokoliv více jiţ vyţaduje autoritu. Věda, 

filosofie, vzdělání, to vše jsou světy samy pro sebe. Nic není podřízeno če-

mukoliv vyššímu. Literatura a technika jsou obdařeny stejnou autonomií. 

Stát jim slouţí pouze k tomu, aby chránil jejich autorská práva a patenty. 

Ale nad tím vším – jsou ekonomie a právo neodvislé od organické autority, 

to jest od politiky.  

Čtenáři ve dvacátém prvním století stěţí uvěří tomu, ţe kdysi se prosadila 

myšlenka, ţe kaţdý člověk má právo konat v ekonomické oblasti cokoliv 

dle vlastní libosti, přestoţe tato činnost znamená hladomor pro statisíce, 

devastaci celých pralesů, nerostných oblastí a podlomení síly organismu; ţe 

takovému jednotlivci bylo povoleno nadřadit se nad oslabené veřejné autori-

ty a ovládat svými soukromými prostředky nejniternější myšlenky celé po-

pulace kontrolou tisku, rozhlasu a mechanizovaného dramatu (v orig. me-

chanized drama – co jiného neţli televize?, pozn. red.). 

Ještě těţší pro ně bude pochopit, jak mohla tato osoba pouţít právo k posvě-

cení svých ničivých úmyslů. Jak mohl v polovině dvacátého století finanč-

ník za účinné asistence práva zbavit majetku jakékoliv mnoţství rolníků a 

farmářů. Lze si jen obtíţně představit, jakým způsobem by jedinec mohl 

poškodit politický organismus více neţ touto mobilizací půdy v prach, aby-

chom uţili slov slovutného pána von Stein.  

Toto je nevyhnutelným důsledkem myšlenky nezávislosti ekonomiky a prá-

va na politické autoritě. Nic vyššího neexistuje, ţádný Stát, jsou jen indivi-

duality, jeden proti druhému. Je sice přirozené, ţe většinu movitého bohat-

ství ve svých rukou shromáţdí ekonomicky zruční jedinci, nicméně pokud 

jsou skutečnými liberály, nebudou na základě tohoto bohatství vyţadovat 

moc, protoţe autorita má dva aspekty: sílu a zodpovědnost. Individualismus 

je, psychologicky řečeno, egoismem. „Štěstí“ = sobectví. Rousseau, praotec 

liberalismu, byl pravým individualistou, kdyţ poslal svých pět dětí do sirot-

čince.  

Právo coby oblast lidského myšlení a snaţení je právě tak nezávislá i závislá 

jako kaţdá jiná oblast. V organickém rámci je moţné jeho matérii promyslit 

a zorganizovat (v dosl. smyslu „dát do organického celku“, uspořádat, pozn. 

red.). Avšak stejně jako další formy myšlení můţe být i právo povoláno do 

sluţby nějaké mimo něj stojící ideje. A tak právo, které původně slouţilo ke 

kodifikaci a zajišťování vnitřního míru organismu udrţováním pořádku a 

zabraňováním vzrůstu soukromých neshod, bylo v idejích liberálů proměně-
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no v nástroj udrţování vnitřních rozbrojů umoţňujících ekonomicky silným 

jedincům likvidovat slabší. Tyto ideje se nazývají „vláda zákona“, „právní 

stát“ a „nezávislost zákonodárné moci“. Myšlenka uzákonit nezrušitelně 

daný stav věcí není původně liberalistická. Za Hobbesových časů se o to 

pokoušely jiné skupiny (např. tzv. independenti, radikální puritáni, jejichţ 

politická hesla – právo na ţivot, majetek a svobodu – však Locke posléze 

shrnul v jediné základní právo člověka: na zachování jeho vlastnictví, pozn. 

red.), ale Hobbesovo neúplatné myšlení s maximálně přesnou jasností uká-

zalo, ţe vláda zákona znamená vládu těch, kteří vytvářejí a prosazují záko-

ny, ţe „vyšší řád“ je jen prázdná fráze, které dodává obsah nadvláda kon-

krétních lidí a skupin nad niţšími vrstvami (Auctoritas, non veritas facit 

legem, Autorita, nikoli pravda vytváří právo, postuluje Hobbes; to znamená, 

ţe základem řádu mezi lidmi není podle něj „právo“, ale svrchovaná moc 

státu, která teprve vytváří právní řád, jemuţ se občané musí bezpodmínečně 

podřídit, poněvadţ vytvořením svrchované státní moci se člověk vzdává 

svých přirozených práv v její prospěch; Locke naopak vykládá stát jako 

pouhý nástroj k pojištění přirozených práv ţivota, majetku a svobody, pozn. 

red.). 

Bylo to politické myšlení, které dalo pokyn k rozdělování a přesunu moci. A 

politično také vynáší na světlo pokrytectví, nemorálnost a cynismus finanč-

níka, který poţaduje vládu zákona a myslí tím majetky sobě samému a chu-

dobu miliónům všech ostatních, to vše ve jménu něčeho vyššího, něčeho s 

nadlidskou platností. Kdyţ Autorita ještě jednou povstala proti silám racio-

nalismu a ekonomie, ukázalo se, ţe celek transcendentních ideálů, kterými 

se liberalismus sám vyzbrojil je stejně platný jako legitimismus období ab-

solutní monarchie, ne víc. Panovníci byli nejsilnějšími protagonisty legiti-

mismu, finančníci jsou nejsilnějšími protagonisty liberalismu. Avšak pa-

novník byl svázán celou svou existencí s organismem, byl organicky odpo-

vědný, i kdyţ nebyl odpovědný fakticky. Proto Ludvík XVI. a Karel I. (oba 

byli popraveni, pozn. red.). Mnoţství monarchů a absolutních vládců muse-

lo prchnout kvůli své symbolické zodpovědnosti. Ale finančník má pouze 

moc, ţádnou zodpovědnost, dokonce ani symbolickou, neboť v polovině 

případů dokonce není známo ani jeho jméno. Dějiny, Osud, organická kon-

tinuita a Sláva uplatňují na absolutistického politického vůdce svůj vliv, coţ 

jej společně s jeho postavením umisťuje zcela mimo sféru základní úplat-

nosti. Finančník je oproti tomu soukromá osoba, anonymní, čistě ekonomic-

ký a není nikomu zodpovědný. Nic jej nepřivede k altruismu, celá jeho exis-

tence je apoteózou sobectví. Nestará se o Dějiny, Slávu a pokračování ţivo-

ta organismu, nezajímá jej Osud, a co více – je mimořádně úplatný uţ na 

nejniţší úrovni, neboť touţí výhradně po penězích, a to v co největším 

mnoţství.  
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Ve svém zápase proti Autoritě vytvořil finanční liberál teorii, ţe moc kazí 

člověka. Ve skutečnosti člověka kazí pouze obrovské anonymní majetky, na 

něţ se nevztahují ţádná nadosobní omezení, která by postavila pravého stát-

níka zcela do sluţeb politického organismu a umístila jej nad dosah korup-

ce. 

Právě v oblasti ekonomie a práva měla liberální doktrína na zdraví civilizace 

Západu nejničivější dopad. Osamostatnění estetiky nemělo přílišný význam, 

neboť jediná umělecká forma Západu, která má stále budoucnost – západní 

hudba, nevěnovala přílišnou pozornost teoriím a pokračovala ve své velké 

kreativní dráze aţ ke svému konci u Wagnera a jeho epigonů (Gottfried 

Benn, tragicky rozpolcený mezi dvě epochy, v roce 1934 doznává, ţe 

„umění… je teď taky u konce“, „uţ nikdy nebude existovat umění ve smys-

lu posledních pěti set let…“, pozn. red.). Baudelaire je velkým symbolem 

l'art pour l'art: zkaţenost coby krása. Baudelaire představuje liberalismus v 

literatuře, nemoc coby princip Ţivota, krize coby zdraví, morbidnost coby 

duševní ţivot, rozklad coby účel. Člověk je individualista, atom bez vazeb – 

ideál liberální osobnosti. K nejhoršímu zásahu došlo v oblasti jednání spíše 

neţ v oblasti myšlení. 

Umoţnit individualistům převzít ekonomickou a technickou iniciativu s 

minimální moţností politické kontroly, vyústilo v zaloţení skupiny jedinců, 

jejichţ osobní zájmy byly nadřazeny osudu kolektivního organismu a milio-

nů lidí. Zákon, který slouţil tomuto stavu věcí, neměl s etikou a se ctí nic 

společného. K rozloţení organismu z duchovního hlediska byla etika vytr-

ţena z metafyziky a náboţenství a vztaţena pouze ke „společnosti“. Trestní 

zákon postihl finančního liberála pouze v případě, ţe se dopustil násilí a 

vášně (tj. nějaké „pudové“ zaslepenosti, pozn. red.), ale neklasifikoval tako-

vé věci jako ničení národních zdrojů, uvrţení milionů do nedostatku nebo 

lichvářství na celonárodní úrovni.  

Nezávislost hospodářské sféry byla hlavním dogmatem víry v liberalismus. 

Nebyla vůbec předmětem diskuse. Dokonce byla vytvořena abstrakce jmé-

nem „economic man“, jehoţ chování je předvídatelné, jako kdyby hospo-

dářství bylo nějaké vakuum. Jeho jediným motivem je hospodářský zisk, 

jeho jediným pohonem je chamtivost (asketický prvek, důraz na střídmost, 

který podle Maxe Webera stál u zrodu kapitalismu, prakticky vymizel; zů-

stává chtivost, v níţ spatřoval hlavní pohon kapitalismu Werner Sombart, 

pozn. red.)  Techniky úspěchu se soustřeďují pouze na zisk a ignorují vše 

ostatní. Pro liberály byl kaţdý člověk „economic man“. Byl základní jed-

notkou jejich světonázoru a „lidstvo“ bylo pouhou sumou těchto pískových 

zrn. 
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III 

Liberalismus přitahoval typ myšlení, který věří v esenciální „dobrotu“ lid-

ské přirozenosti. Avšak existuje ještě jedna politická antropologie vnímající 

lidskou nevyrovnanost, problematičnost, dvojakost, nebezpečnost. To je 

obecná moudrost lidstva, kterou odráţí mnoţství stráţných, plotů, sejfů, 

zámků, věznic a policistů. Kaţdá katastrofa, poţár, zemětřesení, vulkanická 

erupce, povodeň vede k drancování. Dokonce stávka policie v americkém 

městě byla podnětem k rabování obchodů úctyhodnými a dobrými lidskými 

bytostmi.  

Tento typ myšlení tedy vychází z faktů. Je to politické myšlení jako takové, 

protikladné k pouhému myšlení o politice, rozumování. Dokonce ani vlna 

racionalismu tento způsob myšlení nepotopila. Političtí myslitelé se velmi 

liší svou tvůrčí schopností i hloubkou, ale shodují se v tom, ţe fakta jsou 

normativní. Intelektuálové a liberálové dodali špatnou pověst samotnému 

výrazu teorie, který pouţívají k popisu svých zamilovaných představ o tom, 

jak by podle nich měly věci fungovat. Teorie původně vysvětlovaly fakta. 

Pro intelektuála unešeného politikou je teorie záměr; pro pravého politika je 

jeho teorie hranicí (tj. mezí, za kterou se nedá jít, limitem, pozn. red.). 

Politická teorie se v minulosti pokouší najít hranice politicky moţného. Tyto 

hranice nejsou k nalezení v doméně Rozumu. Věk rozumu se zrodil v kr-

veprolití a „vyjde z módy“ za ještě většího krveprolití. Se svými doktrínami 

proti válce, politice a násilí vedl největší války a revoluce za posledních 

5000 let a zavedl věk absolutní politiky. Se svým evangeliem lidského bra-

trství přivedl do západní civilizace po prvních dvou světových válkách (z 

této formulace, „after the first two World Wars“, jasně plyne, ţe Yockey jiţ 

v roce 1947 očekával další světovou válku, pozn. red.) největší hladomory, 

poníţení, mučení a vyhlazování v dějinách. Tím, ţe postavil politické myš-

lení mimo zákon a proměnil válku v etický, nikoliv mocenský zápas, srazil 

tisíc let rytířství a cti do prachu. V závěru byl Rozum donucen vstoupit do 

politiky a stát se politickým, přestoţe pouţíval svůj vlastní slovník. Odnětí 

území Rozumem ve válce poraţenému nepříteli se nazývalo „disanexe“ (do-

sl. „roz-pojení“, disannexation, pozn red.).  Dokument, který stvrdil nové 

postavení, se nazýval „Smlouva“, přestoţe byla nadiktována uprostřed hla-

dové blokády. Poraţený politický nepřítel musel ve „Smlouvě“ přiznat, ţe 

„způsobil válku“, a je tedy eticky nezpůsobilý k vlastnictví kolonií, a ţe 

pouze jeho vojáci páchali „válečné zločiny“. Ale bez ohledu na to, jak pad-

noucí je morální převlek a jak konzistentní je ideologický slovník, jde pouze 

o politiku, a tak se věk absolutní politiky jednou opět navrátí k politickému 

myšlení, které se opírá o fakta, vnímá moc a vůli lidí i vyšších organismů k 

moci jako fakta a povaţuje kaţdý pokus popisovat politiku v pojmech etiky 

za směšný asi jako popis chemie v pojmech teologie. 



9 
 

V kultuře Západu existuje celá tradice politického myšlení, jejímiţ hlavními 

představiteli jsou Macchiavelli, Hobbes, Leibnitz, Bossuet, Fichte, de Mais-

tre, Donoso Cortes, Hippolyte Taine, Hegel a Carlyle. Zatímco Herbert 

Spencer popisoval dějiny jako „pokrok“ od vojensko-feudální k obchodně-

industriální organizaci, Carlyle v Anglii ukazoval pruského ducha socialis-

tické morálky, jehoţ vnitřní nadřazenost by v celé civilizaci Západu vedla v 

nadcházejícím věku politiky k tak zásadní přeměně jako kapitalismus ve 

věku ekonomiky. Šlo o kreativní politické myšlení, zůstalo ţel nepochopeno 

a výsledná nevědomost umoţnila rozkladným vlivům vrhnout Anglii do 

dvou nesmyslných světových válek, jejichţ důsledkem vše ztratila. 

Hegel předpokládal trojstupňový vývoj lidstva od přirozené společnosti přes 

burţoazní společnost ke Státu. Jeho teorie státu je ryze organická a jeho 

definice burţoazie celkem odpovídá 20. století. V jeho očích je burţoazním 

člověk, který je usedlý a zdráhá se vykročit ze sféry domácích politických 

jistot, uctívá svůj soukromý majetek, je individualitou proti celku, která 

kompenzuje svou politickou bezvýznamnost pohodlím, majetkem a dokona-

lou jistotou jejich uţívání, člověk, který odkládá odvahu a drţí se co nejdál 

od hrozby násilné smrti (srov. Carl Schmitt, Pojem politična, Brno-Praha 

2007, s. 62). Tak zní popis opravdového liberála. 

Zmínění političtí myslitelé se netěší popularitě u velkého mnoţství lidských 

bytostí. Dokud se věci daří, většina lidí nechce slyšet o mocenských zápa-

sech, násilí, válkách a teoriích, které s nimi souvisejí. A tak 18. a 19. století 

vytvořilo dojem, ţe političtí myslitelé – a Macchiavelli byl první obětí – 

jsou zlí, atavističtí a krveţízniví. Prosté tvrzení, ţe v budoucnu bude dochá-

zet k bojům, stačilo ke sníţení člověka coby někoho, kdo si přeje válku. 

Upozornit na nesmírný nadosobní rytmus války a míru bylo totéţ co prohlá-

sit se za duševně zkaţeného, morálně neduţivého a citově narušeného. Po-

pisovat fakta bylo povaţováno za jejich přivolávání a vytváření. Kdo ještě v 

druhé polovině 20. století poukazoval na to, ţe „liga národů“ je politická 

nula, byl poslem zlých zpráv. Racionalismus je antihistorický; politické 

myšlení je aplikovaná historiografie. Během míru je nepopulární zmiňovat 

válku, za války je nepopulární mluvit o míru. Nejoblíbenější jsou teorie, 

které velebí současný řád věcí a současné tendence coby nejlepší moţné a 

předurčené veškerým předchozím vývojem. Proto intelektuálové prokleli 

Hegela a jeho představu Státu, která z něj učinila „reakcionáře“, a také pro-

to, ţe se odmítl připojit k davu revolucionářů. 

Vzhledem k tomu, ţe většina lidí si ohledně politiky přeje slyšet pouze 

ospalé tlachy a ţádné volání do zbraně, a vzhledem k tomu, ţe v demokra-

tických podmínkách je to, co lidé chtějí slyšet záleţitostí politické techniky, 

vyvinuli demokratičtí politici v 19. století celou dialektiku stranické politi-

ky. Tato metoda zkoumá pole jednání z „nezaujatého“ (tj. „objektivního“, 

pozn. red.) hlediska, ať uţ etického či ekonomického, a shledává, ţe protiv-
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ník je neetický, nevědecký a neekonomický – ve skutečnosti však není neţ 

politický. To je ďábelské a musí se proti tomu bojovat. Vlastní hledisko bylo 

zcela ne-politické. Slovo politično bylo ve věku hospodářství uráţlivé. Ač-

koli v některých situacích, zejména co se týká zahraničních vztahů, můţe 

kupodivu být „nepolitický“ postoj předmětem kritiky ve smyslu nedostatku 

vyjednávacích schopností. Stranický politik musel také obvykle předstírat 

neochotu přijmout úřad. Nakonec demonstrace pečlivě předpřipravené „vůle 

lidu“ převáţila jeho váhavý postoj a on se podvolil „k sluţbě“. Nazývalo se 

to macchiavellismem, ačkoliv Machiavelli byl politický myslitel, ţádný ka-

mufláţník. Knihy stranických politiků se nedají číst jako Vladař, velebí ce-

lou lidskou rasu s výjimkou několika perverzních osob – autorových protiv-

níků. 

Macchiavelliho kniha vyznívá vlastně defensivně, politicky ospravedlňuje 

kroky jistých státníků pomocí příkladů z cizích vpádů do Itálie. Během 

Macchiavelliho století byla Itálie několikrát napadena Francouzi, Němci, 

Španěly a Turky. Kdyţ francouzské revoluční armády okupovaly Prusko, 

kde snoubily svůj humanitářský sentiment lidských práv s brutalitou a vel-

koplošným drancováním (jako to dodnes provádí armáda USA, pozn. red.), 

Hegel a Fichte restaurovali Machiavelliho jako uznávaného myslitele. Před-

stavoval prostředek obrany proti nepříteli vyzbrojenému humanitářskou 

ideologií. Macchiavelli poukázal na skutečnou roli verbálního sentimentu v 

politice.
1
  

Lze říci, ţe existují tři moţné pohledy na lidské jednání s ohledem na jeho 

motivy: sentimentální, realistický a cynický. Sentimentální vidí v kaţdém to 

dobré, cynický vidí to špatné, realistický jednoduše hledá fakta. Kdyţ sen-

timentální člověk jako např. liberál vstoupí do politiky, stává se z něj nevy-

hnutelně pokrytec. Závěrečné odhalení tohoto pokrytectví vede k cynismu. 

Podíl na duchovním úpadku po první světové válce nese vlna cynismu způ-

sobená neuvěřitelně průhledným revolučním pokrytectvím malých lidí řídí-

cích tehdejší záleţitosti (viz např. Masarykova Světová revoluce, pozn. 

red.). Macchiavelli však byl neúplatné mysli a nepsal v cynickém duchu. 

Jeho úmyslem bylo vykreslit anatomii politiky s jejími zvláštními problémy 

a tendencemi, vnitřními i vnějšími. Pro fantastické mentální onemocnění, 

jakým je racionalismus, jsou tvrdá fakta politováníhodné skutečnosti a mlu-

vit o nich znamená je vytvářet. Maličký politik liberálního typu se po druhé 

                                                           
1
 Sentiment bývá překládán jako cit, citlivost nebo citovost (kdeţto sentimentalita značí 

jímavost, unylost), ale širší význam nelze postihnout jedním slovem: jedná se totiţ o rozcit-

livělost ve smyslu egocentrického sebeuspokojení – odtud „slabost srdce“ – ať uţ 

v nezištnosti (altruismu) či zištnosti, která souvisí s ideou sebeobjevování a seberealizace 

individua, jeţ se s uvolňováním stavovského uspořádání vyděluje ze svého („třetího“) sta-

vu. Jen takto lze porozumět, proč byl sentiment dlouho jedním z hlavních znaků (viz Rous-

seau nebo Lawrence Sterne) emancipujícího se měšťanstva, které „silná srdce“ obdivuje 

(„nadlidské“) nebo haní („nelidské“), přičemţ si ale „přirozeně lidské“ ztotoţňuje s burţo-

azním. 
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světové válce dokonce záměrně vyhýbal spekulacím o třetí světové válce. 

Liberalismus je jedním slovem slabost („Liberální doba…nedokázala vidět 

moc.“, konstatuje Benn v „Dórském světě“, pozn. red.). Aby byly kaţdý den 

narozeniny a celý ţivot jedna velká párty. Neúprosný pohyb Času, Osudu, 

Dějin, tvrdost kaţdého úspěchu, nezlomnost, heroismus, obětování, nado-

sobní ideje – to je nepřítel. 

Liberalismus je únikem od tvrdého k měkkému, od muţského k ţenskému, 

od Dějin ke stádnímu přeţvykování, od skutečnosti ke snění býloţravců, od 

Osudu ke štěstí. Nietzsche ve své poslední a nejzásadnější práci označuje 

18. století za století feminismu a ihned zmiňuje Rousseaua, vůdce masového 

úniku od Skutečnosti. Co jiného je feminismus neţ prostředkem feminizace 

muţů? Jestliţe feminismus činí ţeny podobné muţům, je tomu tak výhradně 

proto, ţe přetváří muţe v bytosti, jejichţ jedinou starostí je soukromé hos-

podaření a postavení ve „společnosti“, tzn. u ţeny. „Společnost“ je ţenský 

ţivel, je statická a formální, soupeření je čistě osobní a je osvobozeno od 

heroismu či násilí. Samá konverzace, ţádné akce. Samé formality, ţádné 

činy. Jak odlišná je představa postavení ve spojení se společenskou událostí, 

jestliţe ji aplikujeme na bitevní pole! V poli je postavení osudové; v salónu 

je marnivé a okázalé. Války se vedou o nadvládu; společenské střety se ne-

sou ve znamení ţenské marnivosti a ţárlivosti, ve snaze dokázat, ţe jsem 

„lepší“ neţ druhý. 

A co ještě liberalismus nakonec udělal se ţenou: navlékl jí uniformu a na-

zval „vojákem“. Je to komické konání, ale ilustruje věčnou skutečnost, ţe 

Dějiny tvoří muţi, ţe tvrdé nároky Dějin jsou nevyhnutelné, ţe se nelze 

prostě zříci fundamentálních skutečností, dokonce ani tím nejlépe organizo-

vaným věřením. Liberalistické pohrávání si s pohlavní polaritou jen vnáší 

chaos do duší jednotlivců, které se snaţí zmást a svést, ale přese všechny 

iluzorní rovnice, které vytváří, jsou muţi a ţeny předmětem vyššího dějin-

ného Osudu. 
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