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• 29

Marx (…) zaměnil „divoký“ kapitalismus Anglie devatenáctého století za kapitalismus jako takový. Kapita-
lismus se však dokázal hluboce zreformovat. Mimo jiné došlo k výraznému nárůstu životní úrovně dělníků,
kteří přestali být terčem bezohledného vykořisťování. Dělníkům se v podmínkách demokratického státu
znatelně rozšířily možnosti politického působení a získali řadu práv, včetně práv sociálních.

• 35

Ruský filosof Nikolaj Berďajev (1874–1948) byl zřejmě prvním teoretikem, který jasně a přímo označil mar-
xismus za náboženský systém tout court. Marxismus je podle Berďajeva vysoce uceleným a soudržným –
ovšemže falešným – náboženstvím, které se snaží vyřešit všechny zásadní otázky lidského života. Mar-
xismus dokonce aspiruje na to obsáhnout svým působením ty oblasti života, které se nachází mimo zájem
profétismu, jenž je však jeho samotnou podstatou. Marxismus své náboženské poslání častokrát vyslovuje či
vykonává nepřímo, krytý jakýmsi maskováním, a to prostřednictvím různých politických, ekonomických,
vědeckých a filosofických tvrzení, která jsou náboženství zdánlivě vzdálená. Marxismus se podle Berďa-
jeva tím, že ve jménu univerzálního osvobození odmítl humanismus, individualismus a demokracii, stal
duchovním proudem, avšak duchovním proudem zcela klamným. Marxismus je obzvláště nebezpečným
proto, že se stal negativním pokusem o nastolení nového středověku, čili pokusem o ustanovení jednoty
ducha a hmoty. Je to zmocnění se transcendentna, které má být vyrobeno v továrnách.

• 36

Marxismus tím, že poskytuje vysvětlení veškeré skutečnosti a vytváří eschatologickou teorii dokonalé spo-
lečnosti, přestává být směrem politického myšlení, ale stává se nejčistším náboženstvím. Berďajev říkal, že
marxistické učení je náboženstvím, které věří v uskutečnění říše štěstí na zemi nejen bez účasti Boha, ale
také bez účasti člověka. „Není člověk, je třída. Když zmizí třídy, nebude lidské individuality. Zůstane jen
sociální kolektiv, komunistická společnost. Komunismus je společenskou idolatrií. Negace Boha nutně vede
k vytvoření falešných bohů. Kolektiv, kterému je projevována boží úcta, zaujímá místo určené Bohu a člově-
ku. Mizí individuální vědomí, individuální rozum, individuální svoboda. Namísto toho vzniká kolektivní
vědomí, kolektivní rozum a kolektivní svoboda.“. Berďajev vytýkal marxismu opuštění člověka nejen ve
jménu kolektivu, ale také ve jménu objektivní nutnosti. Lidská vůle a lidská rozhodnutí nejsou důležitá,
protože tak jako tak o všem rozhoduje automatismus dějinných zákonitostí. Vše, co není komunistické, sto-
jí v cestě pokroku, je přirozeně nedokonalé, a je proto odsouzeníhodné. Komunismus je ideologií, která sice
zachází s idejí lidskosti, ale úplně zatratila ideu člověka. K tomu je třeba dodat, že tak činí natolik úplně
a důsledně jako žádné jiné učení.

• 38
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Marxismus trpí dvěma základními rozpory. Tvrdí, že všechny ideologie jsou výrazem ekonomiky. Ta však
podléhá neustálým proměnám, proto ideologie nedokáží zachytit absolutní pravdu. Nanejvýš mohou
správně objasňovat jistá úzká historická období. Marxismus však na druhou stranu říká, že obsahuje věčně
platné pravdy a jako jediný odhalil tajemství dějin. Toto je v Berďajevových očích jeho první nepřekonatel-
ný rozpor. Marxismus zde upadl do vlastní pasti. Marx si dělá nárok na odhalení absolutní pravdy. Pokud
ji tedy skutečně odhalil, pak ideologie nemůže být výrazem a výtvorem ekonomie.

Druhý rozpor marxismu spočívá podle Berďajeva v tom, že mísí objektivitu a vědeckost se subjektivitou
a moralizováním. Marx své učení nadutě nazval vědeckým socialismem, čímž je chtěl odlišit od socialis-
mu utopického a ukázat, že jeho rozbory jsou vědecké a tedy nevyvratitelné. Avšak ve skutečnosti jeho
koncepce socialismu ve smyslu předurčení lidstva není ničím jiným než jen jedním velkým etickým – ergo
utopickým – postulátem. Stejně tak marxistická kritika kapitalismu používá při hledání jeho podstaty téměř
výhradně morální kategorie, jako jsou vykořisťování, útisk, bída, nespravedlnost, nerovnost, vykořisťo-
vatelé a vykořisťovaní a další.

• 40

Berďajev (…) upozorňoval na jev, kterému říkal „marxistický amoralismus“. Jedná se o přesvědčení, v mar-
xismu silně zakořeněné, že dobrých cílů lze dosáhnout špatnými prostředky. Marxismus se tak stal novým
machiavelismem, ovšem mnohem cyničtějším a radikálnějším. Podle Berďajeva „Marx věřil, že dobro musí
být nastoleno pomocí zla, tak jako světlo musí vzejít z tmy, tak jako svoboda musí vyplynout z donucení.
Ve skutečnosti však zlo narůstá a tma houstne.“. Tak tedy marxistická morálka evidentně není křesťanskou
morálkou, stejně tak není morálkou humanistickou. Je to morálka antinomická, která je vysoce nebezpečná
a ničící lidstvo: dobrý svět se vyvozuje ze světa zlého, světlo vychází z temnoty, bratrství a jednota lidstva
vyrůstá z nenávisti a krutého třídního boje.

• 45

Józef Maria Bocheński

• Do morku kostí dogmatický přístup, jakým komunisté prezentují a obhajují své učení, představuje na-
prostý opak vědeckého postoje. Také jejich přístup ke svobodnému bádání zcela jistě není v souladu
s duchem vědy a dá se vysvětlit jedině jejich dogmatickou vírou. (…) Ze všech lží, jaké komunismus
o sobě rozhlašoval, je největší z nich tvrzení, že se jedná o vědecké učení.

• 45

Jestliže komunismus není vědou, měl by být považován za víru. Avšak takové jeho přiřazení naráží na zá-
važné problémy. Komunismus není náboženskou vírou, protože se nedovolává Boží autority. Stejně tak
není vírou nenáboženskou. Neobjasňuje fakta a neuznává hypotézy. Tvrdí, že je absolutní pravdou, a libu-
je si v postavení neomylné autority. Podle Bocheńského „jej tedy nelze nazvat ani vědou, ani vírou: dělá
si nárok na vědeckost, a počíná si jako víra; pokud se však po něm chce, aby tuto víru objasnil, říká, že je
vědou. Jinými slovy řečeno, komunismus je nesmyslný dokonce z hlediska své formální struktury.“.

• 45

Základem marxismu je dialektický materialismus vypůjčený, pochopitelně s jistými obměnami, od Georga
Wilhelma Friedricha Hegela (1770–1831). Avšak samotní marxisté podle Bocheńského nevědí, co vlastně
dialektika přesně znamená: „Pokud jde o její obsah, Lenin rozlišuje šestnáct, Engels tři a Stalin čtyři zákony
dialektiky.“. Dialektiku nelze považovat za nic jiného než jen za soubor zjednodušujících a „selskorozu-
mových“ pouček.

• 48

Jestliže sám marxismus zjednodušoval řadu důležitých filosofických a společenských otázek, leninismus
v tomto zjednodušování pokračoval, a co je důležitější a horší, učinil z takto zprimitivizovaného marxismu
úřední komunistickou ideologii.

• 50

Prvním velkým zjednodušením komunismu je jeho eschatologie, která považuje za základní podmínku pro
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to, aby se člověk stal úplně šťastným, vyřešení ekonomických problémů. Lidé se však přece řídí různými,
nejednou protikladnými pohnutkami a zájmy. Lidé mají různé potřeby, ne jenom ekonomické. Kromě toho
ekonomické zájmy neurčují veškerý život člověka, jak si marxismus myslí. Naopak, lidé často upřednost-
ňují sociální a politické ohledy a někdy se dokonce stává, že se lidé řídí výlučně estetickými, morálními či
náboženskými požadavky a jiných nároků se zříkají.

Jiné zjednodušování spočívá v komunistické filosofii, která a priori přijímá názor, že celý svět má výhradně
materiální rozměr. Lidstvo mělo projít pěti konkrétními stádii vývoje a komunismus má být stádiem posled-
ním, které jaksi zakončí a uzavře dějiny. Nicméně největší zjednodušování se podle Bocheńského týkají to-
ho, co on sám nazývá „komunistickou metodologií“. Komunismus hlásá, že všechny problémy práce lze
vyřešit zestátněním továren. To je v rozporu se základními fakty z oblasti průmyslových vztahů, které se
formují nejenom v kontextu majetkových poměrů. Pro zaměstnance jsou mnohem důležitější platy a pra-
covní podmínky než vlastnické vztahy, což marxismus vůbec nevnímá. Velké zjednodušení se týká také
morálních otázek. Komunismus zde totiž operuje pouze s radikálními dichotomiemi, ačkoliv zkušenosti
ukazují, že v životě se s čistým dobrem a čistým zlem téměř nesetkáme. Jak důrazně říkal Bocheński: „Ko-
munismus zjednodušuje tak silně, že je možné či spíše nutné označit jej za primitivismus, a to jak ve smyslu
souboru idejí, tak i jako postoj. Je to přitom primitivismus výjimečně vulgární.“.

• 52

(…) Mezi rozporem a protikladem existuje zásadní rozdíl.

• 71

[Francouzský socialista Jean Jaurès] tvrdil, že dva předpoklady, na základě kterých Marx vystavěl svoji
teorii, tj. přesvědčení o neodvratném naprostém zubožení proletariátu a teze o neschopnosti kapitalismu
reformovat se, byly vyvráceny samotnou realitou.

• 74

Marx trpěl obsesí vědeckosti, protože byl typickým představitelem své doby ovládané kultem vědy. Totiž
vše, co mělo nějakou hodnotu, muselo být vědecké, včetně politické ideologie a jejích cílů. Krátce řečeno,
marxismus je vědou v politice a vědou o politice. Přitom ideál komunismu načrtnutý touto ideologií není
výsledkem vědeckého rozboru, jak tvrdil Marx a jeho následovníci, nýbrž důsledkem fantazie o naplnění
dějinného cíle v podobě společenského a politického systému, který je pozemským rájem. Avšak všechny
pokusy o vybudování ráje na zemi, které provází lidstvo téměř od počátku dějin, vždy vedly k despotismu.

• 75

Leszek Kołakowski: Hlavní proudech marxismu

• Téměř všechna proroctví, jak Marxova, tak pozdějších marxistů, se ukázala být proroctvími falešný-
mi, což však nikterak nenarušuje stav duchovní sebejistoty, v jakém žijí vyznavači marxismu, stejně
jako v případě všech očekávání známých z chiliastických náboženských hnutí. Tato sebejistota se totiž
neopírá o žádné věcné předpoklady, žádné domnívané historické zákonitosti, ale je založena výhradně
na psychologické potřebě jistoty.

• 75

Marx se mýlil v přesvědčení, že zrušení soukromého vlastnictví odstraní veškeré vykořisťování a nastolí
všeobecnou rovnost. Nepředvídal, že po zestátnění výrobních prostředků lze vykořisťování a ekonomickou
nadvládu nad pracujícími znásobit.

• 92

Marx sice veškerá náboženství odmítal považuje je za „opium lidstva“, ale vnímal svět v kategoriích ma-
jících blízkou souvislost s židovsko-křesťanským náhledem. Je to přece právě marxismus a ne jiná ideolo-
gie, kde se vyskytují takové koncepce jako osvobození lidstva (spasení), proletariát v roli jediného subjektu
schopného toto osvobození přinést (mesiáš), jediná společenská třída předurčená vybudovat dokonalý svět
budoucnosti (vyvolený národ), prokletý systém kapitalismu (stav hříchu a úpadku) a komunismus jako
řád všeobecného pozemského štěstí (ráj). Marx se ve svých popisech světa často uchyloval k biblickému po-
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jmosloví užívaje takových slov jako „víra“, „prorok“, „křížová výprava“, „hřích“, „hereze“ nebo „sekta“.
V jeho spisech se nachází množství odkazů na bibli a židovské náboženské texty.

• 97

Slabostí marxismu je jeho rozbor politických, právních a sociologických otázek, které jsou marxismem ozna-
čovány jako „nadstavba“. Nadstavba je brána na lehkou váhu a odsouvána na vedlejší kolej, protože to, co
se opravdu počítá, je ekonomická základna. Marxismus si podle Meyera neklade nároky na to být vědou
o politice a státu, jurisprudencí či sociologií, protože všechny tyto obory přináší vědění, jež je marxismem
považováno za vedlejší nebo druhotné. Proto marxismus nemá například v oblasti státu nic konkrétního
a zajímavého, co by řekl. Podle něj stačí znát zákonitosti společenského vývoje, které se vyvozují z tříd-
ního rozvrstvení a třídního boje. Marxismus si přesto nárokuje být „vědeckou ideologií“, která v úplnosti
odhalila tajemství dějin, jež je ostatním „falešným ideologiím“ nepřístupné.

• 106

Podle Poppera jez vědeckého hlediska naprosto lhostejné, jak jsme dospěli k teorii. Klíčovou je namísto
toho otázka, jak byla tato teorie ověřena. Skutečný vědecký přístup tedy spočívá ve schopnosti nejprve
představit smělou badatelskou hypotézu, a teprve z ní pak odvozovat dané empiricky ověřitelné předpo-
klady. Základem vědeckého poznání je totiž hypotéza, která odvážně hledá vlastní falsifikaci. Marxismus
pak v důsledku takového stanoviska nemůže být pokládán za vědu, protože rázně odmítá možnost falsi-
fikace svých tvrzení, namísto toho vyžaduje jenom potvrzování jejich pravdivosti. Nejen to, tvrdí o sobě,
že je jedinou opravdovou vědeckou ideologií, a přitom sousloví „vědecká ideologie“ je samo o sobě proti-
mluvem. Kromě toho marxismus tím, že používá zastaralou indukční metodu namísto modernější metody
hypoteticko-deduktivní, nedokáže dospět ke skutečně novátorským výsledkům. Popper tedy pokládal mar-
xismus buď za směs vědy a proroctví, nebo za pavědu, anebo také za ničím neopodstatněné všeználkovství.

• 109

Popper (…) velmi ostře kritizoval ideu holistického společenského plánování, protože je založena na ne-
uskutečnitelném předpokladu centralizace veškerého poznání a obyčejně vede jedině k více či méně krajní
centralizaci politické moci, jež ohrožuje svobodu člověka. Program holistického politického či ekonomic-
kého plánování se brzy zvrtává v program diktátorské vlády, která svoji moc ospravedlňuje tvrzením, že
disponuje zvláštními poznatky o mechanismech fungování státu.

• 111

Zatímco Marx chtěl uskutečnit revoluční změny zdola, tj. nejprve předpokládal výměnu držitele výrobních
prostředků, potom změnu společenských výrobních vztahů, následně změnu politického řádu a v posledku
názorovou a ideologickou proměnu lidí, Lenin hlásal nutnost začít revoluční proces shora, protože pro něj je
nejdůležitější uchvátit politickou moc, potom vnutit společnosti ideologické přesvědčení, a teprve na samém
konci vyřešit společenské a výrobní otázky.

• 113

Český filosof a politický myslitel Rio Preisner (1925–2007) patřil k vůbec nejostřejším kritikům marxismu.
Nepohrával si s žádnými nuancemi, protože se domníval, že Marxovo učení nezasluhuje jakoukoli shoví-
vavost. Musí být nekompromisně odsouzeno, jelikož představuje největší hrozbu pro západní civilizaci,
která je postavena na židovsko-křesťanských základech, s nimiž se jako hluboce věřící katolík silně zto-
tožňoval. Marxovo nihilistické učení se stalo základem programově ateistických komunistických režimů,
které jsou nepřátelské vůči svobodě, nemají respekt k základním právům člověka, opírají se o násilí a vnu-
cují společnostem státní ideologii, přičemž si dokázaly podřídit značnou část světa.

• 117

Nelze tvrdit, že totalitní socialistické státy zneužily nebo zradily marxismus. Naopak, jsou jeho logickým
vyústěním, poněvadž podstatou marxismu je jeho totalitní substrát.

• 117

Marxistická ideologie v žádném případě není vystavěna na vědeckých základech. Svoji údajnou vědeckost
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prohlašuje apriorně a naprosto neodůvodněně. Jedná se o projev naivní nekritičnosti, velikášství a krom-
obyčejného cynismu. Jestliže je ideologie vědecká, pak vůdci komunistického hnutí, rozumí se samo sebou,
že rovněž vědeckého, musí být výjimečnými jedinci. Proto jsou ukazováni jako géniové a veškeré jejich
kroky či rozhodnutí jsou taktéž vždy geniálními. Tento rituál je směšný a žalostný.

• 117

Marxismus má trochu pravdy ve způsobu, jakým rozebírá kapitalistickou společnost a stát. Poukazuje totiž
na třídní rozdělení, ekonomické vykořisťování a sociální nerovnosti, n. vystihuje podstatné vady kapi-
talismu. Na druhou stranu však nedoceňuje demokracii a bagatelizuje demokratické prostředky, pomocí
kterých lze s nespravedlností bojovat. Namísto toho usiluje za pomoci nejasné dialektiky představovat dik-
taturu proletariátu jako nejvyšší stádium demokracie. Ve skutečnosti se ovšem jedná o nejvyšší stádium to-
talitarismu. Marxistickým lékem na nepravosti kapitalismu není nějaká nová forma demokracie, ale repre-
sivní totalitní režim. Český filosof [Rio Preisner] to obrazně vyjádřil takto: „Marxismus vyhání ďábla ze
státu jen proto, aby se do něho mohlo nastěhovat sedm nových.“.

• 127

[Italský politolog Giovanni] Sartori silně zpochybňoval marxismem šířený program komunistického režimu
ve smyslu „lidové demokracie“, případně „proletářské demokracie“. Marx se přesto neodvážil demokracii
úplně odmítnout, protože si byl vědom rizika takového kroku. Důvodem je skutečnost, že demokracie se
již od antiky těší pozitivním významovým konotacím. Proto hledal (…) „jinou demokracii“, demokracii
alternativní. Marxismus se tak stal jedním ze směrů v. demokracie s přívlastky. „Lidová demokracie“
nebo „proletářská demokracie“ mohou být postaveny na roveň „vyšší demokracii“, „skutečné demokracii“,
„organické demokracii“, „řízené demokracii“ nebo „národní demokracii“. Všechny tyto „jiné“ demokracie
nemají podle Sartoriho s demokracií v pravém slova smyslu nic společného. Jsou to maskující se diktatury,
které se stydí za svoji pravou tvář. Demokracie buď je, nebo není. „Jiná demokracie“ neexistuje.

• 128

(…) Sousloví „lidová demokracie“ je logickou chybou známou jako idem per idem, tj. kdy je určitý pojem
definován jím samým. Demokracie sama o sobě totiž znamená vládu lidu. „Lidová demokracie“ se tudíž
stává lidovou vládou lidu. Jako kdyby mohla existovat nelidová vláda lidu. Marxistické stanovisko je tedy
absurdní z hlediska základní logiky.

• 129

Giovanni Sartori

• Lenin sestoupil s Marxovou nebeskou obcí na zem, ta se zde však proměnila v peklo.

• 131

Marxismus měl jako každý jiný směr politického myšlení mnoho přesvědčených zastánců, ale také pádných
odpůrců. To je zcela přirozené. Avšak zájem o marxismus byl a stále ještě je zcela mimořádný. Vyvolává ne-
srovnatelně větší vášně než jakékoliv jiné učení, možná s výjimkou liberalismu. Údiv není namístě, uvědo-
míme-li si, jak převelice marxismus ovlivnil reálnou politiku. Marxismus nejen že politiku ovlivňoval, ale
přímo utvářel politický život řady mnohamilionových společností a zanechal neobyčejně hluboké stopy
v osudech lidstva. Není nejmenších pochyb o tom, že marxismus v praxi vedl k hospodářsky nevýkon-
ným a politicky silně utlačovatelským systémům. Mnoho přívrženců marxismu tvrdilo, že je to důsledek
toho, že narážel na nepoddajnou skutečnost. Všechny potíže však nakonec budou překonány a nastane
doba všeobecného štěstí. Byli ovšem i tací, kteří říkali, že marxistické učení je samo o sobě bezvadné, ideál-
ní a případné problémy pramení z jeho špatného praktického uplatňování. Stačí, když si uvědomíme, jak
často vedlo praktické fiasko marxismu nikoliv k jeho odmítnutí, nýbrž k jeho další idealizaci! Marxismus
tedy vzbuzoval pochopitelný zájem, především z politických důvodů. Současně se však vystavoval riziku
obzvláště silného útoku z filosofických pozic, který pak skutečně nastal, a to proto, že byl přesvědčen o vlast-
ní neomylnosti v posuzování společenských jevů a procesů a pasoval se do pozice jediné správné společen-
ské vědy.

Marxismus chtěl být přísně empirický a racionální, ve skutečnosti však takovým nebyl a ani být nemohl.
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Příčinou byla jeho podstata daná spojením filosofie s ideologií a politikou. Skvěle to vyjádřil sám Marx v je-
denácté Tezi o Feuerbachu: „Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit.“. Hlavní pohnutkou
marxismu je svět měnit, ne poznávat. Filosofie se v marxismu proto stává jedině přípravou pro vyjadřování
politické ideologie a směrnicí revoluční činnosti. Marx se v tomto hluboce mýlil. Úkolem filosofuje vysvět-
lovat svět a ne jej měnit. Když se filosof stane politikem a začíná měnit svět, nastává velmi nebezpečná situ-
ace, protože program proměny světa se nepostřehnutelně promění v program jeho dobytí, na což pronikavě
upozorňoval (…) Albert Camus.

Rozum je v marxismu, který se jakožto filosofie v mnoha svých rozborech dovolává opravdové kritické
metody, jistě přítomen. Tato filosofie ovšem nabízí vysvětlení, která jsou krajně sporná. Kritická metoda totiž
negarantuje prozkoumání a poznání veškerých skutečných jevů a dějů. Marxismus je politickou ideologií, ve
které kritická metoda bezezbytku ustoupila utopickému mesianismu. Rozum se proměnil ve vášeň. A vášeň,
jak říkával Napoleon Bonaparte, je deliriem rozumu, tedy stavem, ve kterém je rozum naprosto nepřirozený
a nepoužitelný.
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