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Predmluva

Predkládáme-Ii ctenári poct názvem Základy politiky výbor z prací
Antonia Gramsciho, po·kládáme za nezbytné pozastavit se v úvodu
u nekterých hledisek týkajících se metody výberu.

Celkový obraz Gramsciho politického myšlení nelze vytvorit jen
z del, která po sobe zanechal. Palmiro TogliattiL zduraznil, že
"Gramsci byl nejen politickým teoretikem, ale predevším praktickým
politikem, bojovníkem", Proto pouze analýza jeho cinu jako pešáka
o vudce delnického hnutí muže plne osvetlit úvahy a studie v oblosti
politiky, které psal v dobe pred svým zatcením a po nem o kter5
rovnež byly ciny svého druhu. Nebylo by tedy nic scestnejšího než
úsilí vytežit z clánku, poznámek ·0 Gramsciho korespondence soubor
mechanicky použitelných receptu v podobe teoretické nebo praktické
prírucky pro politickou cinnost,

Pred podobným stanoviskem nás ostatne varuje sám Gramsci.
Když se zminuje o základních složkách studia politických ved, jeho
první zjištení zní: "Práve jedna z prvních cástí by mela být venována
,kolektivní vuli'" a formuluje otázku takto: "Kdy se dá mluvit
o existenci podmínek, za nichž je možné podnecovat a rozvíjet ko
lektivní vuli v národe a lidu?" "Musí tu být zrejme histo·rický (eko
nomický) rozbor spolecenské struktury dané zeme a ,dramatické'
zpodobení po.kusu pOdnikanÝch v prubehu jednotlivých staletí, které
mely podnítit tuto vuli jakož i ·duvody predcházejících nezdmu."2

1 Palmiro Togliatti, leninismus v myšlenkáeh a cinech A. Gramsciho (Po
známky), ve svazku Gtomsciovské studie (Studi gromscioni), ~ím 1959, str. 15.

'p,ntonioOran\sch .P.aznámkY9Mqchiavellim, a politice a o moderním sl<íte
(Note sul MochiovellJ, sullo pólitico e sullo Stoto moderno -(Zkratko Moch.),
str. 6-7..
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I ""'ií'i#!)jjiff,ifiJi(r(i!Jif'!'f"'z,-Z této pasáže i~~_~~~;~"'~' z cetných jiných míst
lffi#fJP;;ffj!J!i!!..~?!::f~--·~;· ne o v dusledné souvislosti s celkovým
'~-'--~~'----rffaTxrstlckým zamerením jeha idejí nemuže být politiko abstraktní,

normativní vedou; to muže cerp·at svou vedeckou podobu výhradne
z presného o zasveceného histc·rickéhoa spalecenskoekonomickéha

paznání, jehaž vudcí linií je trídní baj, z kaexistence dejin o vedy.
Nakonec se histaricky nemení pouze ekonamické o spa,lecenské

podmínky, a tudíž vztahy mezi trídami, s presunem výrabnich vztahu
nevznikají jen nové trídy, nýbrž - caž je ješte duležitejší _ pra
menuje se sama lidská padstata, Odtud je tedy treba vycházet,
chceme-Ii zaujmout r,adikálne kritický postaj vuci každému pokusu
libovolne odvozovat "normy" jednání v politice, Gromscik tomu

pomamenává: "Základní novum, které vnesla filosofie praxe (mar
xismus) do politických o historických ved spocívá v dukazu, že ne
existuje abstraktní "lidská podstaro", jednou stanovená -O nemenná
(pojetí, které jiste korení v náboženském o tramcendentním myšlení);
lidská padstata je sauborem historicky urcených spolecenských vzta
hu, o je tedy 'v urCitých mezích o s využitím filologických ,o kritic
kých metad historicky zjistitelným faktem. Pnlitické vedy proto musí
být pojímány ve svém konkrétním obsahu (o ve své lagické formu
laci) jako rozvíjející se organismus,"!

Toto hledisko neplatí pouze pro rozvoj politkkých ved za dané
historické situace, nýbrž i pro výklad o správné hodnocení del poli
tických teoretiku v minulosti. Mnoho Gramsciho poznámek je veno
váno Niccolovi Machiavellimu. Opr,avdová veliko,st Machiavelliho,
právem považovaného za zakladatele moderních politických ved, ne
spocívá oni tak v tom, že svým Vladarem vybudo,val politiku ja.ko
vedu autonomní vuci náboženství o tradicní morálce, ja,ko ve skuc
tecnosti, že dovedl v "dramatické" syntéze shrnout reálné požadavky
italské spolecnosti v daném okamžiku (velká krize regio·nálních státu
no pocátku šestnáctého sto.letí), jimiž se melo vyrovnat s probíha
jícími zmenami v jiných evropských zemích a vyhnout se tok chmur-

, Moch •• str. 8-9.
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ným výhledum dekadence a prímému cizímu podrobení. "Vladar",
kterého ve svých predstavách hýckal, mel pros,adít nové usporádónl
spo,l,ecnosti v. Itálii a zmenit ji po zpusobu Francie a Spa,nelska té
doby v "novéknížectvíH nebo, jak se zacalo ríkat pozdeji, v ná
rodní stát.

Jiné jsou problémy, které cekají v Itálii na vyrešení v dobe, kdy
píše o jedná Gramsci. V této ,dobe "moderní vl,adar, vladar mýtus,
nemuže být skutecnou os,obau, knnkrétním jednotlivcem; muže jím
být pouze o,rganismus, komplexní složka spolecnosti, v níž se již
pocíná ko,nkretizavat ko,lektivní vule, uznólJlaná a cástecne proverená
va·kci. Tento organismus je dán již dejinným vývojem a je to po
litická str-ona - první bunko, kde se sbírají zárodky kolektivní vule,
které mojí tendenci stát se uniyerzálními 'o totálními."!

Je to proto politická strana, z níž je treba vychózel o k níž je
nutno se neustále obracet, jestliže chceme správne n,acrtnout obrysy
poHtických ved odpovídajících základnímu rozporu moderní spolec
nosti, rozporu mezi buržo,azií a praletariátem, boji, který tyto trídy
vedou, první na svou záchranu o druhá za ·dobytí moci. Nebude
proto žádným prekvapením, že ilustraci techto predpokladu, politické
strane delnické trídy, jejím problémum, jejímu vnitrnímu životu,
jakož i její taktice o strategii, je venováno velká cást Gramsciho
poznámek, shromáždených v tomto prehledném výberu.

I v tomto ohledu je vša'k nezbytné pripojit nekolik úvah omezu
jícího rázu, abychom se vyvarovali taho, že se budou Gramsciho

postrehy brát joako neco pl·atného jedno,u provždy, nebo alespon
potud, pokud jde o proletárskou stranu v boji za dobytí maci.
Palmiro Togliotti k tomu dodává, že "nekteré z nejzajímavejších
cástí rozptýlených poznámek sebraných pod názvem Minulost a prí
tomnosl (Passoto e Presente) nesporne musíme považovat za vý.
slovné rozpracování principu strategie, taktiky a organizace strany
delnické trídy, hlásaných Gramscim dlouhá léto od roku 1922
o pozdeji, kdy bojuje proti tendencím extremistického sektárství,

, Moch., str. 5.
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které tehdy ve vedení strany v Itálii prevožo'l'OIy. Ta'kové jsou úvahy
o pomeru mezi živelností o uvedomelým vedením; o o'rganickém
centralismu, o demokratickém centralismu a kázni; o vztazích mezi

rizením, org,anizováním a prikazováním; o vztazích mezi vojenskými
a po,Jitickými vedami atd.Hl Tudíž ,ani we nejde o všeobecné úvahy,
hýbrž o kritické a sebekritické zkoumání historické skutecnosti del

nického hnutí a kon,krétních problému v jedné fázi vývoje.
Ve sveHe predchozích zjištení musí být cetba úryvku Gramsciho

del sebraných do jedno,ho sv,azku nutne cetbou historicko-kritickou.

Úv,ahy, poznámky a clánky Gmmsciho je z'apotrebí tedy prijímat
jako ,aspekty nebo okamži,ky ideové a politické bitvy, kterou svádel
pred svým zatcením ,a v níž pokracoval ve vezení; jen tok mužeme
poznat podstatné složky trídního boje v Itálii a zvýšit úcinnost a ope
rativnost ,nezbytného nástroje tohoto boje - ,komunistické strany,
revo,/ucní strany delnické trídy.

Strany nevznikají o nevyvíjejí se umele, z vule jednoho cloveka
nebo skupiny lidí. Jsou, Jak ríká Gr-omsci, výr-ozem - "nomenHatu,
rou" - tríd; presto však strany mohou vyjadrovat (ja,k se v dejinách
stává) i ruzné odstiny o pozice téže trídy, ale jejich koreny je
treba spíše než v detailech politických dejin národa hledat ve
spolecenské skutecnosti urcité spolecnosti v daném okamžiku její
historie.

Odtud je treba vycházet, o proto není ,náhodné, že n,áš výbor a,tví
ráme clánkem Tovární delník, který bylotišten v týdeníku Nový rád
(L'Ordine Nuovo)2 21, Února 1920. (Viz str. 27-30 této publikace.
Pozn. red.)

K,apitalisté a del,níci tvorí dve záklodní trídy moderní buržoazní
spo,lecnosti. Tyto dve trídy jsouantago'nistické - zájmy jedné odpo
rují zájmum druhé; zisk z kapitálu je dán vykoristováním proleta
riátu. Uvn,jtr techto výrobních vztahu není možná žádná dohoda;

, P. Toglialti, I. c., str. 16.
'L'Ordine Nuovo (týdeník) byl založen skupinou mladých turínských socie

listu, vycházel od 1. kvetna 1919 do 24. prosince 1920. Od 1. ledna 1921 se stal
deníkem a od 21. téhož mesíce vycházel jako orgán Italské komunistické strany,
jež byla založena téhož dne v Livornu.
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sám odborárský boj muže vést nanejvýš k výkyvum ve zpusobu
rozdelování duchodu, muže dokáz,at, že stupen vykoristování se
zmenší, muže dodat proletárove existenci více jistoty - dále však

jít nemuže. Od o,k,amžiku,kdy si delnická trído uvedomí tuto skutec
nost - a tuto skutecnost podrobne a pron~kave a'na,lyzoval Karel
Marx -, od tohoto okamžiku se rýsují podmínky pro vznik auto
nomních sooi'alistických a komunistických stra'n delnické trídy, které
si kladou za cíl svržení moci kapitalistu a vybudování nové, socia

listické spo,lec,nosti, z,aložené na kv,a,litativneodlišných výrobních
vztazích.

Uvnitr této obecné problematiky, pl,atné pro celou dejinnou fázi

a pro všechny k'apita,listické zeme, se však rýsují prece jen cetné
národní zvláštnosti, spojené s radou histori'ckých procesu, at už
v rovi'ne výrobních sil, ci v rov,ine výrobních pomeru, nebo nakoneo
i tom, kde jde o komplexní ,a menlivou skutecnost institucí a ,kultury.
V celkovém obraze trídního boje, ta'k podstatného pro nový svet

a jeho budoucí podobu, vystupují fO'vnež i složky mezinárodní po
vahy, casto dosti významné. Jiné jsou možnosti a cesty rozvoje del
nického hnutí ve svrchované zemi, ji'né v zemi koloniální nebo ne;ok
závislé; buržoazní skupiny jednoho nebo nekolika cizích státu mo"

hou prímo z,asahovat proti revo,lucnímu hnutí schopnému zlomit
vnitrní odpor buržo,azie nebo podporovat hnutí kontrarevolucní (jak
se to stalo napríklad ve Španelsku v r. 1936) atp.

Navíc ješte }ak vnitrní dynami.ka kapitolistických státu, tak i me
zinárodní situace jsou v neustálém pohybu, nekdy kapilárním. probí
hajícím postupne, jindy naopak neocekáv,aném a katastrofickém.
V urcitém stadiu svého vývoje se kapitalismus stává imperialismem;

po velké revolucní krizi, která byla nejdríve svedkem zrození- a po
tom upevnení prvního soci,alistického stótu, Sovetského svazu, se
mezinárodní pomer sil mezi delnickou trídou a kapitálem od Zó
kladu zmenil; velká hnutí koloniálních ,a polokoloniálních národu

po druhé svetové válce rovnež pretvorila celkový obraz trídního boje
ve svetovém merítku.

Se všemi temito i o.a,lšími vnitrními a mezinárodními faktory musí

revolucní poHtická strana delnické trídy pomat; pritom ovšem vždy



musí vycházet ze základního rozporu mezi buržoazií a delnickou
trídou. Specifické rysy, jichž tento rozpo-r nabývá u jednotlivých ná
rodu, vni,trní kolísání a o-bmenování výrobních a trídních vzt-ahu.
odraz mezinároonísituace. který je c-asto rozhodující. to vše musí
nuotne predstavo.vat hlarvníobjekt ,a'n,alýzy,kterou by mely pro,letár
ské a,V'antgardy neustále provádet. jestliže chtejí jít vpred 'a pod
neco'V'at masy v ,rámci pokud možno naprosto jasné q realistické
"prognózy" a "perspektivy"._ Predpoved ,a perspektiv'a ve vede o clo
veku nejsou myslitelné, jestliže nebereme v úvahu cinnost, kterou
podnikají v organizaci lidé, kterí se sdružili. "Je jisté", píše o tom
Gramsci, "že predvídat znamená jen dobre videt prítomnost a mi
nulost v pohybu; videt dobre znamená presne rozpoznávat základní
a trvalé složky procesu. Bylo by v~'a,kabsurdní myslit na ciste ,ob
jektivní' predvídání. Kdo pronáší predpovedi, má ve skutecnosti
,program', s nímž chce triumfovat a predpoved je práve soucástí
takového triumfu. To neznamená, že predpoved musí být vždy ii'ibo
volná a nahodilá nebo ciste tendencní. Dokonce se dá ríci, že jen
tou merou, v jaké je objektivní stránka predvídání spojera s ne
jakým programem, nabývá tato stránka objektivity, protože: 1. pouze
vášen zbystruje intelekt a prispívá k pronikavejší intuici; 2. skutecnost

je výsledkem uplatnení lidské vule na pospolitost vecí (vule strojnika
na stroj); prehlížet všechny volní složky nebo po-cítat pouze se
zásahem vule ji-ných osob jako objektivní složkou obecné hry zna

mená deformování skutecnosti. Pouze ten, ,kdo chce, identifikuje
složky nezbytné pro reoliz-acisvé vule."l

V tomto úryvku - stejne ja-ko v celém díle Gramsciho _ je zrejmá
jeho po-Iemika proti mechanistickým výkladum marxismu, které po
dlouhou -dohu prevládaly v Itálii i mimo ni, a proti nimž svého
casu bOjoV'al i Lenin. Doko-nce je to jeden z nejpodstatnejších styc
ných bodu mezi Gramscim a Leninem, které velmi durazne pod
trhova.J Palmiro Togliatti, když vystupov·al proti tendenci ani ne tak

revizionistické. jako spíše naciona-Iistické (nebo. ,alespon odporující

1 Viz clánek Pfed_ídání a perspekttí_a, str. 67-70 této knihy.
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histo'rické kon-krétnosti pro-Ietárského internacio.n-a!.i,~mu),,která mela
vymazat leninismus z myšlení a jednání Gromscino.

"Lenin," poznamenává Togliatti, "vrací marxismu jeho tvo.fivou
povahu, osvobozujeho od pedantérie materialistických. ekonomistic
kých ,a pozitivistických výkladu ucení Karl-a Marxe, ciní ta-k z mar
xismu to, cím má být - návod k revolucnímu jednání." Na jiném
míste Togli-atti píše: "Je tedy so-ucóstí velkého leninského politického
myšlenkového proudu jednak n'a-Iéhavá polemika Gromsciho proti
ekonomismu a ekonomistickým výkladum marxismu. jednoOkjeho kom
plexní zkoumání. které dává vytryskno,ut po-litickým revo,lucním per
spektivám z rozboru hospodárské základny 00 jejích vzájemných
vztahu k ideové. spolecenské a politické nadstavbe."l

Podstatn-ou -a neodmyslitelnou složku predstavuje pN tomto "kom
plexním zkoumání" práve "uplatnení lidské vule na pospolitosti vecí",
vule, která v moderní spo-Iecnosti nepusobí náhodne, chaoticky,
nýbrž se vyhr-anuje 'a usta'luje v onech osobitých seskupeních lidí.
jimiž jso,u politické -str-any. Budeme-Ii mít ke ctení Gramsciho
správný klíc, tj. budeme-Ii spojovat jeho teoretické vývody s tím,
co v celém svém živo,te delal od okamžiku, kdy Josne pochopil trídní
skutecnost a trídní vztahy v Itálii, vrátíme se k otázce revolucní
stra.ny proletariátu, ke komunistické strane. A znovu se dotýkáme
jednoho z uzlových bodu spojujících myšlenkový svet Gramsciho
s Leninem. Neni nako-nec duvoo'u k pochybám, že každé objektivní
zhodnocení Leninova prínosu v moderních politických vedách nejen
nemuže prehlédno-ut jeho pojetí stroOny.nýbrž musí n-a tuto stránku
jeho myšlenko,vého odkazu a jeho cinnosti jako bojovníka a ,vudce
soustredit co nejši rší pozornost.

V tomto smeru najdeme u Gr,amsciho nekteré výroky, které stojí
za to. aby byly uvedeny a komentovány práve pro teoretický vý
znam, který se prisuzuje revolucní praxi a funkci strany, jak byla
presne vymezenoOLeninem. "Dá se tvrdit," cteme v díle Historický
materialismus a filosofie Benedetta Croceho,2 "že teoretické ,pro-

1 Gramsciovské st.ud[e, I. c., str. 25.
2 Antonio Gramsci, Hi~torickv materialismus a filosofie Benedelta Croceho

(zkráceno H. m.l, str. 32.
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pmcování a rooMza-ce hegemonie, j,alk to ucinil "jic (lenin), bylo
zároven velkou ,metafyzickou' událostí." A dále v téže knize:! "Teo

retická a pmktická zásada hegemon-ie má rovnež gno,seo,logický
dosah, o proto v této oblasti je treba hledat nejvetší teo,retický
prínos "jice k filosofii praxe. "jic významne posu,nul vpred filosofii
jako ta-kovo-u tím, že posunul kupredu po-liti-ckou doktrínu a praxi.
Realizace hegemonního oparátu, protože tvorí nový ideologický
terén, predurcuje reformu vedomí a metodu poznání, je fa-ktem po
znání, filosoficko-u skut-ecností." Zde dos-ahuje Gromsciho Jazyk mi
morádné hutnosti, -avšak smysl jeho vývodu je Jasný. Proletárskou
revo.lucí o uskutecnením hegemonie delnické trídy, kterou umožnilo

cinnost strany, se nejen mení výrobní vztahy a tudíž praktické
po.dmínky existence lidí, ale promenuje se i jejich zpusob myšlení.
"Real-izace nového hegemonního aparátu" (cili nové pro-Ietárské
mod) urcuje nové pojetí sveta - a tím, že pretvárí skutecnost vý
robních vztahu, pretvárí i postoj skutecností vcel-ku o posunuje,
absolutne vzato, lidské poznání vpred. Marxistická jednot.a te-orie
a cinu (praxe) tak dostává hlubo-ký smysl v plné shode s Marxovým
ucením, tok casto deformovoným nebo nesprávne cháp.aným: pro
revolucní akci je nutná nejen teorie, jak se obvykle ríká, nýbrž
i revolucní -a,kce leckdy pozmenuje i teorii, cili zpusob myšlení lidí.

Jestliže je nekdy, Ja-k jsme videli, klícem k tomuto procesu "vy
tvorení no,vého hegemonního aparátu", to znamená no-vé soustavy
trídních -a mocenských pomeru, ·a jestJ.iže toto tv-orení predpokládá

existenci revolucní strany, pak založit stranu tohoto typu, zajistit její
vývoj, kro,k z.a kro·kem odstranovat nedostatky -a chyby znamená usi
lov-ato radikální premenu skutecnmti, a to nejen hospodárskou
o spolecenskou, -ale i intelektuální -o morální.

Tato morální a i,ntelektuální reforma je do-konce jedním z pod
statných bodu v cinnosti revolucní politické strany, "moderního Vla
dare". "Duležitou cást úsilí moder,ního Vladare," píše Gramsci,2

'H. m., str. 39.
2 Moch., str. 8.

12

-./
-$

-j

"bude nutno venovat otázce morální a intelektuální -reformy •.• Mo

d~rní Vladar nutne musí být hl-asatelem (] orga-nizátorem morální
a intelektuální reformy, což potom znamená povinnost pripravovat
pudu pro dam vývoj ko.lektivní národní vule lidu zamerené k do
vršení vyšší o celistvé formy modemí pospolitosti." Avšok: "Mužeme
dospet," pokracuje Gr-amsci, "ke kulturní reforme, a tedy k obc-on
skému povz_nesení utlacených vrstev spolecnosti bez predchozí hos
podárs-ké reformy a bez presunu ve spolecenském postavení a hos
podárs-kém zamerení? Prot-o musí být morální a intelektuální re
fo.rmo nezbytne vázán,a na program hospodárských reforem; do
konce práve program hospodárských reforem predstavuje konkrétl')í
zpusob, jímž se jakákoli morální o intelektuální reformo projevuje."

Podobné pasáže i obdobná místa z-obírající znacnou cást teoretic
kých úvah v Sešitech z vezení jsou u Gramsciho "koncentro'V'Oným"
výrazem dukl-adného zvládn-utí marxist-ické metody o zároven jejího
osobitého. puvodního ifOzprocování. Zretelne z n-ich totiž v protikladu
ke všem prízemním ekono.mistickým tendencím vystupuje názo-r, že
konecným. cílem sóei~aHstické -revo,luce Je. prerodvevedomllídí
o obohacení osobnosti kq.ždého cloveko. V protikladu ke všem mlha
vým intele,ktuálním -o fila'ntropickým stonoviskum z nich vystupuje
kritické uvedomení toho, že prerod ve vedomí lidí probíhá pres
zvraty' ve výrobních vztozích; nokonec z nich vystupuje v pIVní
rade stra-n-a se svou nez-amenitelno-u fun-kcí ucitele, pruvodce
a ohnisk,anovátorské avantgardy, se svou !Schopností stát se, jak
o tom bude rec n,a jiném míste, "kolektivním intelektuálem", orgo
niz,ocním strediskem pri prosazování pož-odav-ku, -které v dejinách
prináší vývoj výrobních sil 'a jež jsou konkrétne ztelesneny v del
n,ické tríde a v jejích 'spojeneckých svazcích.

O strane 'o zákl-a,dních rysech jejího organizovaného života se
Gramsci rozepi-suje velmi obsáhle. T·oké v tomto prípade je ,nutno
podívat se ,",o reálnou situ,oci, která dal,a podnet ,k jeho studiím,
chceme-Ii si správne vykládat jak pozornost,ktero.u Gramsci ven-u}e
strani-ckým problémum, ta,k i specifické stránky, jimž bylo tato
pozornost veno·vána. Nyní je práve co,s pripomenout, že Sešity

z vezení 'o jejich obsah byly Gramscim redigovány po tragických
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zkušenostech, kdy zažil porážku a rozehnání italských proletárských
orgon-izad fašisty (prestože soci~listický vliv bourlive pronika-' do
vedomí Hdí a bojeschopnost delnické trídy 'a lidových mas krátce
po válce by~a znocne vyso-ká), nehlede na težkou krizi, která
zasáhla italský stát a jeho tradicní usporádání.

Gramsci ve slavném spise z -roku 1920 predpovídá eventualitu
tohoto druhu: nNynejší fáze trídního boje v Itálii je fází, která

predchází bud dobytí moci revolucním proletariátem s následujícím
prechodem k novému zpusobu výroby a rozdelování, který umožnuje
zvýšit produktivitu, nebo strašné reakci trídy vlastníku a vládnoucí

k'osty. Žádný druh násilí ,kujoarmení prumyslového o zemedels'kého
proletariátu pro otrockou práci nezustane nevyužit - vynasnaží se

nelítostne rozdrtit politické organizace delnické trídy (socialistickou
stranu) a vclenit hospodárské organizace (odbory a družstva) do

soustrojí buržoazního státu."l .
V dramatické krizi it-a-lské spolecnosti, jejíž možné alternativy

Gromsci ne-obycejne jasne proovído-I, by jedine koo-rdinacea sou
stredení delnidých a rolnických sil dávalo možnost nejen se ubránit
ofenzíve reakcních sil, jež nabývala podoby fašismu, nýbrž i zrušit
staré výrobní vztahy a vést Itálii cestou socialismu. "Socialistická

-strano," dodává Gramsci, "složená z jedné cásti z trídy proletáru,
která se nenech-aI-a pokorit 'a zubožit fyzickým o duchovním útla
kem ka<pibaHstického systému. a dokáza,la -uchránit si vlastní své

bytnost a pod'netného, -uvedomelého a ukázneného ducha, by
v sobe meIo ztelesnovo,t revolucní bdelost ce-Ié vykoristované trídy.
Její úko-I 1!kví v _tom, aby na sebe so-ustredov'ola pozornost mas
a aby -do-sáhla toho, že její smernice se st'onou smernicemi mas,
jejich vodítkem -o jejich mozkem."

Ita-Iská socialistická strano, která se zoca-I-o s-eskupovot a rýsovat
v období mezi -koncem devatenáctého sto-letí 00 léty po první svetové

válce, však byla na hony vzdálena to,ho, aby budovala podobný

1 Jedná se o zprávu predloženou Národní mllánské rade socialistické strany
zástupci SOcialistické sekce a Turínskou provincní federací. Byla oti_tena v Novém ráde 8. kvetna 1920.
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nezbytný nástroj revo-Iuce. Naopa,k, všechny hlavní socialistické

proudy, s výjimkou skupiny Nový rád. se bud otevrene projevily
ja.ko reformistické, nebo s'krývaly své oportunis1!ické nitro za silác

kými, nic neríkoajícími slovy. Ve skutecnosti nebyly schopny prístupne
vyložit problém, ja,k privést italskou spolecnost '1'1'0 cestu socialismu.
Ostatne to nebylo prizl'1acné jen pro Itálii - s výjimkou ruské bo-I
ševické strany témer celé mezinárodní delnické hnoutí ukázo.lo vosu

dových letech pred první svetovou válkou apo ní stejnou ne
schopnost. Z toho se pa-k po zkušenostech, které nutne musíme

považovat za tragické pro masy, které bojovaly a doufaly celá
desetiletí, zrodily komunistické strany, v nichž se shromáždila avant

garda delnického hnutí; z toho se pak zrodila po ha,chu Druhé
internacionály Tretí internacionála.

Má-Ii toto tvrzení vystihovat faktickou situaci spolecnou delnic
kému hnutí v ruzných zemích, .kdy se snožíme pochopit stále hlou
beji jednotlivé okolnosti trídního boje v Itálii, a tudíž i sám zpu
sob, jak se seskupily síly proletárské avantgardy v lednu 1921
a vytvorily Italskou komunistickou stra-nu, pak je treba - v sou
ladu s ma-rxistickou metodou a 'pouceni Gramscim - blíže Ise po
díva-t no dejinný vývoj ita,lské spo-Iecnosti a no(]uzlové spolecenské
o hospo-dárské, institucionální a kulturní problémy, které z neho vy
plývaly. Tento specifický rozbo-r je nepostrado(]te-Iný, chceme-Ii si
uvedomit závažnost a hloubku poválecné krize v Itáli'ia její vy
ústení, k nemuž pak -došlo. Toko-vý ro·zbor zase nutne musí z-acínat

-komplexním po,hledem na vznik jednotného italského státu, pres
riscorgimen10, pres po,liHku provádeno'u vládnoucí buržomií, musí
videt liknavý, zpomalený vývoj hospodárství v zemi, hluboké strukturní
rozpory a zvláštní povahu italského imperialismu.

Není to tedy náhoda, že krome clónku z doby poválecné krize.
které samy byly prostredky revolucní cinno-sti a propagandy _
a v pozdejších poznámkách z vezení - venoval Gromsci tomuto

-klubku problému dva své velmi závažné spisy, o(]to Teze k situaci
v Itólii a k úkolum IKS. které byly vypracovány pod jeho rízením
pro III. sjezd strany (Lyon, leden 1926) a esej Ne'které námety
k otázce Jihu (Otázka Jihu). který bohužel zustal nedokoncen.
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V tezích k Iyo'n'skému sjezdu, jak rekl Palmiro Togliatti. "poprv.á
se strana Htalské delnické trídy neomezuje na všeobecná zá~adní

prohlášení a na bezpro'strední polemiku s vládnoucí trídou a s vlá
dou, a,le chladnokrevne pristupuje k historickému a prísne vedec

kému rozboru spolecenské struktury zeme a vývoje delnického
hnuti, provádí presnou analýzu kapitalistického režimu v Itálii. jeho
organiokých slabin, politiokých dus,!,edku teohto sl,abin v Itál,ii, j<akož
i celé reakcní politiky italské buržoazie. Do tohoto rámce zasazuje
fašismus, který zde dostává presnou definici, nacež prechází ke
stejne prísné analýze toho, jaké trídní a politické síly unáší objektivní
situace k socialistické premene spolecnosti a jaké spojence delnická
trída nailézá ve svém boji proti kap,jt'aHsmu."

Podobná témata se znovu objevují v hlubším pohledu v eseji

o Otázce Jihu, kde je problém hegemo.ni·e proletariátu v Itálii úzce
spojol\fán s trídním spojenectvím, zejméncí s ro,lnickými ma'sami.
Práve zde cteme nekteré formul,aoe mimorádne j<asne ukazující funkci
delnické trídy a její úkoly pri dobytí moci. "Proletariát," píše
Gramsci, "má-Ii vládn·out ja,ko trída, musí se zbavit všech korpora
tivních prežitku, všech predsudku a pover syndikalismu. Co to zna
mená? Musíme prekonat nejen rozdíly existující mezi ruznými po
voláními, ale je zapotrebí, chceme-li dosáhnout duvery a sou
hl,asu ro,lníku a nekterých po,loproletárských katego'rií ve mestech,
prekonat nekteré predsudky a potlacit ji·stá sobecká ,hlediska, která
mohou pretrvávat nebo pretrvávají v delnické tríde jako takové
i tehdy, ,když z j<ejího stredu zmizely zvláštnosti jednotlivých po
volání. Hutníci, truhlári, zedníci atd. musí nejen smýšlet jako pro
letár.i a prestat uvažOVlQt Jako hutníci, truhl6ri, zedníci atd., .nýbrž
musí postoupit 'o krok dále: musí smýšlet j,ako delníci, príslušnící
trídy, která má usmernov·at rolníky ai'ntelektuály, která muže zví
tezit a vybudovat sodalismus pouze tehdy, bude-Ii podporována
a následo'ván,a prevážnou vetšinou techto spolecenských vrstev. Ne
podarí-li se to, pwletariát se nestane vedoucí silou, ,a tyto vrstvy,
které v Itálii reprezentují vetšinu obyvatelstva, zustanou pod do
hledem buržoazie, ,a tak umož,ní státu odrazit a ,likvidov,at nápor
proletariátu."
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V této pasáži se v cisté podobe kl,ade stežejní otázka proletárské

strategie, otázka hegemonie ci vlastne schopnosti delnické trídy vy
tvorit si a udržet systém spojenectví s ostatními vrstvami obyvatelstva

proti buržoazní moci. Tato otázka vystupuje pod ruznými úhly v rade
zemí a v jednotlivých dejinných okamžicích; zustává však, a zopa

kujme ta, stežejní vzhledem k úspechu ci nezdaru revolucního boje

proletariótu. A zde znovu myšlenky Gramsciho navazují na le
ntna a na jeho konkrétní cinnost, nebot práve lenin ve spojenectví

s obrovskou masou chudých rolníku dokázal ustavit a upevnit ve

své vlasti sociolistickou moc. Ostotne otázky hegemonie, trídního

spojenectví, tesne souvisejí s otázkou funkce strany. Tyto otázky
vyvstávaji i z polemiky - v jistém smyslu "permanentní" - protí
živelnosti a sektárství, tedy typickým výrazum on-é deformace mar
xismu, která pod firmou revolucniho syndikalismu mela svého .,e;

významnejšího teoretika v evropském merítku v osobe Georqese
Sorela, a která se vša« v pr·axí projevOVlQ~av nejruznejších, casto
velmi složitých a pokrivených formách.

Gramsci se dlouhou dobu v teorii i praxi bil s levicáctvím ital

s,kých syndikalistu o .nekolikrát se ješte k tomu vrací v Sešitech
z vezení, prohlubuje svou analýzu a odhaluje buržo,azní ideologické
koreny podobného postoje. Ve chvíli. kdy psal Otáz!!u Jihu, zahá

jila již boj proti sektárství a levicáctví uvnitr mladých komunistic
kých stran na širší fronte Tretí internacionála a osobne ler.in
ve stati Detská nemoc ••Ievicáctví" v komunismu.

Již na prvních stránkách svého spisu Lenin zduraziíuje o·rganickou

spojitost mezi možnostmi existence strany, pevne organizované a ukáz
nené, a její schopností vykonávot vlastní hegemonii. V rozboru pod
mínek, no nichž j,e zoloženo kázen revolucní strany proletariátu,

uvádí lenin ja,ko první složky trídní uvedomení proletárské avontga.rdx
a její odda.nost revoluci. její neoblomnost, sebeobetavost a hrdinství
í její umení spojit se, sblížít a do jisté mf,ry splynout s nejširší masou
pracujicich, predevším proletárskou, také však s pracující masou
n!lproletárskou. K získání hegemonie je tedy nezbytná nejen kázen
a organizace. ale samo vytycení otázky hegemonie se zase prenáší
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na 'nutno-st jedno'IHosti 'o 'káz'ne ve strane, címž všechno dostává
rysy nikoli vnejší a formální, nýbrž operativní a tvurcí.

V jednom z doslovu ke svému spisu o levicáctví lenin polemizuje
s nekterými názory Italské komunistické strany, vedené tehdy Ama
deem Bordigou. Gramsciho boj proti Bordigovu sektárskému smeru
byl již rozebrán na nekolika místechl a je jisté, že spisy, jimiž se
zabýváme, Teze k lyomkému sjezdu a Otázka Jihu, jsou veskrz
prodchnuty duchem v€·lké id.eové {] tpO'litkké bi1:vy za znovuna-s'tole,ní
správné teoretické a praktické linie komunistické strany. Ponekud
obecneji se dá ríci - a budeme se to snažit v tomto výboru do
kumentovat - že otázka hegemon)e v úzké souvislosti s bojem
proti poraženeckému 090'r~unismu, ole i proti extrem,istickému sektór
ství zustá.••al,a ústredním bodem úvah (,a jednání) Gramsciho a dala
mu možnost prispet puvodním a podstatným prínosem k vývcji
marxismu-leninismu a politiky delnických stran.

Gramsci se znovu vrací ve složiteJším podání k tomu, co již
formulova,1 v úryvku z Otázky Jihu citovaném výše a píše poznámku
Rozbory situací (Analisi delle situazioni). O pomeru sil je zde re
ceno: "Tretí moment nadchází tehdy, když se dostavuje vedcmí, že
vlastní korporativní zájmy ve svém soucasném vývoji a v budoucnosti
prerostou okruh korporativnosti ryze hospodárské skupiny a mohou
a musí se stát zájmy dalších podrízených skupin. To je politicky
nejvyhranenejší fáze, znamenající výrazný prechod od základny do
sféry složitých nadstavbových vztahu, a zároven fáze, kdy dozrá
vající ideologie se stávají ,stranou', zacínají merit své síly a vstupují
dO' boje, až jediná z nich nebo alespon jedna jejich kombinace
zacne prevažovat, pros'azovat se ,a šírit se po spolece,n,s-kémoreétlu."2

V tomto úryvku z Gramsciho -se ješte jednou dostává do popredí
org,a'ni<:ké pcuto mezi ust-avením svébytné strany delnické trídy
a dozráváním pojmu hegemonie, jež je pak analyzcváno v samém

'Srov. P. Togliotti, Italská komunistická strana, I. c., str. 42-47, a zvlášte
dokumenty pod názvem FotmOvánj vedoucího skupiny Italské komunistické siJ'l:lIl"f

v letech 1923-24, kleré za redakce P. Togliattiho vydal Feltrinelliho vslov V rOC<1
1960 ve svých AnnaU; knižne vyšly V roce 11/63v Ríme.

~ Moch., str. M.

procesu své vnitrní nutnosti. Revolucní politická strana pro,letoriátu
vzniká o upevnuje se až tehdy, kdy delnická trída, ,která nabylo
!povedomí svébytn·o,sti, 'se zacíná projevovat jako ohnovující o pre
tvárející síla, jako rozhodující pružino procesu, který strhává s sebou
jj'né skupi,ny o spolecenské vrstvy. Sám vznik str-any tohota typu
cvlivnuje pf'mer sil príznive a ku prospechu revolucní trídy, nebot
stra-na se stává jedno,u stránkou ob;.ektivní reality, v níž probíhá
trídní boj. Za urcitých podmínek se dokonce "rozhodujícím prvkem
každé situace stává trv,ale org-anizovaná síla disponující dostatecnou
mocí, kterou lze posl,at vpred, jestliže situace vyhlíží príznive (o prí
znivá je natolik, nakolik taková síla existuje a je schopna boje).
Proto zákla,dním úkolem zustává trpelive vyckávat '0 systematicky
tuto sílu fNmov-at, rczvíjet a vést ke stále vetší jednolitosti, semknu
tosti a uvedomelosti."l

PclOmo·st Gramsciho se 'soustredo·1Kl'I·ana otázky stmny (] její
funkce z nejruznejších hledisek. Zmínili jsme se již, že Gramsciho
postrehy se týkají urcité strany, Iba,lské komunistické strany, (] od
povídají na nekteré ústrední aspekty jejího vývoje a jejích osobitých
požadavku. Cteme-Ii znovu kriticky tyto stránky z Gramsciho díla
(s prihlédnutím k událostem v delnickém hnutí), není težké si uve
dom:t, jak casto se dají jeho zjištení zobecnit.

Také pokud jde o poznámky a postrehy o strane (] jejím vnitrním
živote, snadno nalezneme mnoho stycných bodu mezi úvahami
Gramsciho 'a vývody leninovými, avš-ak zkušenosti leninismu Gramsci
vždy oživuje v souvislosti s vnitrní problematikou italského delnic
kého hnu,tí, anebo ješte šíreji v pretlumocen'j do historického a kul
turního klimatu príznacného pro Itálii.

Stací se na.príHad podívat na rozsáhlo-u poznámku Poli'lická
strana, zvlášte na cást venovanou rozboru ruzných podmínek, které
jsou nezbytné pro vybudování a upevnení strany. Je to jedno z míst,
kdy Gramsci pro-niká do skutecnosti s neobycejne kritickou bntkostí
a Jasností; a prece i zde, v s-amém stredu Gramsciho pozornosti,
mužeme snadno po'strehn,out vedle vedeckého rozboru a snooy po

, Moch., slr. 49-50.
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zobecnení presný odk,az na reálné historické podmínky, za nichž
je komunistická strana povolána v Itáli·i pusobit. Nejp'alcivejší oba
vou pronásledující Gramsciho je ovšem eventua,lita, že se fašistické
diktature podarí znicit stranu, kterou ta,k neúnavne pomáhal bu
dovot. Analýza je proto - stejne Jako v prípade Machiavelliho
Vladare - tím realistictejší a vedectejší, cím je "dramatictejší", cím
více pramení z tvrdosti prožitých a vytrpených zkušeností, z poli
tického zápalu, kolem nehož se tocí a soustreduje Gramsciho
myšlení a samo povedomí.

SteJná vášnivá vule zmenit skutecno,st se ,objevuje v mnoha pa
sážích venovaných záležitostem disciplíny, metodám rízení, vztahum
mezi "vládnoucími" a "ovládanými". Jde tu o problém, jímž se
Gramsc;i intenzívne zabýval již od mládí. Už v prvním císle Bu
doucího mesta (La citto futura) pocátkem roku 1917 napsal: "Bur
žo.ozní kázen je jedinou silou udržující pohromade buržoazní aparát.
Proti kázni je treba po,st,avit kázen. Buržoozní kázen je však me
chanická o autorit,ativní záležitost, kázen sodalistická Je dobro
volná '0 spontánní. Kdo prijimá socialistickou kázen, ríká tím, že je
socialist,a nebo že se jím chce stát ješte plneji ... A kdo je so
cialista nebo se jím chce stát, neposlo'uchá: sám si poroucí, pro
sazuje životní pravidlo nad svými vrtochy, nad svými menlivými
choutkami. Je to ,asi podivné. že z,atímco se 6asto dodržuje bez
odmluvy kázen, které nerozumíme o kterou neprijímáme za svou,
nedokážeme jednat v duchu a podle norem, které sami po
máháme vymezit a udržov,a't v prísné celistvo-sti. Nebot toková je
povaha každé dobrovolné kázne - být prímo životem, myšlením
tech, kdo ji zachovávají. Kázen, kterou IoIkládá buržoazní stát obca

num, z nich ciní poddané, kterí se necháv'ají šálit iluzí, že mohou
ovlivnovat beh událostí. Kázen socialistické strany mení poddaného
obcana v obcana o zároven nyní i v rebela práve proto, že s pri
cházejícím uvedomením vlastní osobnosti cítí, jak je ze všech stran
svázán, a nemuže se ve svete svobodne projevit."l

1 Spisy z mládi (Scritti giovonili), str. SQ-Sl.
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V techto rádcích Z mládí se no pojem stl'Onick~ discipliny ,nahlíží
ješte všeobecne, s urcitým zduraznením morální povahy bojového
závazku. Zaznívá tu vša'k již motiv, k ne,muž se Gramsci neko,likrát
stále durazneji navrací ve svých zralých spisech - protiklad mezi
uvedo,melo-u, dobrovo,lnou di,sciplínou, "životními providly", a "vrto
chy" a "menlivými choutkami". Má-Ii být takový protiklad kon
krétne pochopen, musí být uveden do tesné souvislosti s Gromsciho
názory; cástecne shr6l11ázde:nyml v kt'iite Minulost CI prítomnost, které
se týkajl nekterých stránek "italské po,vahy", ,individualismu, apoli
ticnosti atd. To, co Gramsci v této veci zjištuje, spojuje jedn,ak s ne
gativními zvláštno'stmi po,litických stra'n v Itálii, s jejich dosud skrov
ným prínosem pro výchovu ke kázni, jednak ciní odpovednou vlád
noucí buržoazni trídu. Specifická otázka stranické disciplíny se tak
vclenuje do širšiho historicky podmíneného kontextu: stává se sou
cástí budování strany nového typu, která má prekonat nedostatky
a slabiny príznacné pro tradicní strany, jež byly opet odrazem celé
~ady faktoru vlastnich italskému národnímu životu.

Mezi temito faktory venuje Gramsci mimorádnou pozo,rno,st de
jinným ,a spolecens,kým rysum it,als,kých intelektuálu a úloze, kterou
hrají v celkovém obrazu trídních vzt,ahu. Podobný zájem se rodí
z mnoha složek myšlenkového sveta Gramsciho - z presvedcení, že
italská delnická trída, chce-Ii zvitezit, musí dokáz,at vést intelektuály;
ze sepetí mezi utvárením orga1nických intelektuálu proletariátu
a vznikem nové vládno'ucí trídy; z ho,dive zastávaného požadavku
teoretického vývoje marxismu a z jeho boje proti jednotlivým bur
žo'dmí.m myšlen,kovým proudum.

Gramsciho studie o intelektuálech považujeme z,a jeden z jeho
nejvetších príspevku k politickým vedám. V soul,adu s metodologii
historického materialismu jsou tyto studíe vytvoreny no základe casto
velmi detai,l'ního výzkumu úlohy a funkcí ,it,alských i,ntelehuálu n()l\lé
doby od obrození k dnešku. Takto vzešlý obsažný a pestrý obraz
se nutne dotýká vecí, které jsou velmi duležité pro pochopení
dejinných událostí naší zeme, jakož i požadavku stojících pred
delnickou trídou pri uskutecnování vlastní hegemonie. Vliv klétu
a Vatikánu, formování \fládnouci trídy v dobe obrození, a po
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sjednoc~ní Itálie, vztah intelektuálu a lidových mas a ji'né ,neméne
duležité námety objasnuje teprve tento rozbor. V ta,k sevrené
(] so'uvislé myšlenkové osnove, ja,kou se pres svou útržkovitost dílo
Gramsciho vyznacuje, vystupují souvislosti mezi otázkou intelektuálu

a da,lšími podstatnými stránkami politické cinnosti v cisté podobe
a výrazne obohaCUjí obraz trídního boje v Itálii.

Nakonec mužeme ríci, že z celé této problematilky se vynoruje
jeden základní motiv - požadavek konstituovat nové morólní a in

telektuální zvyklosti. Gramsci ve vzpomínkách na úlohu, kterou plnil
Nový rád, po mnoha letech napsal: "V moderním svete musí tech

nické vzdelání, úzce spjaté i s nejprimitivnejší nekvalifikovanou
prumyslovou prací, vytvorit základnu pro. nový typ intelektuála. Na
této základne pracoval týdeník Nový rád, rozvíjel urcité formy no
vého intelektualismu a snažil se vytycit nové pojmy, což nebylo
práve nejmenším duvodem jeho úspechu, protože takové zamerení
odpovídalo skrytým tužbám a shodovalo se s vývojem reálných
forem života. Modus vivendi, zpusob existence nového intelektuála,
nemuže již spocívat ve výmluvnosti, v oné vnejší a okamžité hybné
síle afektu a vášní: musí se aktivne zapojit do praktického života
jako stavitel, organizátor á ,neustálý rádce' - protože není pouhým
recníkem. A prece jen zde prevyšuje abstraktního matematického
ducha: od techniky a práce se dospívá k technice a vede a k de
jinnému humanistickému názoru, bez nehož by každý zustal ,odbor
níkem' a nestal by se ,vudcem' (odborníkem plus politikem)."l

Snaži.1i jsme se touto predmluvou nacrtnout výcet témat a motivu,
které bude mít ctenár pred sebou v techto vybraných stránkách
z Gramsciho díla, jež mu zde predkládáme. Ucinili jsme to za po
moci citátu o komentáru odkazujících na jiné rádky a pasáže téhož
Gramsciho, abychom tak podtrhli organickou jedno.tu jeho myšleni
a podnítili soustavný zájem o cetbu a studium jeho del, o takové
studium, které poslouží k obohaceni našeho kulturního obzoru,
k lepšímu 'pochopení skutecných procesu, v nichž se projevuje trídní

.' Viz clónek Jak Sil utvárejí intelektuólové,str. 124-133 této knihy.
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boj v naší zemi, abychom tok hloubeji po·znali Itálii a její dejiny.
Nekolikrát již bylo receno, že Gramsciho myšlenky pa'trí ,italské
kulture ve svém celku, a nikoli k nejaké jedné "stránce" kultury.
Pravdo je' taková, že jedna "stránka", strona Gramsdho. nyní do
spela k takové zralosti a uvedomení si vlastnich cílu, že její cinnost
a její' ideový boj si nekladou za cíl pouze zájmy delnické trídy
a jejích prirozených spojencu, ale národní obrodu spojenou se
zmenou výrobních vztahu, která jedine muže privést naši zemi ·na
vyšší stupen civilizace.

fVIorio Spinella
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Predmluva k ceskému vydání

Antonio Gr,amsci, jeden z nejvetších marxistických filosofu 20. sta

letí, je ,nekdy originalitou, hloubkou a šírí svých úvah staven vedle
Lenina. Gromsciho filosofická erudice a úsilí rešit problémy italské

spolecnosti zrodily velmi cetné myšlenky, z nichž mnohé mají obec
nou pl,atnost ,a pomohly rozvíjet marxistickou filosofii a bránit ji
pred nebezpecím, že se stane uzavreným a zkostnatelým systémem
laciného vedení, katechismem, který obsahuje definitivní odpovedi
na všechny základní problémy cloveka a spolecnosti.

Základy politiky obsahují cást nejduležitejších poznámek a úvah,
v nichž Gramsci podrobne zkoumá mimo jiné vytvárení revolucní

politické strany delnické trídy, její vnitrní mechanismus a specifické
fu,nkce a nekteré problémy, spJaté se základní premenou spolecno
sti. Velmi podrobne studuje a zduvodnuje významnou úlohu inte
ligence v cinnosti strany i v živote celého národa. Gramsciho vy
brané filosofické a historické práce, soustredené v této knize, po
slouží k hlubšímu pochopení složitých procesu odehrávajících se
v tomto bourlive se menícím svete a jiste podnítí mnohé ctenáre
i k soustavnejšímu studiu prací tohoto nevšedního myslitele.
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Tovární delník

Každá sipolecnost žije o vyvíjí se, 'Protože je spjata s histo,ricky
urcitým zpusobem výroby; kde ,není výroby; kde není organizace

práce (alespon nejzáklodnejší), tQrrrJneelliistuje,.~p.QI~.ooe~t'C;nkJillpt
vé'.své,m.hiStorickém,.v'Íl;na,!J'lU.Moderní spolecnost žila a vyvíjela se
až k nynejší fázi, protože byl'a spjato s takovým výrobním systémem,
který je historicky urcen existencí dvou tríd - trídy kapitalistu,
vlastnících výrobní prostredky, a trídy delnické, jež je ve službách
té první, ujarmena poutem mzdy, poutem tíživé hrozby zemrít hlady.

Na soucasném stupni vývoje predstavuje trídu kapitalistu kruh
osob ..• z predního voje, plutokrocie1j lin·ie dejinného vývoje ka
pitalistické trídy je procesem úpadku a rozkladu. Tradicní funkce,
které zastávala ve výrobe, prešly do rukou strední neodpovedné
vrstvy, jež není poutána zájmove ani psychologicky prímo k výrobe.
Jso,u to byrokrati typu "státních úredníku", prodejní, zištní, zkorum
p,o,va,ní,burzovní makléri, politikári kam vítr tam plášt, chamrad
žijící ze dne na den, která se sytí nízkými choutkami a klade si jako
nejvyšší cíle primerené své poživacné psycho,logii s nízkými o vul
gárními zálibami - zmocnit se mno,ho žen, mít mnoho penez no
utrácení v pokojích prostitutek vyso,ké trídy, ve vykricených tancír
nách ,a n,a okázalou ,a nevkusno,u nádheru, mít cástecku moci, aby
mohli týrat a trýznit podrízené lidi.

1 Doslova "moc bohatých": v tomto prípade se rovnó financnímu kapitálu.
Srustání bankovního a prumyslovéha kapitálu a na jeho základe vytvárení fi
nancního kapitálu financní oligarchie (cili maci necetnÝch, pozn. red.) je, podle
Lenina jedním z príznacných rysu imperialismu.
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Trída pracujících n·a.pro1i tomu prošl.a vývojem k puvodnímu o no
vému typu humanity v dejinách: tovární delník. proletár, který
ztratil všechny psychologické pozustatky svého vesnického ore
mesl,nického puvodu. tento proletár žije továrenský život. intenzívní
a metodický život výroby. 'neusporádaný ·a chaotický ve vnejších spo
lecenských vztazích mimo továrnu. v politických vztazích rozde,lování
bohatství,ale usporádaný uvnitr továrny, presný a disdplinovaný
podle rytmu velkých stroju. podle rytmu rafinované a presné delby
práce, tohoto nejvetšího stroje prumyslo.vé výroby.

Trída vlastnící kapitál se vzdálila práci a výrobe, ztratila sou
držnost o vedomí své prvo1ní jedno.ty, jež byla di·ale,ktickou jedno
tou, jednotou v individu'alistickém boji a souteži o zisk:1 jednota
trídy kapita~istu našl·a výraz v instituci státu. vlády; jednotlivec ode
vzdal úlohu bojovníka a dobyvatele do rukou smecky dobrodruhu
o nájemných politiku, a tak znovu upadl do prvotní barbarské
živocišnosti. jež živí nejpodlejší poživ·acné pudy,

Delnická trída se ztotožnila s továrno·u, ztotožnila se s výrobou;
proletár nemuže žít bez so·ustavné a usporádané práce. Delba
próce vytvorila psycho,logickou jednotu trídy proletáru, vytvorilo
v proletárském svete onen soubor citu, instinktu, myšlenek. zvyku,
zvyklostí o náklonností. které shrnujeme ve výraze trídní solidarita.
V továrne je každý proletár veden k pochopení, že se nemuže od
delovat od svých druhu v práci: mohl·a by s'1,ad beztvará hmota
navršená ve skladech obíhat svetem ja'ko predmet užitecný životu
lidí ve spo·lecn,osti, kdyby chybel jediný clánek v pracovním systému
prumyslové výroby? tim více se pro.letár os.amosta'tnuje ve své
profesionální cinnosti, tím více cítí nepostradatelnost druhu, tím více
se cítí bunkou organizovaného tela, tel·a duverne sjednoceného
a soudržného; tím více pocituje nutnost rádu, metody, presnosti,
tím více pocituje nutnost, aby celý svet byl jedino'u obrovskou to-

1 Dialektická jednoto, o níž mluví Gromsci, je vedomí podnikote;e a výrobce,
jimž se vyznacoval kapitalista v pred monopolistické fázi kapitalistického vývoje.
Toto vedomí se rozplynulo. když v monopolistické fázi odevzdal kapitalista své
funkce do rukou byrokratu, at již státních ci velkomonopolistických.
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várnmJ. o-rganizovano.u se steJnou presností, stejnými metodami. ve
stejném rádu. který mu overuje. že je živou bytostí v továrne. kde
pracuje; tím více cítí potrebu. aby rád. presnost. metoda. jež oži
vují továrnu, se promítaly do soustavy vztahu spojujících jednu
továrnu s druhou, .jedno mesto s druhým, jeden národ s druhým
národem.

Pro tuto originální psychologii. pro toto své o.sobité pojetí del-
nického sveta v továrne. je mestský velkoprumyslový proletár stou

pencem komunismu. je revolucní silou. která ztelesnuje poslání
obno,vit lidskou spolecnost. je z,a,kladatelem nových státu. V tomto

smyslu (a nikoli tak. jak nám nesmírne hlupácky podvrhovali pisa
telé v c<osopise Stampa) jsme tvrdili, že Turin je kovárnou komu
nistické revoluce. protože pracující trídy v Turíne jsou vetšino,u pro
letári. tovární delnící. revolucíonári typu predpovídaného Karlem

Marxem. nikoli maloburžoazní revolucionári. osmactyricátníci.1 tak
drazí demokratum a anarchistickým pletichárum. Také v tomto.

smyslu jsme ujištov'ali, že Všeobecná ko·nfederace práce se skládá
z "revoiucnejších" delnických mas. než je clenstvo Svazu syndikátu,2
protože konfederace sdružuje delníky z vyhranenejších a organizo
vanejších prumyslových odvetví. z odvetví "revolucnejších" a avant

gardních. kdežto Svaz syndi,kátu je neústrojný útvar, který se ne
muže dostat z houbovitého ,a mlhavého st·avu. ze stavu koncepce

sveta. jež je vlastní drobným meštákum. kterí se nestali kapitalisty,
nebo remeslníkum ci sedlákum. kterí se nestali proletári.

Každá spolecno-st žije a vyvíjí se. protože existuje výroba. protože
se více vyrábí. než se spotrebuje, i když se rozdelování pro spotrebu

a pro úspory deje nenáležitým zpusobem: spolecnost žije o vyvíjí
s-e v nepravosti - a umírá, i když nastane panství spravedlnosti,

jestliže se nevyrábí. Buržo,azní spolecnost umírá, protože se zde
nevyrábí. protože práce výrobcu v nových pomerech vytvorených
vál-ko-u a následujícími plutobyrokratickými fázemi kapitalismu ne-

1 Naróžka na buržoazne demokratické revoluce roku 1848.
2 Syndikali~tická organizace onorchosyndikalistu vytvorená po vyhnáni "synw

dikalislu" ze socialistické strany v roce I~08.

29

II',I



stocí oni pro spotrebu, o tím méne umožnuje ješte nejakou aku
mulad. Materiální bohatství je po·stupne niceno, zato vzrustá hro
madení cenných papíru oznacujících vlastnktví materiálních bo
hatství '0 papírových penez;k,apitalistický systém mzdelovÓníse

stává ozbrojeným drancováním, páchaným držiteli vládní moci. Kapi
talista se vzdálil oblasti výroby o vláda nad prumyslem padla do
rukou neschopných o neodpovedných lidí; delnická trída zustalo

s·ama s láskou k práci, ke strojum.1 Delnická trída dnes oponovalo
výrobu, je pánem spolecnosti, protože muže složit ruce v klín

o pretnout poslední nervy, které ji ješte rozechvívají, protože pouze
hrdinské výrobní úsilí muže do nich vlít nový život o novou schop
nost vývoje. Placení apoštolové, podkoní kapitálu, lakotní lazzarové2

buržoazní spíže verí, že mohou svými vlasteneckými o lidumilnými
tirádami opoždene romantického ladení vyvo·lat tokové výrobní
hrdinství pro,letmiátu, jaké se jim podarilo vzbudit v dobe války.
Znamenitý kousek se podarí jen jednou o není také možné v tomto

prípade si vzít k ruce karabiníky, ·aby bylo dos·aženo plného úspechu!
Je treba se prizpusobit po dobrém nebo po "štulci" od rudé

gardy.3 Pro·letariát zvýší výrobu pro komunistickou spolecnost, aby
uskutecnil své pojetí sveta, aby uciní! dejinami svou filosofii, nikoli
aby opatroval no'Vé sinekury a nové príležitosti k plýtvání majitelum
bankovek; zvýší výrobu, až ostrí jeho státní moci o·klestí no strome
života precetné suché vetve; takové pro,klestení samo bude zna

menat zvÝšení výroby, lepší rozdelování o možnost úspor.

1 'Gramsci píše tento clánek uprostred, velké poválecné krize; jevy, které pro~
nýru.ie. charakterizovaly italskou h05po-iárskou situaci.

2 Ríkalo se tak neapalským plebejcum. kterí povstali roku 1647.
3 Tok se nazývaly skupiny organizovaných delníku v Rijnav<\ revaluci.
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Komunistická strana

Po Sorelovi1 se stalo obecnou módou odvolávat se no primitivní
krestanské obce pri posuzování moderního proletárského hnutí.
Pritom je zapotrebí rící, že Sorel není nijak odpovedný za duchovní
omezenost a ,nevybíravost svých italských2 obdivovatelu, stejne jako
Ka·rel Ma'Tx není odpovedný za obsurdní ideo.logické náro,ky tzv,
marxistu.3 Sorel je v oblasti histo·rického zkoumáni "novátorem",
nelze ho napodobovot, nepredkládá svým dychtivým žákum me
todu, která by se dal·a vždy o všude mechanicky aplikovat o mohlo
prinášet pronikavé objevy. Pro Sorela, stejne jako pro marxistickou
do,ktrínu znamená krestanství revoluci, která dosáhlo svého na

plnení, tedy svých nejkrajnejších dusledku, vcetne vytvorení nového
a originálního systému vztahu morálních, právních, filosofických
a umeleckých.4 Prijímat tyto výsledky joko ideologické schéma pro
každou revo·luci, to je práve neomalené a krátkozra·ké zrazování
historické intuice v Sorelove duchu. Ta muže dát pouze popud
k rade historických studií o "zárodcích" proletárské pospolitosti,

1 Georges Sorel (1847-1922). francouzský novinár a politický propagátor. byl
známým teoretikem anarchosyndika1ismu o videl v syndikátech jediný nástroj
trídního boje o ve všeobecné stávce základní zbran, jak pot:acit moc buržoazie.
Jako teoretik násilí by mel být považován za revizionistu marxismu "zleva".
V Itálii cvlivnil syndikalistický proud, zejména Artura Lobriolu a Benito
Mussoliniho.

~ Musíme mít na pometi, že Gromsci naráží na Benita Mussoliniho a ostatní
fašistické exponenty, kterí si ríkali Sorelovi obdivovatelé.

:I Gramsci, jehož dílo, Jak o tom napsal Palmiro Togliatti ve svém clánku
Aktuálnost Gramsciho myšlenek a cinu (Rinoscito. duben 1957). je ..výraznym
návratem k puvodním myšlenkám Karla Morxe", zrejme ukazuje na deformace
o banólnosti, k nimž privedl mechanistický o deterministický proud pozitivismlA
monistick<\ vceni V Itólli,

i ciro~sd zde velmI šlroée interpretuje Marxóvy éI Engelsóvy nótory na
krestanství.
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které musí existovat, je-Ii pravda (ja-ko je pro Sorela pravdou), že
proletárská revoluce je niterne prítomna v moderní prumyslové
spolecnosti, je-Ii skutecností, že z ní t,a-ké vyplývá originální rád
života a naprosto nový systém vztahu, príznacný pro revo-Iucní
trídu. Jaký muže mít tedy význam tvrzení, že na rozdíl od prvních
krestanu delníci nejsou kastou, nejsou smírlivcia nejso-u originální
ve svém životním stylu? Po,necháme-Ii stranou diletantské genera
lizace, podle nichž turínští kováci jsou sberí surovcu, kterí každé
ráno snídají pecené kure. noc co noc se opíjejí v nevestincich,
kterí nemají rádi rodinu -a v biografu a v opicení se po buržoazii
uspo-kojují své ideály krásy a mravního životai - ponecháme-Ii
stran,ou tuto dilet,antskou a naivní generalizaci, oni pak se talkové
tvrzení nemuže stát predpokladem historického hodnocení: v rovine
historického hodnocení by se rovnalo dalšímu tvrzení: jestliže mo
derní krestané jedí kurata, chodí za ženami, opíjejí se, -krive svedcí,
cizoloží atd., atd., nemohli existovat nejací asketové, muced.,íci
a svatí. Každý historický jev má být proste studován ve svých
osobitých príznacích v rámci reálné skutecno-sti, jako rozvíje,ní svo
body projevující se v úcelovosti, v institucích a formách, které
nemužeme nijak zomenovat a pcmvnávat (jion,ak než metaforicky)
s úcelovostí, institucemi a fo-rmami histo-rických jevu minulost\.2
Každá revoluce, která jako krestanská nebo komunistická probíhá
a muže probíhat pouze za podpory nejširších lidových mas, nutne
musí rozmetat a znicit celý existující systém spolecenské organizace;
kdo si muže predstavit a predvídat bezprostrední dusledky, které
do dejinného borení a tvorení vnese nekonecné množství lidí, kterí
dnes nemají vuli a moc? Protože nikdy "nechteli a nemohli", bu
dou pož-ado-vat, aby v každém verejném i soukromém zásahu meli
pred ocima zhmoltnenou vuli a vydobytooU moc; všechno existující

1 Gromsci ironizuje pošetilosti a banality protidelnické publicistiky.
2 Gramsci zde pctvrzuje svuj obsolutní historismus ci:i pojetí, že každý Jev

musí být znovu uveden do konkrétních historických podmínek, z nichž prameni.
Proto také každé srovnávání historických jevu, které se udály v ruzných epo
chách, muže mít jen symbolickou hodnotu; to· je prípad parale!y mezi krestan
stvím o komunismem. Dílcí aspekt této paralely najdeme u Engelse v Ovodu
k Marxovým Trídním bojum ve Francii.
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jim bude pripadat tajemne neprátelské a budou chtít všechno znicit
od základu; avšak práve pro tuto nezmerno-st revoluce, pro tuto

její nepredvídatelnost a -neomezenou svobodu, muže se vubec nekdo
odvážit vyslovit trebas jen jednu jedi-nou urcitejší domnenku o ci
tech, vášních, snahách a ctnostech, které budou vykovány v té
žhoucí výhni? Jakých zmen muže doznat to, co dnes existuje, co
dnes vidíme a co leží mimo naši vuli a naše osobní úsilí? Nebude

každý den tak intenzívního života revolucí? Nebude mít každá
zmena ve vedomí jednotHvce, sdílená zároven celou rozlohou lido
vých mas, nepredst,avitelné tvurcí výsledky?

Vycházíme-Ii ze soucas-ného poznání, nemužeme, pokud jde
o usporádání mravního a citového života, predvídat -nic. Pouze
jediný již nyní ustálený pocit. který charakterizuje delnickou trídu,
si mužeme overit už dnes - solidaritu. Intenzitu a sílu tohoto cinu
však mužeme hodnotit pouze jako operný pilír vule vzdorovat a obe
tovat se po dobu, kte,roui skrovná schopno'st lidu predvídat beh
deji-n dokáže do jisté míry presne odha,dnout; nemužeme je však
hodnotit, a tedy také prijmout jako operné pilíre dejinné vule pro
období revolucního tvorení a zakládání nové spolecnosti, kdy bude

možné vytycit všechny casové meze odporu a prinášení obetí, pro
tože neprítel, s nímž se bude bojovat a jenž má být poražen, již
nebude mimo prolet,ariát, nebude omezenou a ko-ntrolova-teln-ou
vnejší fyzickou mocí, ale bude v proletariátu s,amém, v jeho ne
vedomosti, v jeho le,nosti, v jeho príkré neprístupnosti rychlým
úsudkum, kdy dialektika trídního boje bude obrácena dovnitr
a v každém svedomí nového clovek,a bude pri každém cinu sváden

boj oS"meštákem" cíhajícím v záloze. Proto delnický syndikát, orga
nismus uskutecnující a ukáznující pro,letárskou solidaritu, nemuže
být duvodem a záklodnou pro predpovedi budoucnosti lidské po
spolitosti; neobsahuje prvky vývoje smerem ,ke svobode a je pred
urcen k radikálním zmenám v dusledku všeobecného vývoje: je

prvkem urcov,aným, nikoli urcujicími.

1 Gromsci tuší a predvídá v tomto pohnutém a velkolepém obraze nesnáze;
boje a rozpory samé socialistické revoluce. Odkaz na syndikát je další pole
mickou poznámkou proti koncepci Nrevolucního syndikalismu",



Proletárs'ké hnutí ve své souca,s,né fázi smeruje ,k provádení re-

-voluc,e org,a,n,izací hmotných ved ,a fyzických sil;1 jeho charakt0
risrickými rysy nemohou být pocity a vášne, které jsou v masách
rozptýleny ·a zároven u.pevnují, podporují jejich vuH; char,akteri,stické
rysy pro.letárské revol'uce je možno hledat jen ve strane delnické
trídy, v komunistické strane, která existuje a vyvíjí se, protože je
disciplinovanou organizací usilující založit stát. usilující vnést pro
letárské usporádání do soustavy existujících fyzických sil a položit
základy pro svobodný život lidu.

Komunistická strana je v soucasném období jedinou institucí,

kterou niužeme odpovedne prirovnávat k náboženským obcím pri
mitivního krestanství; v rámci hra,nic, v nichž již str'anoa v mezi
národním merítku existuje, se mužeme pokus,it o pOfOvnání a sta
novit vzájemné názorové vztahy mezi bojovníky za Mesto boží
o bojovníky za Mesto cloveka; komunista j.iste nebude stát níže
než krestan z k,atakomb. Naopak! NepostižHe'lný cíl, který krestan
ství ukládalo svým obhájcum, je ve své podmanivé tajemnosti doko
nalým ospravedlnením hrdinství, touhy po mucednictví a svatosti;
není nutné, ,aby vstupovaly do hry velké chara-kterové a volní
lidské síly a podnecovaly k sebeobetování ty, kdož verí v odmenu na
nebesích a ve vecnou blaženost. Komunistický delník, ,který nezištne
celé týdny, mesíce a roky po svých osmi hodinách v továrne pracuje
dalších osm hodin pro stranu, syndikát, pro družstvo, je z hlediska
dejin cloveka výše než otrok ,nebo remeslník, který se vydával
všemožným nebezpecím, jestliže se chtel odebrat na tajné modlitby.
Práve tak Rosa Luxemburgová a ,~arel Liebknecht2 jso,u vetší než

ti nejvetší 'svetci Kristovi. Práve proto, že cíl jejich zápa·su je kon
krétní, lidský a omezený; proto také vojíni delnické trídy stojí výše
než vojíni boha, nebot mo,rální síly podporující jejich vuli jsou tím
nezmernejší, cím 'urcitejší je dl predložený vuli. Ja,kou rozpín'avou
silu budou moci ,kdy získat city delníko; který ,sklonen u stroje

1 Rozumí se zmena výrobních vztahO.
2 Rosa luxemburgovcí (1871-1919) a Karel liebknecht (1871-1919), vudcove

Sportokova svazu v Nemecku. Byli zavraždeni reakcními živly.
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opakuje celých osm hodin den co den navyklé pohyby, jednotvárné
ja,ko prebírání kulicek ružence, až bude "vládcem",až bude mírou
spolecenských hodnot? Není snod zázrakém skutecnost, že delník
ješte dokáže premýšlet, i když je redukován na pouhé konání, aniž

zná duvody své praktické cinnosti? Zázrak, jenž se udál s del
níkem, který každý den dobývá svou duchovní svébytnost, svobodu
tvorit podle svých idejí, a musí pritom bojovat s únavou, nudou,

jednotvárností pohybu, která se stále více mecha,nizuje ,a ta,k zabíjí
jeho vnitrní život, tento zázrak se organizuje v komunistické strane,
v odhodlání bojovat a revolucne tvorive pracovat.

Výl'ucnou povinno,stí továrního delník,a je být vykonavatelem.

Nesleduje celko,vý pf1C'covní a výrobní proces; není bodem, který by
svým pohybem tvoril linku; je špendlíkem pripíchnutým na urcena
místo (] Ii'nie vychází z !následnosti jednotlivých špendlíku, které
vnejší vule rozmístil,a podle svého zámeru. Delník je náchylný tento
zpusob svého bytí prenášet do všech obla'stí svého života; snadno

'se smiruje jednou provždy s úlohou materiálního vykonavatele,
"ma'sy" rízené vulí, která stojí mimo neho ; intelektuálne je líný,
neví ,a nechce predvídat nic krome bezpro,stredne blízkého; proto
mu chybí jakékoli kritérium pri volbe vlastních predáku a snadno se
nechá okl,amat sliby - chce verit, že muže získáva,t bez velkého

úsilí z vlostní strany a bez príliš,ného premýšlení. Komunistická
strana je nástrojem a dejinnou formou procesu vnitrního osvobo
zování, s jejichž pomocí ·se delník stává z vykonavatele iniciá'lorem,
z masy se stává hlavou a vudcem, z ruky se stává mozkem a vuli;

ve vytvárení komunistické strany se objevuje zárodek svobody, který
se rozvine 'a jemuž se do,st,ane plného rozvoje, až deln'ický stát
zorganizuje nezbytné materiální podmínky. Otrok nebo remeslník
v antickém svete "poznáváním sama sebe" usilovalo své osvobození

tím, že vstupoval ,do krest,anských obcí, kde se konkrétne cítil jako
mezi rovnými, Joko bratr, protože mel s ostatními spolecného otce;

delník vstupující do komunistické strany spolupracuje pti "objevo
vání" a "vynalézání" svébytných životních zpusobu, "dobrovolne"
spolupracuje pri svetovém dení, premýšlí, predvídá,' /;lese odpo
vednost, je ve strane spíše organizátorem než organizovaným, cítí,
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že tvorí predvoj, který pádí vpred a unáší s sebou veškerou masu
I-idu.

Komunistická strana se projevila i po ciste organizacní strá'1ce
jako zvláštní forma pro,letárské revo,luce. Ládná revoluce v minu
losti ,nepozna,la str,any; ty se zrodily po buržoazní revoluci a rozlo
žily se na pude parlamentní demokracie. I v této oblasti se po
tvrdila marxistická myšlenka, že kapitalismus vytvárí síly, které pak
nedokáže zvládnouti. Demokratické strany sloužily k oznacování zdat
ných politiku a k jejich pros-azování v konkurencním politickém boji;
dnes jsou lidé dosazováni do vedoucich funkci bankami, velkými
casopisy a svazy prumyslníku; strany se rozložily na množství osob
ních klik. Komunistická strana, zvedající se z popel a socialistických
str-an, odvrhuje své demohatické2 a parlamentmistické pocátky
a projevuje se ve svých podstatných rysech, které jsou v dejinách
necím nebývalým: ruská revoluce je revoluce provedená lidmi orga
nizovanými v komunistické strane. temi, které strana uhnetla v nové
osobnosti; v ní získali nové city a naplnili svuj život mravností, která
se má stát 'univerzálním vedomím ,a cílem pro všechny.

] To je jeden z opakujících se motivu v marxistické kritice kapitalistického
systému. Vzpomenme na výrok z Manifestu, že buržoazie z vlastní potreby
vytvorila síly, které privedou její pád ,- "moderní delníky, proletáre"; a na
jiném míste prirovnání buržoazie k neopatrnému •.carodejovu ucni", vyvoláva
jícímu mocnosti, které pak nemuže zvládnout.

1 Ve smyslu buržoazní demokracie.
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Základy politiky

Na co se predevším zapomíná, jsou práve nejobecnejší základy
nejpodstatnejších vecí; na druhé strane práve tím, že se doneko
necna opakují, stávají se pilíri politiky a jakékoli kolektivní akce.

Základem všeho je zjištení, že opravdu existují ovládaní a vlád
noucí, vedeni a vedoucí. Celá politická veda a umení se z,okládají
na tomto prvotním a nezvratném faktu (za jistých obecných pod
mínek).i Puvod tohoto faktu je problémem o sobe, který bude treba
studovat zvlášt (prinejmenším se bude moci a také muset zkoumat,
jak zesl'abit a odklidit tento fakt tím, že se zmení urcité podmínky,
jejichž pusobení v tomto smyslu je postrehnutelné). Skutecnost, žc
existují vedouci ,a vedení, vládnouci -a ovládaní, ovšem zustává.
Prihlédneme-Ii k této skutecnosti, bude pak jasnejší, jak nejúcin
neji rídit (vzhledem k urcitému úcelu) a jak tudíž nejlépe pripra
vovat vedoucí (a v tom, presneji receno, záleží první stupen vedy
a politického umení) a jak se na druhé strane poznávají úspornejší
cesty nejmenšího odporu, chceme-Ii u vedených nebo ovládaných
dosáhnout poslušnosti. V príprave vedoucích pracovníku je základní
vecí predpoklad: chceme, -aby vždy existovali ovládaní -a vládnoucí.
nebo chceme utvorit takové podmínky, v níchž nutnost takového
rozdelení zmizi? Vycházíme tedy z predpokladu vecného rozdelení

1 To znamená za obecných podmínek urcených existenci trídního stótu
a v samé socialistické spolecnosti až do uskutecnení komunismu, kdy odumre
stát a s ním i ,.demokracie'· o funkce vládnutí prestanou být funkcemi. poli~
tickými. Tento vývoj mel na mysli Gramsci. zejména když zduraznoval, že
"základní problém" je v tom. zda vedoucí skupina pusobí s perspektivou od~
stranání rozdílu mezi vedoucími a vedenými, nebo naopak s perspektivou za~
chovat a upevnit tento rozdíl.
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lidstva, nebo veríme, že toto rozdelení odpovídá jen jistým historic
kým podmínkám? Pritom si musíme uvedomit, že rozdelení na ovlá

dané a vládnoucí, i když se v konecné analýze ukazuje rozdelením na
spolecenské skupiny, z·a so,ucasnéha stavu vecí existuje i v nitru
skupiny samé, i když je sociálne homogenní;l v jistém smyslu
mužeme ríci, že toto ro,zdelení je výtvorem delby práce, že je to
technická záležitost. S to,utokoexistencí duvodu spekulují ti, kdo
vidí ve všem jen "techniku", "technickou" nutnost ,atd., aby se ne
museli zabývat základním problémem.

Vzhledem k tomu, že i v samotné skup'ine existuje delení .na
vládnoucí a ovládané, nutne musí být stanoveny nekteré nepopíra
telné zásady - a práve v této oblasti vznikají nejtežší "omyly",
které se totiž. projevují v nejtrestuhodnejší a nejhure napravitelné
neschopnosti .. lidé se domnív,ají, že Jakmile s-e vytycí zásada sku
pi_ny,2 samocinne se musí bez diskuse dostavit poslušnost, aniž
je treba dukazu "nutnosti" a racionality. Nekterí se domnívají,
ba dokonce i podle toho jednají, že poslušnost "prijde" bez ne
jakého vyžadování, ániž je treba ukazovat k ní cestu. Je sku

tecne težké vymýtit u vedoucích pracovníku "cadornismus", tj.
presvedcení, že se nejaká vec uskutecní proto, že vedoucí považuje
její provedení za správné a rozumné: není-Ii provedena, "vina"

bývá svalována na toho, ,kdo "me'" a,td. Je velmi obtížné vymýtit
trestuhodný zlozvyk - opomíjet možnosti, jež se vyhýbají zbytecným
obetem. Zdravý rozum prece ukazuje, že vetšina kolektivních (po
litických) pohrom je zpusobena tím, že se nikdo nesnažil vyhnout
zbytecným obetem nebo že nekdo nebral na vedomí obeti jiných
a že si zahráv,al s cizími životy. Každý jiste slyšel vypravovat od
frontových dustojníku, Jak vojáci c-asto opravdu riskovali život a Jak

1 Napríklad v delnické strane neba v syndik6tu.
~ Jak jsme videli výše, vedoucí a vedení existují i uvnitr spolecensky homo

genní skup[ny (napríklad i uvnitr proletárské strany), o nesmíme upadat v omyl
nebo v iluzi, že presvedcováni a utvrzovóní prímo uvnitr skupiny se stává zby
tecným. Gramsci prozírave postrehl, že práve zde mohou vznikat nejtežší omyly
jako byrckrotismus, porucníkování a outoritárství nebo to, Co sám nazývá "ca
darnismem", padle jména gener61a Cadorny. hlavního viníka katastrofy u Ca
porella, kter6 ukázala v pravém svetle omyly ve vedení italské armády.
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se naopak bourili, ·když byli prehlíženi. Vo-jáci jedné roty byli na
príklad ochotni hladovet radu dní, protože vide.Ji, že prísun po
travin byl z objektivnich duvodu nemožný, ale vzbourili se, jestliže
nedost,a,li jediné jídlo pro nedbalost nebo byrokraHsmus zásobo
vacích útv-aru.

Toto zásada pl-atí p-ro všechny akce, které si vyžadují obeti. Proto
vždy po každém zvratu s,ituace je treba volat k odpovednosti pre
devším vudce, a to vudce v užším smyslu (napríklad frontu tvorí
nekolik úseku a k,aždý úsek má svého velitele; proto je možné, že
za nejuko'u porážku nesou vetší odpovednost vudcové jednoho
úse'ku, ale jde vždy o pomerno~t a o to, -aby nikdo nebyl zprošten
od povednosti).

Vytycíme-Ii zásadu, že existují vedení ,a vudcové, ovládaní
o vládcové, je pravda, že "strany" jsou stále ješte nejvhodnejším
prostredkem pro utvárení vudcu a vudcovských schopností ("stra,ny"
mohou vystupovat pod neJ,ruznejšími jmény, i j-ako nestranné skupiny
nebo "poprení stran"; ve skutecnosti i takzvaní "individualisté" jsou
lidé stranictí, jenomže by se chteli stát "šéfy strany" z milosti boží
nebo díkyimbecilite tech, kdo jdou za nimi). Všimneme si vývoje
ohecného pojmu, který je obsažen ve výrazu "státnost". Tento
v~raz má svuj velmi presný historicky urcený význam. Vzniká tu
vš,ak problém: existuje neco podobného tomu, cemu se ríká "stát
nost", v každém významnejším hnutí, tedy hnutí, jež by nebylo
jen nezávazným projevem více ci méne oprávneného individu·alismu?
"Státnost" obvykle predpokládá ,,-kontinuitu" bud do minulosti, sme
rem k tradici, nebo do budoucnosti, cili predpokládá, že každý cin
je okamžikem komplexního procesu, který se již zacal a který bude
pokracovat. Odpovednosti za tento proces a z,a úcast v tomto
procesu, zoo solidárnost se silami materiálne "neznámými", které
jsou pocitovány jako pusobící a cinné a s n'imiž se pocítá, j-ako
by byly "materiální" a telesne prítomné, se práve v jistých prí
padech ríká "státnost". Takové povedomí "trvání" musí být pocho
pitelne konkrétní, o nikoli abstraktní, v jistém smyslu tedy nemá
vybocovat z urcitých mezí. Predpokládejme, že nejužší mezi jsou
generace predcházející a generace budoucí, což není z;ase tak
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málo, nebot pro generaci se nepocítá tricet let pred dneškem a tri
cet let po nem, ale je treba ji videt organicky, v dejinném smyslu,
což (alespon pokud jde o minulost) není težké pochopit: cítíme
se solidární s lidmi. kterí jsou dnes velmi starí a kterí pro nás
predstavují "minulost" žijící dosud mezi námi, kterou je treba
poznat, s níž je treba se vyporádat, která je jedním ze zákla,du
prítomnosti a predpokladu budoucnosti. A stejne ta·k je tomu
s detmi, s generacemi rodícími se a dorustajícími, z.a než jsme
odpovední. (Neco jiného je "kult tradice", který má tendencní
príchut, implikuje výber a urcitý cíl, je tedy v základe ideologie.)
Prece však mužeme ríci, že t·akto cháp.aná "státn·ost" je ve všech
li·dech; cas od casu je nutno bojovat proti jejímu deformování
a proti úchylkám.

"Gesto pro gesto", boj pro boj atd., ·a zejména úzkoprsý a ma
licherný individualismus je nakonec svévo,lným uspo,kojováním chvll
kových nápadu atd. (Ve skutecnosti jde vždy o ítalskou1 apo
Iiticnost, která nabývá ruzných svérázných bizarních podob.) In
dividualismus je pouze žívocišná apoliticnost, sektárství je "apo
liticnost", a podíváme-Ii se blíže, je sektárství skutecne formou

osobní "klientely," kdy schází duchstraníctví. který je základním
kamenem "státnosti".2 Dukaz, že duch stranictvi je zákl,adním ka
menem státnosti, je jedním z nejvýznamnejších a velmi duležitých
stanovisek, která je treba hájit; naopak "individualismus" vyjadruje
živocišný postoj, "obdivo,vaný cizinci" ja-ko pocinání zvírat v zoolo
gické z'ahrade.

, O apoliticnosti Italu viz poznámku Gramsciho v Minulosti a prítomnosti(Passato e Presentel, str. 11-12.

:I V poznámce o apoliticnosti. uvedené výše, Gramsci ve skutecnosti pozna.
menává. že "sektárství v lidových vrstvách odpovídá duchu klikarení u vlád
noucích tríd." V prvním i druhém prípade je sektárství projevem nedostatku
onoho "ducha stranictví", jenž je základním kamenem "státnosti".

Sociologie a politické vedy

Vzestup sociologie1 sQuvisí s úpadkem pojmu politických ved
a politického umení, k nemuž dochází behem 19. století (presneji
v jeho druhé polovine. spolu se vzestupem evolucionistickýcha po
zitivistických ucení). Co vša'k je opravdu v sociologii duležité, to
jsou zase jen politické vedy. "Politika" se stala synonymem parla
mentní politiky nebo osobních klik. Rozšírilo se presvedcení, že
s ústavami a podamenty z.acíná epocho "prirozené evo·luce", že
spolecnost našla své definitivní, protože racionální základy atd.,
a že proto tedy lze spolecnost studovat meto·dami prírodních ved.
Z tohoto nazírání vyplývá ochuzeni pojmu stát. Znamenaji-Ii poli
tické vedy vedu o státe a je-Ii celý stát komplexem praktického
a teoretického konání, jímž vládnoucí trída nejen zduvodnuje
a udržuje své panství, ale dokáže si i zjednat aktivní souhlas
ovládaných, je zrejmé, že všechny podstatné otázky sociologie ne
jsou nicím jiným než otázkami po-litických ved. Zustává-Ii nejaký
zbytek, musí to být nutne jen falešné problémy, problémy s·amo
úcelné. Otázka, kterou si stále kladl autor Lidové crty2, se týkala
možnost,i urcit, v Í'akých vztazích mohou stát politické vedy vuci
filosofii praxe, zda mezi nimi existuje totožnost (neudržitelná vec

1 Sociologie je termín ražený Augustem Comtem (1798-1857), jímž oznacoval
vedu. která by mela prísne vedecky a objektivne studovat zákony, které rídí
spolecnost.

2 Jde o knihu Nikolaje Bucharina Teorie historického materialismu. Populárni
prírucka monistické sociologie, která vyšlo v Moskve v roce 1921. Kritice této,
knihy venuje Gromsci mnoho stránek, které jsou nyní shrnuty ve svazku Histo ..
rický materialismus a filosofie Benedetta Croceho (II materialismo storico e 10
filosofia di Benedetto Croce). str. 117-168.
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nebo udržitelná pouze z hledisko nejmalichernejšího pozitivismu),
nebo zda jsou politické vedy souborem empirických nebo praktických
zá~ad, které jsou vyvozovány z širšího po}etí svet,a nebo filosofie
jako takové, nebo zda je tato filosofie pouhou vedou pojmu nebo
obecných -kategorií, které se rodí z politických ved atd.

Je-Ii pravdou, že clovek nemuže být pojímán jin,a,k 'než jako
clovek historicky urcený, že se vyvinulo žije v urcitých podmínkách,
v urcitém spdec,enském komp,lexu nebo so,uhrnu spo,lecenských
vztahu, mužeme si pak predstavovat sociologii jako pouhé studium
techto podmínek o zákonu rídících jejich vývoj? Protože nemužeme
prehlížet vuli o inici'ativu lidí samých, musí být ta,kové pojetí nutne
falešné. Vyvstává problém, co to vlastne je samo "veda". Není
s'n,a,d s,cma "politickou cinností" o po.fitickým myšlením, protože
mení lidi a delá z nich jiné, než byli predtím? Je-Ii "politikou"
všechno, p,ak je treba, abychom neup,adli do nud.né tauto'logické
frazeologie, rozeznávat s pomocí nových pojmu politiku odpovídající
vede, která se tradicne nazývá "filosofií", od politiky, která se
nazývá politickou vedou v, užším smyslu. Je-Ii vedo "objevem" dríve
neznámé skutecnosti, není t,ato skutecnost v jistém smyslu pojímáno
Jako tmnscendentní? A nemyslí se pritom, že existuje ješte neco
"n·eznámého", o tudíž tra.nscendentního? A neznamená pak po}~tí
vedy ja'ko "tvorby"l její pojetí j-oko "politiky"? Všechno záleží na
tom, zda jde o tvorbu živelnou, nebo racionální, to znamená

pro lidi užit,ecnou, aby se rozšírilo jejich chápání ž'ivoeta a abý
sám život se povznesl (rozvíjel) ve vyšším stupni.

1 Tedy jako aktivní premeny sveta.
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Morálka a politika

Probíhá boj. Posuzuje se "opráv,neno.st" a "spravedlivost" nárnku
stran úcastnících se konfliktu. Dochází se k záveru, že jedno strano
nemá pr,ovdu, že její nároky nejsou oprávnené nebo že jsou prímo
namíreny proti zdravému rozumu. Tyto závery jsou výsl,edkem roz
šíreného lidového zpusobu myšlení, který s,dí.Jípráve O;1oQS'lorC'TlO,
jež je takto postižena odsouzením. Prece všark tato strano dále
tvrdí, že "má pravdu", že "je v právu", a co je duležitejší, pokracuje
v boji, prináší mu obeti, což znamená, že její presvedcení není
necím povrchním, podružným o vedlejším, že tu nejsou jen po
lemické duvody a snaha z'achovat si renomé, ale opr<lvdu závažné
príciny pusobící ve vedomí lidU

Bude to znamenat, že otázk'a byla špatne položena a špatne
vyrešena o že pojmy oprávnenost o spravedlivost jsou ciste formální.
Nako,nec muže dojít k tomu, že ve sporu dvou stran mají za
daného st,avu vecí pravdu obe, nebo jedna snad má z,a daného
st'avu vecí spíše pravdu než druhá, ale nebude mít pravdu, "kdyby
se veci mely zmenit". Práve ted v konfliktu, který máme rozso·udit,
není to daný stav vecí, -ale cíl, který si svárící strany samým
konfliktem preds,evz.oly; a Jak muže být posuzo,ván tento cíl, který
ješte neexistuje Jako pusobící a hodnotitelná reaHta? A kdo ho

1 Težko presne ríci, na kterou situaci se zde Gramsci odvolává. Podle zpu.
sobu výkladu lze usuzovat na vnitrní konf:ikt uvnitr delnického hnutí. V každém
prípade mu záleží na tem, aby zduraznil, že politické hodnocení nemá být
smešováno s hodnocením morálním; krome toho soudí, že hodnocení, má~ri být
•.oprávnené". musí být podáváno s ohledem na otevrené perspektivy ruzných
stanovisek v konfliktu.
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muže vážit? Nesta'ne se sám úsudek soucástí konfliktu, to znamená,
nebude necím ji·ným než silou ve hre pro,spívající nebo škodící
jedné nebo druhé strane? V každém prípade mužeme ríci: 1. že
v konfliktu je každý morální úsudek absurdní, protože se muže
zakládat pouze na prakticky existujících skutecnostech, které má

práve konflikt nejak upravit; 2. že jediný možný úsudek je tu úsudek

"politický", to znamená prizpusobení prostredku cíli (tudíž implikuje
zjištení cíle nebo postupných cílu v postupné rade priblížení).
Konfli'kt je "nemorální", pokud nás vzdaluje od cile a nevytvárí
podmínky, které nás približují k cíli (cili pokud nevytvárí pro.stredky
príhodnejší k dos·ažení cíle), ale není "nemorální" z jiných "mo

ralistických" hledisek. Stejne tak nemužeme hodnotit politika podle
skutecnosti, zda je, ci není cestný, ale podle faktu, zda dodržuje,
ci nedodržuje své závozky (a v tomto dodržování muže být zahrnuto
"být cestný"; cestnost tedy muže být nutným politickým faktorem

a vcelku tomu tak je, ale hodnocení je politické, a nikoli morálr.í).
Onen muž nebude posuzován podle skutecnosti, zda jedná opráv
nene, ale podle skutecnosti, ida získá, ci nezíská pozitivní výsledky
nebo zda se vyhne negativním výsledkum, zlu, a pritom muže
být nutné "jednat oprávnene", ale musí to být jen prostredkem
politiky a nikoli morálním soudem.

f
í

Psychologie a politika

Zvlášte v obdobích Hna'ncních krizí casto slyšíme mluvit o "psy
chologii" jako o skutecné prícine urcitých okrajových jevu. Psycho
logie (neduvera), p,anik.a atd. Co však v tomto prípade mamená
"psychologie"? Je to fíkový list studu k oznacení "politiky", to
mamená jisté politické situace.

Protože pod "politikou" obvykle rozumíme parlamentní frakce,
strany, casopisy a - všeobecne receno - každou akci, která se vy
znacuje viditelnou a predem urcenou smernicí, dává se název psy
chologie nejjednodušším masovým jevum, které nejsou predem
urceny, nejsou organizovány a nejsou viditelne rízeny, které jsou do
kladem zlomu ve spolecenské jednote ovládaných a vládnoucích
vrstev. Prostrednictvím tohoto "psychologického tlaku" vyjadrují ovlá
dané vrstvy svou neduveru k vudcum a požadují, aby se zmenily
osoby a zamerení financní, a tudíž i ekonomické cinnosti. Sporitelé
neinvestují své úspory nebo prestávají investovat do urcitých oblastí
cinností, které se jim zdají zvlášte riskantní atd. Spokojují se s nej
nižšími úroky nebo i s nulovými úroky; nekdy dávají prímo pred
nost ztráte cásti k,apitálu, aby dostali zbytek do bezpecí.

Muže stacit "výchova" k tomu, abychom se vyhnuli podobným
krizím všeobecné neduvery? Tyto krize jsou príznacné práve tím, že
jsou všeobecné, a proti všeobecnosti je težké vychovávat novou
duveru. Casté strídání takových psychologických krizí napovídá. že
organismus je nemocný, cili že spolecnost jakoéélek není již
schopna vydávat ze sebe schopné vudce. Jde pak o politické krize,
a dokonce o politicko-sociální krize vládnoucího seskupení.
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1 Musíme videt,' jak Gramsci poznamenává jinde, že strany jsou "nomen
kloturou tríd": to koneckoncu znamená, že každé tríde by mela organicky
odpovídat jediná strano. V praxi tomu však vždy nebývá z nejruznejších prícin
historického o sociálního rózu.

2 Times jsou nejautoritativnejší anglický deník konzervativního zamerení,
i když se nevydávají za predstavitele konzervativní strony.

primo skupin zásadne neprátelských. Konstitucní formule krále nebo
presidenta republiky, který "kraluje a nevládne", právne vyme
zuje tuto soudcovskou funkci a snahu konstitucních stran "neobna
žit" korunu nebo úrad presidenta o podle ní hlava státu nenese
odpovednost za vládní ciny, ale jde o ministerskou odpovednost,
predstavující kosuistiku všeobecného principu ochra,ny pojmu státní
jednoty, svolnosti ovládaných se státní a,kcí, at jsou bezprostredne
vládnoucí strany Jakéko,liv.

S príchodem totalitní strany tyto formule ztrácejí na významu,
a slábne tudíž vliv institucí, které ve smyslu techto formulí fun

govaly; sama funkce však je ztelesnol\fána stranou, která opevuje
abstroktní pojem "stát" a bude se snožit nejruznejšími zpusoby
vyvolat dojem, že funkce "nestranné síly" je aktivní a úcinná.

Jestliže je politická akce (v užším smyslu) nutná, proc mužeme
mluvit o "po,litické strane"? Pozorujeme, že v moderním svete se
v mnoho zemích organické a hlavní strany, vedeny nevyhnutelno'stí
boje nebo ji,nými duvody, rozdelily na frakce, z nichž každá si
osobuje název "strana", a dokonce nezávislá strana.1 Casto proto
hlavní intelektuální štáb organické strany neprísluší Ik žádné z la
kových frakcí, ale jedná, jako by byl rídící silou, která stojí samo
o sobe, na,d stranomi - o ,nekdy se tomu verí i ve verejnosti. Tuto
funkci mužeme studo'vat s vetší presností, vyjdeme-H ze st'anoviska,
že casopis (nebo skupina casopisu), týdeník (nebo skupina týdeníku)
jsou rovnež "stranami" nebo "stranickými frakcemi" ci "nástroji urcité
stra'ny". Máme na mysli úlohu Timesu2 v Angli,j nebo vHv, který mel
CoorrieredeHa Sera v Itálii, nebo i funkci takzvaného "info,rmujícího
tisku", domnele 'iapolitického", ba i sportovního 'a technického
tisku. Ostatne, tento jev nabízi zajímavé pohledy v zemích, kde
exi,stuje jediná tot'alitní vládní strona, protože taková strana nemá
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Politická strana
=--- I'~l

'Novým Vladorem je pro Gramsciho práve politická strona delnické trídy.
Tímto obratem má Gramsci na mysli Vladare Niccola Machiovelliho (1469-1527),
nejvétšího italského historika a politického myslitele. V tomto díle Mochiavel
li zkoumá ruzné typy vlády, zastavuje se predevším u nových útvaru a vyhla
šuje zásady, jimiž se mají rídit. Buduje tak ideální postavu Vladare. používa
jícího všech politických klicek, síly, lsti a presvedcování, který dokáže sjedno
tit rozptýlené cásti Itálie, vyhnat cizince a vytvorit velký jednotný stát. Pera
lelu mezi Vladarem Mochiovelliho a novým Vladarem Gramsciho nutno videt
v tom, že tehdy mohl být problém jednotného státu (cili problém pokroku italské
spolecnosti) vyrešen jen velkým absolutistickým monarchou; dnes problém hlubší
jednoty (cili problém socialistické premeny Itálie) muže být vyrešen jen velkou
stranou nového typu. Viz toké predmluvu k tomuto svazku.

2 Tradicní institucionální funkce koruny, nebo jak Gromsci ríkó dále, funkce
presidenta republiky spocívó v roli .,nestranné" síly. Totalitní strana (jako byla
strana fašistická), kterou tu Gramsci vidí pred sebou, se snaží vytvorit zdánf,
že i ona je nestronnou ~sjlou vuci trídám a trídnímu boji, a proto chce v sobe
ztelesnovat funkci koruny.

Rekli jsme si, že hrdi,no,u nového Vladare1 by nemohla být v mo
derní epoše hrdinná osobnost, ale poHtická strano, pokaždé a u ruz
ných národu v ruzných vnitrních vztazích jiná, ono urcitá strano,
která má v úmyslu (a je myšlenkove a hilstoricky pro tento cíl
pi'iprav'ena) za,ložit nový typ státu.

Povšimneme si, jak v režimech projevujících se jako totalitní
prebírá tradicní funkci královské koruny jako instituce ve skutec
nosti urcitá strana, kterále rovnež totalitní práve proto, že osvo
bozuje od t,a'kové funkce.2 'Ackoliv je každá strana výrazem ne
fa,ké sociální skUlpi,ny, presto urcité str'alny zmtupuji za urtitých
podmínek jen jedinou sociální skupinu, pokud pl,ní vyrovnávaci
a soudcovsko'U funkci mezi vlastními zájmy skupiny 'a o,statními
skupinami a dohližejí na to, aby se vývoj skupiny, kterou zastu
pují, del se so'uhlosem a z'a pomoci spojeneckých .skupin, ne-li
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funkce ryze politické, ale povýtce technické, propagandistické, po
licejní, s úkolem ovlivnovat morálku a kulturu. Politická funkce je
neprímá, ,nebot neexistují-Ii jiné legální strany, existují vždy de
facto jiné strany a tendence zákonem nepostižitelné, s nimiž se
po,lemizuje a pro,ti nimž se bojuje jaoko pri hre na slepou bábu.
V k,aždém prípade je jisté, že v takových stranách 'kulturní funkce

prevládají a poskytují místo po,litické hantýrce,! cili politické otázky
jsou prevlékány do kult,urní podoby a joko takové se stávají nerešitel
nými. Ale tradioní s'trana má v podstate charakter "neprímý", to zna
mená, že vystupuje navenek ja,ko ciste "výchovná" (Iucus atd.),2
morální a kulturní (siel): a je to osvobodivé hnutí; i takzvaná prímá
a,kce (teroristická) se pojímá jako "propaganda" príkl'adem; címž
se mužeme j,ešte utvrdit v úsudku, že liberali'Stické hnutí není
a'utonomní, 'ale žije na o.kraji jiných stran, "aby je vychovávalo".

Dá se mluvit o "liberalismu" nerozlucne spjatém s každou orga
nickou stra.nou. (Cím jiným jsou "rozumoví a mozkoví liberalisté",
ne-Ii jednou stránkou takové "okrajovosti" ve vztahu k velkým stra
nám vládno,ucích spolecenských skupin?) Práve sama "sekta eko
nomistu"3 byla historickou stránkou tohoto jevu.

Pred námi jsou zatím dve formy "strany", která, jak se zdá, pred
stavuje cistou abstrakci z bezprostrední politické akce: jednak
strany složené z elity, lidí z,abývajících se kulturou, kterí mají úko,1
rídit z hlediska kultury a všeobe,cné ideologie rozsáhlé hnutí sprízne
ných stran (jež jsou ve skutecno,sti frakcemi téže organické strany),

1 A práve k tomu docházelo za fašismu O mnoha politických otázkách se
pojednávalo z cenzurních duvodu neprímo. z hledisko ..kultury", ale tak se
tvoril íinotojný jazyk, hantýrka masám naprosto nesrozumitelná.

:I Lucus a nOn lucendo ("les, a proto není svetlo") je latinské okrfdlené
úsloví oznacující ironicky nedostatek nejaké vlastnosti. Zde je slovo "výchov
ný" míneno ironicky, Ve skutecnosti je liberalistické hnutí (nebo anarchistické)pro lidové masy "nevýchovné",

3 Sekta ekonomistu je proslulá skupina Ucencu ekonomu. která pusobila
v predvecer Francouzské revoluce roku 1789. Hlavou školy byl Bernard Quesnay
o jejími cleny mezi jiným byli Mercier de la Riviere, Mirobeou, Dupont de
Nemours, známí také pod názvem fyziokroté (zastánci vlády prírody)j vyjadro~
voli ve skutecnosti se svou doktrínou laissez faire ( ••volné ruce" v oblasti
ekonomie) v typické podobe výhrady buržoazie proti hospodárské feudální strukture a státnímu autoritárství,
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o jednak - v novejší dobe - strany mas, nikoli elity, a ty jako
masy nemají jínou poHtickou funkci krome obecné vernosti vojen

ského rázu vuci viditelnému nebo neviditelnému pol~tickému ústredí
(viditelné ústredí je casto mechanismem povelu vycházejících od
sil, které se netouží ukmovat v pl,ném svetle, ale jedn,ají pouZe!
neprímo, pres zprostredkující osoby a pres ••zprostredkovanou k~eo
logii").l Masa je pro,ste urcena k ••ma'nipulaci" o je ••z,ajata" mo
rálními kázáními se sentimentálními hroty, s mesiášskýmj mýty nad
cházejícího pohádkového veku, kdy všechny dnešní rozpory a bedy
budou automaticky vyrešeny a vyléceny.

Když chceme psát dejiny politické strany, budeme muset ve
skutecnosti odpovídat na celou radu problému mnohem méne jed
nodušších, než má za to napríklad Roberto Michels,2 který je po
važován za odborníko v této veci. Co jsou to dejiny str'any? Bude
to pouhé vypravování o v,nitrním živote politické organizace, o jejím
zrodu, o prvních skupinách, z nichž se skládala, o ídeologických
polemikách, v nichž se fc'rmo'val její program a její pojetí sveta

a života? V takovém prípade by šlo o dejiny uzavrené skupiny
intelektuálu a mnohdy o politický životopis jediné osobnosti. Rámec
obrazu bude tedy muset být širší a prístupnejší.

Bude nutno podávat dejiny urcité masy lidí, kterí šli za svými

j,nspirátory, podpcrovali je svou duverou, svou oddaností. svou

kámí nebo je "rE-olisticky" kritizovali a rozcházeli se nebo zustávali

vuci nekterým podnetum pasívní. Ale budou tvorit tuto masu pouze
lidé primykající se ke strane? Bude stacit sledovat kongresy,
volby atd., tedy celou tu cinnost a zpusoby existence, jimiž stra
nická mas,a projevuje svou vuli? Zrejme bude nutné pocíto:Jt se
sociální skupinou. jejíž je daná stra·na výrazem a nejvyspelejší
cástí: de.iny strany tedy musí být dejinami urcité spolecenské

) Jako v prípade Národní fašistické strany, jejíž exponenti byli ve sku
tecncsti ",viditelným'" výrazem nejreakcnejší skupiny italského financního ka
pitálu.

'Roberto Michels (1876-193-), sociolog a vedec zabývojící se politickými
prcbtémy, narcdil s~ v Nemecku, ale žil dlouho v Itólii. Venoval se dejinám
socialismu a soció:ním prob:émum.
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skupiny. Tato skupina však není izolována; má prátele, prlZnlVCe,
odpurce, neprátele. Jen z komplexního obrazu celého spolecenského
a státního souhrnu (a casto i s mezinárodními zásahy) vyplynou
dejiny urcité strany, o nichž se dá ríci, že psát dejiny strany ne
znamená ,nic nei psát obecné dejiny zeme z monografického hle
diska a vytknout v ,nich charakteristickou stránku. Strano bude
mít vetší ,nebo menší výmam o váhu práve podle toho, jak její
specifická cinnost více' ci méne vážila pri urcování dejin zeme.

Ze zpusobu psaní dejin strany vyplývá i to, co rozumíme stranou
a cím má být. Sektár bude jásat nad vnitrními záležitustkami,
které budou mít pro nej esoterickýl význam a budou ho naplnovat
mystickým nadšením; historik, i když prikládá duležitost každé veci,
ktero,u má v celkovém obraze, položí predevším dur'az na skutecnou
úcinnost strany, na její vliv pri rozhodování, at už pozitivní, ci ne
gativní, na ,to, cím prispela ke vzni'ku událostí ,a t'aké jak zabrá·
hila, ,aby se nestaly události jiné.

Okamžik poznání, kdy se utvorila strana, kdy má presné a trvalé
posláni, bývá zdrojem mnoha diskusi a casto také bo,hužel zdrojem
jisté formy domýšlivosti, která není o nic méne smešnejší a ne
bezpecnejší než "domýšlivost náro,du", o níž mluvi Vico.2 Mužeme
ríci, že je pravdou, že ani strana nebyla nikdy dotvorena a zfor
mována v tom smyslu, že každý pokrok prináší nové úkoly ,a po
vinnosti, a v tom smyslu, že pro jisté strany platí p.aradox, že jsou
dotvoreny ,a zformovány tehdy, kdy již neexistují, to znamená, když
se jejich existence stala historicky zbytecnou. Protože každá strana
je jen ,názvem pro trídu, musí být zrejmé, že pro stranu, která
si predsevzala zrušit rozdeleni spolecnosti na tridy, její zdokonalo
vání ,a dotvár,ení spocívá ve skoncení její další existence, jakmile

, Esoterickými bylo nazýváno toková ucení o tokové lekce. kdy nekterí rectí
fi,losofové nerozpráveli se všemi svyml žáky, ale pouze s cástí z nich.

'Giambatlisto Vico (1668-1744) je jedním z nejvetšich predstavitelu italské
filosofie. Hlavním jeho dilem je Nová veda (Scienzo Nuovo). která vyšla v roce
1725 o pozdeji v prepracované podobe ve dvou vydánich 1730 o 1745. Vico
'v t::mto díle v protikladu k tendenci filosofie své doby se zásadne obrací
I<e zkoumání sveta prírody~ znovu zduraznuje cenu dejin, života a vývoje
spolecnosti.
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neexistují trídy a tím i jejich vyjádre,ní. Zde bychom se však chteli
dotknout osobitého okamžiku v tomto vývojovém procesu, ,a to
o,kamžiku následujícího po tom, kdy fakt muže a nemusí existovat,
tedy v tom smyslu, že nutnost existence tohoto faktu se ješte nestala
"nezvratnou", ale "do znacné míry" závisí na existenci osob s mi
morádnou volní mocí a s mimorádnou vulí.

Kdy se stává strana histo,ricky "nutnou"? Když podmínky k jejímu
"triumfu" a k jejímu neklamnému konstituování ve stát jsou alespon
ve stadiu formování a umožnují normálne predvídat jejich další
vývoj. Kdy se však dá za takových podmínek ríci, že strana ,nemuž0
být znicena normálními! pro'5tredky? Máme-Ii odpovedet, mus~~e
zauvažovat - pro existenci strany je nutné, aby splynuly trí základní
prvky (tedy tri skupiny složek):

1. Rozptýlená složka. Jsou to obycejní, prumerní lidé, jejichž
úcast nabízí strane kázen a vernost, nikoli tvorivého a vysoce orga
nizovaného ducha. Bez nich by strana neexistovala, to je pravda, ale
rovnež je pravda, že strana by n,emo,hla existovat "pouze" s nimi.
Znamenají sílu, protože je tu nekdo, kdo je soustreduje, organizuje
a ukáziluje, avšak bez stmelující síly by se rozptýlili a rozlétli jako
bezmocná zrnka prachu. Nikdo nepopirá, že kterákoliv z techto
cástic se muže stát stmelující silou, ale mluví se o nich práve
v okamžiku, kdy ji nejsou a nemají podmínky se jí stát, nebo
i kdyby jí byly, bylo by to v úzkém politicky neúcinném kroužku
bez nejakých dusledku.

2. Hlavní stmelující složka. V národním merítku centralizuje
a dodává úcinnosti a moci souhrnu sil, které ponechány sobe by
znamenaly 'nic nebo málo více než nic; tato složka je vybavena
vysoce stmelující, centralizující a ukáznující silou, a snad dokonce
práve tím i vynalézavostí (rozumíme-Ii "vynalézavost" v jistém smeru,
podle urcitého typu síly, urcitých perspektiv i urcitých predpokladu).
ROl.'než je pravda, že sama tato složka by nevytvorila stranu, vy-

1 Zrejmá naróžka na pokus znicit IImimorádnými" prostredky delnické strany
podle receptu fašistických režimu. Celá poznámko Gramsciho se týká formo
váni a zachování komunistické strany a jejích pracovníku.
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tvarila by ji však spíše než první uvažavaná slažka. Mluví se a va

jevudci bez vajska, ale ve skutecnasti je sn,azší vytvarit vajska než
vytvarit vajevudce. Pravdau je, že již existující vajska bývá zniceno,
nedastává-li se vajevudcu, kdežta existe,n.ce skupiny vajevudcu,
se·mknutích a svorných, kterí mají spalecné cíle, zanedlauho vede
k vytvarení va 'ska i tam, kde neexistavala.

3. Strední slažka. Spojuje první ,slažku s druhau, zjednává jejich
styk, a ta nejen "fyzický", a,le i morální a intelektuální. Ve skutec
nasti u každé strany existují "stálé pamery"l mezi temita tremi
slažkami a nejvyšší úc'i,nnasti se dos,ahuje tehdy, když t,akové .urci,té
pomery" jsa,u rea,lizavány.

Na základe techta úvah mužemG ríci, že stranu nelze znicit
normálními prastredky. Jest!-ižeexistuje druhá složka, nevyhn·ute,lne se
farmují zbývajíci dve, a ta první složka, která nevyhnutelne vytvárí
složku tretí juka svéha pokr,acovatele ,a prostredek vyjádrení. Zrcd
druhé složky je spjat s existencí abjektivních materiální::h padmhek.
Jestliie tata druhá složka neexistuje, byt razptýlená a tekavá, je
všechna premýšlení nepladné.

Má-Ii k tomu dajít, je treba, aby vyro·stlo skálapevné presvedcení,
že je nutné urcité rešení životne duležitých otázek, Bez tohota
presvedcení nevznikne druhá slažka, jejíž znicení je velmi snadné
pro její malau pacetnast; je ale nutné, aby tato druhá složka,
je-Ii znicena, zanechala jaka odkaz padhaubí, z nehaž by se dala
znavu vytvarit. A kde tata padhaubí lépe pretrvá a bude se maci

snáze tvorit, ne-Ii v první a tretí slažce, které jsou zrejme tesne
spjaty se slažkou druhau? Aktivita druhé slažky, zamerená k vlast
nímu. kanstituování, je prato základní vecí. Hlediska pra hadnacení
téta druhé slažky bude ti'eba hledat: 1. v tam, ca skutecne delá;
2. v tam, ca pripravuJe pra prípad svéha eventuálníha zniceni.

] Gromsci dává tento výraz do uvozovek, protože naráží no chemický zákon
stálých pcmeru váhavých, podle 'nehož se substance slucují pouze v urcitých
kvantjtat:vních pomerech. Prímým pramenem pro Gramsciho však je pasáž
z Principi di economi" pura (Základy cisté ekonomie) od Moffea Pant"reoni.
ho, které sám cituje v poznámce "Veta o stálých pomerech váhavých". kterou
otlskujeme v tomto svazku.
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o techta faktarech lze težka ríci, který je duležitejší. Nebat v baji
mužeme neustále predvídat parážku; príprava vlastních nástupcu je
ravnež duležitau slažkau taha, ca se padniká pro vítezství.

Pakud jde a "domýšlivast" strany, dá se ríci, že je harší než
"damýšlivast nára,du", a níž mluví Vica. Prac? Prataže 'nárad musí
nutne existavat a ve faktu, že exi,stuje, je vždy mažné pri traše
dabré vule apavzbuzením pGtrebných svedku abjevit, že jeho
existence je pln,a asudavasti a významnasti .. Naprati tamu strano
nemuže existavat vl-astní silau. Nesmíme nikdy zapamínat, že v baj i
mezi nárady má každý zájem na tam, aby ,druhý nárad byl osla
baván vnitrním baji, a že strany jsou práve slažkami vnitrních baju.
Vuci stranám je tedy stále mažná atázka, zda existují vlastní silau
jaka vlastní nutnast, neba zda existují n'aapak pauze v zájmu jiných
(a apravdu v palemikách se nikdy na tenta bad nezapamíná, spíše
je ta zduraznavané téma, zvlášte když adpoved je nepachybná, caž
znamená, že padnítila <l z'anechává pachybnasti). Prirazene, kda
by se nechal tauta pachybnastí rozdírat, by byl hlaupý. Paliticky
je ta atázka prchavé duležitasti. Cizí interv'ence ve praspech ná
radních stran, které barily vnitrní usparádání antaganistických státu,
jsou v histo,rii sparu a takzvané .národní pri,ncipy nespocetn·é, takže
když se napríklad mluví o "výchadní" palitice Cavaurave,l ptáme se,
zda šla a "palitiku" cili a trvale vedenau kampan, neba a stra
tegický tah pra daný okamžik, aby byla asl,abena Rakauska raku
1859 a 1866. Tak v mazziniavských výpade·ch v prvních mesících
raku 1870 (príklad: záležitast Ba'r~'a-ntiha)2je 'Videt zásah Bismarc
kuv.3 -který s ahledem no::! -vál-ku s Fran·oií a na nebezpecí ital,s,ka
-francauzskéha spajenectví mel v úmyslu vnitrními kanflikty oslabit

1 Gromsci naráží no spojenectví Piemontu s Anglií a Francií a na inter
venci piemontských oddílu v krymské válce proti Rusku (1855). Toto spoje
nectví prosazoval Comillo Benso di Covour. významný státník období risorgi
menta, tehdejší ministerský predseda Piemontu.

2 V Povii 24. kvetna 1870 zaútocil desátník Pietro Borsonti no kasárna
v cele asi ctyriceti republikánu s voláním: "At žije ~ím! At žije republika I
Pryc S monarchiíl" Barsanti byl uveznen, odsouzen k smrti a zostrelen 27.
srpno 1870.

3 Otto von Bismorck (1815-1898), nemecký státník, strujce politiky, která
vedla ke sjednocení a upevnení Nemecka jako velmoci.
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ItálN. V udála,stech z cervna 19141 nekterí vidi zásah rakouského

generálníha štábu s .ohledem na nastávající válku. Vidíme, že tu
je velké množstvíkasuistiky,a proto je treba mít jasnou hlavu.
Uvedamíme-Ii si, že at se deje cekeli, provádí se vždy necí hra,
a je tedy duležité se všemožne snažit hrát dobre vlastní hru, 100

znamená s prevaho-u vyhrát. V každém prípade nutna pohrdat ••de
mýšlivostí" strany a demýšlivest nahradit -konkrétními ciny. Kdo
konkrétní ciny nahrazuje domýšlivestí nebo delá peliti-ku demýšli
vosti, ten je jiste podezrelý z malé serióznesti. Není treba dedávat,
že se strany museji vyhýbat i jen tzv.•• .oprávnenému" zdání, že se
provádí necí hra, zvlášte je-Ii ten nekdo cizí stát.

Težke lze vyleucit, aby kterákoli pelitická strana (vládnoucích
skupi-n, a,le i skupin druhoradých) nevykenávala i policejní funkci
ci .ochranu urcitého politického a právního rádu. Kdyby te bylo
prekázáne výmerem, musel-a by být otázka kladena v jiných pajmech,
tj. šlo by a zpusoby a zamerení, s nimiž by se taková funkce vy
konávala. Tkví smysl této cin nesti v petlacování, nebe v .osvete, jde
tedy .o funkci re-akcní, nebo pakrokeve-u? Jistá strana vykonává svou
policejní funkci, aby zachoval-a ",nejší, zjevný rád, uzdu živých de
jinných sil, nebo ji vykenává tak, že usiluje povznést lid na nový
stupen civi.Jiz,ace, jejímž programovým vyjádrením je pelitický
a právní rád? Zákon .opravdu nalézá ty, kdo he perušují: 1. mezi
reakcními spelecenskými složkomi, které zákon sesadil; 2. mezi po..
krekovými Isložk,ami, které zákon petlacuje; 3. mezi sležkami, které
nedesáhly úrevne té civilizace, kterou muže zákon reprezentovat.
Pelicejní funkce str-ony muže být tudíž pokrokavá nebo regresivní:
pokreková tehdy, když se snaží udržet v dosahu zákonnesti sesa
zené rea-kcní síly a pozvednout na úroven nevé zákonnosti zaostolé
masy. Regresívní je tehdy, když 'se snaží .potlacit živé síly dejin

1 Jde o proslulý Rudý týde~ (7.-14. cervna 1914). Rudý týden bylo rozsáhlé
hnutí povstaleckého charakteru, poznamenané krvavou reží, k niž došlo v Anconií
o první cervnové nedeli. Vrení melo svuj stred v oblastech Morche a Romogne.
Jako výraz hluboké lidové nespokojenosti nobylo vrení anarchistických a casto
primitivních rysu, protože chybelo úcinné socialistické politické rízeni.
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a zachovat prežilou, protidejinnou zákanna,st, která se stala necím

vnejším. Cinnost ,príslušné strany .ostatne poskytuje rozlišující hle+
diska: jestliže je strana pokrokevá, funguje "demokraticky" (ve smyslu
demekratickéhe centr-alismu), Je-Ii slm·na regresívní; funguje ••byra
kraticky" (ve smyslu byrokratickéhe centrolismu). Strana je v tamto

prípade výlucne výkonným nástrejem, nerozhodujícím .o nicem 
je pak technicky vzato, orgánem po,lide a její název ••politická
strana" je cirá metafo,ra mytologického rázu.
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Jednání revolucní

a j e d n á n í re for m i s t i c k él.

Prvotním hlediskem pri hodnocení jak ruzných pojetí sveta, tak
ze;n1én·a praktického jednání je toto: lze pojetí sveta nebo praktický
cin chápat "izolovane", "nezávisle", avšak s plnou odpovedností
za kolektivní život, nebo je to nemožné a pak pojetí sveta nebo
prakt:cký cin lze chápat jako "integraci", zdokonalení, protiváhu atd.
jiného pojetí sveta ·nebo praktického jednání? UvažuJeme-Ii o tom,
vidíme, že toto hledisko je rozhodující pro ideální úsudek o ideál
ních pohnutkách i o pohnutkách praktických. Je zrejmé, že to má
i nemalý praktický dosah.

Mezi nejrozšírenejší povery patrí názor, že všechno, co existuje,
existuje prirozene, nemuže jinak než existovat, a že vlastní po
kusy o formu, af skoncí jakýmkoli nezdarem, nepreruší beh života,
protože tradicní síly budou pusobit dále, a zejména budou dále

nosite·/; života. V tomto zpusobu myšlení je dost pravdy a beda,
kdyby tomu tak nebylo. Presto vš,ak za urcitou mezí se tento zpusob
myšleni stává nebezpecným (jisté príklady politiky k horšímu) a v kaž
dém prípade, jak bylo receno, trvá hledisko fi.losofického, politického

a histe,rického hodnocení. Jisté je, že pri zevrubném zkoumání

1 Titulek patrí vydavateli. Jde o druhou cást poznámky Prumysloví o ze~
medáJští delníci. Základní otázka, kterou zde Gromsci reší, se týká skutecné
autonomie strany delnické trídy. Dokud se taková strana omezuje na snahu
opravovat nebo pozmenovat skutecncst pokládanou za "prirozenou" (jde o sku~
tecnost urcovanou vztahy kapitalistické výroby), je stranou "ciste reformistic~
kou", a tudíž "okrajovou" a "druhoradou,j. Teprve strana, která si klade za
úkol radikální premeny v existujících výrobních vztazích, o která je si vedoma
dusledku z toho vyplývajících. je za soucasného stavu vecí revolucní olterna~
tivou. Na tomto úsudku staví Gromsci nekolik úvah, které jsou v uvádeném
úryvku ilustrovány.
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•.jistíme, že urcité pohnutky jsou samy chápány jen ja·ko okrajové;
predpokládají tedy neja'kou hlavní pohnutku, do níž by se vcleni,ly,
aby se tak napravil,a nekterá domnelá nebo skutecná zl·a; to zna
mená, že jisté pohnutky jsou ciste reformistické.

Tato zásada je politicky duležitá, protože teoreticko·u pravdivost

poucky, že každá trída má jen jednu str,anu, do,svedcuje pri roz
hodujících zvratech skutecnost, že ruzná seskupení, z nichž každé

vystupovalo jako "nezávislá" stra'na, se spojují a vytvárejí jednotný
blok. Dríve existující mnohotvárnost mela pouze "reformistickou" po
vahu, cili týkala se dílcích otázek; zn,amenal,a v jistém smyslu delbu

práce v politice (v prislušných mezích prospešnou); avšak každá cást
predpokládala druhou, takže v rozhodném okamžiku, když prišly
na pretres zásadní otázky, vznikla jednota a vyvst'::I1blok. Odtud

plyne záver, že pri budování stran je treba stavet na "monolitickém"
typu. a nikoli na druhoradých otázkách; strežme tudíž pozorne
soudržnost mezi vedoucími a vedenými, mezi hl,al/amí a masou.
Jestliže v rozhodujících chvílich prejdou vudcové ke své "skutecné

strane"1, masy zustanou na holickách, netecné a nebojovné. Dá se
ríci, že žádná skutecná pohnutka se ve své celistvostí nezmocnuje
vedomí rázem, ale pouze postupným nabýváním zkušeností, když

si tedy všímáme faktu, že nic z toho, co je, není prirozené (v pre

vráceném smyslu slova), ·ale existuje z.a urcitých podmínek, jejichž
odstranení nezustává bez následku. Tak se pohnutka dovršuje, ztrácí

rysy libovol,nosti, "symbiózy",2 stává se skutecne nezávi's,lou tak, že
pro jisté dusle.dky vytvárí potrebné predpoklady, a dokonce ·na vy
tvárení techto predpokladu vyno'kládá všechny své síly.

1 Muže se stát, a také se stalo, že predáci proletárské strany se v roz
hodných chvHích projeví jako ••reformlsté", tedy koneckoncu jako "meštácill•
V takovém prípade zápal mas, jejich bojovnost atd. ztrácejí úcinnost. Mejme
v patrnosti. že Gramsci myslil no situaci Italské socialistické strany v le·
tech po první svetové vá~ce.

:l "Symbióza" je termín pro jev. kdy živocichové nebo rostliny ruzných dru~
hu se trvale sdružují k vzájemnému prospechu. Zde má jen význam nesamo
statného hnutí ve shora zmíneném smyslu, žijícího ve skutecnosti na okraji
historicky prevládajících sil.
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Poznámky k nekterým aspektum

struktury politických stran

v období organických krizí

V jistém bode svého dejinného bytí se spo,fecenské skupiny od
delují od svých tradicních stran, tj. od tradicních stran v dané
organizacní forme, o spolu s nimi urcití lidé, kterí je tvorí, pred
stavují 'a vedou, prestávají být uznáváni jako verný výraz jejich
trídy nebo trídních fmkcí. Když k tokovým krizím dojde, stává se
bezprostrední situace choulostivou o nebezpecnou, protože se ote
vírá volné pole násilným rešením, cinnosti temných živlu, predsta
vovoných muži prozretelnosti z mHosti boží.1

Jak vznikají tyto kontrastní situ,ace mezi "predstaviteli" o pred
stovite/i, které ze stranické oblasti (ze stranických organizací v užším
smyslu, z oblasti volební o parl-amentní a novinárství) presahují do
celého státního organismu, o tím posil ují relativní mocenské po
zice byrokracie (civilní i vojenské), vysokých fjnoncí, církve a vubec
všech orgánu pomerne nezávislých na kolísání verejného mínení?
V každé zemi probíhá tento proces jinak, í když jeho obsah je
stejný. Obsahem je krize hegemonie vládnoucí trídy, která nostává
bud proto, že vládnoucí trída neuspelo pri neJa,kém svém velkém
politickém podniku, pro nejž si vyžádalo Inebo prosadila silou
souhlas obrovských mas (jako je válka), nebo proto, že široké masy
(zvlášte rolníci a maloburžoozní inteligence) rázem prešly od po
litické pasivity k jisté aktivite a kl-adou požadavky, které ve svém

1 Zrejmá narážka na krizi italské spolecnosti a na vzestup Mussoliniho.
"Charismotický, z boží milosti'" se ríká o vudci, jehož moc jako by pocházela
z témer "nadprirozenýchu vlastností osoby.
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nesourodém celku tvorí revoluci. Mluví se o "krizi autority", o zatím

je to práve krize hegemonie nebo komplexní krize státu.
Krize vytvárí bezprostrední nebezpecné situace, protože ruzné

vrstvy obyvatelstva nemají schopnost stejne rychle se orientovat
a stejným tempem se preorganizovat. Tradicní vládnoucí trída, 
no rozdíl od tríd druhého rádu -, která má pocetný vyškolený

aparát, mení lidi o programy a znovu si zjednává kontrolu, která
jí postupne rostoucí rychlostí unikala; i když prináší obeti, jde se
svými demagogickými sliby vtríc chmurné budoucnosti, udržuje si však
moc, no o-kamžik ji upevnuje o používá jí k rozdrcení protivníka
o k rozehnání odpurcova rídícího aparátu, který nemuže být príliš

pocetný o príliš ško,lený. Prechod oddílu mn-oho stran pod prapor
jedné str-any, která nejlépe zastupuje a ztelesnuje potreby celé
trídy, je normál,ní a organický jev, i když probíhá velmi rychlým
tempem a témer bleskove ve srovnání s pokojnými casy. Znamená
to splynuti celé sociální skupiny pod jediným vedením, považovaným
za jedine schopné rozrešit prvorodou otázku vlastní existence a za
hnat smrtelné nebezpecí. Jestliže se v krizi nenajde toto organické
rešení, ale objeví se bohem seslaný vudce, pa,k to znamená, že
existuje statická rovnováha (jejíž faktory mohou být nesoumeritelné,
kde vša-k prevažuje nezralost pokrokových sil), že žádná skupi'na,
ani konzervativci, oni pokrokári, nemá dost sil k vítezství o že
i konzervativní skupina cíti potrebu mít nad sebo-u pána.1

Tento druh jevu je spjat s jednou z nejduležitejších otázek tý
kajících se politické strany, a to se schopností strany postavit se
proti rutine, proti tendenci zkostnatet o zaspat dobu. Strany se
rodí a budují org,aniz,aci, aby mohly usmernovat situaci v historicky
životne duležitých chvílích pro jejich trídy; ale ne vždy se dokáží

prizpusobit novým úko,lum o novým údobím, ne vždy se umejí
vyvíjet tak, jo,k se vyvíjí celkový pomer si/ (o jak se tudíž mení
relativní pozice jejich tríd) v urcité zemi nebo v mezinárodním

1 Gramsci odkazuje v poznámce na Marxovu práci Osmnáctý brurnaire Ludvika
Bonaparla a na jeho rozbor nástupu Napoleona III. k moci.
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merítk~. Pri rozboru to,hoto vývoje stran musíme rozlišovat jednak
sociální skupiny, stranickou masu, byrokracii a generální štáb strany.
Byrokr,acie je nejnebezpecnejší konzervativní sílo lpící na zvycích;
jestliže nakonec zakotví ja'ko trvalé teleso, které je sobestacné
a cítí se nezávislé no mase, str'ana se na'konec stává anachronismem
a ve chvílích ostré krize se z ní vytrácí spolecenský obsah a zustává
viset ve vzduchu. K cemu p,ak dochází, to mužeme videt na rade

nemeckých stran pod vlivem expanze hitlerismu. Fr,ancouzské strany
také pos,kytují bohatý studi)ní materiál - jsou n'apmsto zkostnatelé
a zaspaly dobu a historicko-po,liticky do,kumentují ruzné minulé fáze

Francouzských dejin, jejichž zastaralou terminologii opakují; jejich
krize se muže stát ješte vetší kata,strofou, než tomu bylo v Nemecku.

Pri zkoumání událostí to,hoto druhu se obvy'kle opomíjí nutnost
vyhradit príslušné' místo složce byrokratické, civilní a vojenské,
a krome toho uniká ze zretele, že do takového rozboru se nemohou

zahrnovat jen pusobící vojenské a byrokratické složky, nýbrž i spole
censké vrstvy, z nichž se byrokracie v daných spolece~ských komple
xech tradicne rekrutuje. Politické hnutí muže mít vojenskou povahu,
i když vojsko jako ta,kové se ho otevrene neúcastní; vládo muže
mít vO,'enskou povahu, í když armáda }ako taková v ní není za

stoupena. Za urcitých situací se muže stát, že je v'hodnejší vojsko
"neukazovat", nenechávat ho prekracovat ústavnost, nebo jak se ~íká,
nezanášet politiku mezi vojáky, aby byla zachována jednolitost
dustojníku a vojáku v oblasti zdánlivé neutrality a nadrazenosti nad

jednotlivými tábory; a prece jsou to vojáci, tj. hlavní štáb a dustoj
nictvo, kterí novou situaci urcují a ovládají. Není naproti tomu
pravda, že by armáda podle ústavy ni,kdy nemela delat politiku;
armád'a by práve mela ústavu hájit ja.ko zákonnou formu státu
spolecne s insti'tucemi s ní spolenými. Proto také takzvaná neutralila
znamená pouze podporu zpátecnické stra,ne; v takových situacích
je však zapotrebí se np celou otázku dívat takto: musí se zabránít

tomu, <Jby se ve vojsku znovu reprodukoval spor zeme, aby tím
zmizela rozhodující mo'c hlavního štábu v dusledku rozložení svého

nástroje - armády. Všechny tyto pozorované složky jiste neplatí
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absolutne; v ruzných dejinných okamžicích a v ruzných zemích mají
velmi ruznou váhu.

Pri prvnim šetrení by se melo zjistit, zda existuje v urcité zemi
vetší spolecenská vrstva, pro níž by byrokratická, civilní a vojenská
kariéra byl,a velmi duležitou složkou hospodárského života a po
litického upevnení (skutecný podil na moci, trebas i neprímý, "vy
díráním"). V soudobé Evrope nacházíme tuto vrstvu mezi strední
a malou venkovskou buržo,azií, která je více ci méne vyvinuta
v ruzných zemích jednak podle rozvoje prumyslu. jednak podle
stupne vývole zemedelské reformy. Byrokratická kariérq (civilní i vo
jenská) ovšem není monopolem této spolecenské vrstvy; presto však
je tato vrstva k této cinnosti obzvlášte zpusobilá svou spolecenskou
funkcí, kterou vykonává, a psychologickými tendencemi, jež tato
funkce urcuje a podporuje. Tyto dve složky dodávají této spolecenské
skupine jako celku jistou sourodost a prubojnost v jejich smernicích,
tím i politicko,u ce,nu a casto z ní, ciní rozhodující f'aktor v rámci
spo,lecenského o,rganismu. Jednotlivé složky této skupiny jsou zvyklé
prímo prikazovat nevelkým hrstkám lidí (prikazovat "politicky", ni
koli "ekonomicky"); v jej'ich umení poroucet tedy není zámer po
rádat "veci", porádat "lidi a veci" v organický celek, Jak se t:1 deje
v prumyslové výrobe. protože tato skupina nemá ekonomické funkce
v moderním slova smyslu. Má svuj duchod, protože je po,dle práva
majitelem cástí národní pudy, ,a její funkcí je "po,litícky" zabranovat
rolníkovi a pestiteli, aby zlepšoval vlastní existenci, protože jakékcli
zlepšení relativního rolníkava postavení by bylo katastrofou pro její
spn'ecenské post'avení. Chronická bíd,a a úmorná rolníkova práce,
prinášející otupelost, jsou pro skupinu, kterou zkoumám,::!,prvaradou
nutností. Tím se vysvetluje. proc se rázne staví na odpor a nastu
puje do protiútoku proti sebemenšímu pokusu vytvorit 'nezávislou
organizaci zemedelských delníku a proti každému vesnickému kultur
nímu hnuti. vybocujícímu z mezí oficiálniho náboženství. Tato spo
lecenská skupina má svá omezení a duvody své vnitrní sf,abosti
v územní rozptýlenosti a v "nehomogennosti", která s ta,kovou roz
ptýleností vnitrne souvisí. Vysvetlují se tak i jiné rysy táto skupiny,
jako je nestálost, nekolika násobnost vyznávaných ,ideologických
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soustav o 'nekdy i sama podivnost vyznávaných ideo·logíí. Volne je
rozhodnuta pro nejaký cil, ale je I'iknavá a obvykle to vyžaduje
dlouhý proces, než se organizacne a poHticky soustredi. Proces se

zrychlí tehdy, jestliže se specifická "vule" této skupiny shoduje
s vulí a bezprostredními zájmy horní trídy. Zrychlí se nejen proces,
ale projeví se ihned i "vojenská síla" této vrstvy, která pak, protože
je organizována, mnohdy diktuje zákony horní tríde, alespon pokud
jde o "formu" rešení, nejedná-Ii se o obsah. Vidíme, že tu fungují
stejné zákony, jaké byly pozorovány ve vztazích mesto-venkov.
pokud se týce druhoradých tríd: síla mesta se automaticky stává
silou venkova; protože však na venkove konflikty n,abývají ihned
ostrých a .osobních" forem (z nedostatku ekonomických okr,ajových
snaha vzhledem k normálne tíživejšímu tlaku vykonávanému shora

dolu). pak protiútoky musí následovat rychleji a být rozhodnejší.
Tato skupina vidí, že pocátek jejích nesnází leží ve mestech, v síle

mest, a t'ak chápe, že "musí" diktovat rešení horním mestským
trídám, aby tak bylo uhašeno hlavní ohnisko, i když se to horním
mestským trídám okamžite nezamlouvá, bud jako príliš nákladné. ci
jako na delší dobu nebezpecné (tyto trídy vidí pred sebou roz

sáhlejší vývojové cykly, behem nichž se dá manévrovat, a níkoli jen
okamžitý "fyzický" zisk). V tomto smyslu - nikoli absolutne _ také
musíme rozumet rídíci funkci této vrstvy; stejne však to není
malá vec1. Všimneme si, jak tento "vojenský" ch,arakter zmínené

spolecenské skupiny,který byl tradícne žívelným odrazem jistých
existencních podmínek, se nyní stává uvedamelou cástí výchovy
a organicky se na nej predem pamatuje. Do tohoto uvedomelého
hnutí se vlévají soustavné snahy vzkrísit a trvale udržet ruzné vo-

1 Obraz této skupiny je videt v ideologické cinnosti konzervativne nolode
ných intelektuálu no pravid. Kniha Goetana Moscy Teorie vlád a parlamentní
vláda (Teorica dei governi e governo portamentore). první vydáni 1883, druhé
vydání roku 1925, je v tomto ohledu príkladná; od roku 1833 byl Mosca pronó
sledován hruzou z možného kontaktu mezi mestem a venkovem. Pres svou
defenzivní poz:ci Mosca v roce 1883 chápal lépe techniku politiky druhoradých
tríd, než ji chápali o nekolik desítek let pozdeji predstavitelé techto druho
radých tríd, trebas i mestských. (Poznámko Gramsciho.) Gaetano Mosca (1858
-1941), ucenec liberálne konzervativní orientace, zabýval se politickými vedami.
Dosti známé jsou jeho Dejiny politických uceni (5tor;a delle dottrine politiche).
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jenské organizace vysloužilcu a veteránu z ruzných vojenských teles.
zvlášte o,rg,anizacedustojnické, jež jsou spojeny s hlavními štáby
a mohou být podle potreby mobilizovány, ,aniž by se musilo mo
bilizovat vojsko podléhající odvodum. Toto vojsko by si tak zacho
valo svuj charakter povolané rezervy, posílené a imunizované pred
politickým rozkladem temHo "soukromými" sjf,ami, které nutne musí
ovlivnit jeho "me.rálku", podpori>t ji a semknout. Dá se ríci, že tu
máme co delat s hnutím "kozáckého" typu, odstupnovaným ne však
podle hranic národností, jak se to stávalo mezi carskými kozáky,
ale podle "hranic" spolecenské skupi,ny.

Presto v celé r-ade zemí vliv vojenské složky 'na státní záležitosti
neznamená pouze vliv a váhu vojenské technické složky, ale vliv
a váhu spolecenské vrstvy, z níž vojenská technická složka (zvlášte
nižší dustojníci) zejména odvozuje svuj puvod. Tato roda pozo,ro
vání je nezbytná pro rozbor nejvnitrnejší stránky oné urcité politické
formy, která se obvykle nazývá césarismem nebo bonapartismem,
máme-Ii ji odlišit od jiných forem, v nichž vojenská technická
složka jako taková prevládá v podobách ješte zrejmejších a výji
mecnejších.

Pri rozboru tretího stupne ci momentu systému vztahu sil existu
jících v urcité situaci bude užitecné uchýlit se k pojmu, který se
ve vojenství nazývá strategickou konjunkcí, presneji receno,' stupnem
strategické prípravy válcište. Jedna z jeho hlavních složek je dána
kvalitativními rysy rídícího personálu a aktivními silami, které mohou
být povolány do první linie. (vcetne tech, které provedou výpad).
Stupen strategické pripravenosti muže prinést vítezství silám "zdán
live" (rozumí se kvantitativne) menším, než má protivník. Mužeme
ríci, že strategická .pripravenost má snížit na nulu takzvané "neva
žitelné faktory" cili bezprostrední reakce tradicne netecných a pa
sívních sil v daném okamži,ku .prekvapení. Mezi složky príznivé stra
tegické konjunkce je treba klást práve ty, o kterých bylo uvažo
váno v poznámkách o existenci a organizaci vojenského sourucen
ství vedle technického organismu národního vojska.
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Stát a strany

Funkce hegemoníe nebo po-litického rízeni stran muže být hod
nocena podle vývoje vnitrního život,a samotných stran.1 Jestliže stát

predstavuje donucovací a trestající sílu v právním usporádání zeme,
pak str-any, predstavující živelný príklon elity k takovému usporádání,

která je považováno za typ kolektivního soužití, k nemuž má být
celková masa vychována, musí ukázat práve ve svém vnitrním

živote, že prij'aly z-a své jako zásady morálního chování ona pravidla,
která jsou ve státe zákonnými povinnostmi. Ve stranách se již nut
nost stala svobodou a z toho vyplývá obrovská politická nebo
politicky zamerená cena vnitrní kázne ve strane, jinak re-:eno, cena
kr:téria takové kázne pro hodnocení ,prubojnosti ruznÝch stran.
Z tohoto hlediska mužeme strany hodnotit jaka školy státního života.

Složky života ve stranách: charakter (odpor vuci podnetum preko
naných kultur;, cest (neochve;ná vule podporovat nový typ kultury
a života), dustojnost (vedomí cinu pro vyšší cíle) atd.

1 O vztahu mezi vnitrním životem stran o schopností být hegemonem vizpredmluvu.

l

Kdo je zákonodárcem?

Pojem zákonodárce nelze ztotožnovat s pojmem 'PoHti,k. Protože
"lidmi po>!itickými" jsou všichni, jsou také všichni "zákonodárci". Bude
vš-ak treba rozlišo'vat. Slovo zákonodárce má presný státoprávní vý
znam; ozn-acuje ty osoby, které jsou zákony zmocneny zákony uzá
konov,at. Muže však mít i jiné významy.

Každý clovek, pokud je aktivní, žije, pri-spívá k promenám spo-le
cemkého prostredí, v nemž se vyvíjí (aby v ,nem zmenil urcité rysy
nebo aby jiné zachoval); tíhne tedy ke stanovení "norem", pra
videl v živo1te q v chování. Okruh jeho pusobnosti bu,de vetší ci
menší, vedomí vl'astního konání ,a cílu vetší ci menší; krome toho

z.astupujíd moc bude vetší ci menší a bude více ci méne vykoná
vóna "zástupci" ve svém normathl1ním systematickém vyjádr,ení. Otec
je zákonodárcem pro deti,ale otcovská autorita bude více ci méne
uvedomelá I více ci méne respektována a tak dále.

Obecne vzato, lze ríci, že mezi pospolitostí lidí s jinými lidmi,
kterí jsou specif}ctejšími zákonodárci, spocívá rozdíl v tom, že tato
druhá skupina nejen vypracovává smernice, j,ež se mají stát normou
chování pro jiné, Clle že zároven rozp,racovává i prostredky, s je
jichž pomocí budou "uloženy" samy smerni'ce a které z,ajistí jejich
P1rovádení. V této druhé skupine má nejvetší zákonodárnou moc
státní aparát (funkcionári volení a funkcionári z povolání), kterí
mají ,k dispozi-ci zákonné donucova'CÍ síly Istátu. Neni však receno,
že i vudcové "s-oukromých" Útv,aru a -org-anizací nemohou mít k dis
pozicí -do'nucovací -opatrení, vcetne trestu ,smrt'i. Maximální možnosti
zákonodárce si he vyvodit :z toho" že doko-na,lému rozpr'acování
smernic odpovídá dokonalá pohotovost provádecích CI kontrolních
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útvaru ,a do,konalá prfprava "spontánního" souhlasu mas, které musí
temito smernicemi "žít", menit své zvyklo,sti, vlastní vulí, vlastní
presvedcení podle techto smernic a podle cílu, které si kladou
a jichž mají dosáhnout, Je-·li každý zákonodárcem v širo>kém slova

smysl,u, ,každý zustává zákonodárcem dále, i když prijímá direktivy
od jiných 'a provádí je. Tím ,i Ikontroluje, ,aby je provádeli jiní, kterí
pochopí jejich ducha, rozširuje je a nachází v nich narízení uplatni
telná na míste, v omez,ené ,a vyclene,né oblasti života.
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Predvídání a perspektiva

Další bod, který je treba vymezit a prohloubit, je otázka "dvojí
perspektivy" pri po'litické akci a v živote státu.1 Jsou tu ruzné
stupne, v nichž se muže projevit dvojí perspektiva, od Inejjedn.oduš
šíchaž po nejsložitejší, které však lze teoreticky redukovat na
dva základní stupne odpovídající dvojí podstate machiavelístického
kentaura,2 zvírecí i lidské, násilné i souhlasící, nesené autoritou

i hegemonií, násilím i civilizací, obsohující moment individuální i uni
verzální ("cír,kevní" a "stá,tni"), agitaci i propagandu, taktiku ,i stra
tegii 'atd. Ne,kterí lidé zredukovali teori,i "dvojí perspektivy" na cos,i
chabého a banálního, nevidí v ,ní nic než dve formy "bezp.rostred
nosti", ,které mechanicky následují v case s vetší ci menší "blízkostí",
Muž·e s,e všok naopak prihodit, že cím více je první "perspektiva"
"bezprostrednejší", jednodušší, tím více musí být druhá "vzdá
lená" (nikoli v case, ole jako dialektický vztah), složitejší, vyšší.
Muže se t'edy stát, podobne j,ako v Hdském živote, že cím více je

1 V tomto výnatku Gramsci zduraznuje jako teoreticky velmi duležitý mecha
nistický ráz jakékoli pozice, která chce abstraktne oddelovat od sebe moment
donucení o moment konsensu v politické akci. Tyto dva momenty však naopak
tvorí dialektickou jednotu, kde každý ospekt je vzájemne obsažen v druhém.

2 Odkoz na slavnou pasáž z Machiavelliho (Vladar, kop, XVIII): "Musíte
tedy vedet. jaké jsou dva zpusoby boje: jeden s pomocí zákonu a druhý s po
mocí násilí. První je lidského druhu, druhý zvírecí, ale protože to první mnoho
krát nestací, sluší se uchylovat k druhému. Proto je pro Vládce nezbytné umet
dobre používat zvírete i cloveka. Tato úloha byla potajmu vštepovóna vlód
cum antickými spisovateli; ti píší, jak Achilleus a mnozí jiní antictí viadari byli
predhozeni kentauru Cheirónovi, který mel nad nimi bdít. Tím se neríká nic
jiného než abychom meli za ucitele polozvíre a polocloveka: vladar musí u!llet
používat jednoho i druhého zpusobu; a jeden bez druhého nemá trvání,"

Achilleus je hlavním hrdinou Homérovy lliady. Kentauri meli podle recké
mytologie telo kone, prsa a hlavu lidskou.
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jednotlivec <nu<cenhájit svou vl-astní bezpwstrední fyzickou ex-Istenci,
tím více toho vyznává a zastává z hledis<ka složitých a Inejvyšších
hodnot civilizace a humanity.

Ji-sté je, že predvídat znamená jen dobre \/idet prítomnost 'a mi
nulost v pohybu; videt dobre znamená presne rozpoznávat zá
kladní a trvalé složky procesu. Bylo by však absurdní myslit na
ciste "objekti"'ní" predvídá'ní. Kdo pronáší predpovedi, má ve sku

tecnosti "program", ,s nímž chce triumfovat 'a predpo\led' je práve

soucástí takového triumfu.1 To neznamená, že predpoved musí být
vždyl'ibovolná -a nahodilá nebo ciste tendencní. Dokonce se dá

ríci, že jen tou merou, v ja-ké objektivní stránka predvídání je spo
jena s nejakým programem, nabývá tato stránka objektivity: 1. pouze
vášen zbystruje intelekt a prispívá k pronikavejší intuici; 2. sku
tecnost je výsledkem uplatnení lidské vule na pospolitost veci

(vule stmjníka na s,troj); prehlížet všeohny vo,l<nís!ložky nebo po
cítat pouze se zásahem vule jiných osob jako objektivní složkou

obecné hry znamená deformování skutecnosti. Pouze ten, kdo chce,
identifi,kuje $,Iožky nezbytné poro ,real,iza-ci své vule.

Tvrdit proto, že urcité pojetí sveta a života má prímo v sobe
nadrazenou schopnost predvídání, je omylem neohnabané o,káz'alosti

a povnchnos'ti.2 U'rcité po<jetí ,sveta je jiste skryto v ,každé Ipred
povedi, a at samo už je radou nespojitých libovolných hnutí mysli, ci
strohým a souvislým videním, není tak zceJ,a bez duležitosti, ale

svo,u duležitost získává v myslícím mozku toho, kdo pronáší pred
poved a zžívotnuje ji svou pevnou vulí. To je videt z predpovedí
pronášených takzvanými "nepredpojatými"; ty oplývají rozvlácnostmi,
jemnými titernostmi ae,l,egantními konfrontacemi. Pouze existuje-Ii
u "predvídajícího" program urcený k real'izaci, potvrzuje to, že se
dotýká podstatného, tech s,ložek, které ja,ko "org,anizo,,"atelné", do-
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stupné rízení a usmernení, jso,u je,dine ve skutecnosti predvídatelné.
To je v rozporu s obvyklým zpusobem uvažování o této otázce.
Obecne se má za to, že každá predpoved predpokládá urcení

pmvi,del'no'stních zákonu podobného druhu jako v prírodních ve
dách. Jelikož vša,k tyto zákony neex'istují v abso,lutním nebo me

chanistickém smyslu, jak se lidé domnívají, nepocítá se s vulí druhých
a "nepr-edvídá" se její uplatnení. Proto se staví na Hbovo,lne vzaté

hypotéze, a nikoli na realite.
Prílišný (a tudíž povrchní a mechanistický) politický reaiismus casto

vede k tvrzení, že státník má pusobit pouze v prostredí "efektivní
skutecnosti" a nezojímalt se o to, jak by "to melo být", ale pouze

"jak to je". Znamena,lo by to, že státník nemá ve svých perspekti
vách videt dále než na špicku vlas'bního nosu. Tento omyl privedl
Paola Trevese k tomu, že hleda,l "opr,avdového politika" v Guicciar
dinim místo v Machiave.JJim.1

,Musíme rozlišov,at vedle "diplomat'a" a "pomika" t<aké mezi
vedcem v poHtice 00 cinn.ým po.Jitikem. Diplomat se nutne pohybuje
pouze v pusobící skutecn<osti, nebot v po<vaze jeho cinno'sti není
vytváret no,vou rovnováhu, ale v urcitém práv,nim rámci existující
roynováhu zachováv,at. Rovnež tak vedec se musí pohybovat pouze
v pusobící 'slkutecnosti, pokud zustává cistým vedcem. MachiavelH
však není cistým vedcem; je to clovek necemu stnanící, plný moc
ných vášní, cinný po.Jitik, který chce zjednat 'nový pomer sil, a proto
se nutne musí zabývat "tím, co má být:' chápaným ;samozrejme
niko,l,i v mor'a.Jistickém smyslu. Otázku tedy nelze klást v techto
pojmech, je složitejší: jde o to videt, zda "to, co má být", je
cinem libovolným, nebo nutným, zda je to konkrétní vule, ci choutka,
žádost, láska s ohl,aky. Cinný politik Je Itvu.rce, podnecovatel, ale

1 Francesco Guicciardini (1483-1540), významný historik, soucasnfk a prítel
Machiavelliho. Poralely mezi Mochiavellim a Guicciardinim jsou stále stredem
zájmu kritiku. Gramsci se odvolává na clánek Politický realismus Francesca
Guicciardiniho (II realismo politico di Francesco Guicciardini) z pera Paola
Trevese. který byl otišten roku 1930 v Nové historické revui (Nuova rivisto sto~
ríca). Viz o tom též poznámku Gromsciho Ekonomickokorporativní fáze státu
(Fase economico-corporotivo delio Sto to) v Moch., str. 85-87.
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netvorí z niceho. ani se nepohybuje ve vírivém prázdnu svých práni
a snu, opírá s,e o pusobící skutecnost, ale co je to ona pusobící

skutecnost? Je to snad neco statického a nehybného. ci je to spíše
pomer sil v neustálém pohybu a zmene rovnováhy? Vyna,ložení
vule na vytvorení nO\lé rovnováhy skutecne existujících a :pusobících

sil, opírající se o onu urcitou sílu, která je pokládána za pokro
kovou a umožnující její \lítezství, znamená pohybo\l,at se stále na

pude pusobící skutecnosti tak. aby byla ovládnut,aa prekonána

(nebo k ,tomu :prispet). "To, co má být", je tudíž konkrétní vec, Je
to dokonce jediný realistický a dejinám odpovídající výklad sku
tecnosti, je to jediná historie cinu a filosofie cinu, jediná politi'ka.

Protiklad Savonarol,a-Machiavelli1 není protikladem mezi tím, co
je, a tím, co má být (celý odstavec u Russa týkající se této veci

je cistá beletrie), avšak mezi dvema "co má být", Savonarolovým,
abstraktním, mlhavým, a realistickým pojetím MachiaveH'iho. ,i když
se toto realistické pojetí nestalo bezprostrední skutecností. Nemu
žeme totiž ocekávat, že jednotlivec nebo kniha rozvírí hladinu sku
tecnosti, a:l'e že Ji pOuze vyloží a naznací ,schudnou cestu k cinum.

Mez a souž'ení MachioveHiho spocívaly po'uze v tom, že byl "soukro

mou osobou", spisovatelem, a nikoli hlavou státu nebo vojevudcem,

který je sice jedinou osobno,stí, ale zato má k dispozici síly státu
nebo vojska, a nikoli pouze vojska 'slov. Proto se však nedá mluvit

o Machiovel"im jaiko o "bezbranném prorokovi" _ znamen,alo by
to :delat z neho príliš tuctového ducha. Machiavelli ni,kdyneríká,
že pomýšlí nebo že hodlá sám menit skutecnost, ale pouze a kon

krétne predvádí, jak by mely dejinné síly jednat, mají-Ii být úcinné.

1 Girolamo Savonarola (1452-1498), dominikán, krátkou dobu byl hlavou Flo
rentinské republiky. Byl exkomunikován. povešen a upálen na hranici. Spis
luigi Russa (1892-1961), n'~ nehož se Gramsc; odvolává, zahrnul do esejeo Machiave/lim.

70

Rozbory situací. Pomer sil

Studium rozboru ruzných "situací" (správného zjištování ruzných
stupnu v pomeru sil) muže prijít vhod jako úvodní výklad poli
tické vedy a politického umení, pojatých jako soubor praktic
kých kÓnonu pro pruzkum a príslušná pozofO\lání, která slouží ke
vzbuz·ení zájmu o :pusobící skutecnost a k :podnícení vý~aznejších

a energictejších politických názoru. Vcelku se má vyložit, co je
treba chápat strategií a taktikou v politice, co je strategický "plán",
propagnnda a a'gitace, co vidíme pod organiko'u cili \ledou o orga
niz:aci ,a odministrad v po.Jitice.

Složky empirického pozo.rování, které jsou obvykle zmatene \lY
loženy v pojednáních o po·litických ve,dách Ga,ko príkla·d mužeme
vzít dílo G. Moscy Slož'ky politických ved,l) by me,ly, pOlkud to
nejso'u otázky abstraktní a visící ve vzduchu, na,lézt své místo

v ruzných stupních pomeru sil, pocínaje mezinárodním pomerem sil
(kde by našly misto poznámky o tom, co je ve·lmo'c, o se'skupování
státu do hegemonických 'soustav, a tudíž o pojmu nezávislosti
a svrchovanosti, pokud jde o malé a strední mocnosti), precházeje
pak k objektivním spo.lecenským pomerum, to zn'amená ke ,stupni
vývoje produktivních si!, k pomerum síly politické a 'síly strany
(hegemonidé soustavy uvnitr státu) ,a k okamžitým politickým po
merum (anebo potenciálne vojenským pomerum).

Jsou mezinárodní vztahy nadrazeny nebo podrazeny základním

spolecenským pomerum? Nepochybne jsou podr.azeny. Každá orga
nická zmen,a v záklodtne org,anicky mení absolutní i relativní po-

1 O. G. Moscov; viz poznámku no str. 62.
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mery na mezinárodním poli prostrednictvím svých technicko-vojen
ských projevu. Zemepisná poloha národního státu také není nad

raz,ena, nýbrž je podrazena (logicky) zmenám v základne, i když
na ni do jisté míry pusobí (notoUk, nakolik nadstavba pusobí no
zák,ladnu, pol.iti'k'a ,na ekonomiku atd.). Jina,k vubec mezinárodní

pomery pasívne c'i akbivne pusobí na pomery politické (týkající se
hegemonies'tran). Cím více je bezprostrední hospodárský život ná
roda závislý na mezinárodních pomelrech, tím více urcitá strana

zduraznuje tuto situoci -a teží z ní, ,aby zabránila stranám svých
protivníku zf.<Jka,tprevahu (vzpomenme na pros,lulou ,rec Nittiho1
o technické možnosti italské revoluce I). Po této rade faktu lze
dospet k záveru, že casto takzvaná "stmlna dzí mocnosti" není

vlastne ta, která za ni bývá nevybír-ave oznacován'a, ale práve

strana nacionalisticky nejvypjatejší, která ve skutecnosti, místo aby
za;stupoval'a živé síly vlastní z-eme, predstavuje spíše v sobe podrí
z'enolst a ekonomickou porobu vuci 'nÓirodum nebo skupinám národu
- hegemolnu.

Problém vztahu mezi zákl,adnou ,a Inadstavbovými slož'kami je
nul-no presne vymezit a vyreši,t, chceme-U dojít kespoll,ehlivému
rozboru sil pusobících v dejinách behem urcitého období ,a chceme-II
urcit jeJich vzt.ahy. Pritom je nutné pohyboV'at se v o,kruhu dvou

zásad: 1. žádná spolecnost si :neklode úkoly, pro jejichž rešení by
již neex'istovoly nutné a dostatecné p'odmínky, ktelré by se nez'ocoly
alespon již rýsovat a vyvíJet; 2. žádná spolecno,st se nerozpadá
a nemuže být vystrídána jinou drív,e, dokud nerozvine plne všechny
formy života, Ikteré jso'u ,skryty v jejích vztlOizích.2Promyslíme-Ii si tyto

1 Froncesco Soverio Nitt; (1868-1953). studoval ekonomické o finoncn! otózky,
politik demokratického zamerení. Po nástupu fašismu odešel do exilu.

2 Gramsci tlumocí viastními slovy obsah dvou pasáží z Marxova díla Ke
kritice politické ekonomie: "Proto si lidstvo uklódó vždy jen tokové úkoly, které
muže vyrešit. nebot pri podrobnejším zkoumání se vždy ukáže, že úkol sám
vzniká tam, kde materiální podmínky jeho rešení jsou Již dány nebo kde jsou
alespon v procesu vzniku." A také: "Spolecenská formace nikdy nezaniká dríve,
dokud se nerozvinuly všechny výrobní síly, pro které Je zralá, a nové, vyšší
výrobní vztahy nikdy nenastupují na její místo, dokud materiální podmínky
jejich existence nedozrály v lune staré spolecnosti samé." K. Marx,Ke kritice
politické ekonomie, Predmluva, str. 7, ces. vyd., Praha 1953.
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dva 'kánony, mužeme se dostlOt k 'ro~pracování celé r,ody dalších
zás,ad historické metodologie. Zatím je tedy nutno pri studiu zá

kladny rozlišoivat bnutí orgalnická (pomerne stálá) a hnutí, která
mužeme nazývat "díky oko.lnostem" (a která se jeví j.ako príležitostná,
chvilková, témer náhodná). Ruzné projevy shody okolností jsou jiste
rovnež závislé na ,organických hnutích, ale jejich význ'am nemá širší
historický dosah. Dávají prílež.itost k drobné politické kritice ze dne
na den, která napadá malé vedo·ucí skupiny a bezprostred.ne od

povedné osobnosti u moci. Organické j.evy dávají príležitost k histo
rickosociální kritice, která napadá velká seskupení, mírí nad bez

prostredne odpovedné osobnosti a Inad vedoucí kádry. Pri studiu
nejakého dejinného období vyvstává mimorádná ,duležitost tohoto
rozHše'ní. Dochází ke krizi, která se nekdy táhn-e desítky let. Tato

nezvyklá délka napovídá, že se v základne projevily (dozrály) nevy
léc.ite,lné 'rozpory a že politické síly pusobící pozitivne k zachování
a obmne S-C1mézákladny stále ješte usilují ,o to, ,oby ji uvnitr

j.istých hranic ozdravily a preko'na,ly. Tyto neochabující vytrvalé
snahy (nebot žádná spolecenská fonmoce nikdy neprizná, že je
prekonána) tvorí pudu "príležitostného", na ·níž se org'anizují ont,a
gonistické sily, které by rády dokázaly (dukaz, který nlOkonec platí
o je "pravdivý" jen tehdy, jestl'iže se stane novou skutecno.stí, jestliže
antagoni,s.Hoké sily zvítezí, 'alel,hned se projeví v r-ode ideologických,
náboženských, filo-sofických, po,Ji.tických, právních a dalších polemik,
jejiChž konkrétnost se dá hodnotit podle toho, nako,lik dokáží být
presvedcivé a posunou z místa predchozí usporádání spolecenských
sil), že již existují potrebné a dostatecné podmínky, aby urcité
úko,ly mohly, ·a tudíž mely být historicky vyrešeny. (Mely, protože
k'aždé selhání vuci historické povinnosti zvetšuje Inutnou neusporá
danost a pripravuje ješte težší katastrofy.)

Omyl, do nehož se casto pri historickopolitických rozborech upadá.
spocívá v tom, že se neumí nalézt správný pomer mezi organickým
a príležitostným; ta,k se prijde bud k takovému výkladu prícin pu
sobících j.a-ko bezprostrední, jež naopak pusobí zprostredkovane,
nebo k tvrzení, že bezprostredními prícinami jsou pouze príciny, které

se projeví ve svém úcinku; v jednom prípade máme co delat s pre-
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hnaným "ekonomismem"l ci pedantickým doktrinárstvím, v druhém jde
o prehnaný "ideolo'9ismus". V jednom prípade se precenují mecha
nické príciny, v druhém se uctívá voluntaristická ,0 individualistická

složka. Rozlišování mez'i "hnutími" a org,anickými fukty a mezi hn'u

tími 'a fakty "díky obl,nostem" nebo pHležitostn}'mi f'?,kty musí být
uplatneno u všech druhu situací - nejen tam, kde nastal pokro
kový vývoj nebo rozkvet, nebo tehdy, dochází-Ii ke stagnaci vý
robních sil. Dialektická vazba mezi dvema typy hnutí (tedy i druhy
zkoumání) s,e obtíž,ne zj,ištuje; je-Ii omyl necím závažným v historio

grafii, ješte závažnejším se stává v politickém umení, když jde
nikoli 'o znovuvybudování dejin minulosti, oleo budování dejin prí
tomno,sNa budoucnosti.2 Vlastní prání a vl,a,stní nepekné ,a oka

mžité vášne jsou prícinou omylu, pokud se jimi zamenuje objek
tivní a nestmnná 'analýza. K tomu do,cházínikoli pri jejich ve
domém použití jako "prostredku" zvýšení a,kceschopnasti, ale v du

sledku sebekl,amu. Demagog je první obetí své demagogie.
Stránkou téhož problému je ,otázka takzvaného pomeru sil. V de

jepisných líceních se casto s,etkáváme s obecným výrokem "príznivý
nebo 'nepríznivý pomer sn vzhledem k té ci 'oné tendenci". Tato

abstraktní formula'oe vš,ak nevysvetluje nic nebo témer nic, protože
jen opa:kuje .falkt, který se má vysvet.lit, a to ta'k, že 'se jednou uvede

jako ~ak,t a j,ednou ja.ko ,abstraktní záko.n a vysvetlení. Teoretický

1 Zde je pojem ekonomismus užíván k oznacenf príliš samozrejmého a bez
prostredního spojování hospodárských sil a hnutí s jejich politickými dusledky.
Pojem ideologismus pak oznacuje precenování politických idejí vzhledem k hos
podárským silám a hnutím.

:l HToJ že se nebere v úvahu bezprostrední okamžik ,pomeru sil', souvisí s rezi

dui vulgárního liberálního pojetí, jehož jedním projevem je syndikalismus, který
se pokládal za velmi vyspelý, zatímco ve skutecnosti znamenal krok zpet. Vul
gární liberální pojetí nakonec svým zduraznováním duležitosti pomeru politic
kých sil organizovaných v ruzných orgánech strany (ctenári casopisu, parla
mentní a místní volby. masové organizace stran a syndikátu v užším smyslu)
stálo výše než syndikalismus, který prikládal prvorodou duležitost jen c jen
základním hospodárskospolecenským vztahum. Vulgární liberální pojetí mlcky
podtalo I s temíto vztahy (jak je zrejmé z cetných nóznaku),cle více mu
záleželo na vztahu politických sil, jenž by byl výrazem onoho druhého vztahu a ve
skutecnosti ho do sebe zahrnoval. Tato rezidua vulgárního liberálního pojetí se
dají sledovat v ,celé rade pojednání, o nichž se ríká, že jsou spojena s filosofií
praxe a která poskytla místo infantilním formám optimismu a hlouposti." (Poznámka Gramsclho.)
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omyl tedy spocívá v tom, že se norma zkoumání a výkladu kl·ade
jako "historická prícina",l

V "pomeru sil" je z,atím treba rozlišovat ruzné okamžiky 'a stupne,
které jsou v podstate tyto:

1. Pomer spolecenských sil tesne vázaný na základnu, objektivne
existující, nezávislý na vuli lidu, meritelný systémy exaktních nebo
fyzikálních ved. Na zák,lade stupne vývoje materiálních sil výroby
to j,sou sociální seskupení, z nichž každé zastupuje nejakou funkci
a zaujímá urcité místo prímo ve výrobe. Tento pomer je tím, co
známe jako danou skutecnost, nebot nikdo nemuže menit pocet
podniku a jejich osmen,stvo, pocet mest s daným mestským aby
vatelstvem ,atd. Toto zákl,adní usporádání umožnuje studovat, zda
ve spolecnosti existují nutné 'a dostatecné podmín,ky ,k její pre
mene, cili umožnuje kontrolovat stupen reálnosti a uskutecnitelnosti
ruzných ideologií z,rozených na téže pude, na pude protikladu,
které spo,lecnost zplodila behem svého vývoje.

2. Následující moment se týká pomeru politických ,sil, tj. zhod
nocení stupne homogennosti, sebeuvedomení a organizace u ruzných
sociálních skupin. Tento momen't muže být opet rozebírán a roz
Hšen do ruzných stupnu odpovídajících momentum kolektivního po
litického povedomí, tak joak se doposud v dejinách projevovaly. První
a nejjednodušší z nich je moment ekonomickokorporativní. Obchod
ník cití, že musí být solidární s jiným obchodníkem, továrník s jiným
továrnírkem 'otd., al,e obchodník se ješte necítí solidární s to
várníkem. Tak lidé cítí jednotu sounáležitosti a povinnost organizo
vat se podle ní jako skupina téhož povolání, ješte však bez širší
sociální urcer,osti. Druhý moment ,nastupuje tehdy, když se do
stavuje vedomí solidarity zájmu u všech clenu spolecenské LSkupiny,
zatím ješte v oblosti ciste hospodárské. Již v tomto ok,amžiku vy
vstává otázka státu, ale pouze pokud jde o do,s,ažení po./iticko

právní rovnosti vuci vládnoucím skupi.nám, la proto se žádá právo

1 Prímocaré tvrzení. že pomer sil je príznivý nebo nepríznivý, ješte nic neríká,
nevysvetlíme-Ii, proc tomu tak je. Musíme se tedy ptát na toto proc a v tomto
smyslu rozbor pomeru sil poskytuje metodu (kánon) pri stLldiu a historickém
výkladu.
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úcasti na zákonodárství o správe, o do,konce i právo provádet
zmeny a reformy, ovšem v podstate jen v dosavadním rámci. Tretí
moment nadchází tehdy, ,když se dostavuje vedomí, ž,e vlmtní kor

porativní zájmy ve svém soucasném !Vývoji CI v budoucnosti pre
rostou okruh korporotivnosti ryze hospodárské skupiny o mohou

a musí se stát zájmy dalších podrízených skupin. To, je p'Oliticky
nejvyhranenejší fáze, znamenající výrazný prechod od základny do
sféry složitých nadstavbových vztahu, o zároven fáze, kdy dozrá
vající ideologie se stávají "stranou", zacínají merit své síly o vstu
pují do boje, až jediná z nich, nebo alespon jediná jejich kombinace
zacne prevažovat, prosazovat se o šírit po celém spolecenském

areálu. Pritom urcuje krome jedinecnosti hospodárských a politických
cílu také intelektuální a morální jednotu tím, že klade všechny otázky,
kolem nichž kypí boj, ,nikoli v 'r'Ovine korporotiv,ní, ,ale v rovine

"univerzální", a tak vytvárí hegemon'" základní spolecenské skupiny
nad celou radou podrízených ;skupin. Stát je 'Ovšem'koncipován i'a,k'O
vl.astní orgán urcité skupiny, jenž je poveren vytváret príznivé pod
mínky pro její maximó<lní <rQzmach.Telnto yÝvo,j a te'oto roezmach
jsou vš'ak pojímány a predstavovány Jako hybné síly všeobecného
rozmachu o rozvoje veškeré "národní" ,energie; to znamená, že
vládnoucí skupina se ko,nkrétne sl'aduje se všeobecnými zájmy pod
rízených skupin a život státu je pojímán jako n,eustálé vytvárení
o preko,návání vratké rovnováhy (v dos,ahu práva) ,mezi zájmy zá
kladní skupiny a podrízených skupin, t,akové rovnováhy, v níž zájmy
vládnoucí skupiny však prevažují jen do ji'stého bodu, ne tedy až
k zištnému hospodárskokorporativnímu zájmu.1

V reálných deji,nách jsou tyto momenty v sobe navzájem obsa
ženy ,horizontálne i verti,kálne, tj. podle druhu hospodárské o spo-

] Tri momenty nebo stupne, které Gromsci rozebírá, odpovídoj[ tremfázrm
ve vývoji delnického hnutí. Podle toho rozeznáváme: 1. •.ekonomickokorporotivníH
hnutí neboli remeslnický syndikalismus; 2. okamžik, kdy je delnická trída $O~

lidární pri cbrane vlastních spolecných zájmu I v oblasti politické, ale ješte
se nejeví jako trída vládnoucí. schopná zvládnout a vyrešit spolu s vlastními
problémy i problémy jinvch tríd, a proto nutne zustává na druhoradém míste;
3. okamžik plného revolucního uvedomení, kdy se delnická trído ocitá ve stredu

spojeneckého svazku a tvorí vlastní stranu schopnou se vyrovnat s problémemdobytí moci.
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lecemké cinnosti (horizontálne) a podle území (vertikálne); pritom
se ruzne kombinují 'a štepí. Každá taková kombinace muže být
predstavována vlastním organizovaným útvarem v hospodárství
i v politi,ce. Ješte je treba pocítat s tím, že tyto vnitrní pomery
národa ci státu se proplétají s pomery mezinárodními, címž vznikají
nové puvodní o historicky konkrétní kombinace. I,deologie zrozená
ve vyspelejší zemi se šírí v méne vyspelých zemích a ,vtrhuje do
boje a kombinací mís,tních sH.l

Tento vztah mezi národními o mezinárodními snami se ješte
komplikuje uv,nitr k,aždého státu výskytem nekoHka územních celku
s ruznou strukturo'u a s ruzným pomerem sil ve všech stupních (tak
kraj Vendée2 byl spojencem reakcních mezinárodních sil o jejich
zástupcem v nitru francouzské územní jednoty; tok lyon3 ve Fran
couzské revoluci reprezentoval osobitý uzel vztahu atd.).

3. Tretí moment s'e týká pomeru k vojenským s,ilám, který le
obcas bezprostredne rozhodující. (Historický vývoj neustále kolísá
mezi prvnim a tretím momentem pri soucasném prostredkování
druhéh'O.) Ale ani tento moment není necim mlhavým 'a bezpro
stredne zjistitelným pouze ve schematické podobe, i zde lze rozli
šovat dva stupne :....voJenský v užším smyslu nebo technícko-vo
jenský, o stupen, který mužeme nazV'at politieko-vojenským. V ,de
jinném vývoji jsou tyt'O dva stupne zastoupeny velkou pa,letou
kombinací. Typickým príkl,adem, který muže sloužit jako nejzazší

1 Náboženství je napríklad stálým zdrojem podobných ideologicko-politických,
národních - I mezinárodních kombinací o spolu s náboženstvím jsou to i jiné
mezinárodní útvary. zednárstvo, rotariáni. židé, kariéristictí diplomaté. kterr
našeptávají politická východiska rLJzné historické provenience a nechávají je
vítezit v urcitých zemích, pricemž fungUjÍ jako mezinárodní politické strany
pusobící v každém národe všemi svými soustredenými mezinárodními silami.
Náboženství, zednárstvo. Rotery kluby, židy atd. mužeme zaradit do spole·
censké kategorie "intelektuálu". jejichž funkce v mezinárodním merítku spocívá
v zprostredkování mezi extremisty, v "socializování" technických vymožeností,
které uvádejí v pohyb veškerou rídící cinnost. a v promýšlení kompromisu
a východisek mezi krajními zpusoby rešení. (Poznámka Gramsciho,)

, Kraj ve Francii, který byl ohniskem odporu monarchistlckých sil proti mladé
francouzské republice zrozené v buržoazne demokratické revoluci roku 1789.

, lyon byl Již V 18. staletí strediskem textilního prumyslu. V prubehu Fran
couzské revoluce prevládl v lyanu umírnený smer a mesto musela dobývat
vojska paríž sk' revolucní vlády.
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doklad, je pomer vojenského útisku nejakého státu vuci národu
usilujícímu o dosažení své státní1 nezávislosti. Není to pomer ciste

vojenský, olle politiokovojenský; a ·opravdu ta,kový dwh útisku je
nevysvetlitelný, jestliže ne'vidíme spolecenský rozklad uHaceného
národa, který je ve své vetšine pasívní. Presto však nelze dosáhnout

nezávislosti ciste vojenskou silou, ale silou vojenskou a poHticko

vojenskou. Bude-Ii na.konec utlacený národ pred z.acátkem boje
za nezávislost musit ce,kat, až mu hegemonní stát dovolí org,anizovat
vl·astní vojsko v úzce technickém smyslu slova, bude musit chvíli
pockat. (Muže se stát, že požadavek zrídit vlastní vojsko ,bude

státem hegemonem uspokojen, ale to bude znamenat, že boj byl
již z vetší cásti vybojován a na poli politickovojenském vítezne
skoncen.) Utlacený národ se tudíž ,na pocátku postaví proti vo
jenské síle hegemona silou, která je pouze vojenskopolitická; to
znamená, že se proti nemu postaví formou po,Jjtické 'akce, .která
muže urcov,at následující dop.ad vojenského rázu ve ,smyslu: 1. že

je v její moci rozložit zevnitr bojeschopnost národa-hegemona;
2. že nutí vojenskou sílu hegemona rozlévat a rozptylovat se po vel
kém území, címž se z velké cásti vytrácí její bojová cinnost. V ital
ském risorgimentu se dá pozorov,at neblahý nedostatek politického

a \'oJens,kého vedení, zvlášte u Stm,ny ,akce2 (z vrozené nes,chop
nosti), ale i )I umírnené Strane Ipiemontské, pred rokem 1848 i po
nem, a to jiste nikoli z neschopnosti, ale z "ekonomickopolitického

malthuziámtví";3 tj. pro.tože se 'nechtela ,ani ,nadhodit možno.st po
zemkové reformy a protože se neprálo svolání ustavujícího národ
ního shromáždení, nýbrž se prosazovalo jedine to" aby piemontské
království bez jakýchkoli podmínek a výhr,ad ze strany Hdu se roz-

'Dosti prukazný príklad platnosti tohoto rozboru podává osvobozenecký boj
koloniálních národu, zvlášte tom, kde jako v Indocíne a v Alžírsku vládnoucí
mocnosti používaly všech prostredku, vcetne otevrené války, aby si udrželyvlastní mocenské pozice.

:I Stranu akce tvorilo krídlo repubJikónské, demokratictejší obrozenecké vlny.
Rozboru slabin vedoucích sil risorgimenta venoval Gramsci velmi cetné po
známky. povetšine shrnuté do svazku Risorgimento, které vetšinou byly otištenyv roce 1959 v ~íme v Malé knihovne marxismu.

3 Výraz ekonomickopolitické malthuziánství má zde noznacovat žádoucí manorchistické rešení sjednocení Itálie snorc.
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šírilo na celou Itálii pri eventuálním pripuštení kr,ajových plebiscitu.
Jiná otázka, která je spjata s predcházejícími, se týká názoru,

zda zák,ladní dejinné krize jsou bezprostredne urcovány hospodár
skými krizemi. Odpoved ve skryté podobe obsahují predchozí od
stavce, kde se pojednává o otázkách, Ikteré jsou Jen jiným vyjádre
ním práve probíraného pmblému. Nesto vš,ak je vždy z didaktických
duvodu nutné s ohl,edem na príslušnou cást verejnosti zkoumat
všechny zpusoby, jak predložit stejnou otázku jinou formou, tj. for
mou zdánlive nezávislého a nového problému. Mužeme vyloucit, že
by hospodárské krize samy o sobe plodily klícové události; mohou
pouze vytváret ,príznivejší pudu pro šírení urcitého zpusobu myšlení,
pomáhají vytycovat a rešit otázky, které spoluurcují celý další vývoj
státního života. Koneckoncu ve všech tvrzeních týkajících se období
krizí a prosperity mužeme nalézt jednostranné úsudky. Ve svém kom
pendiu o deJinách FfOinCO'uzskérevoluce Mathiez1 (v p:rotikJ.a.du k ,,"u,l
gárnímu tradicnímu ,dejepisectví "shledávajícímu" apriome souvislost
krize s velkými zlomy porušujícími rovnováhu spolecenského rádu)
tvrdí, že kolem roku 17892 byl.aokamžitá ho,spodárská situace dosti
dobrá, ·a proto nelze rík,at, že zkázu absolutistického státu vyvolala
krize zbídocování. Musíme poznamenat, že stát byl v kleštích
smrtelné financní krize a vznikala otázka, na který ze trech privi
legovaných st'avu3 spolecnosti mají dolehnout obetli a bremena,
mel-Ii se vnést porádek do státních a královských financí. Krome
toho, jestliže mešt.anstvo ho·spodársky vzkvét,alo, jiste to nebylo
možn,o ríci o situaci <lidových vrstev ve mestech a na venkove, zvlášte
tech, které byly trýzneny permanentní bídou. V každém 'Prípade
porušení rovnováhy sil se nedeje pod okamžitým a mech'o,nickým
vlivem zbídacování spolecenské skupiny, která 'má zájem ·nla zrušení
rovnováhy a fakticky ji zruší, ale probíhá v rámci konfliktu vyššího
rádu, než je bezprostrední svet ekonomiky, spjatých s trídním

1 Albert Mathlaz, velký francouzský historik (1874-1932), Hlavním Jeho dílem
je Frcn.c:ouzská revoluce, kde nove hodnotí jakobíny a Robespierro.

2 Roku 1789 vypuklo buržoazne demokratická revoluce ve FranciI.
3 Slechto, duchovenstvo, meštanstvo (zvané též tretí stav).
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nejzáHadnejší úkol 'nutno považov,a,t systematkko,u
pécí o formování, rozvoj a stále vetší semknutost, ce-

.prestižem" (ekonomické zájmy budoucnosti'), se zjitreným citem
nezávislosti. ,autonomie 'a moci. Zejména otázka hospodárského
ž'ivorení nebo blahobytu Jako príciny nových dejinných skutecností
vystupuje v ruzných stupních }ako dílcí aspekt otázky pomeru sil.
Nove muže vznikat bud proto, že stov blahobytu ohrožuje krátko
zraký egoismus skupiny odpurcu, stejne }ako proto, že živorení není
jíž dále snesitelné 'a ve staré spolecnosti se nerýsuje žádná síla
scho'pná je zmírnit 'a znovunastolit normální stav I'egálníml pro
stredky. Mužeme dokonce ríci, že všechny tyto složky jsou konkrét
ním projevem neustálého prelévání soubehu okolností v celku spo
lecenského pomeru sil, kde dochází k prechodu ,k po.Jitlckému po
meru sil, který nakonec vrcholí v rozhodujícím vojenském merení.

Chybí-Ii takový vývojový proces od jednoho okamžiku k druhému
a jde-Ii v podstate o proces, jehož aktéry jsou lidé, vule a schop
nosti lidí, beh událostí se z,ost-ovujea lze z toho vyvozovat navzájem
sí odporující závery: stará spolecnost odolává a zajištuje sl období
"oddechu" a pritom fyzicky vyhlazuje odpurcovu elitu a terorizuje
jeho masové zálohy, nebo též muže dojít ke vzájemnému znicení
stran, které se dostaly do konfliktu, a k nastolení hrbitovního míru,
treba i pod dozorem cizích stráží.

Nejduležitejší pripomínku, kterou je nutno vyslovit v souvíslosti
s jakoukoli konkrétní analýzou pomeru sil, sp'atrujeme v tom, že
takové analýzy nemohou a nesmejí být samoúcelné (s výjimkou,
že se píše kapitol,a z dejin mi,nulosti); nabývají téhož významu jen
tehdy, slouží-Ii ke zduvodnení praktícké cinnosti a vzepetí vule.
Ukazuje se v nich, která místa kladou menší odpor, kde je
úcelnejší uplatnit sílu vule, napovídají bezprostrední taktické akce,
ukazují, j-ok nejlépe zamerit politicko.uagit,acní k'ampan, jaká rec
bude zástupum a davum nejsrozumitelnejší ,atd. Rozhodující slož
kou v každé situací je trvale orga,nizovaná síla, odhodlaná již
delší dobu jít vpred, joakmile se usoudí, že nastala príznivá situace
(príznivá práve proto, že existuje taková síla plná bojovného zá
pal'u).

Proto za

a trpelivou
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listvost o sebeuvedomení této síly.l Vidíme to v· dejinách vojenství
a v péci, s jakou byla ve všech [dobách vojsk,a predem pripravo
vána zohá}it Iválku v kterémkoli ok,amžiku. Velké státy jsou velkými
státy práve proto, že byly kdykoli pripraveny úcinne zasáhnout do
príznivého soubehu ,meÚnárodnich událostí, které byly proto prí
znivé, protože tu byla ,konkrétní možnost úcinne do nich z,asáhnout.

1 Touto silou v boJI proti buržoazii Je revolucní strana proletariátu,

81



Veta o stálých váhových pomerech

Této vety lze s prospechem použít k vysvetlení a k názornejšímu,

zjednodušenému pohledu na cetné úvahy, jež se týk,ají nauky
o organizování (studium správního ,aparátu, demogmfické skladby
atd,) i všeobecné politiky (pri rozborech situací, pomeru sil, problému
int,elektuálu atd,). Mejme pritom neustále na p,ameti, že použ,ití
vety o stálých váhových pomerech má cenu schematickou a meta

forickou, tj. že se ,nedá mechanicky upl'atno~at, protože v ,I'ids,kých
seskupeních má prevládající úlohu kvalitativní prvek (cili technická
a intelektuální 'k,ap,acita jednotlivý oh složek) a teln Ise nedá mate

matkky merit. Lze protlo ríd, že rkaždé ,lidské ses'kupení :se vy
znacuje svým osobitým a optimálním principem stálých v>óhovýcrh
pomeru.

Nauk'a o o,rg,anizování se muže úspešne do~olávat této vety: to
je jasne zrejmé ve vojsku. Ka·ždá forma ,spolecnosti má vš,a,k svuj
typ armády ,a každý typ armády má ,svuj princip stálých váhových
pomeru, který se ost,atne mení i podle druhu zbraní nebo odbor

nosti. Urcitý pomer najdeme mezi radovými vojáky, poddustojníky,
nižšími a vyššími dustojníky, štáby, generálním štábem atd. Je tu
i pomer mezi ruznými druhy zbr,a,nía uvnitr ješte mezi odbornostmi

atd. Jakákoli zmena v jedné cásti vyvolává nutnost vytvorit novou
rovnováhu v ostatních složkách atd.

Politicky s,i mužeme tuto vetu promítnout na strany, ,na odborové

svazy, na továrny a overit si, že k,aždá spolecenská skupina má
vlastní zákon stálých váhových pomeru, menící se podle kulturní

úrovne, podle stupne duševní nezávislosti, podle prubojnosti a smyslu
pro odpovednost a ,kázen nejzaostalejších a nejnahodilejších clenu.
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Zákon stálých váhových pomeru je u P,antaleoniho1 v jeho Zá
sadách cisté ekonomie (Princípi ,di economi'a pura) vyložen takto:
"Látky se chemi,cky slucují pouze ve stálých váhových pomerech
a každé množství nejakého p'rvku, které prevyšuje množStví pož'ado
vané ke slouce,ní s jinými prvky prítomnými v urcitých množstvích,
zustává volné; je-Ii množství nejakého prvku nedostatecné v pc
meru k jirným prítomným p.rvkum, na:sta'ne sloucení pouze v ,té
míre, nakolik dostatecné je množství prvku prítomného v menším
množství vzhledem k prvkum .ostatním." Prenes,ene muž'eme tohoto
zákona využít pro pochopení, jak se "hnutí" nebo názoiové smero
vání stává stranou, tj. politickou silou, úcinnou z hledisk,a vykoná
vÓ'ní vládní moci, jak postupne ziskává (pripr,avuje v sobe) vedoucí
všech stupnu ,a joak tit.o vedoucí nabyli urcitých schopností. Histo
rický "automatismus"urcitých predpokladu (existence urcitých ,objek
tivních podmínek) politicky zprítomnuje str,any a schopné lidi; je
jich neprítomnost nebo nedostatek (kvantitativní 'a kvaHt'ativní)
obrací vnivec s,amotný "automatismus" (který presto není ,automa
tismem); ahstr,aktne vzalto, jsou to predpoUady, ,ale dus'!edky se

. nere'alizují, protože chybí lidský fa,ktor. Z toho,to duvodu lze ríci,
že úkolem shon je pripravovat schopné vedoucí, nebot jsou funkcí
mas; ma'sy vybírají, pestují ,a rozširují pocet vedoucích potrebných
k tomu, aby ,urcitá spolecenská skupina, která je "pevnou" veli
cinou (lze totiž stanovit, kolik složek je vkoždé spolecenské sku
pine), se rozclenila a z víru zmatku se stala samou svou podstatou
odhodl,aným politickým vojskem. Když v následujících volbách na
témže nebo jiném stup,ni (na príHod v Nemecku pred príchodem
Hitlerovým volby presidenta republiky, do ríšského snemu, do snemu
jednotlivých zemských vlád, do obecních ;.od a podnikových výboru)
ko,lísá množstvíodevzda,ných hlasu pro st>ra'i1u2 od mClxima k minimu,
což je podivné a arbitrérní. muže se z toho vyvodit, že její kádry
jsou co ,do množství i co ,do kvality nedostatecné. nebo jsou

1 Maffea Pantaleoni (1857-1924), liberální ekonom. Citovaný úryvek je pre
vzat ze Zásad cisté ekonomie, Milán 1931. str. 112.

2 Narážka se týká Komunistické strany Nemecka.
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nedostatecné bud co do kvantity (relativne), nebo 'co do hality.
Strana, která obdržela mnoho hlasu v místních volbách, a nikoli již
ve volbách politicky duležitejších, jiste ve svém ústredním vedení

neco kvalitativne postrádá, vyznacuje se množstvím, nebo alespon
dostatkem osob druhého rádu, ale chybí jí štáb primerený státu
a jeho postavení ve svete atd.

Pocet a kvalita

v zastupitelských režimech

Jednou z nejotrepanejších vecných pravd, které neustále opakují
odpurci volebního systému pri vytvárení státních orgánu, je výrok,

že "pocet je zde nejvyšším zákonem" a že "mínení kdekterého hlu
páka, který umí psát (a v nekterých zemích i ,ana,Jf,abeta) platí,
pokud jde o urcení politické linie státu, presne tolik jako mínení
toho, ,kdo státu a národu venuje své nejlepší síly" atd. Skutecnost je
vš,ak taková, ž,e v žádném prípa:de není pravda, že pocet je "nej
vyšším zákonem", 'ani váha názoru koždého volice není "presne"
stejná. Pocty í v tomto prípade jsou proste nástrojem, který udává
rozmery a pomer, jin-ak nic. Co se pak tedy merí? Merí se vl-astne
úci-nnost, dus,ažnost a presvedcivost názoru nemnohýchlidí, aktivních
menšin, elity,av,antgardy atd., cili jejich 'rozumnost ci historicnost
ci ,kon-krétní funkcnost. Tím chceme ríci, že není pravdo:u, že váha
mí,není jednotlivých lidí je "presne" ste}ná. Ideje (] názory "se ne
rodí" živelne v mozku každého jednotlivce - vyšly z nejakého
ohnisk'a, odtud vyzarují, šírí se, presvedcují, mají svou skupinu lidí
nebo i jedinou 'individualitu, která je vypracovala a predložila
v politicky aktuální forme. Pocítání "hlasu" je konecným projevem
dlouhého procesu, v nemž nejvetší vliv patrí práve tem, kdo "ve
nují státu -a ,národu své nejlepší síly" (jso,u-li takoví). Jestliže tato
domnelá skupina nejlepších z nejlepších pres své nekonecné ma
teriální zdroje, které vlastní. nedosáhne souhl:asu vetšiny, musí být
považována bud za neschopnou, nebo za nezastupující "národní"
zájmy, které nutne musí být prevažující pri tlumocení vule národa
v jednom smyslu spíše než v druhém. "Neštastnou náhodo-u" je
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,každý veden ke smešování vlastního. "asabitéha"l zajmu se zájmy
náradními, a tudíž ke zjištení, že je "hrazné" atd., aby me/ razha
davat "zákan pactu"; razhadne je lepší se stát elita,u podle de
kretu. Nejde prato o ty, kdo. intelektuálne "mnaha mají" a kdo.
se cítí sníženi na úro.ven pasledníha ana/fabeta, ale a ty, kdaž se
domnívají, že mají mno.ha a kterí chtejí zbavit "muže z ulice"
i taho nepatrného. zlo.mku maci, který mu pri razhadavání a behustátního. života patrí.

Od kritilky (puvadu 0Iignrchického,,2 'n1j,kaH z'e strany elity) až
k par/.amentárnímu režimu (zvláštní je, že není kritizován, zato. de

jinná racionál,nost pocetního konsensu je soustavne fa/šaván'a príli
vem boh·atství) se tato. banální tvrzení prenášejí na každý zastu.
pitelský systém, i 'nepmlamentární ,a nezbudavaný padle ,kánanu
formální demo!krade.3 Nioméne jso'u tCltO tvrzení presná. V techto
ost,atních režimech nemá kansensus v o,kamžiku hlasavání svou
naprosto konecnou ,fázi. Konsensus je predpokládán v neustále aktivní
podobe až Ik bodu, kdy souhlasící lze považovat za "funkcionáre"

státu ,a volby z.a jistý druh dobrovol,ného z.apojení státnich fUlJkcio

náru urcitého typu, což se v jistém smyslu dá spojovat (v ruzných
rovinách) Ise IseMgove,mmenlt.4 Volby rprobíhojí n,ikoli podle vše

obecných 'a prázdných programu, ale v bezprostrední kankrétní

práci, která umažnuje vykanat neco vice, než obycejný abcan po
slušný zákan'a mužekanat pro jejich re,alizaci,a být t,ak predvojem
aktivní 'a adpovedné práce, Prvek "dabrova,lné" i'nidativy nemuže

být stimulován jinak (s ohledem na nejširš,í vrstvy lidí), a když je
pritom netvorí beztvaré zástupy abcanu, ale praduktivní kvalifikavaná

1 Termín "osobitý" casto používá Francesco Guicciardini, zvlášte ve svých
zásadách jednání (Vzpomínky). Proti "osobitému" egoismu napsal kritik Fran
cesco De Sanctis esej Guíccíardíníha clovek, o nemž se nekolikrát zminuje
Gramsci.

, Oligarchie je "vláda nemnohých" v protikladu nejen k "demokracii" (vláde
lidu) a "monarchii" (vláde jedince), ale i vuci "aristokracii", což Puvodneznamenalo "vládu nejlepších" (a tudíž elity).

j Odkaz na sovetský model demokraci.e.

4 Samospráva. Gramsci v ní zduraznuje jednu stránku: volby funkcionáru,kterí tak alespon zcásti nevytvárejí byrokratický aprát.
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složka obwat,elstva, je palk pachapitelné, jaký výmam muže mít akt
hl'a,sování.1

Vezmeme výrok, že "Sipolecnast si neklade problémy, k jejichž
rešení by již neexistavaly materiální predpoklady". Je ta prablém
farmování kole,ktivni vule, jenž je bezprastredne závislý na tamto
výroku. Kritická ,an,alýza vým·amu daného výroku nese s sebou
studium pracesu vytvárení kolektivní vule, a jak si takavá vule vy
tycuje bezprostrední a zprostredkované kankrétní cíle cili zamerení
kolektivní 'akce. Jde a delší nebo kratší vývajové pracesy.

Zrídk,a1kdy dacházík náhlým "syntetickým" výbuchum; padíváme-li
se na ne zblízka, vidíme, že tu jde spíše o nicení než o buda
váni, že seadstranují mechanické a vnejší prekážky puvadního
a živelného. vývaje - príklad toho. mužeme hledat v sicilských ne
šparách.2

Dala by se kankrétne studavat ,a záraven razebírat formavání
ka,lektivníhodejinnéha hnutí ve všech jeho. malekulárních fázích,
tedy podniknQ,ut ta, co. se abvykle nedelá, protože by tQ zatežavala
výHad. Místa taha se berou již ustálené názaravé praudy kalem
nejaké skupiny nebo. vynikající asabnasti, Je ta problém, který ma
derní doba vyjadruje v termínech strart,a nebo. kaalice spríznených
str,all1 - jak vzni'ká wkládán,í stralny, jak se vyvíjí její orgonizovaná
síla, 'spolecenský vliv atd. J,de tu o malekulární, drobnQihledný
praces, urcený pro nejjemnejší razbar, probíhá pa vlásecnicích a je
dakumentaván neprehledným mnažstvím knih, svazku, casapiseckých
a navinavých clánku, ústními rozpravami a debatami, apa.kujícími
se dane,kanecna, které ve svém gigantickém celku predst'avují onu
lapatu, z níž se radí kalektivní vule s urcitým stupnem semknutasti,
urcitým nutnýma dastatecným stupnem ,k vytcení Ikaardinavané

1 Tato pozorování by se dala provádet v rozsáhlejší a souvislejší podabe,
s prihlédnutím k dalším rozdílum volebních soustav, podle toho. jak se mení
obecné spolecenské a politické pomery, pomery mezi volenými funkcionári
a funkcionári z povoláni atd, (Poznámka Gramsciho.)

, 31. brezno 1282 palermský lid povstal proti vláde Karla z Anjou. , když
se revolta zdála neocekávaná, jak poznamenává Gromsci, byla plodem hluboké
nespokojenosti vyvolané ruznými' prícinami. V tom je treba hledat duvod jejího
úspechu a rychlého rozšírení na celou Sicílii, kde byli Francouzi premaženl za
necelý mesíc.
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a simultánní 'akce v cas'e 'a zemepisném prostoru, kde se historický~akt projevuje.

Duležitost utopií! a mlhavých racionalistických ideologií2 v po
cátecnífázi dejinných procesu formování kolektivní vule: utopie
a obstraktní racionalismus mají stejnou duležitost jako stará pojetí
sve~a historiCiky zpraco~aná a shromažd'ující z'kušenosti 'ruzných dob.
Zá<leží jen na ,kritice, které je ta,kový ideologický 'komplex vystaven
ze strany prvních predst,avitelu nové dejinné fáze.' Prostrednictvím

této kritiky máme co cinit s procesem rozUšování ,a zmeny specifické

váhy, kterou se vyznacovaly složky starých ideologií. To, co bylo
podružné a podrízené nebo i náhodné, z,acínó se chápat jako zá

kladní, vul,e se rozpadá I.'e svých rozporných složkách, protože se
práve podrízené složky so·ciálne vyvíjejí 'atd.

Po zformování Irežimu stran v Idejin:néfáz,i spj'até se stalnda,rdizad3
velkých mas obY1.'a'te,lstv,a (spojovací prostredky, noviny, velkomesta
atd.) probíhají molekulární procesy rychleji než v minulosti atd.

1 V roce 1516 Anglican Thomas More sepsal pomyslnou xpr6vu o ceste no
ostrov nazvaný Utopie (cili "to. co nikde neexistuje"), kde všechno bylo vy~
rábeno a spotrebováváno spolecne. Toto slovo pak získalo význam popisu vize
pomyslného a racionálního státu. Jako utopický socialismus Marx s EngeJsem
definovali v Manifestu komunistické strany ucení Soint~Simonovo, Fourierovo.
Owenovo atd. "Vynálezci techto systému," cteme v Manifestu. "vidí sice proti ..
kladnost tríd i pusobení rozkladných živili uvnitr panuJíci spolecnosti samé.
Nevidí však u proletariátu samostatnou dejinnou iniciativu, nevidí žádné jemu
vlastní politické hnutí." (Morx-Engels, Spisy 4, ces. vyd., str. 458.)

:I Termín ideologie se 'používó v dosti odchylných vÝznamech. Zde mó znc;"
menot komplex idejí o spolecenském a politickém živote.

::I Zde proces, v nemž zpusob života a myšlení splývají. Viz poznámkuClovek individuální o clovek z davu.
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Clovek individuáln[ a clovek z davu

latinské prísloví Senatores bonl viri senatus mala bestia! se stalo
obecnou pravdo'u. J'akého významu nabylo toto prísloví a co zna
mená? Jen to, že dav osob Qvl6da1ných okamžitými zájmy nebo
unesen vášní podnícenou bezprostredními dojmy, sdíle'nými nekri
ticky od úst k ústum, se sjednotí k nejhanebnejšímu rozhodnutí,
jež si nezadá s nejnižšími zvírecími instinkty. Toto zjištení je správné
a strízlivé, pokud se vzt1ahuje ,na náhodné houfy, shromáždené
jako "množství kapek za lijáku pod strechou", složené z lidí, kterí
nejsou spj.ati pouty 'Odpovednosti vuci jiným lidem ,nebo skupinám
olsob, nebo vuci konkrétní hospodárské skutecnosti, jejíž zkáza by
se odrazil'a v zhoube jednotlivcu. Proto lze ríci, že v takových
houfech nejenže ne,níindividualismus preko,nán, nýbrž je vyhrocen
jistotou beztrestnosti a neodpovedno'sti.

Obecne známé je vš,ak také zjištení, že shromáždení "dobre se
skupené" ze svárlivých a neukáznených složek se sjednocuje na ko
lektivních rozhodnutích, která prekonávají úsudek prumerného jed
notlivce - kvontita preohází v kvalitu. Kdyby tomu tak nebylo,
nebyla by napriklad možná existence vojska; nebyly by možné
neslýchané obeti, které skupiny lidí s dobrou kázní do,káží prinést
z'a urcitých >okolností, kdy jejich smysl pro spolecnou odpovednost
je silne rozbouren pocitem bezprostredního spolecného ohrožení,
kdy budoucnost se U'kazuje duležitejší než prítomnost.

Jako príklad vezmeme schuzi na námestí, která je necím jiným

j Sen6tori jsou dobrí lidé, ale sen6t je zl6 šelmo.
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jich zpátec,nické ,a konzervativní t,endence, nebcitesoObitá forma
civ,i1iwce, kultury a morálky, ktereu predstavovaH, se rozkládá. Prote

volají pe záhube veškeré civiliwce, veškeré kultury, veškeré merálky
a žádají represívni epatre,ní ze strany státu, ustavují skupi'ny edperu
edsunuté str'aneu reálnéhe deJinného procesu. Tím pradlužují trvání

krize, protože ,sO'umr,a,k života ,a myš,le,ni muže probíha't bez krizí.
Predstavitelé rádu spejícíhek poradu (mimo jiné z "racioOnolistické"
nenávisti ke stmému) rozš1irují utepie ,a vymudrov,a,né plány. Jaký je

pocátecní bad nového rádu spejícíhe k porodu? Svet výroby a práce.
Nejvyšší ut j.Jitari'smus mu,sí stát v základe každé analýzy mravních
a intelektuálních institucí, které mají být vytvereny, i zás,ad, které

mají být rozširovány: kolektivní a individuální život musí býtorga
nizeván ta1k, ,aby výrobní ,aparát podáva'l nejvyšší výken. Rezvoj

ho.spodá:ských si'! na nové zá-Hadn<e a po,stupné porc,nikání nové
zák,l,adny vy,lécí protikla'dy,kte<ré Inemo.hou chybet, a ,tím, se vytll,orí

nevý "konfermismus" zdo,l,a, prinesou tyta síly nevé možnesti sebe
kázne, ,a tedy i indiv!iduální svobady.

než schuze v uzavreném sále a epet necím jiným než edberárská
schuze pedle pevelání a tak dále. Zasedání štábních dustejníku
bude Úplne jiné než shremáždení vejáku nej<a,ké cety ,atd.

Náklennost ke kenfermismu je v dnešním svete rezšírenejší
a hlubší, než temu byle v ,minulesti - standardizace zpusebu myšlení
a jednán,í nabývá rozmeru náredních nebo príme kontinentálních.

Hespadárská základna kalektivníhe cleveka, te Jseu velké tevárny,
taylarizace,lracia'niaHzace atd. A co v minulesti, existav,alkelektivní
clavek, nebe nikeli? Existeval v pedebe rízení "z beží vule", recena
s Michelsem, ta znamená, že si clavek získával kalektivní vuli z pad
netu a z bezprostredníhe návadu "hrdiny", reprezentativníhe claveka.
Tata kelektivní vule se vš,ak váz,a,la n,a vnejší cinitele a neustále
se skládala a rezkládala. Dnešní kalektivní clevek se naepak utvárí
v padstate edzda,l,a naharu, na základe past,avení, kte'ré zaujímá
kelektiv ve svete výraby. Reprezentativní cl,avek má i dnes svou
úlahu pri farmavání kalektivníha clavekaavšak mnahem padružnejší
než v minulosti, takže mUže zmizet, aniž se razruší tmel držící
ke,lektiv a an,iž se zhroutí celá stavba.

Ríká se, že "západní vedci ·se domnívají, že duch mas není nicím
jiným než znevuoživením prost,arých pudu prvebytné hardy, a preta
Je ústupem k prekonaným ,kulturním stadiím"; st,ací se odvalat na
takzvanou "psychologii davu", psycholegii náhedných množství lidí,
a teta tvrzení se stává pseudovedeckým; je spjato s pazitivistickeu
secielegií.

K 'spolecnému konformismu je treba peznamenat, že toO není
oOtázka nevá 'a že po'krik, který zvedli nekterí intelektuálové, je
prinejmenším smešný. KoOnformismus existoO\'al vždy - dnes jde 00 baj
mezi "dvema ,kenformismy", te zn'amená 00 boj z'a n,advládu, 00 krizi
civilizované spelecnosti. Starí intelektuálavé a merální vudcevé cítí,

že ztrácejí pudu poOdnohama, pozerují, že jejich "kázání" se stala
práve jen "kázáními" cj.Ji vecmi stojícími mime realitu, cistou fer

mau bez obsahu, maskeu bez ducha. Odtud jejich bemadej a je-

1 Vedecká organizace práce nazvaná podle amerického inženýra Fredericka
Taylora (1856-1915), který ji uvedl v život.
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Živelnost a uvedomelé rízení

Výraz živelnost lze definovat ruznými zpusoby, protože jev, na
který ukazuje, má ,mnoho stránek, Zatím je treha zduraznit, že
v dejinách 'neexistuje "c'istó" živelnost - to by splýval>a s "cisto,u"
mechanicností. V nejživelnejším hnutí jso'u složky uvedomelého
rízení proste nekontrolovatelné, neza.necha,ly žádný zjistitelný doklad.

Dá se ríci, že slož,k,a živelnost,i je proto chawkteristická pro "dejiny
druhoradých skupin", a dokonce pro složky nejokrajovejší na samém

obvodu techto tríd, které nedosáhly trídního uvedomení Jako
tokového 'a ,kte,ré proto ani netuší, ž,e by jejich historie mohl,a mít

nejakou duležitost (] že by melo vubec cenu zanecháv,at o ní neJakéstopy v do'kumentech,l

V techto hnutích tudíž existuje "mno,honásohnost" s,lož'ek uvedo

melého rízení, ale žádná z nich není prevládající ani neprevyšuje
úmven "populárního vedení" urcité spolecenské vrstvy, 'selského
rozumu,2 cili tradicního pojetí svet'a urcité vrstvy ...

To, že v k'aždém žive,lném hnutí je primitivní složka uvedomelého

rízení a Ikázne neprímo dokazuje skutecnost, že existují proudy
a skupiny, které se dovoláv'ají živelnosti Jako metody. V tomto ohledu
je treba rozlišov,at mezi složkami ciste ideologickými a složkami
praktické 'akce, mezi vedci, kterí se dovol'ávají živelnosti jako ima

nentnía objektivní "metody" dejinného dení, ,a politiky, kterí se jí

1 Jinak receno, dejiny lidových vrstev se zdají živelné, ježto "složky rízení"
nejsou doložitelné, nikoli proto. že by neexistovaly.

'O pojmu selský rozum viz spis Nekteré predbežné operné body (Alcuni
punti preliminari di rifp.rimento) ve svazku Gramsciho Historický materialismusa filosofie Benedetta 'Croceho.
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dOlVoolávo.jíj'a,ko "poHtioké" metody. U prvníoh je to mylné po
jetí, u druhých jde o bellprostrední 'a trapný mllpOlr, z nehož je
videt zrejmý pralktický puvod, vlastne okaomžité prání nahradit
urcité rízení ji,ným. I u vedcu má omyl praktický puvod, ale >není
t'ak bezpro,strední jako v obc,anském živote. Apolit,icnQst francouz
ských syndikalistu v dobe pred první svetovou válkou obsahovala
obe tyto složky: byla teoretickou chybou a rozporem (byla "sore
lovskou"l složkou a zárov,en složkou souperení .mezi anarchosyndi
kalistickou politickou tendencí a socialistickým proudem}."

Turínské hnutí2 bylo zároven obvinováno z živelnosti ,a volunta
rismu i bergsonismu3(!), Obvinení plné rozporu pri rozboru ukazuje
plodnost ,a oprávnenost rízení, které bylo hnutí vtisknuto. Toto
rízení nebylo abstraktní, nespocívalo v mecha'nickém opakování ve
deckých a teoretických formulí; nesmešovalo politiku a skutecnou
a,kci s teoretickým zkoumáním; dotýkalo se skutecných lidí v urcitých
historických pomerech, s urcitými city, zpusoby nazírání, se zlomky
ruzných pojetí sveta 'atd., které vyplývaly ze živelných kombinací
daného prostredí materi,ální výroby, kde se náhodne nahromadily
disparátní spo,lecenské sl,ožky. Tato složka živelno,sti nebylo opo
míjena a tím méne prezírána - byla pestována, usmernována,
ocištována od všeho cizího, co ji mohlo narušit, aby se tak stala
homogenní, ž'ivá, historicky pusobivá, s mo;derní teorií.4 Sami vud
cové hovorili o živelnosti hnutí; bylo to správné, že se o ní ho:
vorilo - takové tvrzení bylQ vzpruhou, hybnou sílou, složkou hlub
šího sjednocení ,a predevším bylo poprením toho, že jde o neco
svévolného, dobrodružného, neživotného, a nikoli historicky nutného,
Dávalo masám "teoretické" uvedomení, že jsou tvurci historických
a institucionálních hodnot, z'akladateli státu. Tato jednot,a živelnosti

, ,,$orelovský' podle Georgese Sorela. O polemice Gramsciha proli Sorelovl
viz predmluvu k tomuto svazku.

2 Jde o hnutí závodních rad a l'Ordlne Nuovo (Nový rád).
, Obvinení z bergsonismu bylo proti skupine Nový rád vzneseno na floren

linském sjezdu socialistické strany (1917) a nekolikrát opakováno v politické
publicistice. Bergsonismus - podle jména francouzského fjlosofa Henriho Bergsona
(1859-1943), jehož filosofické názory dalekosáhle ovlivnily Sorela •

• CIIi • marxismem.



a uvedomelého rízení (jinak receno: "kázen") práve vyjadruje

opravdovou politickou akci po,drízených tríd, nebot to je politika
mas, a nikoli prosté dobrodružství skupin, které se dovolávají mas.

Zde hned vyvstává zákla,dní teoretická otázk,a: muže být moderní
teorie v opozici vuci živelným citum mas? (Živel,ným v tom smyslu,
že je nelze pricíta't so·ustovné vzdelávaci ci,nnosti již uvedomelé ve
doucískupi1ny, ale že vznirkly z koždodenní zkušenosti prosvetlené
"selským rozumem", ,lépe receno, tradicním Hdovým pojetím sveta,

jemuž ·se velmi rpmstomyslne ríká "i,nstinrkt" a k,te.rý Ina,konec není
nicím než primitivním a elementárním dejinným odkazem.) Nemuže
stát v opozici, nebot mezi nimi je kvantitativní rozdíl, ve stupni,
nikoli rozdíl kvalitativní. Musí tu být možná vzájemná "prevoditel

nost", prechod od jednoho k druhému' a naopak ... Prehlížet, a co
je ješte horší, prezír·at takzvané živelné hnutí, tj. vzdávat se jeho
uvedomelého rízení a úsilí pozvednout je na vyšší úroven zapojením
do politiky, muže mít c'asto velmi vážné a težké následky. Témer vždy
se stává, že k živelnému hnutí podrízených tríd se pripojuje zprava

reakcní hnutí vládnoucí trídy ze soubežných pohnutek - hospodárská
krize napríklad rozhoduje o nespokojenosti podrízených tríd a maso
vých Živelných hnutích na jedné strane, a naproti tomu rozhoduje
o komplotech reakcních skupin, které využívají objektivního oslabení
vlády k pokusum o státní prevrat. Mezi pusobící príciny techto stát
ních prevratu je treba klást odmítání odpovedných skupin prevzít
uvedomelé ríz,ení živelných hnutí, ,a tím z nich ucinit politického
pozitivního cinitele. Vezmeme príklad sicilských nešpor1 a diskuse
historiku, které .mely zjistit, zda jde o hnutí živelné, ci o hnutí
nejak zo,snova,né: zdá se mi, že v ;~icilských nešporách se proHnaly
dva prvky: živelné povstání sicilského lidu proti Provensálcum, které
se rozširilo s takovou rychlostí, že budilo dojem nacasovanosti,
a tudíž nejaké existující úmluvy, k níž došlo vlivem útlaku,který
se stal na celém národním území nesnesitelným, a uvedomelý prvek
ruzne záv,ažný ,a úcinný, kde prevažovalo spiknutí Giovanniho do

1 Viz poznámku na str. 87.
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Procida s ArogonskYmi. Dalšíprí'kl'ady n.ajdeme ve všéch minulých
revolucích, v nichž bylo nekolik podrízených tríd, které byly roz
vrstveny podle svého ho,spodárského postavení a semknutosti. Živelná
hnutí nejširších lidových vrstev umožnují prístup k moci té podrízené
tríde, které .objektivní osl,abení státu nejvíce prospelo. Toto je

ješte príklad "pokrokOVý"; v moderní dobe jsou vš,ak castejší prípady
zpetných zvratu.

Historickopolitické scholastické a akademické pojetí je takové,

pro než je reálné a hodné povš,imnutí je·n to hrnutí, které je uvedo
melé na sto procent. a které se dokonce vyznacuje plánem podrobne

narýsovaným predem nebo které odpovídá (což je totéž) .abstraktní
teoÚi. Skutecno,st však je bohatá na nejbizarnejší kombinace a je
na teoretikovi, ,aby ,v této biz,amostí vysledov,a\ duk,az pro svou
teo'ri-i, "prelo.ži>l" do 'teoret,jckého Isrlo\fníku složky histo,rickérho ž·ivota,
a nikoli aby s'i v}'lkládal s,kutecno,st podle arbstr,aktního schématu.
K tomu nikdy nedojde, a proto t,ako,vé pojetí není nicím než vý-
r,azem posivity ...

95

I

f
I



Bajka o bobrovi

(Bobr je pronásledován lovci, kterí mu chtejí vytrhnout varlata,
z nichž se získávají lécivé výtažky. Nakonec si je vytrhne sám, aby
si zachránil živat.)l Proc se nikdo, nepostavil na obranu? Pramálo
citu pro lidskou dustojnost a politickou dustojnost stran: tyto složky
tu nejsou od prírody, nejsou vecne danými nedost,atky vl,astními
lidu. Bývají "deji,nné události", které lze vysvetlit z predcházející
historie ,a ze soucasných ~palecenských podmínek. Zrejmé rozpory:

panavalo fata,listickéa mechonické pojetí dejin (Flarende 1917, obvi
není z bergsonismu), a prece nechybely projevy nematorného a tri
viálního formalistického voluntarismu. Napríklad to byl plán ustavit
v roce 1920 mestskou rodu v Bolagni pouze z org,anizov,alných slo
žek, tj. vytvorit ve skutecnosti zbytecnou kapii a nahradit v masách
historicky zakotvený argán, j.aka Je Pracavní kamara, argánem vy
slovene abstraktním a PGpíravým. Byl tu alespon nej,aký palitický
cíl adevzdat he'gemo,nii mestské slažce, aby pa ustavení rady dast'ala
vlm;tní stredisko, když už Procavní komar'a byla venkavská? Tento
úmysl zde ,n,aprosto chybela nakanec nebyl plán ,ani realizován.
Trevesuv proslav o "pokání"2 má, jak se domnívám, základní dule
žitost pro pocho,pení politi>Ckéha zmatku a polemického diletantismu

1 Bobr zde symbolizuje tradicní politické strany (vcetne socialistické strany,
která neumela najít úcinnou obranu proti fašismu).

;& Jde o takzvanou rec o pokání. proslavenou Claudiem Trevesem v posla~
necké snemovne 3D. brezna 1920. Nejvýraznejším tónem tohoto projevu byla
bezmocnost: z jedné strany doba buržoazie skoncilo, z druhé strany delnická
trída ješte nebyla pripravena vykonávat moc. A dusledek - tragédie a pokání
vládnoucích tríd. Claudio Treves (1868-1933) byl jedním z nejvýraznejších cinitelu
reformistického proudu v Italské socialistické strene.
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leaderu. Za temito š,arvátkami vezí strach pred konkrétní odpoved
ností, za tímto strachem je nulavé spojení se zastupovanau trídou,
nulové chápání jejích základních potreb, jejích tužeb, její skryté

energie _ krátoe paterna>listická strana malomeštáku, která lící
,návnady svým stoupencum. Procs,e nebránit? Ide,a válecné psy
chózy, civilizo\naná zeme si nemuže "dovaHt", aby došlo k jístým
"divokým" výjevum. Tyto všeobecnosti byly rovnež maskou jiných,
hlubších pohnu;tek a byly ostatne v ro,zporu s tvrzením opakovaným

po každém krveprolití: my jsme vždycky rík,ali, že vládnoucí trída
je reakcní!, tyto všeobecnosti se krystalizují v odloucení od tríd cili
ve "dvou trídách". Nikdo nedokáže pochopit, co se stane, jestliže
reakce zvítezí, protože se tu nežije reálným bojem, nýbrž pouze

bojem jako "knižním principem".1 Je tu další razpor kolem volunta
rismu: jestliže je nekdo, proti voluntarismu, mel by vyzdvihnout "živel
nost". Zatím je tomu naopak - to, co bylo "živelné", je necím stojí
cím níže, nedustojným uvažováním, nestojícím ani za rozbor. Ve
skutecnosti ono "živelné" bylo nejdrtivejším dukazem neschopnosti

str,any, prCYtaže uk,a;zovalo rozpolcenost mezi hal,asnými programy
a ž.alostnými ciny. Zatím vš,ak se "ž'ivelné" ci'ny,dostavovaly (1919
až 1920), poškozovaly zájmy, narušovaly získ,ané pozice, podneoovaly
desivou zášt I u mírumilovných lidí, burcova,ly z pasivity spolecens~é

vrstvy klímající v hnHabe. SVO'u živelno,stía tím, že byly popírány,
vyvoj,aly ob e'cn,ou "pani'ku", "velký stra,ch", ,což proti nim nutne
soustredilo nemHosrdné represívní síly.

Výjimecný dokument tohotoOldtržení zmtupo\naných od zástupcu
tvorí takzvaný pa'kt o spojenectví mezi konfederací a str'anou,2 který

by se dal p~j.rovnot ke konkordátu státu a církve. Strana, která je
v zárod:ku stární základnou, nemuže pripustit žádné delení svých

pOIliti.cký'chmod, nemuž,e p~ipustit, ,aby cást ~ejíoh clenu se pak,!á-

\ Celá tato pasáž se týká postupu reformistu (Turati, Treves atd.) vuci fa
šlsmu: neodporování squadristickým pogromum, definice fašismu jako prechod
ného projevu válecné psychózy atd.

2 Jde o konvenci uzavrenau 29. zárí 1918 mezi Italskou socialistickou stranou
a Všeobecnou konfederací práce CGl, v níž se striktne rozlišovalo pole pusob
nosti. a., kde' se mimo jiné stanovilo, že strane bude rídit politické stávky
a CGL stávky hospodárské.
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da'l,a z.a majitele rovných práv, ro spojence "všeho", stejne Jalka stát

nemuže pripustit, aby cást je,ho poddaných (mimo. rámec obe,cných
zá,konu) uz.avíraJ,a se státem, k nemuž náležejí, a prostrednictvím

cizích mocností. zvláštní smlouvu o- soužití se státem s,amým. Pri.
pustíme-Ii talkovou situaci, nese to s sebou fa'ktické a právní podrí
zení státu a strany takzvané vetšine zástupcu _ ve skutecno.sti sku.
pine, která se s<taví Jako pro'tistátní a protj-stranická o která na

,ko'nec neprímo vykonává moc. V prípade paktu o spojen,ectví }a-sne
vyšlo 'najevo, že moc strane nepatma.

P.aMu o spojenectví odpovídaly p,odivné sva7!ky mezi stronou

a parlamentní sikupinou, které byly rO\o1nežspjaty spojenectvím (J pa
ritními právy. Tento systém vztahu prinesl jako hotovou vec, že

konkrétní stra,na neexistova"a J.ako, nezávislý orgán, ole pouz.e j,ako
ust'cvující složka komplexnejšího orgálnu s-e všemi rysy strany 10

bouri,stického typu,1 's'trany decentralizované, bez jednotné vuJe atd.
Mají být tedy odborové sViazy podrízeny str,ane? Klást otázku tímtc

7!pusobem by bylo chybné. Problém musíme videt takto: K,aždý
clen 'strany, at z'aujímá jakékoli po'stavení 'nebo funkci, je stále
clenem str,any a je podrízen jejímu vedení. Nemuže tu být vzt'ah

podrízeno'sti mezi odbo,rovým svaz-em a stranou. Jestliže odborový
svaz živel,ne zvolH j'a/ko svého vudce clen'a str,any, svobodne tím
prijímá ~a dOikonce na strane žádá) ,kontrolu Inad svými funkcio'nári.
T'ato otázka nebyla v roce 1919 správne chápána, prestože existoval
velký poucný precedens z cery,na 1914, a t,o proto, že ve skutecno'sti
neexi's'tovalliQrpol,i<tikafralkd, to znamená poHtik,a striQny.

I Labou, Party - sociálne demokrati~ká strana v Anglii. Prestole jsou její
pocátky storší, prakticky se objeVUje kolem roku 1900 z podnetu rOzných po
litických, odborových a kulturních organizací. Pozdeji se k ní pripojilo prO
bojné anglické družstevní hnulí. labouri"stická strana je spíše kanfederacl rOz.ných hnutí než stranou v tradicnlm smyslu.
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Organický centralismus,

demokratický centralismus, kázen

Co rozumíme -kázní, jestliže se tímto slovem vyjadruje trvale po
kracující vztah mezi ovládanými a vládnoucimi, v nemž se realizuje
kolektivní vule? Kázen jiste ne:zmamená trpné a po,korné prijímání
rozkazu, mechanické vykonávání narízení (to vš,a,k prece jen bude
nutné pri urcitých príležitostech, jako napríklad uprostred dohodnuté
a za hájené akce), ale uvedomelé a jasné prizpusobení se smernicím,
které mají být re-a'lizovány. Kázen však presto nevylucuje osobnost
v organickém smyslu, nýbrž pouze omezuje neodpovednou libovuli
a výbušnost, o pošetilé marnivo'Sti se vyšvihnout ani nemluve. Jestliže
se nekdy myslí i na pojem "predurcení'? vl,a'stní nekterým proudum
krestanství, nevylucuje se tím takzvaná "svobodná vule" v katolickém
pojetí, nebot jednotlivec "chteje" prijímá božskou vuli (tak klade
otázku Manzoni ve Svatodušních svátcich),2 které, pravda, nemuže
odporovat 'a .které napomáhá více ci méne veškerými svými morál
nímisilami. Kázien vš,ak presto nevylucuje osobnost a svobodu:
otázka osobnosti a svobody se klade nikoli kvuli kázni, nýbrž kvuli
"puvodu moci Inarizující kázen". Je-Ii tento puvod "demokratický"
a autorita má tedy technicko'u speoi,alizovanou funkci 10 není ".li

bovulí" nebo vnejším, povrchním vymáháním, p,ak je kázen nutnou

1 Ucenr, podle nehož bOh npredurcil" pri samotném oktu stvorenI osud
každého jednotlivce. Proti tomuto pojetí se staví pojell "svobodné vule", které
ponechává svobodné volbe cloveka možnost spásy.

• Svatodušní svátky - poslední a nejvýznamnejší z Posvátných hymnO, které
napsal Alessandra .Manzonl (1785-1873) po své konverzi ke katolictvr. Svato
dušní svátky jsou slavností prlpadojfcí na padesátý den po velikonocích. Pri·
pomínajr událost, kdy Duch svatý sestaupll na apoštoly a od té doby nastal
rozvoj církve,
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složkou demokratického rádu a svobady, O teohnické spedaHzavané

funkci se dá mluvit tehdy,když se 'a'utarita uplatnuje ve spalecensky
nebO' národna,stne saura.dé skupine; když se upl,atnuje Jednau sku

pinou vuci druhé skupine, je kázen autanamní a dabrova.lná prO'
skupinu první, ale nikoli prO' skupinu druhau.

V prípade, kdy Již byl·a dohadnuta a z,ahájena akce (a.niž byl
cas znavu predlažit ve pra,spech veci ta.ta razhadnutí k diskusi),
muže kázen pripadat dast pavrchní a outaritotivoní. Jiné slažky ji
však asprovedlnují. Zustává abecne pl,atnau zkušenastí, že raz

hadnutí (smer) zcásti chybné napáchá menší škady' než nepaslušnast,

treba i aspravedlnená obecnými duvody, nebat' na dílcí škady
cástecne chybného smeru se vrší další škady zpusabené nepaslušnastí

a zdvaje.ním smeru - (k tamu castO' dacházelo ve válkách, když
generálavé neupaslechli cástecne mylných nebO' nebezpecných roz
kazu a tím zpusobili ješte horší a casto nenapravitelné katastrafy).
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Pojetí organického centralismu
a k než s k á k a stal

Je-Ii 'usTavující Slažk,a neJakéhO' orga,nismu ZO'soazeno dO' daktri
nárské s,oustavy formulavané se strnulou strohostí, máme CO' ci·nit
s 'k'astovním a 'knežským rízením. Je tu však nejoaká záruka nemen
nasti? Není. Formul,e se budou odríkávat nazpamet ,a Inezmení se
v nich ani hlcíska, ani cárka, avšak skutecná cinnos·t bude jiná.
Pritom "ideolagii", doktrínu, není nutné prijímat Jako neco vyumel
kovaného a mechanicky nahozeného (jako š·oty .n,a 'kuži, a nikoli
jako kuži, která je org,aonickým produktem celéhO' biologického
ústrají živo,cich,a), nýbrž historkky, j-aoko neustálý hoj .. Organický
centralismus si predstavuje, že muže vyrobit nejaký arganismus jed
nou provždy, ·obJektivne již dokana~lý. Takavá iluze muže být zhoub
ná, protože utápí hnutí v bahne akademických osobních putek. (Tri
složky: doktrína, "fyzická" skl·adba spo.lecnosti s urcitými historicky
podmínenými osobami 'a reálné dejinné hnutí. První ,a druhá složka
spadá pod kontrolu sdružené ,a roz\i1ožující vule. Tretí složka pru
bežne re.aguJe na zbývající dve ,a urcuje pov,ahu nekoncícího teo,re
tického a pr,aktického boje, který má pozvednout -organismus
k stále vyšším a pronikavejším stupnum kolektivního uvedomení.)

1 Gromsci v této poznámce zast6vá tez,j o nemožnosti doktrin6rské SOllstavy
jedno:J pro'lždy dané, jejíž ochrana a obrana by byla sverena "kaste/< pri
pomínající knežstvo. Ve skutecnosti i církev mení své ideje spolu s dobou.
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Nes m i ri tel n O S t - sn áš e n I i VOS t
Nesnášen I ivost-sm írl ivost

Nesmiritelnost pri úsilí dosáhnout cíle znamená :nepripouštet po
užívání pr0Js1tredku nep,ri:merených vzhledem :k dli a svou podst'altou
odlišných od cíle. -

Nesmiritelnost je nutným prídomkem charakteru. Slouží jako jediný
dukaz, že urcitá pospolitost existuje jako živý spolecenský organis
mus, že má cíl, jedinou vuli .o že je myšlenkove zralá. Nesmiritelnost

totiž vyžaduje, aby se každá jednotJivina pripínala k celku, aby každý
okamžik Ispolecenského života byl predem harmo,nicky sta,noven

a myslilo se 'na všeohno-. To 'Vyž'aduje exi'stenoi jasných o zretelných
všeobecných záisad, aby vše, co se koná, byJo na nich nutnezávislé.

K tomu, aby byl spolecenský organismus neúprosne ukáznen, je
tedy nutné, 'aby mel vuli {cíl) 10 ,aby tento cíl byl rozumný, aby
to byl cil správný, a nikoli cíl prízracný. To však nestací: o rozum

no-sti cíle musí bý,t presvedceny všechny jednotlivé složky organismu
tak, aby nikdo nemohl odmítat dodržování kázne, ,aby ti, kterí vy
ž'adují z,achovávání Ikázne, j.i mohli požadovat j-ako !Splnení svo
bodne uz'avreného záv'azku, dokolncei závazku, k jehož st'anovení
nevolky prispel !Sám dotycný.

Z techto prvních zjištení by vyplývalo, že nesmiritelnost v akci

mela jako priroze,ný a nutný predpo,kl-ad snášenlivost v diskus,i,
která .predcházela rozhodnutí.

Kolektivne prij'a'tá 'rozhodnutí mají být ve shode .s tím,co je
rozumné. Muže být rozumné interpretováno no zákl,ade kolektivnosti?

Jedinec jiste roz ho-duje s vetším spechem (když hledá rozumné,
pravdu) 'než nej1a,ký kolektiv. Proto je možné takového jedince vy-
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br'at z tech nejschopnejších, z nejlépe pri'Pr,avených, ,aby tlumocil
to,co Je rozumné, kdežto kolekti,v se sk,ládá z ruzných s,ložek ne
stejne pripravených k t,omu, ,aby vycítily 'Provdu, rozvíjely lo,giku
daného cíle, aby vytycily jednotlivé momenty, jimiž je treba projít,
má-Ii být do'saženo cíle Jako ta'kového. To 'liše je pravda, stejne
vš,ak je provda, že jedinec se muže 'stát tyr'anem nebo muže tak
být viden, o kázen, kterou lidem uložil, se muže rozložit, pr,otože
kolektiv odmítá nebo nedokáže pochopit pro'spgnost akce, z,atímco
kázen z,avedená 'Prímo kol,ektivem pro Jeho jednotlivé složky, i když
se zdlouhave prosazuje, tak snadno neselhává ve své Ipusobivo'sti.

Složky kolektivu se však presto musí dohodnout a vzájemne disku
tovat. V prubehu diskuse musí nastat splynutí nálad a vulí. Jednotlivé
cástecky pr,av,dy, ,které muž'e mít v sobe kdokoli" je zapotrebí sloucit
v komplexní pravdu a ucinit z nich integrální výraz rozumného.
Má-Ii k tomu dojít a má-Ii být diskuse vycerpávající a uprímná,
pak je treba maximální snášenlivosti. Všichni musí být presvedceni,
že toto je pravda, a že je proto absolutne nezbytné zmenit ji ve
skutec,nost. V okamžiku akce musí být všichni svorní a soli
dární, nebot v prubehu diskuse se postupne vytvorila mlcenlivá
dohodo 'a v~ichni se ,stali spoluo,dpovedný,mi za neúspech. Jen
tehdy je možné být nesmiritelný v 'akci, jestliže jsme v diskusi byli
snášenliví a zdatnejší pomáhali méne zdatným prijmout pravdu.
Jednotlivé zkušeno'sti se stoly obecným maJetkem, byly prozkoumány
všechny ,stránky problému 'a Inevznikly pritom žádné i,luze.
(Osmnáct rádku ce,nwrována.)

Pochopitelne, tato snášenlivost (metoda diskusí mezi lidmi, kterí
jsou v podstate zo'jedno ,a mo'jí usHovat o sepetí obecných zásad
s 'akcí, kterou hudou prová.det spo,lecne) nemá, zjedno,dušene chá
páno" nic spolecného se snášenlivostí. Snášenlivost není v žádném
omylu, v nedopatrení. Když jsme presvedceni, že nekdo upadl
v omyl - a vyhýbá se diskusím, odmítá diskutovat -a ,dokazov'at.
a pritom tvrdí, že všichni mají právo smýšlet jak chtejí - Ipak
nelze být snášenlivý. Myšlenková svoboda neznamená svobodu
pro omyly ,a nedopatrení. Jsme pouze proti nesnášenlívosti, -která je
nositelem autoritárství 'o kultu, protože prekáží trvalé -shode, pro-
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taže prekáží ustavení marálne závazných pravidel akce a svabadné
úcasti všech na jejich stanavení. Tata fa,rma nesnášenl,ivasti vede
nutne ke smírliva'sti, k nejistate. k ra.zklladu spalecenských .orgánu.
(Šest rádku cenzura~ána.)

Prata jsme padnikl,i 't'alta sbIíž'ení: nesmir'Heln.o,stse ~nášenHvastí,nesnášenlivast se smírlivastí.
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Rídit a organizovat

Denade dne se stále více zlak.orenuje .presvedcení. že a nic
mé-ne ,než na i'niciati~e záleží i na kantra·le, ,aby ,iniciativa byla
uskutecna~ána, ,aby prastredky a cíle si daka,n,a,le.odpavídaly (tre
baže ta není nutna chápat v materiálním smyslu). a že se dá mluvit
a chtení nejakéha cíle jen tehdy, když umíme predem presne,
peclive I(] s úzkastliva'u svedamitastí urc,it primerené pr.o'stredky,
které jsau nezbytné a dastatecné (a nic víc a a nic méne. ani
na tu, ,ani na .onu stranu ad vytcené mety). Ravnež zakarenila pre
svedcení, že jestliže se i'deje ubírají a, uskutecnují histaricky zá
r.ovens lidmi, kterí s nimi souhlasí, pak studium lidí, jejich výber,
kantral'a jejich ci,nu je stejne duležitá jaka 'studium idejí 'atd. Prato
jakýka-N rozdíl mezi rízením ,a organizaváním (o v organizavání je
z,ahr,nuta "averavání neba kantrol.ování"0 signa>lizuje úchy,lku a c,asto
i zradu.
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o levicáctví1

Ja,ko Hustraci k teoriím tahvané nesmiritelnosti Iz.e pripojit prvek
príkrého 'a zásadního odmítání takzv,aných .kompromisu,2 který je
pruvodním jevem toho, co bychom mohli naZ1.'at "strachem z ne
bezpecí", Je zrejmé, že zásadní odmítání ,kompromisu tesne souvisí
s ekon-omismem, protože pojetí, na nemž se toto odmHání zakládá,
nemuže být nicím jiným ,než skálopevným presvedcením, že v de
jinném vývoji existují objektivní zákony stejného ch,arakteiru ja:ko
zákony prírodní, a navíc presvedcením o fatalistické úcelnosti po
dobné pova,hy jako v náboženství. Nebot príznivé podmínky budou
musit osudove nastat a jimi budou ponekud záhadným zpusobem
urcovó<ny všeobrodné událolsti. Z toho plyne nej,en neužitecnost,
nýbrž i škodlivost každé dobrovolné iniciativy smerující predem k roz
vržení techto situ'ací podl,e plánu. Vedle tohoto fatalistického· pre
svedcení vš,ak presto stoji tendence se ",potom" sle,pe a nevybír,ave
spoléhat na regulující moc zbraní, což vš,ak není t'alk zcel'a nelogické
a nedusledné, nebot se má za to, že zás,ah vule je už,itecný pri
nicení, nikoli priobnove3 (pusobící již v samém okamžiku nicení).

1 Titulek je od vydavotele. Jde o poslední cást delší poznámky namírené
prevážne proti redukování marxismu na "ekonomismus", cili proti mechanistic ..
kému pojetí skutecného dejinného pohybu. Toková koncepce 'Prehlíží podstatné
hodnoty prenášené marxismem do praxe (do akce obnovy a premeny), úplne
falšuje jeho význam. V našem úryvku spojuje Grar:nsci "Ievicóctvi" ("teorie takw
zvané nesmiritelnosti") s vyznáváním ekonomismu.

:I •• Zásadní a príkré odmítání" kompromisu bylo príznakem "detství" komu~
nistických stran a skupin v období jejich vznikání. Viz leninovu polemiku proti
tomuto stanovisku v díle Detská nemoc "Ievicáctvi" v komunismu.

3 Tokové názory byly príznacné pro syndikalistický proud v delnickém hnutí
ovlivnený Georgesem Sorelem, který byl v Itálii znacne rozšíren v období pred
první svetovou válkou,
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Nicení je pojímáno mechanicky. nikoli jako nicení \] zároven obnova.
V tomto zpusobu myšlení se nepocítá s faktorem c,asu a nepocítá
se nakone,c se s.amotnou ekonomikou v tom smyslu, že se nechápe.
nakoMk jsou ideologické masové jevy vž,dy opoždeny za ekonomic

kými masovými jevy. a nakolik se prece jen automatický výboj pri
cítaný ekonomickému ciniteli okamžite pribrzd'uje, komplikuje a prímo
láme o tradicní ideologické složky, Proto boj musí být uvedomelý

a promyšlený, aby se sta,ly požada",ky plynoucí z ekonomického
postavení mas srozumitelnými. a ty mohou stát proti smernicím
tr,adicních pohlaváru. Vhodná politická i'niciativia je vždy nutná, má-Ii
se ekonomický výboj vyma,ni't z klicek tr,adicni politiky a t,ak zmenit

politické vedení urcitý,ch sil, které je nutno do sebe vstrebat, jestliže
máme uSlkutecn>it nový homogen,ni eko,nomickohi-storioký blo1k bez
vnitrních ro~poru, ,a také proto, že dve "podobné" ,sily nemohou

splynout v novémo'rgánu Jinak než sérii kompromisu nebo silou
zbraní. Bud' se tyto síly spojí na úrovni spojenectví, nebo si jedna

podrídí druhou prinucením; otázkou jen zustává, zda tu je tato sila
a zda je "plodné" ji použít, Jestliže je sjednocení dvou sil nutné
k tomu, abychom z nich iVyteži!i tretí, p,ak se ozbrojený zákrok a pri
nucení (za predpokladu, že jsou k tomu dispozice) stává ciste meto
dickou hypotézou a jedinou konkrétní možností zustává kompromis,
nebot sílu mož'no použít proti neprátelum, nikoli proti jedné cásti
sebe s,ama, od které žádáme rychloua:simHacia od které chceme

"dobrou vuli" a nadšení.1

1 Není nesnadné v této poslednl pasáží vysledovat Gramsciho stálou péci
o jednotu delnického hnutí, jak se jeví v jeho p<llitice opojenectví, která Je
v opozici proti levicácké "nesmiritelnosti".
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Projevy sektárství

Jeden z nejtypictejších projevu 'sektárského myšlení (sektárské
myšlení se vyzlnacuje neschopností videt, že politická strana ne

predstavuje jen technickou stránku organizace samotné strany, ale
celý aktivni spolecenský blok, jemuž je strana vodítkem j,ako jeho
nutné vyjádrelní) poznáme po·dle toho, jak vždy verí v možnost
podnikat urcité kroky .i tehdy, když už se vojensko-politická situace

zmenila. Pan X pronese nejaké heslo a všichni tleskají a jásají;
o den pozdeji stejní lidé, kterí tlesk.ali o jásali, kdykoli slyšeli ono
heslo, predstírají, že neslyší, couv>ajíatd., tretího dne stejní I.idé
delají panu X výcitky, urážejí ho, dokonce ho bijí a udávají. Pan X
tomu vubec nerozumí: ·avš.ak pan Y, který poroucel panu X, mu

vycítá, že nevo/'al správne nebo že je zhabe/ec ci neschopný clovek
atd. Pan X je presvedcen, že ono heslo, vypracované díky jeho
výtecným teoretickým schopnostem, musí vždy nadchnout o táhnout,

protože v jeho malé rehO·/i1 se prítomní opPOvdu tvárí, jako by
byli stále nadšeni .atd. Stálo by z·a to popsat ohromení ci dokonce

rozhorcení prvnílho ,f·rancouze, 'který o iI1€špOirách2 spatN,1 vzbo'urenýsicHský lid.

1 Malá skupina následavníku.
, O sicilských nešparóch viz poznámku 2 na slr, 87.
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Velké ideje

Velké ideje a prázdné formule. Ideje jsou velké, jsou-Ii uskutec
nitelné, to znamená, pokud ozrejmují skutecný pomer k imanentní
sítu·aci o osvetlují ho talk, že konkrétne predvádejí r·adu c>inu,
s jejichž pomocí organizovaná kolektivní vule onen pomer vynáší
no povrch (vytvárí ho), nebo ho hned, jakmile se vynorí, nicí tím,
že ho nahrazuje. Tvurci velkých projektu, kterí zustávají u slov,
Jsou takoví práve proto, že ve vyvstalé "velké myšlence" neumejí
najít sepetí s konkrétní re·alito·u, nedokáží nahmat·at skutecne pro
bíhající proce·s. Státní vysoké trídy vytuší zároven ,ideu a reálný
probíhající proce·s - sestaví projekt a s ním "pravidl'o", jak ho pro
vádet. Tvurce projektu, který zustává u slov, znovu .0 znovu "zkouší
a prezlcušuje"; o jeho cinnosti se ríká, že "obojí je práce - delat
i prede!ávot". Co chceme ríci myšlenko·u, že projekt má být spojen
s pravidly? To, že projekt musí chápat každá aktivní složka natolik,
aby videl'a, j.aký bude její úkol ,i jak bude uskutecnován a pro
váden; že úkol, napovídající cin, umožnuje predvídat jeho kladné
a záporné dusledky, príklon k nemu ci zápornou re·akci. Obs.ahuje
v sobe vysvetlení techto príklonu a reakcí, poskytuje, jinak receno,
místo pro organizování. To je jeden aspekt jednoty teorie a praxe.

Záver: ~aždý velký politik musí být nutne velkým administráto
rem, každý velký stratég velkým taktikem, každý velký doktrinár
velkým organizátorem. Mužeme z toho udel·at i hledisko pro hod·
nocení - posuzujeme teoretik,a, strujce p·lánu, podle jeho kvalit
administrátora o administrovat mamená predvídat ciny o ope·
roce, vcetne operací "molekulárních" (pochopitelne i tech nejsloži.
tejších), které jsou pro realiz.oci plánu nezbytné.
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To ploH pfkozenei obrácene -od nutného cinu se mu'síme

umet povznést k príslušnému prinoipu. Kriticky je tento 'proces velmi

duležitý a posuzuje se podle cinu, a nikoli podle slov. Ústavy státu
jsou regulujícími zákony - jsou regulátory, a dokonce jejich uplat
nením (provádeným mocí výnosu); tím naz,nacují reálnou politicko,u
a právní strukturu zeme nebo stá-tu.
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Nekteré príciny chyb

Vláda nebo politik ,nebo spolecenská skupina uplatnují politické
nebo hospodárské dispozice. Z toho se snadno vyvozují obecné zá
very pro výkl'ad souc,asné skutecnosti a predvídání této skutecnosti.
Nepocítá se dostatecne s tím, že uplatnená dispozice, projevená
,inici,ativaatd. mohou padat na vrub chyby ve výpoctu, ,a tudíž
nereprezentovat žádnou "konkrétní historicko,u cinnost". V historic
kých živo'bních ,dejích, istejne jalko v dejích hiologických jsou vedle
žive narozených i potr'aty. Dejiny a politika jsou tesne spjaty, do
konce jsou touž vecí, avš,ak je treba rozlišovat ocenování historic
kých událo,stí a událostí a cinu politických. V dejinách, vzhledem
k jejich širokému výhledu do minulosti a vzhledem k tomu, že
i 's'amy výsledky ruzných poci,nu jsou dokladem histori'cké životnosti,
se páchá méne chyb než pri hodnocení probíhajících politických
událostí a cinu. Velký politik proto musí být nutne vysoce vzdelaný,
cH,i musí znát ,maximální pocet prvku so,uc,asného život,a; znát je
n,ikoli "podle knih", "mít vzdelání", ,nýbrž ze život,a, j.ako konkrétn'í
podstatu politické "intuice" (mimo ji,né, protože se u neho stávají
žÍ1mou látkou "intuice", bude záhodno je zV1ládnout i "podle knih").



Metodické zásahy

Dríve než budeme soudit (a v utvárejících se dejinách nebo
v politice je soud cinem), je treba znát; abychom mohli znát,
k tO'mu je treba vedet všechno to, co je možné vedet. CO' v~ak se
rozumí tímto "znát"? K,niž.níznalosti, statistiky, mechanická "erudice"
- historické znalosti -, intuice, reálný kontakt s živo,u skutecnO'stí

v pohybu, schoplnost psycho.logicky "symp,atizovat" do posledníhO'
muže. "Meze" znalostí (nikoli neužitecné veci). tO' mamená kritickeu

znallost ci zn,alost "nezbytného", a proto kritické "obecné pojetí",!

1 Což je marxismus.
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I n tel e k t U á lov é1

Mel by se sestavit "vyvážený" rejstrík vedcu. jejkhž minéní J'sou
Ótována nebo vyvr.ocena ve vetší nebo menší šíri, ,a u k'aždého
jména by mel·a pritom stát po,známka O' jeho výmamu a vedecké
proslulesti (a to ,i u 'stoupencu filO'sofie praxe, kterí jiste nejsou
citováni podle míry své originality a významnosti). Ve skuteclnosti
jsou zmínky a velkých osebnostech z rad intelektuálu velmi letmé.
Vzniká otázka - neslušelo by se místo toho z,abývat se po'uze
v'elkými intelektuály z r,ad prO'tivníkua pominaut osoby dmhor,adé.
prežvykující hatavé fráze? Máme dojem. že .nekterí hadlají bojavat
pouze prati tem nejslabším a dO'konce prati nejslabším místum
(nebo nejnevhodneji hájeným temi nejslabšími). aby tak dO'
sáhli snadných slavních vítezství (nebat nemuže být reci o skutec
ných vítezstvích). N.a,mlouváme si. ž,e existuje j<akási 'Podabnost
(jiná než farmál'ní 'a obra~ná) mezi fr01ntau ·ideolagickau .o fr01ntou
vojenska-palitickou. V poHtickém a vajenském baji je prípustná
taktika náporu v místech nejmenšího odparu, pratožedává mož
nast Inapadnaut místo silnejší s nejvetšími silami, které máme po
ruce po likvidad sl,abších odpurcu atd. Politická la v,ajenská vítezství
mají v urcitých mezích trvalou 'a obecnou 'cenu ·a strategickéhO' cíle
muže být dasaženo rozhadným zpusobem a s vý.sledky obecne
platnými pro všechny. Na ideologické fronte je naopak porážka
pomocných .oddílu a méne významných stoupencu témer bezvý
mamná; zde je z,apatrebí utkat se 's ,temi nejprednejšími. Jin,ak se

1 Tato pasáž patrí mezi poznámky venované Bucharlnove ~nlze.
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bude mmenov,ot c,aso'P'is za knihu, malá všední polemika za ve
deckou práci. Ti menši musí být ponecháni nekonecným polemickým
putkám v basopisech.

Nová nauka prináší dukm 'své pronika'vCosti a žívotnosti, když nám
predvádí, Jak umí celit velmistrum z,ostávajícím opac,né tendence,
když vlmtními prostredky reší živo1me dul,ežitéotázky, které oni
sa,mi nadhodili, nebo když nezvratne do,kazuje, že takové otázky
iso,u pseudoproblémy.

Je skute,cno'sotí, že historická epocha 'a daná spo·lecnost jsou spíše
predst,avovány lintelektuálním stredem, a tudíž lidmi prumernými,
avš,ak rozšírená masová ideologie by se mel,a odlišovat od vedec
kých del, od velkých syntetických fi,lo,sofiokých prací, které jsou
k nim nekdy opravdo'-fým klícem, a ty musí být výrazne prekonány
jednak negativne, tím, že 'se dokáže jejich neopodstatnenost, nebo
pozitivne, ,a to predlože,ním ,filosofických syntéz vetšího dosohu
a významu. Pri ctení Eseje (Bucharinovy Crty) vzniká dojem, že
má-me co delat s clovekem, kterému nedává spát mesícní svit

a který se snaží pobít co nejvíc svetl~šek v ,domnení, že se tím svit
zmírní nebo že zmizí.
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Ten den c e Z n e V ažo vat pro t i V n r k a

s.omq:o sobe je svedectvlm ',:nienecennÓsti tech, kdo se touto
tendencí\;ýznacujL Snolia zlómyslrie znevažovO't W9!ívníkaje tu
,koneckoncu proto, abychom uveriti,· že nad ním bezpecne zvítezíme.

V te!o/i'~ndenci' je profozastrene obsažen úsudek o vlastní ne,schop
ností ,o slabosti (která si· chce dodat odvahy) ,a dá, se vni rozpoznat

i pocátek sebekritiky (k\erás.e ?sJých<Ísornasepe,.kterámé'strach
proj~vit 'se· otevrene, du'Slédne! a soustavne). Doufá se pri,tom ve
••vuH k vítezství" }a,ko v :podimínku k dos,a,zení vítez'ství, což by ,neby,lo
chybo'u, ,kdyby se to nechápa,lo mecha1nkky ,a nestávolo se to sehelk,la
mem (když je tu ješte nep,rípustné smešování mezi mas,ami a vudci
o úloha vudce se snižuje nlo úro",en ,nejzaostaJ.eojšího a nejposled
nejšího prív,ržence. V okamži,ku akce se muže vudce pokusit vštípit
svým prívržencum presvedcení, že protivník bude snadno zdolán,
ale sám si musíucini,t presný úsudek 'O propocít,at všechny, i ty nej
pe,simistictejší možnosti). V této tendenci najdeme jednu složku
podobnou opiu - práve pro ty sl'abé je príznacné, že upadají do
f'ont,azií, sní s otevrenýma ocima a vydávají vl,astní prání za sku
tecnost, ja,ko by se všechno rídilo jejich práními. Proto na jedné
strane vidíme ,neschopno,st, hloupost, barbarství, zbabelost ,atd., a noa
druhé nejvyšší hodnorty charakteru 'o inteligernce; v boji nesmí být
po'chybností ,a již se zdá, že je vítezství 'V hrsti. Boj se však ode
hrává ve snu o ve snu 'se sn,adno vítezí. Jinou stránkou této ten

dence je vlastnost videt veci '" ružových ha'rvách ve ",rcholných
okamžicích vypjaté epicnosti. Ve skutecnosti, ,at z,acínáme odkud

koli, obje",ují se ihned znacné obtíže, protože se o nich nikdy
konkrétne nepremýšlelo, ,a pro,tože je vždy treba zacínat nejookýmí
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malými vecmi (povetšine jsou velké veci sumoo' ",ecímolých}~
"malá vec" se se'tkává s pohrdáním - lepší je snít dále 'a odkládot
okci až do chvíle "velké veci". Úkol hlídky se zdá být nepríjemný,

nudný ,a unavující; proc promarnovat takto lidskou osobnost 'a ne
šetrit ji pro velkou hodinu hrdinského ci>nu~ A t,ak dále. Nepremýšlí
se o tom, že jestliže te protivník ovládá a ty ho znevažuješ, uzná·
váš tím vládu nekoho, kdopodíe tebe stoji níže; jak v~ok tedy
mohl nad tebou dosáhnout nadvlády~ Jak te vubec porazíl o stanul

nod tebou práve v rozhodném okamžiku, kdy melo dojít k meren!
mezi tvounodrazeností o jeho ménecenností~ Jiste v tom ,bude

certovo kopýtko . .Tok dobrá, naucme se mít certovo kopýtko na
své strane.1

'Gramsci tfm ríkó: .VylvóreJ podmínky pro vflezstvi a v prípade poróíky
nehledej výmluvy, nýbrž dokaž provést odpovednou sebekritiku.·
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Italské.povahy

Jedni s uspokojením, dr-uzí s neduverou a pesimismem zjištují,
že italský národ je národem "individu,alistickým". ledniríkají bohu
žel, druzí bohudík atd. Máme-I,i tento "individualismus" presne
hodnotit, meli bychom ho analyzovat, protože existují ruzné formy
individua'lismu, pokrokovejší i méne pokrokové, odpovídající ruzným
typum civiliz,ace 'a kulturního života (napríkl'adopoždený 'indivi
dualismus . odpovídající jedné z forem "apoliticnosti", která dnes
odpovídá ,antickému "anacionalismu"). Kdysi se totiž ríkávalo: Treba
v Cechách, treba v Nemcích, jen když je plno v hrncích; dnes
jsme lhostejní k státnímu životu, k životu politických stran atd.

Je však tento "individu'alismus" práve t'akový? Znamená snad ne
ú6ast v a,ktivnímko-Iektivním živote cili v živote státu (,a to zna
mená po'uze neúcastnit se tohoto života z'apojením do "normálních"
politických stran), že clovek nikomu "nestr,aní" a nepatrí do žádné
zformované skupiny~ Znamená to splendid isolation, skvelou odlou
cenost os'a,moceného jednotlivce, který spoléhá jen na sebe a bu
duje svuj hospodárský ,a mravní život~ Nic takového. Znamená to
jen, že pred politickou 5tr'anou a moderními odbory hájícími hos
podárské zájmy, tak jak se utvorily vývojem ,nejpokrokovejších vý
robních sil, "se dává prednost" org,aniz,acním formám jiného typu.
presneji receno, typu "podsvetního" - zlocineckým klikám. jako jsou
Camorra ,a mafie (Ihostejno, zda jsou lidového rázu. nebo zda
jsou spo,jeny s vyššími trídami). K'aždý stupen a k,aždý typ civilizace
má svuj "individualismus", tj. má své osobité místo a projevy
u jednotlive pojatého cloveka ve svých celkových lidských fondech.
Tento 'italský "i,ndividu,alismus" (který je. proto více ,nebo méne
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zdurazno'Ján a prevládá podle hospodárských a spolecenských
úz·emních cel.ku) je práve fází, v níž nejbezprostrednejší hospodárské
potreby nikdy nedocházejí pravidelného uspokojení (chronická ·ne
z,amestnano'st mez·i venkovskýimi delníky ,a ve vrstvách drohných
a stredních !i,nte,lektuálu). Prícina ItohOltOst·avu vecí má dávný histo
rický puvod ·0 za udržování t·akové situace je odpovedná skupina
stojící v cele národa.

Vzniká tu historido-politický problém: Muže být podobnásitu,ace
prekonána metodamistát'ního centr·alismu (ško'ly, zákonodárství, tri
bunály, policie), jenž smeruje k niveliz.aci života podle národní,ho
typu, akcí shora, pro'Jádenouodhodlane a energicky~ Pritom si
musíme klást otázku vytvárení skupiny vedoucích, kterí by takovou
akci do·kázali vysvetlit - sonad v soutežení stran nebo v jejich po
litických '0 ho,spodárských programech? Nebo akcí jedné skupiny,

která bude mí·t mocenský monopol~ V prvním i v druhém prípade
lze težko prekonat samo prostredí, což se odrazí ve stranických
aparátech cili v byrokracii ve službách monopolistické skupiny,
nebot jestliže si lze predstavit výber podle vzoru nekolika
vedoucích, pak je nemožný t'akový "preventivní" výber ve velkých
masách je,dnotHvcu tvorících ,celý organiz.acní op,arát (státní 10 he
gemonlní) velké zeme. Metoda svobody, chápaná nikoli v "Iiberál
ním"l smyslu: novou budovu lze stavet jen zdola, ponevadž celá
vrst\l1a náwda stojící hospodársky a 'kulturne ,až dole s·e úÓa,st·ní
radikální historické události dotýkající se celého života národa
a kladoucí nelítostne pred každého clovek·a vlastní neúprosný díl
odpovednosti. Dejinná krivdaspáchaná vládnoucí trídou spocívá
v tom, že soustavne bráni.la, aby takový proces nast,alv období
risorgimenta, 'a v itom, že uÓini,l'Qsmyslem exi:sten·ce své histo·rkké
kOlntin,uity udržování 'takto' v~krysltalliz.ovanés:itluoce ·od .období Iriso.r
gimenta i dále.

,'Zde je nastínen podstatný politický rOldíl 'mell pojmy liberalismus ,a de
mokracie, které jsou casto mateny. Podle liberálního pojetí jsou formálne dá'
vána obcanum, stejná. práva. podle pojetí demokratického·· je,J<>rmální· ,konéese
bezobsažná. nejsou-Ii všem obcanum poskytnuty stejné' podmínky pro aktivní
Q. svobodnou úcast v poli-lickém dení státu.
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Velké a malé ctižádosti

Muže být po·litika, vl.astne odehráll'ající se deji,ny, bez ctižádosti~
Ctižádost nabyla pohoršlivého (] pohrdavého významu hlavne ze dvou
duvodu: 1. protože se (velká dižá,dost) zamenuje s ma.lými ambi
cemi, 2. protože príliš casto ve,dl'a k nejlacinejšímu oportunismu.
ke zrade starých zás,ad ,ast,a.rých spofecenských ·formací, které daly
ctižádostivci podmínky, ,aby mohl prejít do výnosnejší služby
a rychleji dojít odmeny. V padstatelze i tento druhý motiv prevést
na první: jde tu o malé ambice, nebot ctižádostivci mají príliš
naspech a nechtejí prekonáll'at ošemetné nebo príliš velké nesnáze
nebo se vydáv'at do príliš velkého nebezpecí.

Ctižádost je už v povaze Ikaždého predáka; jinak receno 
usiluje všemi svými silami o vykonávání státní moci. Predák bez
ctižádosti není predákem a predstavuje pro své 'stoupence nebez
pecného jedince - je to bud neschopný clovek, nebo zbabelec.
Vzpomenme výroku Artura Velly:l "Naše str'an-a nebude nikdy vládní
stranou", cili bude vždy stranou opozicní -ale co to znamená,
Ulkládat si roli stálé opozice? Zn,amená to chystat ta nejhorší ne
štestí, protože jestliže je opozicnktví pohodlné pro ,opozicníky, není
"pohodl,né" (prirozene podle síly opozicníku a jejich zamerení) pro
vládní vedoucí cinitele, kterí si v jistém okamžiku musí položit
otázku. Jak opozici rozbít. Velká ctližádost krome toho, že je nutná
pro boj, není zavrženíhodná ani morálne, n,aop,ak - všechno záleží

1 Artura Vella (1886-1943). socialistický politik. pracoval ve významných funk
cíclJ nejdríve ve Federaci mládeže a p,?zdeji jako clen vedení Ilaiské socia
listické strany.
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na umení rozlišovot, zda ctižádostivec jde nahoru tak, že p~edtím
ucínil kolem sebe poušt, nebo zda jeho vzestup je uvedomele
podmiiíován vzestupem celé spolecenské vrs-tvy a zda onen ctí
žádostivec vidí práve ve vlastním vzestupu složku vzestupu obecného.

Obvykle vidíme boj ma-lých -ambicí (vlastního osobítého zájmu)1
proti velké ctižádosti, která je neoddelitelná od bJ,aha celku. Tato
zjištení, týkající se ctižádosti, je treba spojit s dalšímí poznatky
o takzvané demagogii. Demagogií mužeme nazv-at ruzné veci:
v horším smyslu zn-amená využívat lidových mas, jejkh ohr-atne
podnícených a živených vášní k vl-astním osobitým cílum, pro uspo
kojení vlastních m-alých ambicí. (Parlamentarismus a volební systém
poskytují príznivou pud-u pro tuto osobitou formu demagogie
vrchoHcí v césa'rismu a honapadismu2 s jejich režimy postavenými
noa plebi,scitu.) Nepovažuje-,Ii všoak vudce lidské masy ~a svuj otrocký
nástroj, dobrý k tomu, aby dosáhl splnení vlastních zámeru a pak
jej o-dhodil, nýbrž usiluje-Ii o dosažení ústrojných politických cílu,
jejichž nezbytným dejin,ným prota,gonistou tyto masy jsou, koná-Ii
vudce budovatelské "konstituující" dílo, jde o demagogii vyššího
rádu; mají-Ii být masy povzneseny, ne,mohou se obejít bez pomoci,
kterou jim dává vzestup jednotlivcu a celých kulturních vrstev.
Demagog -hrubšího zrna oznacuje sám sebe zoo nemahraditelného,
seje kolem sebe poušt, soustavne drtí -a likviduje možné konkure,nty,
preje si zjednat prímý vzt-ah ,k masám (plebiscit 'atd.; velkolepé
recnení, amnžované scény, fantasmagorická choreogr-afie - jde
o to, co Michels nazval "vudcem z boží milosti"). Politický vudce
s velkou ctižádostí se n-aopak snaží 'vyvol,at stav zprostredkování
mezi sebou a mas-ami, podnítit -možné "konkurenty" sobe rovné,
snaží se pozvednout Úroven schopností mas a vytvorit složky, jež
hudou s to z.astoupit ho v úloze vudce. Uvažuje ve shode se

'Viz. pozn. lna slr. 87.
2 Césarismus podle Gaia Julia Caesara. Banapartlsmus podle Napoteona III.

Bonoporta_ fr"ncouzského cisare v letech 1852 až 1871. K tomu, aby se chopil
moci, využil Bonaparle plebiscitu. který zvlášte na venkave stáhl k Jeho Jménu
hlasy konzervativních a reakcních sil. Proti nemu napsal Karel Marx spis
Osmnáclý brumaire Ludvíka Bonoparta.
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zájmý mas, kterési nepreJí, aby aparát dobýváníii 'vládnutí se
rozpadl po smrti nebo odchodu jednoho vudce a -aby pak za
vládl chaos a primitivní be1)mocnost. Je-Ii pravdou, že každá strana

je stranou jedi-né trídy, vu,dce se o ni musí opírat a vybudov,at si
v ní generální štáb -a odstupnovanou hierarchii. Je--Ii vudcem "z boží
milosti" podle puvodu, musí puvod poprít a usilovot. o organické

fungování rídících s-Iožek, které se musí vyznacovat stálostí a kon
tinuitou.
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Lhostejnost

Je to op~ovdu nejsi,llnejší pružlina dejin. Avš,ak v prevráceném
smyslu. To, co ,se deje, zlo dopadající na všechny, možné hl,aho,
které muže zplodit nejaký obecne užitecný cin, ,neprip,adá talk zcel·a
na vrub ,nekolika lidí, kterí ho konají, nýbdse pricítá ,lhostejnosti

a neangažov,anosti Imnoh,a lidí. To, co ses1ia,ne, nestane .se an,i
tak díky tomu, že by nekterí chteli, ,aby se to stalo, nýbrž spíše díky
tomu, že masa obCoamtv.a se zríká své vule a dává vecem volný
prubeh, pripouští, ,aby se zadrhly ,uzly, které pak muže rozetnout jen
mec, pripouští, 'aby s'e vyšinuli k mod lidé, 'které pak muže
svrh.nout jen spiknutí. Osudovost zdá,nlive ovládající deji·ny je práve
i1uzívním zevnejš,kem této Ihostejno'sti ,a nea'ng'ažovanosti. Události
dozrávají ve stínu, n,ebot rucenestrežené žádnou kontrolou .predou
osnovu obecného života a masy zustávají v nevedomosti. Osudové
zvraty epochy jsou dirigovány podle omezených názoru ,a okamŽitých
zámeru ma,lých ,aktivních skupin. a obc,a'nská mas,a zustává v ne
vedomo·sti. Dozrávající události u,nik'ají její pozornosti, avš,ak os'nova
sprádaná ve stínu do,chází svého .naplnení a tu se zdá, že osudo
IOS,t strh\Ívá všechno a všechny, že ,dejiny jsou jen obrovským .prí
rodním jevem, erupcí, z,emetr,es,ením, jehož obetmi jsou vš,jchni, at
chtejí, ci nechtejí, z,as1vecený i neznsvecený, ten, kldo by.1 'akti1lm.í,
i ten, kdo byl lhostejný. A Jho.stejný je roztrpcen, chtel by se
vyhnout dusledkum, chtel by jasne ukáz,at, že on nic nechtel, že
není w nic odpovedný. Nekterí ž'alostne fnukají. jiní p'uste proklí
nají, ale nikdo nebo málokdo se táže: kdybych i já plnil svou
lidsko'u povinnost, kdybych se snažil upl'atnit svuj hlas, svuj názor,
svou vuli, st'alo by se ,to, co se stalo? Avšak ni,kdo nebo málokdo
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si klude za v,inu svou lhostejnost, svuj skepticismus, to, že ne
poskytl svou morální a materiální podporu tem politickým a hospo
dárským skupinám, 'které práve proto, že chtely odvrátit takové zlo,
bojovaly a prosazovaly práve takové dobro, jaké hlásaly. Místo
toho se však stále dává prednost povídání o zhroucených a de
Hnitivne propadlých programech nebo jiných podobných radostech.
Takoví lidé dále setrvávají ve své lhostejnosti, ve svém skepti,cismu.

Zítra pocnou znovu svuj život vyplnený nechutí k jakékoli prímé
ci neprímé odpovednosti. A nedá se ríci, že by nevideli veci
jasne, že by nebyli schopni nabídnout velice ,krásná rešení nej
aktuálnejších naléhavých problému nebo takových otázek, které
vyŽ'adují dukladnejší prípravu a více casu, které jso'u vš·ak rovnež
naléh,avé. Tato rešení však zustávají dokonale neplodná, tento
príspevek k životu ko·lektivu však není ozáren ,ani jediný,m paprskem
morálky; je to dusledek intelektuální zvedavosti, nikoli pronikavého
smyslu pro historickou odpovednost, vyžadujícího ode všech aktivitu

v živote, v cinech, které nepripouštejí agnosticismus 'a lhostejnost
žádného druhu. A proto je treba pestovat tuto novou smyslovost
a zbavit ji pomíjivých nárku vecne nevinných. Je nutno žádat úcet od
každého, aby splnil úkol, který mu život kladl a klade každý den,
aby vyúctoval to, co ucinil, a zvlášte to, co neucinil. Je treba, aby
spolecenská pout'a netížila jen nekolik osob, ale aby každá pri
cházející událo,st nepripadala joako náhodná, osudová, nýbrž aby
bylG dílem lidského rozumu. Proto je nutné, aby vymizeli lhostejní,
skeptikové, kterí tyjí z té trochy dobra, již obstarává cinnost ne

kolika lidí, a nechtejí prevzít odpovednost za mnoho zlého, jež
iejich odklon od boje umožnuje pripravovat a uskutecnovat.
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Jak se utvárejí intelektuálové

Predstavují intelektuálové autonomní a nezávislou spolecenskou
skupinu? Má každá spdec,enská skupina svou vla,~tníspedalizo
vano'u kategorii intelektuálu? Není to jednoduchý problém vzhledem
k ruzným formám, jichž ,dnes nabývá reálný historický proces utvá
rení ruzných kategorií intelektuálu.

Nejduležitejší z techto- forem jsou dve:

1,/ Každá spolecenskó 'skupin-a, rodící se v puvodní oblasti své

základní funkce ve svete hospodárské výroby, si zároven organicky
vytvMí jednunebó nekoUkvrstev int~jektuálu, které jí dodávají
soudržnost a vedomí vlastní pusobnosti nejen v oblasti hospodárské,
ale i spolecenské a politické. Kapitalistický podnikatel si védle sebe

vytvárí prumyslového technika, vedce. zabývajícího se politickou
ekonomií, orga:nizátor,a nové kultury, nového práva atd. Musíme

si všimnout okolnosti, že 'Podnikatel predstavuje vyšší produkt spo
lecenského vývoje a vyznocuje se jistými rídícími a technickými (tedy
intelektuálními) schopnostmi: musí mít urcité technické schopnosti
v okruhu své cinnosti a navíc i znalosti pro svou pusobnost i v ji
ných oblastech, alespoií v tech, které stojí hospodárské cinnosti

nejblíže (musí být organizátorem masy lidí; musí být organizátorem
,,'duve,ry" strada'telu ke 'svému podniku, kupcu 'ke svému zboží artd.).

Ne-Ii všichni podnikatelé, tedy alespon elita musí být schopna
org,anizovat spolecnost j'ako celek, s celým jejím složitým orga
nismem služeb vcetne státního oparátu, protože nutne potrebuje
vytvorit príznivejší podmínky pro další rozvoj vlastní trídy - nebo
musí mít v sobe prinejmenším schopnost vybrat si "prírucí" (kvali
fikav,ané úredníky), jimž by sveril,a tuto cinnost pri organizování
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obecných vztahu mimo podnik. MUžeme sledov.ot, j-ak "organictf"l
intelektuálové, které si vytvárí každá nová trida zároven s sebou
a které tríbí ve svém dalším vývoji, pre,dstavují vetšinou speci,aliz,aci
jednotlivých stránek zákl,adní cinnosti v novém spolecenském typu,

který vynesla na svetlo novó trída.
Feudó,lní pánové také vládli o-sobitými technickými schopnostmi,

a to vojenskými; práve ve ,chví.li, kdy aristokracíe ztrácí mOlnopol
vojensko-techníckých znalostí, zacíná kriz·e feu·dalismu. Utvárení
intelektuálu ve svete feudálním a predtím ve svete lantickém je
všalk záležitost vyžadující samostatného zkoumání. Utvárení a trl
bení postupovalo cestami a zpusoby, které je treba konkrétne
studovat. Také si musíme všimnout toho, že rolnické masy, trebaže
hrály podstatnou úlohu ve svete výroby, nevydaly ze sebe vl,astní
"organické" intelektuály .a "ne,asimilovaly si" žádnolu vrstvu "tra
dicníoh" lintelek'tuálu, ,i když si jiné spolecenské -skupiny z rolnické
masy své intelektuály br.aly a velká cást tradicních ,intel,ektuálu je
venkovského puvodu.

2. Koždá "z6kladní"2 spolecenlslká skupi1na vstupující do dejin
z predchozí ho,spodárské struktury ,a jako výr,az vývoje této struk
tury však n'alezla, alespon v dosud uplynulých deji1nách, predtím
existující intelektuální k,ategorie, které n,avíc budi'ly dojem pred
stavitelu dejinné kontinuity neprerušené ani nejkomplikovanejšími
a nejpríkrejšími zvraty spolecenských a politických formací.

Nejtypictejší z techto ,intelektuálních kategorií ]educhovenstvo,
které si dlouhou dobu monopolizovalo (po ce,lé ,dejinné Údobí
cástecne 'i tímto mOlnopo'lnim po,stavením chal(,a,kterizované)3 nektelré
duležité úkony jako je náboženská ideo,logie, vllQStne filosofie
'a veda té doby, spolu se škol,ami, výchovo'u, mrav!no,stí, spravedl
ností, dobrocinností atd. Kategorii duchovenstva lze považovat za

1 "oi9a-r1I<:tiAntefekluál" je leden ze základních pojmu. které Gramsci vypraco~al. R.eceno jeho slovy: je to intelektuál, který se rodí "v puvodní oblasti
základní funkce ve svete hospodárské cinnosti."

, Podstatné jsou spolecenské skupiny (tlídy), historicky schopné prevzft moc
a vládu nad jinými trídami, napríklad buržoazie a proletariát.

3 Stredovek.
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intelektuální 'kategori·i priirozene spjatou s pozemkovou Qristok~adl,
nebot prá1.'ne by,lo post,ave.no ,naroven ads,tohaeii, delilo se s nI
o feudální vlastnictví pudy a o státní výsady, vyplývající z tohoto
vlastnictví. Monopol v oblasti nadstavby však nebyl využíván du
chovenstvem tok, ,aby nedocházelo k bojum a k Jeho omezování,
a tu se zrodily v ,ruz·nýchpodobách (které je treba studovat o ,kon
krétne zkoumat) jiné kategorie, pooporo1.'alné 'a mohutnící zároven
s .,posilováním ústrední moci panovníkovy, která vrcholilo v 'a<bsolu
ti'smu. Ta,k 'se Ipo:stupnle tvorJ,l'a ,a<ristorkracietaláru1 se svými ""t

s,adami, vrst1.'a správních úredníku 'atd.; vedci, teoretici, svetští fi-
losofové atd.2 i

V okamžiku, kdy tyto k,ategorie tradicních intelektuálu vycítí ."te
lesným ,instinktem" svou nepretržitou ,dejinnou konti·nuitu ,a svou
"oprávnenost", siamy se pasují na ,autonomní a nezávislé na vlád
noucí spolecenské skupi,ne. Toto vlastní zar,azení nezustává bez
dusledku v ,ideologii a politice, které mají široký dosah, nebot
celá i·dealistická filosofie se dá lehce spojit s onou pozicí, kterou
intelektuálové z.ouJali ve svém spo'lecenském celku; lze ji definovat
j,ako výraz oné spo,lecenské 'utopi,e, podle níž intelektuálové verí, že
jsou "nezávislí", autonomní, že jsou obdareni osobitým charakte
rem a'bd.'

Všimneme si vš'ak, že jestliže papež ,a vysoká drkevní hierarchie
se vidí více pripoutáni ke Kristovi a opošto,lum než k senátorum
Agnel,Jijmu a Bennimu,4 netýká 'se totéž napríklad GentHa o Cmce5;

1 Právníci a advokáti. !
'Gramsci má na mysli vytvárení svetské kultury (necírkevní). k nemuž došlo

v souvislosti se vznikem a rozvojem absolutistických monarchií v Evrope za
vlády Bedricha 11.a signorií v Itálii z duvodu administrativních, diplomatických
atd., a také pod vlivem kulturní prestiže jednotlivých kráiovských dvoru.

3 Souvislost mezi "utopií" budící u intelektuálu domnení. že jsou nezávislí
na vládnoucích trídách, a idealistickými koncepcemi tkví v tom, že podle techto
koncepcí je to myšlenka. idea, která tvorí skutecnost. a nikoli obrácene.

4 Dva význacní predstavitelé italského kapitalismu, první byl hlavní akcionár
Fiatu, druhý koncernu Montecatinl.

5 Benedetlo Croce (1866-1952) a Giovanni Gentile (1875-1944), dva hiavní zá
stupci italské idealistické filosofické školy našeho století. Oba, a zejména
Croce, rozsáhle ovlivnovali italské intelektuální kruhy. Kritice Idealistické fi
losofie a predevším názorum Croceho venuje Gromsci mnoho stránek shro·
máždených ve svazku Historický materialismus a filosofie Benedetta Croceho.
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Croce se zvlášte sane cítí pripoután k Arlstotelovl a PI,at6.novi, ale
nez,akrývá naproti tomu, že je pripoután k senátorovi Agnellimu
a Bennimu. V tom práve je treba zkoumat nejzávažnejší rysy Cro
ceho H1osofie.1

J-aké jsou IImaxim6lní" meze užití slova ·j,nte,lektuál? Dá se nalézt
jednotné hledisko, ,abychom mohli stejným zpusobem ,chamkterizovat
všechny ruzné a nesoumeritelnéi,ntel,ektuální cinnos,ti a abychom
je zároven výrazne odlišili od cinnosti jiných spolecenských sku
pin? Za nejrozšírenejší metodický omyl pokládám hledání tako
vého rozlišovacího kritéria uvnitr intelektuálních cinností; kritérium
je v ee'lkQl\lém systému vztahu, do nehož se dostávají (,a tím
i skupiny, které Je zosobnují) v obecném komplexu spolecenských
vztahu, A opravdu, delník nebo proletár není napríkl,ad specificky
charakterizován telesnou pr'ací nebo prací s nástrojem, -ale touto
prací za urcitých podmínek ,a v rámci UirÓitýchsp'oJecemkých vzta
hu. (Po,nechme 'stranou úvahu, že neexistuje práce ciste fyzickÓ
a že i T,ay,lo'ruv2výmk o "vyškolené gorile" je mí,n,en obrazne, aby
naznacil urcité omez,ení v príslušném smeru. V kterékoli fyzické
práci, at už je sebevíc mechanická nebo ponižující, existuje totiž
mi'nimum technické zdatnosti, cili minimum intelektuální tvorivé cin

nosti.) Poznamena,l·iJsme již, že podnik,atel prímo z titulu své funkce
musí mít jisté predpoklady intelektuální povahy, i když jeho spole
censké post,avení nebude urcováno jimi, nýbrž obecnými spolecen
skými vztahy, které charakterizují postavení podnikatele v prumyslu.

Proto Izeríci,že všithnilidé jsou intelektuály; nikoli však všichni

lidé ve 'SpoIeollostimají funkoi intelektoólu.3 ..

Když se rozlišuje mezi tím, kdo je ilntelektuál d kdo ne, poukazuje'
se ve skutecnosti pouze na bezprostrední spolecenskou funkci pro-

1 Pokud jde o toto místo, Croce poprel, že by se kdy videl s Agnellim
o Bennim. Gromsci zde však zrejme nenaráží na fyzické nebo materiální pouto,
nýbrž na skutecnost, že Croce prevedl do kulturní oblasti ekonomické a politické
požadavky italského velkokapitálu.

] Srov. poznómku 1 na s. 90.
3 Každý clovek si nekdy usmaží dve vejce nebo zašije díru v k"bóte; proto

ale nebudeme ríkat, že všichni lidé jsou kuchari nebo krejcí. (Gramsciho
poznámka.) .
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fesioná,lní Ikategolri,e i:ntele!ktuálu, CW be,re se zrete,1 na zamerení,
k nemuž tíhne vetší cástí cinnosti v príslušném povolání, zda jde
o intelektuální pochody ci o svalové a nervové vypetí. To zna
mená, že dá-Ii se mluvit o intelektuálech, nedá se mluvit o neiOlte
lektuálech, protože neintelektuálové neexístují. Avšak sám pomer
mezi vypetím pri intelektuálních a myšlenkových pochodech a mezi
vypetím !svalo,výma nervovým není vždy stejný, máme co de!lat
s ruznými stupni 'specifické intelektuální cinnosti. Nenajdeme lidskou
cinnost, z níž by se dal naprosto vy'loucititelektuální zásah, homo
faber nemuže být oddelen od homo sapiens.1 Koneckoncu, každý
clovek mimo své z,a'inestnání vyvíjí nejakou ,intelektuální cinnost,
jako ,filosof, umelec, 'clovek, který má vkus a který sdílí nejaké
pojetí sveta, má uvedomelý rád mravního chování; doplnuje, pod
poruje nebo mení tudíž pojetí ,sveta, la vl,astne podnecuje k novému
zpusobu myšlení.

Problém vytvor,ení nové intelektuální vrstvy spocívá však prece
jen v kritickém vypracování intelektuální cinnosti, která existuje
u každého cloveka ,na jistém stupni vývoje, a zároven ve zmene
jeho pomeru k svalovému a nervovému vypetí, oby tak dospel k nové
rovnováze a dosáhl toho, že samo sv,alové a nervové vypetí, pokud
je siožkou všeobecné cinnosti obnovující neustále fyzický a Ispole
censký svot, se stone zákl'adem nového ce'iistvého pojetí sveta. Tra
dicní a zobecnelý typ intelektuála máme v literátovi, filosofovi
a umelci. Proto novínári, kterí prohl,ašují, že jsou Iiteráty, fílosofy
a umelci, tvrdí, že jsou li "pravými" intelektuály. V moderním svete
ml!sí technické vzdelání, úzce spjaté i s 'nejprimitivnejší nekv,alifiko
vano'u prumyslovou pf'ací, vytvoNt zákl'adnu pro nový typinte
lektuála.2

Na tétozákl'adne pr,acovel týdeník Nový rád,rozvíjel urcité
formy nového ,intelektualismu o snažH se vytycit nové pojmy, což

1 Doslova "clovek delník", což má oznacovat fyzickou lOrdcl. a .clovek
moudrý" pro oznacení intelektuální cinnosti.

, Není vecí náhody. že v SSSR se vyucování zakládá na polytechnicností. to
znamená na vede a technice.
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nebylo práve nejmenším duvodem jeho úspechu, protože t,akové
zamerení odpovída,lo skrytým tužbám a shodova·lo se s vývojem
reálných forem života. Modus vivendi, zpusob existence nového inte
lektuála nemuže již spocív·at ve výmluvnosti, v oné vnejší a okamžité
hybné síle afektua vášní; musí se aktivne zapojit do praktického
života jako stavitel, organizátor a ,;neustálý rádce" - protože není
pouhým recníkem. A prece jen zde prevyšuje abstraktního mate
matického ducha; od techniky a práce se ,dospívá k t,echnice
a vede a k dejinnému humanistickému názoru, bez nehož by každý
zusta,l "odborníkem" a nestal by se nikdy "vudcem" (odborníkem
plus pomikem).l

Tvorí se t,ak historkky spedalízov,ané kategoríe pro vykonávání
jednotlivých intelektuálních funkcí, tvorí se v souvislosti se všemi
spolecenskými skupinami, 'a zejména v souvislosti s nejduležitejšími
spolecenskými skupinami a procházejí rozsáhlou ,a složitou prípra
vou v souvislosti s vládnoucí spolecenskou skupinou. ledním z nej
významnejších rysu každé skupiny spející k nadvláde je její boj za
"ideologickou" asimnaci a podmanení tr,adicních ,intelektuálu, asi
milaci ,a podmanení tím rychlejší a úcinnejší, cím více vlmtních
organicky blízkých intelektuálu si daná skupina pripraví pro stejnou
dobu. '

Ne'smírný rozvoj, který zaznamenávají ve spolecnosti vyrostlé ze
svet,a stredoveku ruzné školní (v širokém smyslu) cinnosti a orgo
niz<l'ce, naznocuje onu duležitost, jakou nabyly v moderním svete
inte,lektuální k,ategorie la funkce - jak se usilovalo o prohloubení
a rozšírení "i,ntelektuálnosti" u k,aždého jednotlivce, jak se do
konce usilov-olo 'a rozmnožení specia>liz.ací,a o jejich propracování.
Vyplývá to ze školských institucí ruzných stupnu, vcetne orgánu

1 Typ intelektuála. kterého zde Gramsci vykreslil, je intelektuál organícky
spjatý s vývojem politické organizace delnické trídy, Tento nový typ intelektuála
jako vudce nemá nic spolecného s jistými tradicními figurami politických pre~
dáku, kterí se prevážne oddávali recnenÍ" a "citovkám". Naopak: znalost vý
robních problému, techniky a ekonomiky se v nem musí spojovat se širokým
pohledem (humanistickým a historickým) na skutecnost. kterou Je treba menit.
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snahy ruzných k,ategorií techto vrstev urcují nebo .utvárejí produkd
jednotlivých odvetví intelektuální speciaHz,ace. T,ak v Itálii venkovská
buržoazie produkuje predevším techniky a jižní Itálie funkcionáre
a príslušníky svobo,dných povolání.

Mezi intelektuály a svetem výroby není bezprostrední vzt'ah, jak

to vidíme u základních spolecenských skupin, má však "prostredníky"
na ruzném stupni v ,celá tkáni spolecnosti, v ,komplexu nadst,aveb,
jehož "funkcionári" jsolu práve ,ínte,lektuálové. Snad by se dala
merit "organ,icnost" ruzných vrstev intelektuálu, jejioh .užší nebo
volnejší svazek se z6kladní skupinou tím, že bychom stanovili po
s,loupnó'st fu,nkcí a In,ads,taveb odz·dol,a' na,how (od základny výš,e).
Prozatím lze stanovit dve veliká "patra" nadstaveb - jednomu mu
žeme ríkat "civilní spolecnost", cili soubor orgánu, kterým se lidove
ríká "soukromé", 'a druhému "polit<ická spolecnost neboli stát", což

odpovídá funkci "hegemoni,e", kterou vládnoucí skupina uplatnuje
v celé spo,leanosti, a funkci "prímého V'ládnutí"a lprikmo~ání, která
má výraz ve státu 'a v "právopl,atné" vláde.1 Tyto funkce obstará
vají presne organizaci ,a spojení. Inte,lektuálové jso<u "prírucími"
vládnoucí skupiny pro vykonávání podrízených funkcí spolecenské

hegemonie a politické vlády cili: 1. "spontánního" souhl,asu, s nímž
prijímají ve;lké masy obyvatelstva zamerení, které spolecenskému
životu vtiskuje vládnoucí spolecenská skupina; souhlmu, který se
"historicky" rodí z prestiže vládnoucí spolecenské skupiny (a tedy

z ,duvery vlW ní), odvozovaného z jejího post1avenío z její funkce
ve svete výroby; 2. státního donucovacího aparátu, který zákonne
zajištuje kázen tech skupin, jež "nesouhl,así" bud ukthme, ci pa
sívne, který je však vybudován pro celou spolecnost s ohledem
na možnou krizi v prikazování a v rízení, kdy spontánní souhlas
selže.

Takto položený problém má za ,následek velmi znacné rozšírení
pojmu intelektuál,a, ale jen t,ak je možné se konkrétne priblížit
skutecnosti. Pri tomto pojetí vecí budeme narážet na kastovní

uvádejících takzvanou "vysoka u kuHuru", vidíme to ve všech
oblastech vedy a techniky.

Škola slouží jako nástroj pro prípr'avu ,intelektuálu ruzného stupne.
Komplexnost ,intelektuální funkce v jednotlivých státech se dá objek
tivne merit množstvím spedalizovaných ško,1 a jejich hiermchiz,ací.
Cím rozsáhlejší je "prostor" pro školství a cím cetnejší jsou "ver
tikální" stupne ško,ly, tím složitejší je kulturní svet a civilizace urci
tého státu. Obdobný príklad mužeme najít v oblasti prumyslové
techniky. Industrializoce nejaké zeme se merí jednak vybaveností
strojírenství vyrábejícího stroje, a jednak podle toho, zda zhoto
vuje stéde presnejší nástroje pro výrobu stroju ,a nástroju, které
mají vyrábet stroje atd. Zeme, která má nejlepší z,arízení k výrobe
nástroju pro l,abowtore vedcu a pro výrobu nástroju o\lerujících
cinnost techto nástroju, se muže pov'ažov,at za nejkomplexneji
vybavenou v technické a prumyslové obl,asti, za nejcivilizovanejší
atd. Tak je tomu i s prípr,avou intelektuálu a se školami, které se
této prípr'ave venují; školy a ústavy pro vyšší kulturu se k nim dají
prirovnat. Ani zde se nedá kvantita oddelovat od kvality. Nejvytrí
benejší technické a kulturní specializaci nutne musí odpovídat co
nejvetší rozpetí ,a šíre základního vzdelání a maximální snaha pri
bližovot jednotlivé mezistupnenejvetšímu poctu osob. ,po,chopitelne,
t'ato nutnost vytvorit pokud mož'no nejširší základnu pro výber
a prupr'avu nejvyšších intelektuálních kv,amikací - dát tak tedy
vysoké kulture a vyšší technice demokratickou strukturu - není bez
potíží: vytvárí se t,ak možno,st rozsáhlých ,krizí z nezamestnanosti ve
stredních ,intelektuálních vrstvách, jak k nim ,dochází ve všech mo
derních spolecnostech.

Stojí za povšimnutí, že pruprava intelektuálních vrstev se ve
skutecnosti nedeje n,a pude abstraktní demokracie, nýbrž v sou
ladu s velmi konkrétními tradicními dejinnými procesy. Vytvorily se
vrstvy, které tradicne "plodí" intelektuály, pricemž patrí práve mezi
ty, které se obvykle specializovaly no "sporivost", jako je drobná
a stední bUJŽomie na venkove ,a nekteré vrstvy drobné a strední
mestské buržoazie. Odlišné rozdelení ruzných druhu škol (Hasicky
nebo prakticky zamerených) v "hospodárské" oblasti a odlišné
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predsudky. Je pravda, že stejná organizující funkce pri vykonávání
spolecenské hegemonie i státní vlády poskytuje príležitost pro
u.rcitou delbu práce a tím pro celou stupnici kvalifikací, z nichž
nekterým již nemužeme pripisovat rídící a organizacní úlohu: v apa
rátu spolecenské ,a státní 'správy je celá r,ada zamestnání manuální
a nástrojové pov,ahy (radových, nikoli rídících úkonu, vykonav,atelu,
nikoli úredníku nebo funkcionáru); tento rozdíl je však zrejme
treba delaT. Meli bychom ve skutecnosti rozlišovat intelektuální cin
nost ruzného stupne i z hlediska vnitrního, kde by krajní body
stupnice poskytov'aly skutecný, opravdu kvalitativní rozdíl: na nej
vyšší prícku bychom musiH umístit tvurce ruzných ved, filosofie,
umení otd.; na nejnižší pa'k nejskromnejší ••,administrátory"a popu
larizátory již existujícího, tradicního, nashromáždeného intelektuál
ního bohatství atd.1

V moderním svete se neslýchane rozšírila k,ategorie intelektuálu
jako taková. Z demokratiáo-byrokratického rádu vyšly ohromné
masy, jejichž existenci vž,dy neospr,avedlnujespolecenská nutnost
ve výrobe, zoto všok joe to OIspr'av,edlnov,áno politickou 'n,utno,stí pro
základní vládnoucí skupinu. Odtud mámelodovské pojetí ••nepro
duktivního"2 pracovníka (avš,ak vuci ,komu neproduktivního, vuci ja
kému zpusobu výroby?), které by bylo možno cástecne ospravedlno
v,at, kdybychom vzali na zretel, že tito pracovníci zneužívají svého
postavení, aby si vymohl,i velký hoajíc z národního duchodu. Spolu
s dotvárením mas se standardizovol jednotlivec, a to jak co do

1 Vojenský organismus I v tomto prípade poskytuje model pro podobné
komplexní stupnice: nižší dustojníci, vyšší dustojníci, generální štób - a ne~
smíme zapomenout na poddustojníky. kterí jsou ve skutecnosti mnohem dule~
žitejší, než se obvykle soudí. Zajímavé je zjištení, že všechny tyto cásti se
cítí solidární. (Z Gramsciho poznámky.)

2 ~Pojem "neproduktivní pracovník" figuruje mimo jiné v Loriove Kursu poli ..
tické ekonomie, který vyšel prvne v rOCe 1909. Podle Lorii by patrili mezi
neproduktivní pracovníky "básníci, filosofové, spisovatelé všeho druhu, .lékari,
advokáti, profesori" atd. Ti by meli stát proti "vlastníkum'J (kapitalistum), pro~
tože vlastníci by chteli zvetšit jejích pocet, aby jim mohli za jejich služby méne
platit, kdežto zájmem techto pracovníku je pravý apak. Achllle Loria (1857-1943),
známý ekonom, s nímž jsou spojeny nekteré nejbizarnejší zkomoleniny marxismu.
se stal tercem Gramsciho ironie, který v nem videl symbol zbahnující neve~
domosti nekterých rádobymarxistu.
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osobní kv'alifikace, tak i psychologicky. Tím byly podmíneny stejné

jevy, k l'akým dochází ve všech ost,atních standardizovaných ma
sách: konkurence, která prináší nutnost organizace podle povolání,
a to 'na obranu proti nezamestnanosti, noadprodukci absolventu,
emigraci atd.
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Odlišné postavení intelektuálu

m e s t s k Ý c h a in tel ek t u á I u na ven k o v e

Intelektuálové mestského typu vyrostli spolecne s prumyslem, Jsou
spjati s jeho osudy. Jejich funkci mužeme prirovnat k funkci pod
rízených dustojníku ve vojsku: nemají vlmtní Gutonomní iniciativu
pri rozpracování plánu výstavby; vytvárejí most mezi podnikatelem
a masou vystupujíci ja.ko nástroj,l kterou clení, pripravují k bez
prostrednímu uskutecnování výrobních pLánu, jak je stanovil gene
rální štáb prumyslu, a pritom v nich kontrolují základní pracovní
fáze. Ve svém obecném prumeru jsou mestští intelektuálové velmi

standardizovaní; nekterí mestští intelektuálové stále více splývají se
skutecným oproavdovým generálním štábem prumyslu.

Intelektuálové venkovského typu jsou z velké cásti "tradicní", tj.
jsou spjati s vesnickou spolecenskou masou a s drobnou mestskou

buržoazií (zvlášte v menších mestech), kterou kapit,alistický systém
ješte nerozvinul a neuvedl do pohybu: tento typ intelektuála tvorí
most mezi venkovsko,u masou a státní nebo místní správou (advo
káti, notári ,atd.), 'a práve proto hraje významnou politickou úlohu,
protože zprostredkování mezi lidmi jako z.amestnání je težké od
trhovat od zprostredkování politického. Krome toho intelektuál na
venkove (knez, advokát, ucitel, notár, lék,ar atd.) vede v prumeru
vyšší nebo alespoll jiný život, než má prumerný rolník. Proto je
rolníkovi vzorem jeho spolecenských tužeb, jak se vymanit z dosa-

1 Masa vystupující jako nástroj mají být delníci. Gramsciho zjištení platné
obecne, a zejména pro období, kdy píše, nyní nabývá ješte širší platnosti.
Technici 'V továrnách dostávají nové, nikoli jen technické funkce, mají nynr
organizovat i souhlas delnictva s vedením podniku (za úcelem zvýšení pro.
duktivity, a tudíž k posílení kapitalismu, ke zvýšení zisku podle príkladu Spoje
ných státu. Mužeme proto dnes zjištovat jejich prímý politický vliv na delnictvo.
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vadního stovu a zlepšit své postavení. Rolník vždycky mysli '110 to,
aby alespon Jeden jeho $yn se st'al intelektuálem (zvlášte knezem),
pánem, aby povznesl spolecensky celou rodinu a ulehcil jí život
po hospodárské stránce svými styky, které bude urcite mít mezi
panstvem. Rolníkuv postoj k Intelektuálovi bývá dvojí a jeví se jako
protikladný: obdivuje spolecenské postavení intelektuála ,a státního
z·amestnance vubec,a,le nezrídka predstírá, že jím pohrdá; jeho
obdiv tedy je instinktivne zakalen prvky závisti a vášnivé zlosti.
Nepochopíme vubec nic z kolektivního život'a rolníku a ze zárodec
ného ~vasu vývoje, který tu je, nev,ezmeme-li v úvahu 'o nebude
me-Ii konkrétne 'a do hloubky studovat toto faktické podléhání in
te,lektuálum, nebot všechen organický vývoj rolnických mas je až
po urcitou mez spjat s hnutím intelektuálu a závisí na nem.

Neco jiného platí o mestských ,intelektuálech; tovární technici
nevykonávají žádnou politicko'u Funkci nad masami svých podrí
zených, nebo to je aspon již prekonaná fáze ; leckdy vidíme pravý
opak; masy podrízených, alespon prostrednictvím svých vlastních
intelektuálu, vykonávají no techniky politický vliv.

Ústredním bodem celé otázky zustává rozlišení na intelektuály
jako org,anícké k,ategorie každé príslušné základní skupiny ve spo
lecnosti a intelektuály jako kategorií tradicní; z tohoto rozlišení
pramení celá rado problému a prípadných hLstorických zkoumání.

Uvažováno z tohoto hlediska Je pak nejzajímavejším problémem
moderní politická strana, její skutecné pocátky, její rozvoj a její
formy. Cím se stává bežná politická stran'a vzhledem k problému
intelektuálu? Musíme umet trochu rozlišovat: 1. pro nekteré spo
lecenské skupiny není politická strana nicím ji·ným než vhodným
pro'stredkem, jak si vypestovat vlastní kategorii organických inte
lek~uálu (kterí se t,akto formují a nutne mu'sí formovot za daných
obecných predpokladu a podmínek rustu, života a vývoje dané
spolecenské skupiny) prímo v politické a filosofické oblasti, a ni
koli v oblasti výrobní techniky;l 2. politická strano je pro všechny

1 Zde se Gramsci odvolává na delnickou trrdu, která práve prostrednictvím
ové strany si vytvárí organické intelektuály •• Na poli výrobní techniky se for-
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skupiny mechanismem, který v civilizovane spolecnosti plní stejnou
funkci, kte,rou v politické spolecnosti plní v mnohem rozsáhlejší míre
a mnohem synteticteji stát, cili uskutecnuje svazek organických in
telektuálu dané skupiny s tradicními intelektuály. A tuto svou funkci
strana plní v závislosti na své zákl,adní funkci - rozvinout své
vlastní složky, složky spolecenské skupiny, která se zrodil,aa vy
rostla jako ••ekonomická" skupina, a dále je rozpr,acovávat, dokud
v jejich osobe neziská kvalifikov'ané politické intelektuály, rídící
pr,acovníky, org,anizátory, nerozlucne spjaté s organickým r,ozvojem
celistvé, civil izova né a politické spolecnosti. Mužeme dokonce
ríci, že politická strana ve svém okruhu pusobnosti plní svou funkci
mnohem dukladneji a org,anicteji, než plní svou funkci stát v mno
hem rozlehlejším okruhu. Intelektuál, který se stane clenem po
litické strany urcité spolecenské skupiny, splývá s organickými inte
lektuály této skupiny, tesne se primy,ká ke skupine, ,a to se deje
pri úcosti ve státním živote jen v malé míre a opravdu zrídk'a.
Naproti tomu se stává, že si nekterí intelektuálové myslí, že oni
jsou stát; toto presvedcení, když je sdílí úctyhodná mosa uvnitr
kategorie, má nekdy i závažné dusledky a >prináší nepríjemné kom
pj,j,ka'ce zákl·adní eko,nomické skupine, která je skutecne státem.1

Výrok, že by bylo správné pokládat všechny cleny politické strany
za intelektuály, mužeme brát jako vtip nebo prehánení - a prece
nic není presnejší, .když vec domyslíme do konce. Možná, že je
nutné rozlišovat podle stupnu, snad má stmna vetší nebo menší
podíl nejvyššího nebo nejnižšího stupne intelektuálu - na tom
nesejde, protože záleží na tom, zd,a má rídící a organizující funkci,
tedy funkci výchovnou neboli intelektuální. Obchodník nevstupuje
do politické strany, ·aby delal obchody, prumyslníkovi pritom nejde
o to, aby vyrábel více a s nižšími nák,lady, rolník do strany ne-

mujf vrstvy, o kterých mužeme ríci, že odpovídají poddustojníkum ve vojsku,
cili kvalifikovaným a specializovaným delníkum ve meste a mnohem složitejším
pochtýrum a 'polovicním pachtýrum na venkove,"

1 Gramsci naráží na rozporYI které leckdy mohou vzniknout mezi urcitými
politiky, kterí oficiálne rídí stát, a ekonomickými silami, jichž jsou ve skutec~
nosti realizovateli (nebo jak casto ríká Gramsci, ",prírucími").
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pri,chází, oby 'se ,n,a'ucil no~m metodám ohdel,ávání pudy - i když
politická strana muže uspokojovat nekteré stránky techto obchod
níkových, prumyslníkových ci rolníkových nároku. Pro tyto cíle
a s urcitým omezením tu jsou syndikáty ruznýoh povolání, v nichž
nalézá obchodníkova, rolníkova ekonomicky st,avovská cinnost prí

hodnejší rámec. Složky spolecenské ekonomické skupiny prekonávají
v politické stfOlne tento moment svého ,dejinného vývoje ,a stávají
se nositeli obecné cinnosti národního a mezinárodního rázu. Tato

funkce politické stmny by zretelneji vyplynula z konkrétního histo
rického rozboru vývoje organických a tradicních druhu intelektuálu,
at už máme na mysli dejiny ruzných národu, nebo rozvoj ruzných

duležitých spolece.nských skupin v rámci ruzných národu; zvlášte
tech skupin, jejichž ekonomická cinnost mel,a prevážne povahu vý
konných nástroju ...
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Edlcnl poznámka

Nepodepsané clánky Tovární delník a Komunistická strana byly
otlšteny v casopise N o v Ý rád (21. 2. a 4. 9. 1920).

Clánky a kapitoly Základy politiky, Politická strana, Jednónl re.

volucní a jednání reformistické, O levicáctví, Predvídáni a persplk.
tiva, Rozbory situací. Pomer sil, Poznámky k nekterým aspektOm struk.
tury politických stran v obdobl organických krizí, Veta o stálých vóho
vých pomerech, Sociologie a politické vedy, Morálka a pOlitika,
Kdo je zákonodárcem, Clovek indjviduální a clovek z davu, Psycho
logie a politika, Nekteré príciny chyb, Metodické zásahy, Pol!lt
a kvalita v zastupitelských režimech '15 Pojetí organického centralismu
a knežská kasta jsou prevzaty ze spisu P o zná m k yo Moc h I a .
ve II i m, o p o I i t i c e a m ode r ním stá t e, ~rm 1949, Itr.
17-26, 28-29, 36-54, 77-80, 135-136, 142-143, 149-151, 161, 163,
180-183, 294 itolského vydání.

Clánky -a kapitoly Velké ideje, Tendence znevažovat protlvnlko.
Italské povahy, Živelnost a uvedomelé rízení, Bajka o bobrovi,
Organický centralismus, demokratický centralismus, kázen, V,lk.

a malé ctižádosti, Stát CI strany, Rídit a organizovat a Projlvy
sektárství jso-u vynaty ze spisu Min u los t ,a prí tom n o s í. Rlm
1951, !str. 4.,..7, 9-10, 55-61, 65-71itollslkého vydání.

Z publikace S p i s y z m I á d í, Rím 1958, je otišten clánek NI
smiritelnost - snášenlivost. Nesnášenlivost - smírlivost, str. 136-137
italského vydání.

Stat Intelektuálové je prevzata z knihy H i s to r i c kým a ti
r I 'a 1,1 s m u a f i I o so f,j e B e ne d e t t oer o c e h o, Rrm 1948,

str. 130-131 italského vydání. Clánek Lhostejnost je prevzal z publi

kace Pod t I a ke m, Rím 1960, str. 228-229 italského vydánI. el6nky
Jak se utvárejí intelektuálové -a Odlišné postovlnl Intlllktu.'"

mestských a intelektuálu na venkove jsou vybróny z publikaCI
Intelektuálové 'a· organiz'oce kult.ury, Rtm 1949,
str. 3-13 italského vydání .
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