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	K. R. Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé I
Jakub Holý 

Hodnocení opravujícího:
Kvalitní referát, který shrnuje to důležité a nezabředá do podrobností. (3 body ze 3.)

Popper hájí otevřenou společnost, kde vládne kritický rozum, demokracie a humanismus, proti totalitarismu a proti historicismu, neboli víře v zákony vývoje dějin, která v důsledku vede k potlačení rozumu a jedince. Ukazuje Platóna, po Herakleitovi druhého zastánce historicismu, jako teoretika totalitarismu, a demaskuje jeho zdánlivý humanismus (i když připouští, že chtěl docílit obecné dobro společnosti), kterému je ve skutečnosti největším nepřítelem.
Uzavřená a otevřená společnost
Uzavřená společnost je společnost původně kmenová, v níž vládne iracionální magické myšlení. Hlavní její charakteristikou je to, že jednání jejích členů podléhá magickým tabu, která nelze zpochybňovat. Otevřená společnost se naopak řídí rozumem a schopností kritického myšlení (tj. lidé se do jisté míry naučili být k tabu kritičtí). Otřes přechodu od společnosti uzavřené k otevřené je jedním z faktorů vzniku reakčních hnutí, usilujících o návrat ke kmenové společnosti, včetně totalitarismu. [s.13]
Oba druhy společnosti se také liší pohledem na vztah přírodních a společenských zákonů. Uzavřené společnosti vládne naivní monismus, který mezi těmito zákony nerozlišuje, resp. jeho odrůda naivní konvencionalismus, dle nějž oba druhy zákonů pochází od člověku podobných nadpřirozených bytostí a lze je změnit (např. magickými rituály). (Podle naivního naturalismu, v praxi se nevyskytujícího, jsou oba nezměnitelné.) Otevřená společnost se řídí kritickým dualismem (projevujícího se už u Protágory a Sókrata), který jasně rozlišuje deskriptivní přírodní (ekonomické, sociologické) zákony, které při nejlepší vůli nelze porušit, a porušitelné společenské normy, které nepopisují zákonitosti, ale stanovují směrnice chování. Kritický dualismus není teorií historického vzniku norem, ani nemá nic společného s tvrzením, že jelikož jsou normy jen smluvní, jsou pouze libovolné, že jedny nejsou lepší než druhé [s.63] (i symfonie je libovolná, přesto rozhodně jsou lepší a horší). Jen tvrdí, že normy mohou být člověkem vytvářeny a měněny, přijaty či odmítnuty, a je tedy mravně odpovědný za ty, jež je ochoten tolerovat, i když je může změnit. I hodnoty, v jejichž světle normy posuzujeme, jsme se sami rozhodli přijmout, nelze je odvodit z přírody, ta není morální ani nemorální. Normy, tj. rozhodnutí, co má být, nelze odvodit z faktů, tj. z konstatování toho, co je [volně s.65]. Mezi naivním monismem a kritickým dualismem je ještě biologický naturalismus, podle něhož existují také věčné, neměnné přírodní zákony, z kterých lze některé normy odvodit („všichni lidé se rodí svobodni, nemají tedy být zotročováni“), etický pozitivismus, který tvrdí, že jen existující zákony mohou být měřítky dobra, tzn. že kdo má moc, má i pravdu, a psychologický (též duchovní) naturalismus, prosazující, že opravdové přirozené cíle člověka lze odvodit z jeho (duchovní, nejen materialistické) povahy, a z nich dále „přirozené“ normy. Tato stanoviska lze stejně úspěšně použít k podpoře zcela protichůdných názorů.
Podle Poppera naše civilizace může být popsána směřováním k lidskosti a rozumovosti [s.13], tzn. k otevřené společnosti a tím k demokracii, neboť pouze demokracie poskytuje institucionální rámec umožňující nenásilnou reformu, a tedy užití rozumu v politice [s.15]. 
	Historicismus
Historicismus je typ sociální filosofie, který tvrdí, že existují zákony ovládající dějiny. Jejich objev umožní věštit osud lidstva. Svou vizi dějin zpravidla staví na velkých národech, velkých vůdcích, velkých třídách či idejích. Častým prvkem je kolektivismus, tj. nadřazování skupiny (národa, třídy) jednotlivci. Příkladem historicismu jsou rasistický fašismus a Marxova filosofie dějin, inspirované Heglem. V obou je vyvolená skupina (rasa, dělnická třída), v první jsou dějiny zápasem (biologických) ras a v druhém zápasem (ekonomických) tříd. Historicismus zdůrazňuje změnu, podvědomě se však brání ji přijmout a hledá jistotu v zákonitosti dějinného vývoje.

Popper zkoumáním metod sociálních věd dochází k závěru, že jakákoliv historická proroctví, jako třeba „Totalitarismus je nevyhnutelný“, „jsou mimo rámec vědecké metody“ [s.14]. Historicismu, který staví na tom, že lze poskytovat dlouhodobé historické předpovědi, ve skutečnosti přehlíží rozdíl mezi vědeckou předpovědí a pouhým historickým proroctvím.
	Historicismus vs. sociální inženýrství
Sociální inženýrství je uměním rozumné výstavby a proměny společnosti a jejích institucí tak, aby co nejlépe sloužily určitým cílům (stanovených u Platóna historismem). Proto se ptá po vhodnosti existence a uspořádání institucí. Vychází z předpokladu, že člověk je pánem svého osudu. Historicismus naopak, ve shodě se svou vírou v dějinné zákony, zkoumá původ a vývoj institucí.
	1. Mýtus o původu a osudu
Herakleitos první zdůraznil proměnlivost světa. On, člen královské rodiny v době nástupu demokracie, vytvořil teorii směřování historického vývoje od zlatého věku k úpadku a degeneraci, kterou rozvine Platón, další potomek vládnoucí vrstvy. Za Platónova mládí Athény zažily demokracii, Peloponéskou válku, tyranii a popravu Sókrata. Snad proto i on věří v úpadek.

Platónova teorie Idejí či Forem sjednocuje Herakleitův svět proměnlivosti, o němž nelze nabýt než klamného poznání, a Parmenidův svět neměnného, jenž jedině může být předmětem čistého rozumového poznání. Podle ní (reálně) existuje mimo prostor a čas svět dokonalých a neměnných Idejí, jehož nedokonalým a tudíž proměnlivým „stínem“ je svět smyslový, věc se má k Ideji jako dítě k otci – má v ní vzor, příčinu a podporu své existence („matkou“ je látka). Protože Idea je dokonalá, jakákoliv její změna je jen k horšímu (jen výjimečně se změny vyruší). Uplatněno na společnost, základním historickým zákonem je, že jakákoli společenská změna je zkázou a rozkladem. (Pozn.: Podle Poppera «Také Platón rozšířil svou víru v ideální neměnný stát na oblast „všech věcí“.»[s.30], což by implikovalo, že teorii Idejí tvoří až dodatečně.) Příčinou politického úpadku je rasová degenerace a z ní plynoucí degenerace mravní. Kdysi existoval dokonalý stát, ale jeho vládci neměli dost znalostí o šlechtění rasy (neboť nerozuměli pythagorejské číselné mystice), pročež začala degenerace. Podle plně rozvinutého historicismu nelze dějinný vývoj zvrátit, Platón však věří, že úpadku lze čelit – postačí zabránit jakékoli politické změně. S tím cílem píše svou Ústavu.
Teorie Idejí je důležitým metodologickým prostředkem, neboť umožňuje poznání uplatnitelné na smyslový svět, a tedy umožňuje i politologii. Rovněž dává klíč k teorii změny a rozkladu, k historii, a otevírá cestu k určitému druhu sociálního inženýrství, přičemž ukazuje, jak vytvořením „nejlepšího státu“ dospět k zastavení změny. [s.37]
	2. Platónova deskriptivní sociologie
Podle Poppera je Platón metodologickým esencialistou, tzn. věří, že úkolem čistého poznání čili vědy je odhalit skutečnou, skrytou povahu věcí, esenci (kterýžto přístup má být společný sociálním vědám). Naproti tomu metodologický nominalista (dnešní typický přírodní vědec) usiluje o popis a vysvětlení jevů naší zkušenosti pomoci univerzálních zákonů (např. fyzik nedefinuje, co to je energie).

Platónova sociologie, kladoucí důraz na ekonomický základ politického života, je „směsí spekulací a pronikavého pozorování faktů“ [s.41] a do jisté míry dokáže vysvětlit společnost své doby. Vývoj je degenerací, od původního dokonalého státu (jenž se Platón pokouší rekonstruovat) přes vládu ušlechtilých, usilujících o čest a slávu (viz Sparta),a vládu bohatých (oligarchii) k demokracii čili vládě svobody, tzn. nezákonnosti, a k tyranii. Hnací silou politických revolucí je podle Platóna třídní boj, a k revolucím dochází díky nejednotě vládnoucí třídy, zapříčiněné nejpravděpodobněji ekonomickými zájmy. Obranu hledá v kastovním systému o třech vrstvách: vládnoucích strážcích, jejich pomocnících – bojovnících a pracujících. Protože strážci jsou jen staří a zkušení bojovníci, jedná se pouze o dvě kasty – nadřazené ozbrojené a vzdělané vládce a bezmocný dělný lid. Nejednotě vládců má být zabráněno výchovou a zavedením komunismu, který se týká nejen společného vlastnictví  majetku, ale i žen a dětí. K jednotě přispívá tlak zvenčí, jimž je nepřekročitelná propast mezi kastami. Kastou pracujících se Platón příliš nezabývá. [s.51] Vládci, jako pastýři, mají mít „stádo“ v opovržení, ale nejednat s ním příliš krutě. (Popper poznamenává, že i kdyby bylo možno zjistit nadřazenost jednoho člověka druhému, nezakládá to nárok na jiná politická práva, ale jen povinnost zvláštních mravních závazků „nadřazeného“ [s.53].)
Platón je naturalista, věří, že normy lze odvodit z přirozených vlastností člověka. Tak soudí, že stát je nadřazen jedinci, protože jedinec sám není soběstačný, a stát potřebuje. Jeho kastovní společnost staví na přirozené nerovnosti lidí, kteří se rodí s různými schopnostmi, díky nímž se nejlépe hodí pro odlišné úkony (vládu či práci). Stát vidí jako nadorganismus, jehož každá částečka má co nejlépe, podle svých schopností, přispívat k jeho činnosti a prospěchu.
	3. Platónův politický program
Základní prvky programu: 1) Přísné oddělení tříd. 2) Ztotožnění osudu státu s osudem vládnoucí třídy a její jednotu. 3) Vládci mají monopol na vzdělání a zbraně a nesmí se účastnit na ekonomické činnosti. 4) Musí existovat cenzura vší intelektuální činnosti vládců a propaganda, což směřuje k unifikaci myslí. Je nutné zarazit jakékoli novinky ve vzdělání, zákonodárství a náboženství. 5) Stát musí být soběstačný, protože vládci nesmí být obchodníky, ani na nich záviset.

Platónův program je sice totalitní, ale od totality se liší svým cílem, kterým je štěstí celé obce. Pro své ideje Spravedlnosti, vlády filosofů (moudrých) atd. je ale neoprávněně idealizován. Ve skutečnosti bojuje s rovnostářskými, humanistickými a protekcionářskými tendencemi své doby, oproti kterým prosazuje přirozené výsady a kolektivismus (tj. podrobení individua zájmům kolektivu). Tento boj nevede argumenty, ale působením na (humanistické) city čtenáře. Humanistická spravedlnost žádá rovné rozdělení povinností i výhod občanství, rovnost před zákonem a nestrannost soudů. Stát by měl být protekcionistický, tzn. chránit svobodu občanů a chránit je před agresí či zločinem; omezení svobod, které tento úkol vyžaduje, by mělo být co nejmenší a nejrovnoměrněji rozložené. Naproti tomu Platón za spravedlivé považuje „konati své a držeti své“ [s.93], nespravedlivé je, pokud někdo dělá něco jiného, něž k čemu je od přirozenosti nejlépe uzpůsoben, ztotožňuje tak spravedlnost s principem třídní nadvlády. Dokonce pro něj není spravedlnost vztahem mezi jednotlivci, ale vlastností celého státu, stát je spravedlivý, je-li silný a zdravý. Odporuje tak pojetí spravedlnosti jako rovnosti, rozšířenému i v jeho době, jak Popper ukazuje. Platón argumentuje proti „aritmetické“ demokratické rovnosti tím, že „Stejné udělované nestejným by se totiž stávalo nestejným“ [Zákony, 757a], a prosazuje rovnost „geometrickou“ či úměrnou, která větším dává více a menším méně. Popper poznamenává, že rovnost není nutné, ale ani možné, stavět na přirozené, biologické rovnosti, která je přinejmenším pochybná.
Platón nejspíš úmyslně ztotožňuje kolektivismus s altruismem a naopak individualismus s egoismem. Ale činí tak neprávem, protože často se vyskytuje egoismus skupinový – např. totalitarismus – (a kolektivismus tedy není protikladem egoismu), a protože i individualista může být altruistou, pokud svůj altruismus nesměřuje k anonymní mase kolektivu, ale ke konkrétním jedincům (příklad takového altruistického, ale antikolektivistického postoje lze najít u Dickense). [s.96] Platónova morálka je politickým utilitarismem, kritériem mravnosti je mu zájem státu – co mu škodí, to je nespravedlivé a tedy nemravné. Z toho plyne, že stát má právo páchat násilí na svých občanech i jiných státech, pokud jej to posílí. [s.102] Ctností občana je hodit se pro svůj úkol a držet se svého místa. Popper věří, že Platón není cynikem, že se snaží své lepší já upřímně přesvědčit o záporných stránkách individualismu.
 „Liberalismus a státní zásahy nejsou navzájem protikladné. Naopak, žádný druh svobody není zřejmě možný bez záruky státu.“ [s.105] Ale zásahů nemá být víc, než je nutné. Proti kritice protekcionismu a žádosti, aby stát pečoval o ctnost občanů (Aristotelés), Popper namítá, že státní kontrola mravnosti, tj. rozšíření státem vnucených norem na úkor těch vnucených svědomím, by vedla k destrukci mravní zodpovědnosti jednotlivce, jejímu nahrazení „kmenovým tabu a totalitární nezodpovědností jednotlivce“ [s.106]  Občané jsou mravnější než stát. Obdobně říká Lykofrón, snad první teoretik protekcionistického státu, že zákon není s to, aby občany učinil dobrými a spravedlivými [s.107]. Námitkou proti protekcionistickému cíli chránit slabé proti útlaku silnějších je jeho údajný původ v sobectví slabých, a tedy v zásadě nemorálnost. Popper však argumentuje, že jediným jeho nutným předpokladem je víra, že nespravedlnost je špatná, že ho mohou prosazovat i uvědomělí silní.

Princip vůdcovství
Otázka „Kdo by měl vládnout?“ je nevhodně položená, protože pomíjí, že v každé potenciální vládnoucí elitě („ti nejlepší“, lid) se vyskytují lidé k vládnutí nevhodní. Základní otázka by měla znít, jak uspořádat politické instituce tak, aby špatní či neschopní vladaři nemohli napáchat mnoho škod. Druhý problém se týká suverenity státní moci. Požadavek její neomezenosti je neuskutečnitelný, i diktátor potřebuje dobrovolné spolupracovníky. Také je nelogický, neboť vede k „paradoxu svobody“ - předpokládaná nejlepší vláda může dosadit jinou (např. demokracie si může zvolit diktaturu). Neparadoxní teorie demokratického řízení nestaví na předpokladu určité vlády (demokratické), ale na nežádoucnosti určité vlády (tyranie). V takové demokracii není občan nucen přijmout názor většiny za svůj, ale může proti němu dál demokratickými prostředky bojovat, a nadto je povinován odporovat tyranii bez ohledu na názor většiny.
Filosof Sókratův a Platónův se od sebe zásadně liší. Ten Sókratův ví, že nic neví, je hledačem pravdy, a jeho cílem jako učitele je vést ostatní k tomu, aby se učili. V podání jeho žáka je však filosof ne hledačem, ale učencem, majitelem pravdy. Budoucí filosofové ideálního státu nemají být vedeni ke kritičnosti a samostatnému zkoumání, které by nejvíc podporovalo liberální školství a množství nesouhlasících názorů. Platónova autoritářská škola, kontrolovaná státem, jim předává neměnnou a nenapadnutelnou sumu poznatků (aby dokázali nahlížet Ideje). Vůdce potřebuje iniciativitu a originalitu, ale autoritářská výchova, jakož i institucionální výběr vůdců, tyto vlastnosti potlačují. Podle Poppera stát nedokáže určovat, co je ve vzdělání dobré a co ne, a proto argumentuje ve prospěch liberálního vzdělávání. Podle něj „povinností státu je dbát o to, aby jeho občané dostali vzdělání, které by jim umožnilo účastnit se života společenství a využít každé příležitosti k rozvinutí svých specifických zájmů a nadání.“ [s.122]

Král – filosof
Platón byl oslavován pro své humanistické ideály Spravedlnosti, Dobra, Moudrosti atd. Jak se to s nimi má ve skutečnost v jeho ideálním státě? Spravedlnost byla zmíněna výše. Co se Pravdy týče, Platón zjevně schvaluje použití lži a propagandy ve prospěch státu, pravda je tedy podřízena kolektivní užitečnosti. [s.129] Jeho král-filosof, milovník pravdy, není jejím hledačem, ale jejím vlastníkem ve smyslu schopnosti nahlížet Ideje. Idea dobra je tou nejvyšší, a filosof ji musí být schopen nahlížet, aby rozeznal jiné ideje. To je pro Platóna jediná funkce Dobra, nikde nemá etickou či politickou úlohu. [s.135] Obdobně ostatní ideje slouží jen zastavení změn a liší se od svého běžného chápání. Králem musí být filosof, neboť vzdělání jej jednak odlišuje od strážců a jednak je nezbytné pro úspěšný chov panské rasy a kasty vládců. Popper poznamenává, že Ústava není teoretickým spisem o vládnutí, ale vážně míněným projektem praktické reformy.

Esteticismus, perfekcionismus a utopismus
Platónův přístup je utopickým inženýrstvím – stanovuje si cíl své činnosti, kterým je největší dobro ve společnosti, a hledá prostředky k jeho uskutečnění. Postupné inženýrství naopak ví, že neexistují žádné institucionální prostředky, jak učinit člověka šťastným, a omezuje se proto na snahu zabránit příčinám neštěstí, kde to lze, pročež zkoumá největší a nejpalčivější zla ve společnosti a bojuje proti nim. Tento boj proti nespravedlnosti, utrpení a válce bude podpořen většinou lidí, zatímco ideál utopického inženýrství (nikoliv jeho cíl – štěstí – ale způsob dosažení) bude mít podporu mnohem menší, navíc vede ke grandióznímu projektu monumentální přestavby společnosti, který se těžko posuzuje, a vyžaduje silnou, malou a centralizovanou vládu, směřující k autoritářství. Důsledkem je, že se musí bránit kritice a tedy ztrácí zpětnou vazbu, nedokáže poznat následky svých opatření. Sociální reforma trvá dlouho, proto vláda musí vybrat své(ho) nástupce. Ale doba změn přinese nové zkušenosti, které nejspíš povedou ke změně původních plánů a ideálů. Z toho by však vyplývalo, že utopický přístup – nejdříve určit cíl, pak jej sledovat – není uskutečnitelný. Utopické inženýrství vyžaduje racionální plánování celé společnosti, k němuž však nemáme dost znalostí a schopností. Druhým rysem Platónova přístupu je jeho estétství, snaha o svět, který není jen o něco lepší než ten náš, ale který je zbaven vší své špatnosti. Řada utopistů chce odstranit vše staré a vystavět svou novou společnost od základů, ale to není možné, vždyť lidé jsou kontinuální, a sám plán vychází z toho starého.
	Otevřená společnost a její nepřátelé
Cílem Platónova státu byla obecná blaženost, nikoli však štěstí jedinců, ale štěstí celku. V Platónově době vládlo neštěstí, jehož příčinou byly sociální změny a nejednotnost, jejich odstraněním chtěl navrátit štěstí. Popper dochází k závěru, že totalitarismus odpovídá na velmi reálnou potřebu, a v tom je jeho síla. Totalita je návratem ke společnosti, jejíž instituce stanovující jednoznačně správné chování jsou nezpochybnitelné, a která proto nenechává žádný prostor pro osobní odpovědnost. Naproti tomu je otevřená společnost založená na racionální osobní odpovědnosti za správnost a následky svých činů. Uzavřenou společnost lze nahlížet skrze organickou teorii jako jedno tělo, její členy spojují polobiologické svazky jako příbuzenství, společný život a společná činnost. V otevřené společnosti usilují její členové o vzestup a zaujmutí míst jiných, organická teorie ji tedy nemůže popsat (noha se nechce stát mozkem). Otevřená společnost je do jisté míry taky společností abstraktní, kde osobní, důvěrné svazky jsou nahrazovány neosobním stykem, který nenaplňuje emocionální sociální lidské potřeby. Oběť částí těchto potřeb a ztráta pocitu bezpečí, pramenícího z jistoty správnosti institucí magické uzavřené společnosti, jsou nezbytnou cenou za otevřenou, racionální společnost.

Nástup otevřené společnosti, k níž máme stále daleko, začal v Řecku, když populační tlak a následně obchod vedly k rozpadu tradiční kmenové společnosti. Peloponéská válka byla bojem moderních, demokratických a humanistických tendencí směřujících k otevřené společnosti, a tradičním oligarchickým systémem. Na stranu oligarchů se postavilo i hnutí usilující o návrat pořádku, slušnosti a náboženství, protože demokracie přinášela změny a taky pustý boj o moc. Řada hlasatelů nového proudu pocházela z předválečné „velké generace“, kam patřili Sókratés, Periklés i Protágoras. Jejich demokracie není jen vládou lidu, jak tvrdili protivníci, ale taky vládou rozumu a humanismu. Platón zradil Sókratovy ideály a překroutil je k podpoře svého učení. Sókratés z Obrany Sókratovy by nikdy nemohl působit ve státě z Ústavy. Ke kmenové, magické společnosti se nelze vrátit.
*************************************************************
	Dodatky
Rovnost aritmetická je dle míry, váhy a počtu (nižší, demokratická rovnost). Nejlepší je však rovnost geometrická, tj. dle úměry, která „většímu uděluje více a menšímu méně, dávajíc jednomu i druhému přiměřený úděl podle jejich přirozené povahy“ [s.232] (Vždyť „Stejné udělované nestejným by se totiž stávalo nestejným“ - Platón, Zákony 757a.) -  tato rovnost tvoří to, čemu Platón říká „politická spravedlnost“.

Etický kolektivismus stanovuje za základ etiky úsilí o „obecné dobro společnosti“ (viz Platónova snaha). Dle K.R.P. však jako základ etiky nestačí, je zrádný a korumpuje [s.317] (ospravedlňuje lež, násilí atd.).
Popper v dodatcích, s. 320: „V tomto všem jde o důležitý princip, totiž že neexistuje nic takového jako doslovný překlad, že veškeré překlady jsou interpretací a že vždy musíme vzít v úvahu kontext a také paralelní pasáže“. (Spor s dr. Levinsonem o překlady Platóna.)


