
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Politologických studií 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalismus v politickém myšlení Jeana-Jacquese 

Rousseaua  

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Zdeněk Zrůst 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

 

 

V Praze dne 30.7. 2018   Zdeněk Zrůst 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bibliografický záznam 

 

ZRŮST, Zdeněk. Nacionalismus v politickém myšlení Jeana-Jacquese Rousseaua. Praha, 

2018. 85 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

politologických studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 

 

 

Rozsah práce: 165 192 znaků (včetně mezer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá politickým myšlením Jeana-Jacquese Rousseaua, konkrétně 

autorovým pojetím nacionalismu. Rousseau je spojovaný především s myšlenkami 

suverenity lidu, které se staly teoretickým zázemím pro Velkou francouzskou revoluci, 

otázky patriotismu a nacionalismu však bývají Rousseauovými interprety často opomínány. 

Ve Společenské smlouvě, ale především v jeho pozdějších dílech, tedy v Úvahách o polské 

vládě a její reformě a v Ústavním projektu pro Korsiku přitom hrají podstatnou roli a 

některými autory je Rousseau dokonce považován jako duchovní otec nacionalismu. 

Zároveň se ale autorovo pojetí nacionalismu výrazně odlišuje od současných národně 

orientovaných hnutí. Ta vznikla jako protireakce vůči nadnárodním tendencím, které 

můžeme hojně sledovat především v souvislosti s Evropskou unií, ale i v dalších 

organizacích jako je Organizace spojených národů, nebo Severoatlantická aliance. Součástí 

této práce je proto i komparace Rousseauových myšlenek se současným aplikovaným 

nacionalismem. Jeho myšlenky rovněž přímo neodpovídají základním teoretickým 

konceptualizacím nacionalismu, tedy primordialismu, modernismu ani etno-symbolismu. 

proto je součástí této práce rovněž komparace Rousseauových myšlenek s těmito proudy. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with political thinking of Jean-Jacques Rousseau, specifically with 

author’s conception of nationalism. Rousseau is mainly associated with ideas of sovereignty 

of people, which gave a theoretical foundation to the French Revolution, although his ideas 

of patriotism and nationalism tend to be neglected by Rousseau’s interpreters. These ideas 

however play a major role in Social Contract, but mainly in author’s later works, namely in 

Considerations on the Government of Poland and Constitutional Project for Corsica and 

some authors consider Rousseau to be the founder of theoretical nationalism. Rousseau’s 

conception of nationalism differs drastically from contemporary nationalist movements, 

which were born as a counter-measure against supra-national tendencies observable mainly 

in context of European Union, but also organizations like United Nations or North Atlantic 

Treaty Organization. Therefore, this thesis includes comparison of Rousseau’s ideas with 

present-day nationalism. His ideas don’t even correspond with basic theoretical 



 
 

conceptualizations of nationalism, namely primordialism, modernism or ethno-symbolism 

and therefore, this thesis also includes comparison of Rousseau’s conception with 

aforementioned understandings of nationalism. 
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Úvod  

Po druhé světové válce, jejíž devastující ztráty, ať už na materiálech či životech1, otřásly 

Evropou, se rozmohla tendence vytvářet nadnárodní organizace, ve snaze rozšířit 

mezinárodní spolupráci. Ta měla poté zaručit nemožnost jakýchkoliv dalších větších 

konfliktů v Evropě a vzhledem k tomu, že právě Evropa byla epicentrem obou celosvětových 

konfliktů, i ve světě. Rozšíření množství globálních nositelů moci po druhém celosvětovém 

konfliktu na mimoevropské státy znamenalo rovněž nutnost širší kooperace i v širším 

měřítku, což vedle ke vzniku organizací jako Severoatlantická aliance a Organizace 

spojených národů. Nacionalismus, který vyzdvihoval partikulární zájmy jednotlivých států 

byl zavrhnut jako nebezpečný, neboť byl v rozporu s nově vznikajícím mezinárodním 

mírovým uspořádáním a potažmo i s demokracií. Vize pokračujících rozbrojů mezi státy byla 

o to více odstrašující v kontextu vzniku jaderných zbraní, jejichž případné užití při válečných 

sporech by mohlo mít až apokalyptické následky. 

Více než sedmdesát let po ukončení druhého světového konfliktu však nacionalismus 

opět nabývá na síle, především ve spojení s pravicovým populismem mnohdy opřeným o 

xenofobní rétoriku. Je tak i nadále vnímán mnohými jakožto nebezpečí pro liberální 

demokracii, ale i přesto se těší vzrůstající voličské podpoře, neboť nacionalistické politické 

strany tvrdí, že to právě ony jsou těmi, kdo reprezentují zájmy lidu. S tím rovněž souvisí 

trend klesající podpory nadnárodních organizací v některých státech2. Je tak zjevné, že tyto 

nově vznikající nacionalistické proudy pro svůj význam v současném politickém dění nelze 

ignorovat. 

Co je však ve skutečnosti nacionalismus? V případě mnoha současných evropských 

stran zaštiťujících se tímto ismem vyvěrá na povrch toto heslo zejména v otázkách boje 

                                                      
1 Zhruba 15 milionů mrtvých vojáků, 26 až 34 milionů mrtvých civilistů a 1600 miliard dolarů v hospodářských 

a finančních nákladech (Dupuy a Dupuy, 1997, s. 1327). 

2 Samozřejmě může vyvstat otázka, zdali je v některých případech tento fenomén vůbec opodstatněný. 

Kupříkladu v České republice byla v Eurobarometeru 2014 na otázku „Co pro Vás znamená Evropská unie“ 

druhá nejčastější odpověď respondentů „mrhání penězi“ (Europa.eu, ©2014, s. 81). Zajímavé však je, že od 

přijetí České republiky mezi členské státy Evropské unie v roce 2004 získala země o 1,211 bilionu Kč více, než 

sama do rozpočtu vložila. V roce, kdy tento průzkum proběhl to bylo 75 miliard Kč (Žurovec, 2017). 
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proti migraci či jakožto obrana proti takzvanému „bruselskému diktátu“. To však 

nezahrnuje ani zlomek toho, co nacionalismus představuje. Pro pochopení je tak nutné 

studium samotného počátku této ideologie, který nalézáme na přelomu 18. a 19. století 

v kontextu Francouzské revoluce. Ta se opírala zejména o myšlenky suverenity lidu Jeana-

Jacquese Rousseaua (Charvát, 2007, s. 29), jehož lze považovat za duchovního otce 

nacionalismu (Walzer, 1980, s. 1). 

Právě Rousseau pravidelně vyzdvihuje význam národa pro fungující politické těleso. 

Myšlenku nutnosti lásky občanů k národu zmiňuje ve své rané tvorbě jen částečně, 

kupříkladu v Prvním diskursu (tj. Rozpravě o vědách a umění), rozhodně ji však ještě 

nevyzdvihuje jakožto integrální součást fungujícího státu. V pozdější tvorbě ale s touto 

ideou již pracuje v mnohem rozsáhlejším měřítku, a to nejen ve Společenské smlouvě, ale i 

v díle, které svou podstatou není politicky zaměřené, tedy v knize Emil, aneb O výchově. 

Nejzřetelnější projev jeho nacionalistických tendencí ale nacházíme až v jeho pozdních 

dílech, tedy v Dopisech z hor, ale především v Ústavním projektu pro Korsiku a v Úvahách o 

polské vládě a její reformě, které obsahují (na rozdíl například od Společenské smlouvy) i 

praktické návrhy na aplikaci Rousseauových idejí v konkrétních státech. Z těchto spisů 

pochopíme, že Rousseau považuje národní vědomí za jeden ze základů společnosti. Láska 

k vlasti má být přitom podněcována téměř každým aspektem lidského života od vzdělání 

po celý veřejný život. Tato tendence vyvstává především v kontrastu s jeho opovržením 

někdejší Evropou, kdy projevuje přesvědčení, že Evropa upadla do barbarství (Rousseau, 

Dunn a May, 2002, s. 48) ať už kvůli modernímu rozvoji věd a umění, tak kvůli morálnímu 

úpadku. Přesto však řada významných interpretů Rousseaua nacionalismus v jeho pracích 

pravidelně opomíjí, jako je tomu kupříkladu v případě Judith Shklar, Jeana Starobinski, či 

Roberta Derathé (Qvortrup, 2003, s. 92).  

Díky stoupajícím nacionalistickým tendencím v zemích nejen Evropy, ale kupříkladu i 

v USA, je tak studium Jeana-Jacquese Rousseaua velmi aktuální otázkou. Komparace jeho 

pojetí nacionalismu se současným působením tohoto fenoménu v novodobé politice, které 

se projevuje především skrze pravicový populismus, nám rovněž může napovědět, zdali zde 

opravdu existuje nějaká ideová podobnost či teoretické základy, o které se tyto současné 

proudy opírají. Časté opomíjení tohoto klíčového tématu jeho pozdních děl Rousseauovými 
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interprety rovněž nabízí možnost vdechnout jistou originalitu do již tak probádané oblasti, 

jakou je bezpochyby Jean-Jacques Rousseau, jeden z nejvlivnějších autorů Evropy, jehož 

myšlenky rezonují světem dodnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

1. Současný nacionalismus 

Před započetím detailnějšího rozboru nacionalistických tendencí Jeana Jacquese 

Rousseaua je však třeba položit si otázku – „Jak významný je ve skutečnosti současný 

nacionalismus?“. Existuje mnoho politických stran a hnutí, které ve svém programu hovoří 

o národní hrdosti, či o nutnosti prosazovat partikulární zájmy na úkor nadnárodních 

organizací, avšak jaká je jejich voličská základna a případný potenciál na prosazení svých 

idejí? 

Můžeme kupříkladu vyzdvihnout Spojené státy americké, konkrétně prezidentské 

volby z roku 2016, kdy zvítězil Donald Trump nad Hillary Clinton3. Ačkoliv je sporné, pro 

které aspekty byl Donald Trump zvolen, nelze popřít, že jeho kampaň se sloganem „Make 

America Great Again“4 byla silně nacionalisticky orientovaná. Z nacionalistických slibů 

můžeme vyjmenovat kupříkladu slib postavit zeď na hranici mezi Mexikem a USA kvůli 

přesvědčení, že z Mexika do USA přicházejí pouze kriminálníci, pašeráci a násilníci (Ross, 

2016), a následně donutit Mexiko za tento projekt zaplatit (Time, ©2015). Dále pak slib 

znemožnění muslimské migrace do USA5 kvůli údajné obrovské nenávisti velkého množství 

muslimů vůči Američanům, díky níž by se Američané mohli stát obětmi jejich kulturně-

náboženské tradice (Barbash, 2017). Ačkoliv je Donald Trump relativně známý tím, že 

aktivně mění, upravuje, či přímo porušuje své sliby6, tyto dva případy nacionalistických 

politik nadále aktivně prosazuje. Pro projekt mexické hranice dle oznámení amerického 

prezidenta z 23. března 2018 bylo v rozpočtu vyhrazeno přes jeden a půl miliardy dolarů. 

Původně předpokládaný rozpočet byl sice mnohem vyšší, ale stále tato skutečnost 

                                                      
3 Donald Trump získal 47 % a Hilary Clinton 48 %, avšak poměr volitelů byl 302 ku 232 ve prospěch Donalda 

Trumpa (BBC, ©2016). 

4 V překladu „Učiňme Ameriku opět skvělou“. 

5 Ačkoliv byl tento slib později stažen v webové stránky Donalda Trumpa, zůstával nadále výrazným bodem 

jeho prezidentské kampaně a odrážel se později i na jeho politických aktivitách.  

6 Dle serveru politifact dodržel během svého prezidentství zhruba 11,8 % svých slibů, 7,8 % nedodržel a celých 

73,5 % z jeho slibů bylo označeno za „pozastavené“ nebo „rozpracované“ (Politifact, ©2018). Jedná se o 

vskutku kuriózní číslo, vzhledem k pozici, ve které se prezident po zvolení nacházel, tedy s podporou 

republikánského kongresu i senátu.  
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poukazuje na snahu o splnění tohoto slibu (Valverde, 2018). V otázce slibu o omezení 

muslimské imigrace, či případného vyhnání muslimů ze země byl prezident ještě aktivnější. 

Nebyl sice schopen zabránit všem muslimům v imigraci, či je donutit k exilu7, skrze 

exekutivní rozhodnutí však aktivně usiloval o alespoň částečné omezení muslimské 

imigrace. Jeho iniciativa o zákazu cestování do USA byla při prvních dvou pokusech 

neúspěšná, neboť soudy jeho exekutivní rozhodnutí zneplatnily pro diskriminaci vůči 

muslimům. Třetí návrh již byl z ústavně kompatibilnější. Nejmenoval totiž specifickou 

kulturně-náboženskou skupinu, ale vydal dekret pro omezení vstupních víz osmi zemím, 

z nichž šest, tedy konkrétně Čad, Írán, Jemen, Libye, Somálsko a Sýrie, byly muslimské 

(Laughland a McCarthy, 2017). Spolu se Severní Koreou a Venezuelou byly tyto země 

vybrány pro nedostatečnou kooperaci s USA v otázce státní evidence občanů. Tím mají pro 

USA představovat bezpečnostní riziko. Návrh se sice setkal s oponenty ze soudní sféry, 

nejvyšší soud však povolil platnost exekutivního rozhodnutí, dokud nebudou spory o jeho 

ústavnosti vyřešeny (Dorell, 2017). Na této politické aktivitě můžeme sledovat až 

s eugenikou hraničící snahy o zbavení národa jakýchkoliv občanů, jejichž chování, kultura či 

náboženství nejsou kompatibilní s vizí amerického národa. Krom této vyhraněně xenofobní 

politiky můžeme sledovat i snahu o izolacionismus a odmítání mezinárodní kooperace. Ta 

je viditelná kupříkladu v otázce odstoupení od Pařížské dohody o změně klimatu, kdy 

americký prezident stáhl USA z dohody v přesvědčení, že tato mezinárodní kooperace 

představuje přílišnou zátěž pro americké daňové poplatníky8. Dále můžeme tyto snahy 

sledovat v otázce Trumpovy obchodní války, kterou započal uvržením tarifů na ocel a hliník 

1. června 2018 (BBC, ©2018a). Ta zcela evidentně poukazuje na silnou snahu o politiku 

protekcionismu.  

Ač tedy nemůžeme popsat nacionalistické tendence amerického prezidenta Donalda 

Trumpa jako zcela koherentní, či logické, je zde evidentní snaha o upřednostňování toho, 

                                                      
7 Taková iniciativa by byla v přímém rozporu s prvním dodatkem ústavy USA, který stanovuje nemožnost 

kongresu vytvářet zákony zakazující náboženství, či jeho svobodné vykonávání (National archives, ©2017). 

8 Smlouvu přitom podepsaly všechny národy s výjimkou Nikaragui a Sýrie. Nikaragua však nepodepsala pouze 

z přesvědčení, že dohoda není dostatečně přísná (Valverde, 2017). 
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co Trump považuje za americký národ, nad mezinárodní zájmy a udržování jisté „národní 

čistoty“ skrze omezování migrace a volného pohybu do USA. 

Dále můžeme kupříkladu pozorovat nacionalistické tendence Velké Británie, a to 

především v otázce Brexitu, tedy snaze o vystoupení z Evropské unie. Členství země v této 

organizaci bylo vždy přinejmenším pochybné. Churchill kupříkladu ve svém projevu ze září 

1946 v Zurichu propagoval myšlenku sjednocené Evropy pro zabránění budoucích 

válečných konfliktů, ovšem pouze té kontinentální (Churchill – United States of Europe, 

©2015). Na realizaci projektu v souvislosti se vznikem Evropského společenství uhlí a oceli 

1951 a podepsáním Římské smlouvy 1957 se Velká Británie odmítla podílet, a i po vstupu 

do společenství v roce 1973 byl přístup země ke členství tak nejasný, že za pouhé dva roky 

vznikla iniciace pro referendum o setrvání (Wilson, 2014). Velká Británie se rovněž nikdy 

nezavázala k přijetí eura. Všechny tyto skutečnosti nám dávají možnost porozumět 

historicky ambivalentnímu britskému postoji vůči Evropské unii, který dal základ snaze o 

vystoupení ve formě Brexitu. 

Vedoucí úlohu ve snahách o vystoupení sehrála politická strana United Kingdom 

Independence Party (UKIP) v čele s Nigelem Faragem. Tato strana ve volbách do 

Evropského parlamentu 2014 vyhrála volby9 a s třetím největším množstvím získaných 

hlasů v parlamentních volbách 2015 se stala velmi výrazným reprezentantem 

euroskepticismu ve Velké Británii10. Tato skutečnost současně s tlakem euroskeptických 

členů konzervativní strany, vedla někdejšího premiéra Davida Camerona ke slibu, že zvítězí-

li jeho strana v parlamentních volbách, vyhlásí referendum o setrvání v Evropské unii11 

(Watt, 2013).  

Referendum o setrvání v Evropské unii bylo vyhlášeno na 23. června 2016 (Mason, 

Ranking, Traynor a Watt, 2016) a v něm 72,2 % voličů rozhodlo v procentuálním poměru 

hlasů 51,9 % ku 48,1 % o vystoupení z Evropské unie (BBC, ©2018b). Úspěch euroskeptické 

iniciativy se opíral o několik základních bodů. Zaprvé o finanční zátěž členství v Evropské 

                                                      
9 Jednalo se o první vítězství jiné strany než Konzervativní či Labour za posledních sto let (Merrick, 2017). 

10 Konzervativní strana získala 36,9 %, Labour 30,4 % a UKIP 12,6 % (BBC, ©2015). 

11 Učinil tak navzdory svému přesvědčení o nutnosti setrvání v Evropské unii, neboť byl přesvědčen, že jeho 

strana nezvítězí a druhá strana referendum o vystoupení nebude iniciovat (Mason, 2016). 
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unii, které bylo vyčísleno částkou 350 milionů liber týdně12 (Why Vote Leave, ©2016). Tyto 

prostředky měly dle kampaně následně namísto do rozpočtu Evropské unie směřovat do 

National Health Service, kteroužto informaci Nigel Farage den po referendu popřel (Nigel 

Farage Admits NHS Claims Were A Mistake, ©2016). Zadruhé se opíral o otázky přijímání 

migrantů, a to jak v reakci na migrační krizi13, tak v reakci na přijímání imigrantů 

z kontinentální Evropy. Existoval totiž argument, že vystoupením z Evropské unie bude 

Velká Británie moci svobodně rozhodovat o tom, komu dovolí vstoupit na své území. 

S tímto bodem byl spojen i další z bodů protievropské kampaně, tedy obnovení suverenity 

státu a oproštění se od takzvaného bruselského diktátu.  

Zda tato euroskeptická iniciativa vůbec dosáhne zdárného konce, či přinese-li výhody 

slibované v kampaních bude záležet na budoucích jednáních. Klíčovým faktem však zůstává, 

že 17,4 milionů voličů ve Velké Británii projevilo souhlas s odchodem z Evropské unie. Dali 

tak souhlas vizi posílení suverenity státu, uznali potřebu omezit imigraci jak pro lepší 

ochranu svých občanů, namísto pomoci uprchlíkům, tak pro omezení lokálních sociálních a 

pracovních benefitů pouze na britské obyvatelstvo, a nakonec podpořili relokaci finančních 

prostředků namísto do Evropské unie směrem k vnitrostátnímu vývoji kupříkladu skrze 

investice do zdravotnictví, či školství. Jednalo se tak o jasnou podporu nacionalistických 

tendencí namísto trendu nadnárodních organizací. 

Nacionalismus se však rozmáhá i v dalších státech Evropské unie s vcelku výraznou 

voličskou základnou. Velmi mediálně výrazné byly kupříkladu volby ve Francii 2017 a to jak 

prezidentské, tak parlamentní, ve kterých se výrazně profilovala strana Front National, 

jejímž lídrem je Marine Le Pen. 

Marine Le Pen kandidovala na post prezidenta 23. dubna 2017, kdy se probojovala do 

druhého kola voleb, ve kterém následně získala podporu 33,94 % (Clarke a Holder, 2017). 

Ačkoliv se jednalo o porážku, zisk třetiny hlasů účastněných voličů není ani zdaleka 

zanedbatelný. V parlamentních volbách z 11. a 18. června 2017 její strana Front National 

                                                      
12 Tato částka se ukázala být přehnanou, neboť po započítání všech faktorů byla výsledná suma méně než 40 

% této částky (Henley, 2016).  

13 S tímto tématem byl spojen skandál s proti-migračními plakáty připomínajícími záběry nacistické 

propagandy (Mason a Stewart, 2016) 
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sice získala pouze 8 mandátů z celkového počtu 577 možných, avšak tento zisk ani zdaleka 

neodrážel procentuální podporu voličů pohybující se na 13,2 % (Ministère de l'intérieur, 

©2017). Nacionalistické tendence této strany a její předsedkyně jsou evidentní již z jejího 

manifestu. Ten v sobě obsahuje kupříkladu vyjádření k otázkám migrace, volajíc po jejím 

radikálním snížení, zastavení volného pohybu uvnitř Schengenského prostoru, či 

upřednostňování francouzských občanů v otázkách ubytování a zaměstnávání. Dále má být 

kladen důraz na rozvoj a šíření francouzské kultury v otázkách jazyka i napříč celým světem. 

Negativně se staví i proti Evropské unii vyžadujíc plnou kontrolu nad svou zemí, opuštění 

eurozóny a vyzdvihování národních práv nad Evropskou legislativu (France24, ©2014).  

Mezi další výraznější nacionalisticky orientované strany můžeme zařadit kupříkladu 

německou stranu Alternative für Deutschland s 12,6 % ve volbách 2017, čímž získala třetí 

místo (Clarke, 2017). Sousední země, Polsko, má dokonce svou nacionalisticky pravicovou 

stranu Prawo i Sprawiedliwość ve vedoucí pozici14 od voleb 2015, kdy oslovila 37,6 % voličů 

svou anti-imigrantskou, euroskeptickou a sociálně konzervativní politikou (Smith, 2015). 

Další státy současné Evropy se silnými nacionalistickými stranami jsou například Maďarsko 

se stranou Jobbik, Rakousko a Freiheitliche Parteï Österreichs, Dánsko a Dansk Folkeparti, 

Finsko se stranou Perussuomalaiset, Švýcarsko a Schweizerische Volkspartei anebo Italsko 

a Lega Nord (BBC, ©2018c). 

Je tedy evidentní, že současný nacionalismus nelze ignorovat a je třeba jej vnímat jako 

politický trend s vysokým potenciálem pro formování politiky jednotlivých států, ale i 

v mezinárodním měřítku. 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Tato skutečnost je zajímavá především kvůli tomu, že právě Polsku se z národního hlediska věnoval Jean 

Jacques Rousseau nejdůkladněji, jak si ukážeme později. Smysl pro národní cítění Poláků velmi vyzdvihoval. 
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2. Myšlení Jeana-Jacquese Rousseaua  

Došli jsme tedy k závěru, že současný nacionalismus je opravdu v novodobé politice 

velice významný, a tudíž je relevantní věnovat se samotným kořenům této ideologie ve 

snaze pochopit, zdali se jim současná forma podobá, či zdali je pouze její deviací. Tyto 

kořeny nacházíme právě u Jeana Jacquese Rousseaua, jehož chápání národa a lásce k vlasti 

se budeme v této kapitole věnovat. Nežli však započneme hlubší analýzu jeho děl, je nutné 

určit, které z nich jsou ve zkoumání této problematiky nejvýznamnější a nejrelevantnější. 

Rousseau byl výjimečný člověk15 a publikoval mnoho děl s velkým množstvím různých 

zaměření, mezi něž patří díla politicko-sociální, díla o vzdělání, hudbě, jazyku, botanice a 

další (Dent, 2005, s. 21). 

Rousseau napsal dokonce i román ve formě dopisů Julie, ou la Nouvelle Héloïse, který 

vyšel na začátku roku 1761 a vyvolal v Evropě senzaci, díky které ve Francii vyšlo přes 70 

edicí a 30 v anglickém překladu před koncem století (Dent, 2005, s. 31-32). Pro účely této 

práce jsou nejvýznamnější Rousseauova díla sociálně-politického zaměření a v menší míře 

jeho díla o vzdělání a různé dopisy. 

 

2.1. Nejdůležitější díla  

Jaké z děl těchto podskupin však vymezit jakožto nejpodstatnější pro otázku politiky a 

především nacionalismu? Jak píše Roger D. Masters ve své knize The Political Philosophy of 

Rousseau, odpověď na tuto otázku nám částečně pomáhá nalézt sám autor (Masters, 2000, 

s. x), když ve svých Rozpravách zmiňuje knihy esenciální pro pochopení jeho filosofie. Jedná 

se o knihu Émile a následně první dvě rozpravy, tedy Rozpravu o vědách a umění a Rozpravu 

o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (Rousseau et. al., 1990, s. 211-212). Émile nám 

napomáhá pochopit postoj autora ke vzdělávání a zároveň nabízí poměrně detailní vhled 

do problémů, které vnímá Rousseau v soudobé společnosti. První rozprava rozvádí 

myšlenku kritiky společnosti a varuje před korupcí způsobenou vědami, uměním, divadlem 

                                                      
15 Ostatně hovoří o tom sám autor již ve Vyznáních, když o sobě tvrdí, že je jiný než kdokoliv jiný. Ať je to v 

dobrém, či špatném smyslu zhodnotí již sám čtenář (Rousseau et. al., 1995, s. 5) 
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či akademiemi – dá se v podstatě říci, že varuje před problémy způsobenými civilizací 

samotnou. Druhá rozprava naopak popisuje autorův náhled na (hypotetický) přirozený 

stav16 a přirozenou podstatu člověka, tedy divocha, na čemž následně autor staví argument 

o tom, že člověk je ze své podstaty dobrý. Samozřejmě je třeba vzít v potaz i autorovo asi 

nejznámější dílo, tedy spis O společenské smlouvě, avšak toto pořadí je rozhodující, neboť 

se dílo opírá o jisté základy Rousseauovy filosofie, které osvětluje v předchozích pracích 

(Masters, 2000, s. xi-xii). Zdroje ve formě mnoha dopisů, které autor sepsal, dále působí 

spíše jako doplněk Rousseauových tezí ve snaze správně osvětlit užívané termíny, či k 

správnému pochopení kontextu děl. 

Co se samotného nacionalismu týče, nejdůležitější díla této kategorie byla vyzdvižena 

již v úvodu. Jedná se především o Úvahy o polské vládě a její reformě a Ústavní projekt pro 

Korsiku. Napříč dalšími zmíněnými díly sice můžeme najít mnoho dalších připomínek, ať už 

přímých, či nepřímých, které nám mohou napovědět o Rousseauově pojetí nacionalismu, 

zdaleka ale ne s takovou intenzitou, jako v těchto případech. Tato díla rovněž nabízejí vhled 

do aplikace doposud teoretických reflexí, čímž získáváme velmi cenný materiál pro 

komparaci se současnými nacionalistickými tendencemi. Těmto dílům bude tak dávána v 

této výzkumné práci přednost. 

 

2.2. Rousseauova terminologie  

Kromě specifikace děl nutných pro analýzu myšlení Rousseaua je také nutné definovat 

některé z jím užívaných pojmů, které vyzdvihuje ve svých dílech a které budou několikrát 

zmíněny i v této práci. Důvodem této nutnosti je autorovo specifické chápání některých 

pojmů. Sám autor si stěžuje na jistou omezenost jazyka, díky němuž následně není schopen 

dostatečně vymezit své hlavní ideje bez toho, aby se zdály být na první pohled vzájemně 

spornými, avšak trvá na tom, že jeho myšlenky nikdy protichůdné nebyly (Rousseau a 

Foxley, 1974, s. 76). Vysvětleme si tudíž některé z jeho klíčových, opakujících se pojmů.  

                                                      
16 Na počátku druhé rozpravy Rousseau zmiňuje, že jeho myšlenky o přirozeném stavu nelze žádným 

způsobem dokázat a že se jedná o pouhou hypotézu, kterou nelze opřít o jakákoliv historická fakta (Rousseau, 

Dunn a May, 2002, s. 88) 
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První pojem, který vyzdvihneme je Společenská smlouva. Tento pojem není ryze 

Rousseauovský. Jeho historie začíná v 17. století, kdy vzniká jakožto termín pro 

ospravedlnění politické autority. Ze své podstaty je tento termín velmi flexibilní, a proto se 

vyskytuje v různých formách v politickém myšlení filosofů od Thomase Hobbese po Johna 

Rawlse (Boucher a Kelly, 1994, s. 1). Mluvíme-li tedy o Rousseauově společenské smlouvě, 

její důvod vzniku a výsledná aplikace bude radikálně odlišná oproti kupříkladu Hobbesově 

smlouvě, kvůli čemuž je nutné ji definovat. 

Co je důležité si uvědomit je, že společenská smlouva je forma nepsané dohody ve 

větším lidském uskupení, která vzniká pro garanci jistých výhod oproti předchozímu stavu. 

Těmito výhodami bývají nejčastěji zákonné úpravy a jejich vymahatelnost. Teoretikové 

společenské smlouvy v podstatě hovoří o tom, že institut suveréna vzniká na základě 

konsensu rovných lidí, kteří jej společně určí (Boucher a Kelly, 1994, s. 37-38). Právě 

charakter těchto sobě si rovných lidí je určujícím faktorem pro vymezení formy společenské 

smlouvy. Hobbes kupříkladu pracuje s tím, že lidskou přirozeností vzniká mezi lidmi 

neustávající válečný stav17, a proto je nutno uspořádání, které tuto jejich tendenci krotí. 

Volí pro tuto práci jednoho suveréna18, který má téměř neomezenou moc a je tak schopen 

udržet svůj lid na uzdě a zaručit jim bezpečí, a to jak proti vnitřním, tak vnějším nepřátelům 

(Boucher a Kelly, 1994, s. 41-42). Rousseau se s Hobbesem rozchází hned v několika bodech. 

Člověk je v přirozeném stavu dle Rousseaua dobrý a veškeré zlo vzniká až díky širšímu 

sociálnímu sdružování nad úroveň menších samostatných rodin. Jediným legitimním 

suverénem ve filosofii Jeana-Jacquese Rousseaua je lid. Ten následně ustanovuje, 

exekutivní těleso, které vykonává jeho vůli dle potřeb lidu. Vidíme tak, že ačkoliv zde 

neexistuje nějaký rovnocenný vztah těchto dvou mocí, je dle Rousseaua, na rozdíl od 

Hobbese, dělba moci nutná. Z toho vychází další rozdílný bod a Rousseauovo specifikum, 

tedy pojem suveréna. 

                                                      
17 Existují samozřejmě výjimky z tohoto pravidla, avšak i ty v tomto stavu trpí, neboť jsou oběťmi těch méně 

vyspělých, kteří iniciují válečný stav. 

18 Jeden suverén však neznamená jednotlivec. Může se jednat kupříkladu o nějakou skupinu vládců, avšak 

klíčové je, že moc je jen v jejich rukou. 
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Suverén není v chápání Jeana Jacquese Rousseaua exekutivní těleso s téměř absolutní 

mocí nad lidem. Suverén je pro něj celý lid, tedy všichni, kdo se účastní tvorby a později 

fungování společenské smlouvy19. Těleso pověřené mocí výkonnou, tedy vláda, nabývá 

svého postavení jen z vůle tohoto suveréna, kterému má sloužit. To znamená, že suverénovi 

slouží dle zákonů, které lid vytvoří. Tato moc může být pověřenému knížeti, tedy 

úředníkovi, vládci, či královi, kdykoliv suverénem odejmuta, či omezena uzná-li, že je to 

třeba (Rousseau a Šálená, 2002, s. 67-68). Rousseau si však dobře uvědomuje, že vůle všech 

soukromníků nejsou zcela kompatibilní, ba naopak, často jsou si protichůdné a co je 

výhodné pro jednoho, může být nevýhodné pro druhého. Z tohoto důvodu je nutné 

vytvoření jisté kolektivně uznané vůle, která by byla těmto partikulárním vůlím nadřazena.  

Tuto vůli, a potažmo další Rousseauův specifický pojem, představuje volonté générale, 

tedy v češtině obecná vůle. Obecná vůle představuje domluvu jednotlivých občanů 

navzdory rozličným zájmům, na jejímž základě jako jediném je možné řídit společnost. 

Obecná vůle vyjadřuje soubor obecných pravidel, které jsou nadřazeny jakýmkoliv dalším 

pravidlům. Pokud jednotlivci nejsou schopni obecnou vůli nadřadit svým individuálním 

zájmům, společnost nemůže být trvalá (Rousseau a Šálená, 2002, s. 34-35). 

Obecná vůle, krom shody soukromníků o její nadřazenosti nad individuálními zájmy, 

musí splňovat i další kritéria, mezi kterými je nejdůležitějším směřování k obecnému blahu. 

Soukromník naslouchá obecné vůli v momentě, kdy je přesvědčen o tom, že je v jeho zájmu 

činit tak. Volonté générale, pokud opravdu reprezentuje vůli všech, je správná vždy, protože 

směřuje k obecnému užitku. Co je ale opravdu užitečné tělesu je často těžko rozeznatelné 

– člověk ne vždy dokáže správně určit, co je k užitku všem, včetně jeho samotného, a co je 

pouhý projev jeho partikulární vůle na úkor ostatních členů společnosti. Je rovněž možné, 

že dojde ke špatnému rozeznání toho, co je dobré pro společnost, přestože pomíjíme naše 

individuální zájmy. Proto je naprosto esenciální správné vyjádření obecné vůle (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 37-39). Zde však nacházíme další problém a to, jak tohoto správného 

vyjádření docílit? 

                                                      
19 „Suverén je nedělitelný, nezcizitelný a spočívá ze své podstaty ve všech členech tělesa.“ (Rousseau et. al., 

2001, s. 232) 



 
13 

 

Pro tyto účely existuje takzvaný zákonodárce. Zákonodárce je neobyčejný člověk ve 

státě, který zdokonaluje lidskou přirozenost a vytváří mravní existenci. Ve své podstatě 

tento člověk vytváří národ tím, že přesvědčí občany, aby vyměnili život přirozený za 

občanskou koexistenci a zároveň formuluje zákony, a především charakter občanů skrze 

etablování různých institucí tak, aby jejich společenský život byl výhodnější než ve stavu 

přirozeném. Tyto zákony a instituce jsou poté platné a silné napříč celými generacemi. 

Právě zákonodárce dopomáhá občanům ke správné formulaci obecné vůle a základních 

mantinelů jejich budoucí společnosti (Rousseau a Šálená, 2002, s. 49-53). Mezi tyto 

neobyčejné zákonodárce patří dle Rousseaua kupříkladu Lykúrgos, který stál za zrozením 

silné, vojensky orientované a disciplinované Sparty, dále Mojžíš, jenž hebrejskému lidu 

přinesl zákony, náboženské praktiky a rituály, které uchránily lid před asimilací a Numa, 

kterého považuje Rousseau za pravého zakladatele Říma (Rousseau, Bush a Kelly 2005, s. 

172). Pouhá formulace je však nedostačující a znění volonté générale musí získat legitimitu 

skrze souhlas suveréna. 

Odsouhlasení znění obecné vůle nemusí být postaveno na jednomyslnosti. Je však 

třeba, aby bylo odhlasováno, a to bez jakéhokoliv formálního vyloučení (Rousseau a Šálená, 

2002, s. 35). Rousseauův popis hlasovacích kritérií poté leccos napovídá o tom, jak veliká 

by měla být shoda mezi tvůrci této obecné vůle. V kapitole Společenské smlouvy „O 

hlasování“ hovoří o dvou charakteristikách potenciálního zákona, které mají být brány v 

potaz při jeho tvorbě. Zaprvé se jedná o to, jak důležitý je takový zákon. Je-li opravdu 

závažný, má se mínění blížit co nejvíce jednomyslnosti. Zadruhé hovoří Rousseau o tom, jak 

rychle musí být takový zákon přijat. Čím rychleji je nutné učinit rozhodnutí, tím menší rozdíl 

může být ve výsledku počet hlasů (Rousseau a Šálená, 2002, s. 119-122). Jelikož je obecná 

vůle v podstatě základem funkční společnosti, není pochyb o tom, že se jedná o důležité 

rozhodnutí a zároveň rozhodnutí, na které nelze spěchat vezmeme-li v potaz množství 

partikulárních vůlí, které je nutné zahrnout do vůle obecné. Ačkoliv tedy není 

jednomyslnost esenciální, mělo by se jí hlasování o obecné vůli silně přibližovat. Pokud 

dojde ke shodě drtivé většiny navzdory velkému množství různých soukromých zájmů, 

můžeme hovořit o obecné vůli směřující k veřejnému blahu. Z tohoto hlasování může vzejít 

menšinová deviace, jenž užívá výhod, které toto nové uspořádání nabízí, avšak odmítá plnit 
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povinnosti občana tohoto politického tělesa. Člen této menšiny je špatným občanem a 

ohrožuje funkčnost celé společnosti, když z ní pouze čerpá namísto toho, aby ji pomáhal 

budovat. Tak má být ten, kdo se odmítá podřídit obecné vůli, donucen společností k tomu 

tak učinit (Affeldt, 1999, s. 301-303). S tím poté souvisí ona známá Rousseauova věta, že 

člověk musí být donucen k tomu být svobodný (Rousseau a Šálená, 2002, s. 28-29). 

Poslední, avšak velmi významná charakteristika obecné vůle je, že by neměla mít trvalou 

formu. Zájmy a potřeby lidí se ve společnosti mění v závislosti na myriádách různých 

faktorů, není tak rozumné, aby obecná vůle byla stálá, neboť by nebyla schopna pojmout 

tyto změny, a tak plnit svou úlohu vedení společnosti k obecnému blahu (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 34-35). 

Mezi další termíny hodné definice, především kvůli tématu této bakalářské práce, 

můžeme dále zařadit patrie neboli vlast. Jak si ukážeme v příštích kapitolách, pojem vlasti 

je pro Rousseaua naprosto esenciální pro správně fungující politické těleso. Patrie však není 

něco, co je vymezeno pouze jazykem, či hranicemi určitého teritoria. Vztah k vlasti musí být 

vysoce pocitový, něco, co je třeba v lidech šlechtit různými praktikami a institucionálními 

úpravami. Amour de la patrie neboli láska k vlasti nám umožňuje vcítit se do situace svých 

spoluobčanů a vytvořit pouta téměř tak silná, jako jsou pouta rodinná. Takto silná pouta 

jsou nutná, chceme-li silný a prosperující stát řízený obecnou vůlí, nikoliv partikulárními 

zájmy jednotlivců (Engel, 2005, s. 520-522). 

Samozřejmě existuje ještě mnoho pojmů, kterým Jean-Jacquese Rousseau přikládá 

rozdílný význam oproti všeobecnému chápání. I výše zmíněné termíny nejsou vždy do 

detailu popsané, avšak to není účelem této práce. Tento náhled nám pouze umožňuje 

pochopit esenciální, především normativní terminologii hojně využívanou v budoucích 

kapitolách. 
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3. Nacionalismus v myšlení Jeana-Jacquese Rousseaua  

Po vymezení konkrétních děl esenciálních z hlediska chápání Rousseauova politického 

myšlení a vysvětlení nejdůležitějších pojmů vyskytujících se napříč jeho díly, můžeme 

započít analýzu Rousseauova chápání národa a patrie. Tato analýza bude rozdělena na dvě 

části. První, teoretická část, bude popisovat autorovy reflexe na toto téma bez zaměření na 

konkrétní státní těleso. Bude se tak krátce věnovat základním prerekvizitám pro vznik 

správně fungující společnosti, ve které následně hraje nacionalismus, nebo láska k vlasti 

obrovskou roli. Rousseau je však přesvědčen, že neexistuje žádný „recept“ či dogmatický 

soubor zákonů aplikovatelný na každou společnost. Existuje mnoho různých faktorů, které 

mohou ovlivnit danou oblast a s ní i její obyvatele. Různé mravy, podnebí, poměr bohatých 

a chudých, to vše je jen zlomek myriády různých okolností, které formují národ, kvůli nimž 

poté lidé nemohou snést stejnou formu vlády, či stejné zákony (Rousseau a Šálená, 2002, 

s. 56-58). Jeho teoretické reflexe nám tak neumožňují představit si, jak by konkrétně autor 

své návrhy aplikoval. Druhá část se proto bude věnovat právě praktické rovině a zkoumat 

jeho konkrétní, vlastenecky orientované návrhy na změny v jednotlivých státech, tedy 

v Polsku a Korsice. 

 

3.1. Teorie 

 

3.1.1. Předpoklady vzniku nacionalismu  

Aby amour de la patrie neboli láska k vlasti, mohla nejen v politickém tělese vzniknout 

a dlouhodobě existovat, ale i účinně splňovat svou roli ve správném fungování státu, musí 

být splněny jisté předpoklady.  

Z předešlých poznámek již lze některé z nich rozpoznat. Zprvu, aby vláda mohla být 

legitimní, musí být opřena o suveréna, tedy lid. Nenechme se však mýlit, že by to snad 

znamenalo, že jediná forma správné vlády je demokracie. Rousseau rozeznává tři kategorie 

exekutivních těles, které lze rozpoznat dle počtu lidí, jimž je do rukou vláda svěřena. 

Vládne-li celý národ až polovina, jedná se o demokracii, vládne-li polovina až co nejmenší 
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počet, mluvíme o aristokracii a je-li vláda svěřena do rukou minimálního počtu lidí20, jde o 

monarchii (Rousseau a Šálená, 2002, s. 75-76).  

Různé druhy vlád jsou vhodné nejen pro různé společnosti vzhledem k různému 

podnebí a dalším okolnostem, ale i pro jednu společnost napříč časem (Rousseau a Šálená, 

2002, s. 76). Exekutiva se tedy může měnit dle toho, jak uzná lid za vhodné dle daných 

okolností. Například monarchie má tu výhodu, že je nejvíce efektivní z forem vlád, neboť 

podléhá nejméně omezením a existuje nejmenší počet konfliktních zájmů v celém 

exekutivním tělese. Z tohoto důvodu je tato vláda nejlepší pro vládu nad velkým množstvím 

lidí. Dokáže totiž regulovat vysoké množství vzájemně protichůdných zájmů (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 82-83). Její problém však tkví v tom, že se v ní vždy povznesou lidé intrikující 

a svárliví a vůbec největší její problém je volební období, kdy po smrti monarchy vzniká 

období bouřlivých přestávek charakterizovaných bojem o moc, úplatností a podobnými 

problémy. V reakci na tento problém vznikla dědičná monarchie, ve které již není vybírán 

vládnoucí člověk dle toho, jak je uzpůsobený vládě, ale dle toho, jak se narodí21. O 

demokracii se dále vyjadřuje, že je to vláda příliš dokonalá pro lidi, a pro svou obrovskou 

náchylnost k občanským válkám a zmatkům vyžaduje velkou míru bdělosti a odvahy pro 

možnost udržení. Aby tato vláda byla funkční, musí společnost snažící se o její aplikaci 

splňovat několik kritérií – malý stát, kde se všichni mezi sebou znají, prostotu mravů, díky 

níž nebude na shromážděních nutné řešit příliš mnoho složitých záležitostí, malý, nebo 

žádný přepych, který kazí bohaté i chudé a s tím spojený malý rozdíl ve statcích občanů 

(Rousseau a Šálená, 2002, s. 77-79). O aristokracii hovoří jako o vládě s největším 

potenciálem být nejlepším a nejpřirozenějším řádem. Musí se však jednat o aristokracii 

volenou, kde občané volí na základě vědomostí, poctivosti a zkušeností kandidátů a kde tito 

moudří kandidáti vládnou k prospěchu lidu. Dědičná aristokracie je ale dle Rousseaua 

                                                      
20 Rousseau nehovoří o tom, že by moc byla v rukách jen jednoho člověka, protože kupříkladu Sparta měla 

dle zákona vždy dva krále a Řím měl v určitou dobu až 8 císařů bez toho, aby říše byla rozdělena (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 69). 

21 Rousseauovo opovržení dědičnou monarchií je zcela zjevné z jeho popisu v kapitole O Monarchii ve 

Společenské smlouvě, kde píše, že „se dala přednost zdánlivému klidu před moudrou správou a že se raději 

riskovalo míti za vládnoucí děti, zrůdy, blbce, než aby se musilo hádati se o volbě dobrých králů“ (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 84-86) 
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„nejhorší ze všech vlád“ (Rousseau a Šálená, 2002, s. 80-81) pro podobné důvody, jako 

které byly zmíněny v otázce dědičné monarchie22. Exekutiva může tudíž mít několik podob, 

dokud je zákonodárná moc v rukách suveréna. Ačkoliv zde však existuje vysoká míra 

poddanosti exekutivy suverénovi, neznamená to však, že by byla snad moc výkonná 

zbytečná. Autor popisuje vztah exekutivy a legislativy jako vztah mozku a srdce. Mozek 

může ochrnout a organismus bude stále živ, dokud funguje jeho srdce, bude to však 

organismus slabomyslný (Rousseau a Šálená, 2002, s. 102). Monarchie, aristokracie i 

demokracie jsou tak všechny legitimními vládami za předpokladu, že je stát řízen 

legitimními zákony, to znamená zákony, které vznikly z vůle suveréna. Zákony však musí 

zároveň být obecné, tedy nesmí dát žádné výhody, privilegia, či moc do rukou konkrétních, 

jmenovaných občanů. Stát řízený takovými zákony je nazýván republikou a každá jeho vláda 

je tím zákonná (Rousseau a Šálená, 2002, s. 47-48). Republikánské politické zřízení je 

prvním důležitým kritériem pro existenci dobře zřízené obce a možnost efektivního 

pěstování lásky k vlasti, neboť kde nevládnou legitimně ustanovené zákony kompatibilní 

s obecnou vůli, tam se občan nestará o záležitosti státu z přesvědčení, že nejsou v jeho 

prospěch a takový stát je tím pádem ztracen (Rousseau a Šálená, 2002, s. 106-107).  

Dalším důležitým předpokladem pro dobře zřízenou obec je správná velikost a počet 

obyvatel. Vlastnictví většího území, než je potřeba je dle Rousseaua trestná usurpace, 

neboť plody země jsou přírodou dány lidem společně (Rousseau a Šálená, 2002, s. 31-32). 

Zároveň, aby bylo zákonodárství efektivní, musí být lid schopen pravidelného 

shromažďování, nebo alespoň nějaké formy delegace23, což je podmíněné menším počtem 

obyvatel. Blahodárný efekt malého legislativního tělesa se objevuje už při samotném 

formování zákonů. S větším množstvím občanů se totiž rozšiřuje množství partikulárních 

zájmů, které mohou být potenciálně v rozporu s obecným blahem (Rousseau a Šálená, 

                                                      
22 Rousseau zmiňuje ještě takzvanou aristokracii přirozenou, kterou šlo kupříkladu pozorovat u někdejších 

divochů Severní Ameriky a která byla prvou formou spravování společností. Ta však není toliko pro moderní 

společnosti relevantní. 

23 Opravdu se jedná o delegaci, nikoliv zastupitelství. Rozdíl tkví v tom, že delegace přesně předává vůli 

daného shromáždění pro lepší orientaci, kdežto zastupitelství, ač volené, nikdy zcela nezachytí vůli lidu. Tato 

informace bude rozvedena v budoucích kapitolách 
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2002, s. 56-57). Rousseau tento jev vysvětluje na vztahu poddaného a suveréna, kdy obojím 

je lid, avšak ve zcela jiném poměru. Suverén, tvořen kupříkladu 10000 lidmi ve státě, tvoří 

obecnou vůli. Občan podílející se na její tvorbě má v podstatě jen jednu deseti-tisícinu z 

celkových hlasů ovlivňujících konečnou formu obecné vůle, ale musí jí být podřízen na sto 

procent. S větším množstvím lidí uvnitř politického tělesa pak klesá význam jednotlivce při 

tvorbě zákonů, ale jeho poddanost musí zůstávat stále na stejné úrovni.  

Čím větší je tento rozdíl mezi poddaností a schopností tvorby legislativy, tím větší je 

odklon od politické rovnosti směrem k nesvobodě (Rousseau a Šálená, 2002, s. 68-70). Čím 

větší je poté nepoměr poddanosti a možnosti ovlivnit věci veřejné, tím menší je motivace 

občana podílet se na legislativě, což výrazně ohrožuje správné fungování obce. Menší státní 

těleso také umožňuje větší pocit sounáležitosti, který je tak kritický pro národní cítění a 

který produkuje respekt k nadřízeným, vlasti i spoluobčanům. V Úvahách o polské vládě a 

její reformě Rousseau říká, že malé státy prosperují, neboť se občané znají, a i vládci jsou 

schopni přímo vidět zlo, či dobro, které sami působí a jak efektivní jsou jejich nařízení 

(Rousseau, Bush a Kelly, 2005). Z těchto důvodů považuje Rousseau malý stát za povětšinou 

silnější než stát veliký. Na druhou stranu zde však existují vnější činitelé, tedy ostatní státy, 

které konstantně ohrožují existenci svých sousedů. Není tak možné, aby byl stát až příliš 

malý, jinak by nebyl schopen tváří v tvář svým nepřátelům uhájit svou existenci (Rousseau 

a Šálená, 2002, s. 56-58). Jak tedy zjistit, co přesně je ideální velikost státu? Je třeba 

pracovat s dvěma proměnnými, tedy s počtem obyvatel a s celkovým rozsahem území, kdy 

území musí stačit k obživě obyvatel. Je-li více území, než je potřeba, je nákladné jej chránit 

a vzniká nadbytečný výnos lákající k uchvácení nepřítelem. Nedostatek území znamená 

závislost na sousedech a ať je to závislost obchodní, či válečná, stát závislý má jen krátkou 

a nejistou existenci. Nalezení ideálního vztahu mezi těmito měřítky je poté podmíněno 

mnoha proměnnými, tedy plodností půdy, druhem produkce, podnebím, povahou lidí a 

s tím spojeným jejich apetitem v závislosti na oblasti a zvycích24, terénem, potřebou 

náhradních forem obživy jako rybolov a podobnými (Rousseau a Šálená, 2002, s. 59-60). 

Ideální velikost státu se tak liší napříč všemi státy. Jediné konkrétní příklady, které nám 

                                                      
24 Teplé kraje mají menší spotřebu jídla, jak lze vyčíst z Rousseauova tvrzení, že „Španěl by žil týden z obědu 

Němce“ (Rousseau a Šálená, 2002, s. 94) 
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autor nabízí jsou Polsko a Korsika. V případě Polska tvrdí, že je zapotřebí zmenšit jak počet 

obyvatel, tak území státu pro jeho lepší fungování a vyjadřuje překvapení nad tím, že tak 

obrovský stát je v jeho době pouze ve stavu anarchie, nikoliv despotismu (Rousseau, Bush 

a Kelly, 2005, s. 183-184). Proti území Korsiky nemá Rousseau výhrady, především kvůli 

tomu, že se jedná o menší ostrov, jehož hranice jsou tak vymezeny již přirozeně. Co však 

považuje za zásadní je navýšení počtu obyvatel a jeho rovnoměrné rozprostření napříč 

ostrovem, které je základem pro jakékoliv další změny státu (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, 

s. 125). 

Za důležitý předpoklad existence republiky a tím pádem i prostředí vhodného 

k pěstování amour de la patrie patří rovněž absence přílišných majetkových rozdílů mezi 

členy společnosti. Otázce luxusu věnuje Rousseau napříč svými sociálně-politickými díly 

velkou pozornost, ať už v Emilovi, kde říká, že bychom si měli vážit více železa než zlata a 

skla více než diamantů a respektovat obuvníka více než jakéhokoliv šperkaře v Evropě 

(Rousseau a Foxley, 1974, s. 159), nebo ve Společenské smlouvě, když hovoří o tom, že 

Platón nedal Arkáďanům zákony, protože kvůli jejich bohatosti by nebyli schopni snést 

rovnost25 (Rousseau a Šálená, 2002, s. 54). Jak již bylo zmíněno, přepych je dle Rousseaua 

zkázou jak pro bohaté, tak chudé a je vysoce nekompatibilní jak s efektivním 

zákonodárstvím, tak s láskou k vlasti. Přílišné zaobírání se penězi totiž zhoršuje charakter a 

zaplňuje mysl člověka nikoliv otázkami veřejnými a skutečnou amour de la patrie, ale pouze 

soukromými zájmy bez ohledu na ostatní členy své společnosti. Člověk slouží poté penězi, 

tedy skrze povolání zastupitelů a placení žoldu vojákům namísto boje za svou vlast. Jakmile 

tato situace nastane, stát je dle Rousseaua ztracen. Čím lépe je ustanovený stát, tím spíše 

lidé dávají přednost veřejným záležitostem nad soukromými (Rousseau a Šálená, 2002, s. 

105-106).  

Měli-li bychom tedy vyjmenovat určité prerekvizity pro efektivní pěstování lásky k vlasti 

v lidech, jedná se o republikánské zřízení, to znamená společnost řízenou suverénem, který 

je exklusivním tvůrcem zákonů, dále o správnou velikost státu či společnosti, která nesmí 

                                                      
25 Samozřejmě existuje mnoho dalších příkladů, především pak z děl o Polsku a Korsice. Ty budou však 

zmíněny až v podkapitole těmto dílům věnované. 



 
20 

 

být ani moc malá na to, aby se stát ubránil, ani moc veliká, aby občan neměl jakýkoliv 

respekt ke svým autoritám a spoluobčanům, a konečně o absenci většího majetkového, ale 

i mocenského rozdílu mezi členy společnosti. Samozřejmě nic z toho není dogmaticky nutné 

pro vypěstování lásky k vlasti, snad krom absence přílišného luxusu, který s sebou nese 

větší nerovnost mezi členy. Kupříkladu Mojžíš, mocný zákonodárce, kterého Rousseau 

často zmiňuje, byl schopen ustanovit národ bez republikánského zřízení uvnitř jiných 

státních zřízeních. I Polsko bylo schopné udržet na svou územní velikost vcelku silnou 

národní hrdost. Toto jsou však jisté předpoklady, které umožňují nejefektivnější pěstování 

amour de la patrie a její dovedení do státu užitečné formy. 

 

3.1.2. Amour de la patrie  

Pro pochopení teoretického základu Rousseauova nacionalismu je nutné nejprve 

pochopit jeho chápání člověka, které lze nejlépe analyzovat skrze Druhou Rozpravu, tedy v 

Rozpravě o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (Engel, 2005, s. 518). Před vstupem 

do společnosti byl život člověka, nebo přesněji divocha, mnohem jednodušší. Divoch byl 

definován dvěma primárními instinkty, tedy takzvanou láskou k sobě samému a soucitem 

(Rousseau, Dunn a May, 2002, s. 84). 

Věnujme se v prvé řadě právě pojmu láska k sobě samému. Té totiž přisuzuje v originále 

Rousseau dva různé pojmy, tedy amour-propre a amour-de-soi. Amour-de-soi je láska 

k sobě původní, instinktivní, animální, jistá přirozená láska k vlastnímu životu, která se 

projevuje neustálým uspokojováním svých primitivních potřeb, vyhledávání pohodlí a 

bezpečnosti. Amour-propre by se dalo označit za lásku k sobě ze společenského hlediska, 

jistou deviaci původní lásky k sobě, která se vyvíjí v člověku, jakmile si počne uvědomovat 

své nejbližší okolí a svou podobnost s lidským druhem. Je spojeno s potřebou být viděn a 

slyšen svými bližními a dává nám potřebu vyhledávat přátelství a lásku. Díky amour-propre 

počínáme dávat sami sobě jistou hodnotu a vnímáme hodnotu i v lidech kolem nás (Ty, 

2014, s. 327-328). Rousseau sám explicitně vyjadřuje nutnost tyto dva principy odlišovat, 

neboť se jedná o diametrálně odlišné vášně s rozdílným původem a výslednými produkty, 

kdy amour-de-soi neboli láska k sobě přirozená, spolu s instinktem soucitu, směřuje 
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k utváření lidskosti a ctností. amour-propre, jistá forma sobectví, je však společenský 

konstrukt s negativními dopady, tedy k přemrštěnému hodnocení sebe sama ve snaze 

povýšit se nad ostatní bytosti a následné produkci hříšného jednání lidí (Rousseau, Dunn a 

May, 2002, s. 146). Je tedy evidentní, že mluvíme-li o původním člověku, divochovi, 

hovoříme o amour-de-soi. 

Druhým definujícím instinktem tohoto divocha je soucit. Rousseau tvrdí, že lidé v sobě 

uchovávají jistou přirozenou nechuť vůči pohledu na trpící bytost26. Nejen že bez soucitu by 

člověk byl nestvůrnou bytostí, zároveň se z tohoto instinktu vynořují veškeré důležité 

společenské ctnosti jako štědrost, shovívavost a lidskost. Dokonce tvrdí, že i samotná 

schopnost přátelství vychází právě z konstantního soucitu (Rousseau, Dunn a May, 2002, s. 

107). Vztahem těchto dvou instinktů, který si můžeme představit jako dominanci přirozené 

lásky k sobě samému, která je regulovaná soucitem, a tedy nevůlí vidět okolní bytosti trpět, 

následně vznikají přirozená práva, které později rozum definuje (Rousseau, Dunn a May, 

2002, s. 84).  

Tento exkurz do Rousseauova chápání počátků lidské společnosti a lidské přirozenosti 

je nutný pro pochopení toho, kde se vlastně bere ona amour de la patrie a proč je tak 

důležitá. Není třeba procházet celým procesem toho, jak se jedinec počíná sbližovat 

s ostatními členy svého druhu. Co je pro naší tezi důležité je, že ve společenství, jímž se 

člověk nevyhnutelně stane členem, se počíná projevovat ono sobectví, tedy amour-propre 

potlačující význam někdejší amour-de-soi. V prvních zárodcích společnosti, tedy v rodinách, 

však tento sentiment nemá tak ničivý dopad. Tyto první společnosti Rousseau popisuje jako 

rodinné jednotky, které ještě neoplývaly osobním vlastnictvím. Šlo o skupiny manželů, 

rodičů, dětí, všech žijících v jedné domácnosti pod patriarchálním uspořádáním spojeným 

poutem vzájemné náklonnosti (Rousseau, Dunn a May, 2002, s. 6). Jednalo se o období 

                                                      
26 Pojem bytost je zde užit zcela záměrně, neboť Rousseau se nevyjadřuje pouze o našem vrozeném 

soucitu vůči druhovému soukmenovci, ale vůči jakémukoliv druhu schopnému cítit. Trpění totiž není otázka 

rozumová, ale právě pocitová a z toho důvodu i zvěř participuje v otázce přirozených práv a je právoplatně 

jeho recipientem. Nehovoří zde sice o žádné prohibici zabíjení zvěře pro užitek, ale mluví zde o nutnosti formy 

respektu vůči zvěři, a tudíž vyvarování se tomu, abychom zvířata jakýmkoliv zbytečným způsobem zraňovali 

(Rousseau, Dunn a May, 2002, s. 84-85).   
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téměř bez revolucí, ve kterém byli lidé spokojeni s málem a nepotřebovali nic krom toho, 

co jim bylo opravdu užitečné, díky čemuž byli zdraví, upřímní, svobodní a šťastní. Bylo to 

období, které Rousseau označil za nejšťastnější a nejodolnější epochu, kterou kdy lidstvo 

zažilo (Rousseau, Dunn a May, 2002, s. 119-120). Sdílení společného prostoru v tak úzkém 

měřítku dalo za vznik těm „nejsladším citům, se kterými se kdy lidský druh seznámil, tedy 

s manželskou a rodičovskou láskou“. Tyto city působí následně jako nástroj k regulaci 

škodlivého charakteru amour-propre a nabízí nám příklad toho, jak je možné koexistovat 

s dalšími představiteli svého druhu bez toho, aby nás kazila, ale naopak nám určitým 

způsobem napomáhala. 

Rousseau tedy hovoří o rodině jakožto o modelové společnosti, k níž bychom měli 

aspirovat ve snaze výrazně redukovat korupční tendence moderního světa. Je však zcela 

evidentní, že toto pouto ve své ryzí podobě však nelze aplikovat na tak velké těleso, jako je 

stát a návrat k tomuto stavu není možný hned z několika důvodů27. Pro to, aby společnost 

prosperovala, aby stát opravdu produkoval blaho svých občanů skrze správnou formu 

obecné vůle a aby nedocházelo ke zkažení členů politického tělesa, je třeba nějakým 

způsobem toto někdejší rodinné pouto něčím nahradit. Rousseau argumentuje tím, že 

právě amour de la patrie neboli láska k vlasti je tím, co nabízí občanům ono pojítko, díky 

kterému jsou schopni přiblížit se zlatému věku původních rodinných společností (Engel, 

2005, s. 520-521). 

V kontextu původních rodin není potřeba žádných větších snah o to, aby zde existovalo 

silné pouto. Členové rodiny jsou silně propojeni manželskou a rodičovskou láskou – sdílí 

domácnost, vzájemně na sobě závisí již od útlého věku a kooperují ve snaze zajistit společné 

přežití. Moderní stát však pracuje s již mnohem větším množstvím lidí a u nich je nemožné, 

aby silné společné pouto vyvěralo zcela přirozeně. Právě k tomu slouží ona vlast, jedna věc, 

kterou mají všichni občané toho či onoho státu společnou. Základní rozdíl rodinných pout 

a pout občanů ve vlasti tedy tkví v tom, že se jedná o pouto uměle vytvořené, není to však 

                                                      
27 Můžeme kupříkladu vyzdvihnout v předchozí podkapitole zmíněnou otázku velikosti. Vždy existuje nějaký 

nepřítel, potažmo potenciální uchvatitel, proti kterému je nutné se bránit, a tudíž by jakákoliv menší 

domácnost, či jiné minimalistické uspořádání existující bez většího celku, padla za oběť nějakému většímu  

politickému tělesu.  
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něco, co by se dalo vypěstovat jednoduše. Pro vytvoření tohoto pouta je nutná velká časová 

i emoční investice ne jednoho, ale všech občanů.  

Mimo výše uvedené prerekvizity je tedy nutná i široká státní reforma, která by 

umožňovala pěstování amour de la patrie a její zachování. 

 

3.1.3. Prostředky ke kultivaci amour de la patrie  

„Po prvém otevření očí by dítě mělo vidět vlast a až po smrt nic jiného než ji. Každý 

správný republikán saje lásku k vlasti, tedy k zákonům a svobodě spolu s matčiným 

mlékem“ (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 179). Tato věta z Úvah o polské vládě a její 

reformě nám prozrazuje, že prostředků, pomocí nichž je možné, ne-li přímo nutné pěstovat 

lásku k vlasti u občanů, je nespočet a působí na nás po celý život ze všech stran. Přesto je 

však možné vytyčit několik nejdůležitějších kategorií. 

Prvním a nejdůležitějším prostředkem je vzdělávání. To je totiž nejen v otázce 

nacionalismu, ale i v celé filosofii Jeana-Jacquese Rousseaua naprosto esenciální. V jeho 

filosofii můžeme rozeznávat dvě formy vzdělání, tedy vzdělávání veřejné a privátní, které 

nelze kombinovat. Privátní vzdělávání popisuje ve své knize Emile, ve které svého 

imaginárního studenta vychovává tak, aby byl obyčejným člověkem, nezávislým na 

ostatních (Masters, 2000, s. 12). Takto vychovaný člověk sice dokáže žít mezi lidmi, je od 

nich však diametrálně odlišný, žije sám pro sebe a spíše, než aby sdílel nějaký vyšší cit se 

svými spoluobčany, je Emile vychováván k tomu, aby přežil se správným morálním 

kompasem a citem pro spravedlnost navzdory tlaku okolí. Je vychováván na venkově, 

daleko od neblahých vlivů zkorumpované společnosti a když je konečně přiblížen jejímu 

vlivu, je tak činěno s velikou mírou opatrnosti a do konce života bude tento žák vyčnívat. 

Takové vzdělání je vhodné pro člena státu, který by vnímal Rousseau jako falešný, či 

zanikající, jako kupříkladu tehdejší Francie či Anglie, neboť by zachránila člověka od 

neblahého vlivu institucionalizovaného vzdělávání produkujícího pokřivené a falešné 

vzdělance připravené pouze na otroctví (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 180). Pro účely 

pěstování lásky k vlasti je tato forma vzdělání tedy nejen zbytečná, ale přímo 

kontraproduktivní. Soustřeďme se tedy na vzdělání veřejné. Veřejné vzdělání vede k tomu, 
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aby učinilo člověka nepřirozeného, závislého na ostatních členech své společnosti. To se 

může vzhledem k obsahu Rousseauovi filosofie zdát jako vzdělání špatné, především mluví-

li o tom, že člověk je od přirozenosti dobrý (Rousseau, Dunn a May, 2002, s. 105). Tato 

přirozená dobrota však zaniká již v momentě, kdy začne člověk spolupracovat a koexistovat 

s ostatními členy svého druhu. Již od té chvíle je člověk nepřirozeně závislý na ostatních 

lidech, jde tedy o to tuto závislost správně vymezit, aby byla prospěšná všem členům 

společnosti. Jak ale bylo řečeno výše, aby mohlo být toto vzdělání efektivní, je třeba 

vhodného společenského uspořádání28, nebo alespoň aspirace k němu, v opačném případě 

je vhodné vzdělání privátní vedoucí k rázné distinkci vůči ostatním spoluobčanům. 

Jak intenzivní má tedy být toto vzdělání produkující armour de la patrie? Odpověď na 

tuto otázku nám autor napomáhá nalézt již v knize Emile, když říká: „Dobré společenské 

instituce jsou nejvhodnější k učinění člověka nepřirozeným, vyměnit jeho nezávislost za 

závislost, k sloučení jednotky se skupinou tak, že se již nebude sám vnímat jako jednotlivec, 

ale jako součást celku, vědom si pouze společného života“ (Rousseau a Foxley, 1974, s. 6). 

Každý občan je tak po celou dobu svého života vzděláván a vychováván k tomu, aby si 

nedokázal představit svůj život jinak než v rámci specifické skupiny. Takto vychovaný člověk 

upřednostňuje zájem národa nad zájmem svým. Aby si dokázal čtenář představit, co tím 

Rousseau vlastně myslí, vyzdvihuje autor příklad Sparty. Kandidoval-li by Sparťan na 

politický post, nebyl by nešťastný, kdyby nebyl vybrán do rady tří set, ale naopak by byl 

šťastný, že existuje tři sta Sparťanů lepších než on. Spartská matka by po tom, co jí Heilót29 

oznámí, že všichni její synové padli v boji děkovala bohům, protože vyhráli válku (Rousseau 

a Foxley, 1974, s. 6). Sparťanovi zaplavenému královskou hostinou by se stýskalo po jeho 

černé polévce30, protože je to jeho národní jídlo (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 174). 

Láska k vlasti, kterou lze pozorovat u Sparťanů, byla enormní, byla to vůbec nejsilnější, ne-

                                                      
28 To bylo definováno v kapitole „Předpoklady pro nacionalismus“  

29 Helióti byli nesvobodní obyvatelé z oblasti Sparty primárně zemědělského zaměření, kteří živili právoplatné 

občany Sparty a kteří měli výrazně nižší pravomoci (Cartledge a Spawforth, 2002, s. 3-4) 

30 Černá polévka (řecky: melas zomos) bylo typické spartské jídlo ze zvířecí krve, prasečích končetin a octa. 

Nejmenovaný návštěvník Sparty prohlásil po pozření tamního jídla, že nyní ví, proč se Sparťané nebojí smrti. 

Spartské stravovací návyky odrážely další pro Rousseaua důležitý předpoklad pro patriotismus, a to výše 

zmíněnou absenci většího luxusu, který dle Sparťanů změkčoval charakter (Williams, 2009, s. 58). 
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li jediná jejich vášeň, a to z nich učinilo bytosti téměř nadlidské (Rousseau, Bush a Kelly, 

2005, s. 172). Toto je ideál, ke kterému by měl aspirovat stát, chce-li být dobře uspořádán. 

Proto Rousseau tvrdí, když hovoří o Polsku, že „každý občan by se měl neustále zabývat 

vlastí, měla by být jeho nejdůležitějším zájmem a být neustále před jeho zrakem“ 

(Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 176). 

Forma vzdělání a výchovy je však velmi důležitá. Rousseau je velkým proponentem 

praktické výuky. Tvrdí, že knihy a prázdná slova naučí mnohem méně, než empirie 

(Rousseau a Foxley, 1974, s. 463) a proto v Emilovi popisuje, jak se jeho žák bude učit 

zeměpis tím, že bude hledat cestu domů po ztracení se v lese, základy měření skrze 

závodění se svými vrstevníky a základy optiky skrze pozorování odrazu větve ve vodě. 

Obdobně je tomu i v pro nás relevantnějším vzdělání, tedy veřejném. Ačkoliv je nemožné 

zcela se vyhnout literatuře, stejně jako v pozdním věku u Emila, je opět kladen důraz 

především na praktickou výuku. Proto již v první kapitole Úvah o Polské vládě a její reformě 

Rousseau vysvětluje, že lásku k zákonům a vlasti lze vypěstovat skrze dětské hry (Rousseau, 

Bush a Kelly, 2005, s. 171). Děti by si měly hrát veřejně, vždy pospolu a nikdy samostatně31. 

Tyto hry je učiní nejen fyzicky zdatné, ale především je seznámí se základy společnosti pod 

dohledem jejich spoluobčanů, po jejichž uznání touží. Právě ti totiž aklamací rozhodnou o 

vítězích v těchto soutěžích, a tedy i o tom, kdo získá odměnu za nejlepší výkon. Tato 

aklamace by byla spravedlivá, neboť by se soutěží zúčastnilo velké množství lidí – to by bylo 

zaručeno tím, že se z celé události stane bohatě zdobená a ceremoniální podívaná. 

Takováto setkání a hry by zaprvé, sloužily jako důvod, proč by se spoluobčané scházeli, 

poznávali by se a utvářeli mezi sebou větší pouta, zadruhé jako prostředek pro vštípení 

základních rysů společnosti pro budoucí generace a zatřetí by se svou náturou přibližovaly 

k lásce k vlasti. Rousseau dává příklad hry s takto blahodárnými účinky. Šlo o hru jménem 

„externí stát“, kterou hráli studenti ve Švýcarském hlavním městě Bern. Jednalo se 

v podstatě o simulaci toho, jak fungovala tamní vláda a ve které se studenti, zaujímající 

různé politické pozice, snažili řešit politické otázky (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 181-

                                                      
31 Dokonce i děti vychovávány v domácnosti by měly být vedeny k účasti v těchto hrách. 
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182). Tato hra byla výrazně národně orientovaná a studentům přiblížila politický systém 

specifický pro jejich stát pod dozorem veřejnosti znalých tohoto systému. 

Jen dětské hry a národně orientovaný školní program však nestačí. Je nutné vytvořit 

mnohem větší množství záminek, díky nimž by se lidé shromažďovali a připomínali si svou 

vlast. Zde se projevuje další důležitý prvek pro pěstování amour de la patrie, tedy různé 

pravidelné festivaly, shromáždění a podobné. Tyto slavnosti či ceremonie vznikají 

povětšinou na základě různých historických událostí specifických pro daný národ. Jedná se 

ve své podstatě o systém státních svátků, které však vyžadují mnohem větší časovou 

investici nežli ty známé v současném světě. Lidé by si připomínali různé národní hrdiny či 

historické události, které vzbuzují pýchu, a to vždy veřejně skrze slavnosti. Takové slavnosti 

nebo festivaly by měly být tak národně specifické, že by se jim nepodobal žádný jiný nikde 

na světě, měly by být vznešené, aby nalákaly občany a vzbudily v nich hrdost, nikoliv však 

pompézní skrze užití laciných cetek, ale především by se měly těšit veliké účasti napříč 

celým státem (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 175-176). Na těchto slavnostech by se vedli 

občané k národně specifickým aktivitám a zvali by se pamětníci, či potomci padlých hrdinů, 

kterým by následně byly předávány pocty (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 175-176). To by 

vedlo k většímu vcítění se do národního bohatství a přidalo by mu na autenticitě. Slavnosti 

povedou k posílení pouta nejen mezi občany účastnících se lokálních oslav, ale vzhledem 

k multiplicitě totožných oslav napříč celým státem i k posílení pouta mezi občany, kteří by 

za normálních okolností nepřišli spolu do kontaktu vzhledem k rozlehlosti moderního státu. 

Jako příklad z historie, který je hodný následování, opět autor předkládá Spartu32 a její 

tance, které se konaly napříč státem na různých místech a skrze které populace sdílela 

stejné národní zkušenosti (Engel, 2005, s. 530). Jejich slavnosti nebyly luxusní nebo příliš 

pompézní, přesto však byly atraktivní právě pro svou jednoduchost, hojnou účast, a 

především díky radosti a dobré náladě většiny účastníků, která byla způsobena 

jednoduchostí Spartského života. Ti totiž nebyli definováni přílišným vlastnictvím, 

nezaobírali se zbytečnostmi a užívali dne naplno (Rousseau et. al., 2004, s. 350-351). 

                                                      
32 Autor si uvědomuje, že Spartu zmiňuje jako příklad velmi často. Tvrdí však, že toto politické těleso není 

nikdy zmiňované přespříliš a mělo by všem být příkladem k následování (Rousseau et. al., 2004, s. 349) 
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Slavnosti by měly být samozřejmě národně specifické nejen skrze téma a dané praktiky, 

ale i z vizuálního hlediska. Občané by tak, pokud možno, měli být oblečeni v národních 

barvách, popřípadě i v krojích. Různé ozdoby, nejen na slavnostech, ale i v politicky a 

kulturně významných budovách, by měly být jednoduché, ale zároveň vzbuzovat národní 

hrdost skrze svou národní unikátnost (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 178). Slavnosti ale 

samy o sobě nestačí k tomu, aby láska k národu byla v člověku evokována neustále. Proto 

navrhuje Rousseau vztyčit monumenty hrdinům a důležitým událostem, které by byly 

permanentní připomínkou povzbuzující amour de la patrie (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, 

s. 175). 

Pro Rousseaua hraje rovněž obrovskou roli náboženství, a to nejen v otázce vlasti, ale i 

v otázce budování samotného státu. Dle Rousseaua neexistovala zprvu jiná vláda, nežli 

teokratická a existovalo právě tolik národů, kolik existovalo různých Bohů (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 144). Náboženství je jistý prazáklad všech společností a v moderní době je 

nepostradatelnou záležitostí pro každý režim, neboť správná forma občanského 

náboženství vede lid k lásce ke svým povinnostem a zákonům (Kellow a Leddy, 2016, s. 

248). Toto „občanské náboženství“ by se však mělo omezovat pouze na několik základních 

záležitostí – víra v existenci dobrého, mocného a rozumného božstva, ve spravedlivý boží 

soud a v posvátnost společenské smlouvy a zákonů a absence nesnášenlivosti. Poslední bod 

je zejména důležitý, neboť náboženská nesnášenlivost vede přímo k nenávisti mezi 

spoluobčany. Jsme-li totiž přesvědčeni o tom, že jejich Bůh je hodný nenávisti, jsme rovněž 

přesvědčeni o tom, že tito lidé jsou zatraceni, a proto s nimi nejsme schopni koexistovat 

v míru a tím pádem je narušena celá struktura suveréna dle chápání Rousseaua. Mimo tato 

základní dogmata stanovující hranice veřejné užitečnosti a která musí občané fungujícího 

režimu dodržovat33, však musí panovat názorová a náboženská svoboda a tolerance. Každý 

občan je zcela svoboden, dokud touto svobodou neškodí jiným. Náboženství je tak nutné 

pro jistou morální jednotu a k napomáhání občanům milovat své zákony a povinnosti. 

                                                      
33 Suverén má právo jakéhokoliv občana nevěřícího těmto dogmatům vypovědět ze státu. Jedná se totiž ne 

přímo o náboženská dogmata, ale spíše o „city společenskosti“ a občan, který v ně nevěří, není schopen 

milovat ze srdce zákony, spravedlnost a obětovat živost za povinnosti uložené mu vlastí (Rousseau a Šálená, 

2002, s. 154-155). 
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Ačkoliv nemůže dnes existovat vzhledem k historickému vývoji nějaké náboženství 

specifické pro jeden stát, je důležité, aby existovalo a bylo podporované to, které vede 

k toleranci a neodporuje žádným občanským povinnostem (Rousseau a Šálená, 2002, s. 

155-156). 

Je tedy zjevné, že hovoříme-li o nacionalismu, nebo lásce k vlasti u Jeana-Jacquese 

Rousseaua, hovoříme o něčem vysoce intenzivním. Jedná se o pojítko, které u spoluobčanů 

již od samotného narození, vzniká silnými prožitky a budováním charakteru pro účely vlasti 

do takové míry, že amour de la patrie bude tou nejsilnější vášní lidí. Toho lze docílit skrze 

intenzivní výchovu a vzdělání skrze správný, pronárodní obsah, skrze různé festivaly 

emulující pocit sounáležitosti s větším politickým tělesem a kulturně-historické symboly 

napříč celým státem. To vše následně povede k lepšímu fungování státu, neboť „milujíc 

vlast, budou ji (občané) sloužit zapáleně a s celým srdcem. Jen díky tomuto pocitu by 

legislativa, i kdyby byla špatná, vytvářela dobré občany a není nic jiného, co by tvořilo sílu 

a prosperitu státu, nežli dobří občané“ (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 175). 

S touto Rousseauovou představou o roli amour de la patrie ve státě se můžeme nyní 

přesunout ke konkrétním instancím, kde tyto myšlenky autor aplikuje, a to konkrétně 

v otázce Korsiky a Polska. 

 

3.2. Aplikace 

 

3.2.1. Kontext Ústavního projektu pro Korsiku  

Než započneme s rozborem Rousseauova Ústavního projektu pro Korsiku, je třeba 

vyzdvihnout důvody, proč a za jakých okolností tento projekt vznikl. Nejprve začněme 

s rozborem fáze života, ve které se Rousseau nacházel, když tento návrh sepisoval.  

Společenská smlouva i Emile byly knihy, jejichž vydání bylo velice kontroverzní a setkalo 

se s odporem ze strany nejvyšších představitelů Francie. Na základě stížností z parlementu, 

francouzského odvolacího soudu, byl v červnu roku 1762 vydán na Rousseaua zatykač a jen 

díky konexím mezi mocnými politickými představiteli Francie byl Rousseau schopen utéct 
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ještě před tím, než pro něj dorazila policie. Rovněž se podařilo zajistit, že opustí-li Rousseau 

Francii, nebude jejími představiteli pronásledován mimo ni (Cranston, 1991, s. 355-357). To 

však neznamenalo, že se odpor vůči jeho dílům omezil pouze na oblast Francie. Nejenže byl 

Emile ceremoniálně pálen v Paříži, ale obdobný přístup k jeho novým dílům zaujala i Ženeva 

a Nizozemí (Cranston, 1991, s. 360). Rousseau se nakonec usídlil v Môtiers, v oblasti 

dnešního západního Švýcarska (Rousseau et. al., 1995, s. 496-497). Právě v této době, tedy 

v létě 1764, ho navštívil Matteo Buttafoco, korsický vyslanec, který mu navrhl, aby sepsal 

ústavu pro Korsiku (Cranston, 1997, s. 93-94). Učinil tak v reakci na Rousseauovu poznámku 

ve Společenské smlouvě, podle níž je Korsika kraj hodný dobrého zákonodárství, neboť 

splňuje všechny jím stanovená kritéria a že lid tohoto národa zasluhuje, aby jej nějaký 

moudrý muž naučil uchovat si svou svobodu (Rousseau a Šálená, 2002, s. 62). Tuto osobu 

Buttafoco spatřoval právě v Rousseauovi, a z tohoto důvodu mu bylo nabídnuto, aby 

vytvořil ústavu pro tento ostrov. O jakém ostrovu to však hovoříme? 

Korsika je ostrov v současné době patřící pod správu Francie. Jde o jeden z 18 

administrativních regionů o rozloze 8681 km², tedy zhruba 1,34 % celkové rozlohy Francie 

(Daftary, 2008, s. 273-274). Tento převážně hornatý ostrov má bohatou historii okupací, 

neboť se jednalo o strategické místo z hlediska mořeplavby. Od šestého století před Kristem 

byla Korsika okupována Řeky, Římany, poté Vandaly, Ostrogóty, Byzantinci, Lombardy, a 

během osmého až desátého století našeho letopočtu pravidelně pleněna Turky. Ke 

stabilizaci vlády došlo až v roce 1347, kdy se vlády na ostrově ujala Janovská republika po 

dlouhém konfliktu s Pisánskou republikou o nadvládu. Stabilizaci však chápejme spíše 

jakožto omezení střídání nadvlády jiných okupantů, docházelo totiž k mnoha rebeliím. U 

moci se však Janovští udrželi po čtyři století (Thompson, 1978, s. 263-264). Vše se změnilo 

v souvislosti s Korsickou revolucí o nezávislost, která začala roku 1729 a konečně vyvrcholila 

v roce 1755, kdy byla pod vládou politického a vojenského vůdce Pasquale Paoliho 

vyhlášena samostatná Korsická republika (Alekseeva, 2018, s. 37). Právě konec vlády 

Janovských je spojený s Rousseauovými poznatky o tomto ostrově a s celým jeho projektem 

pro jeho novou ústavu.  

Rousseau byl tímto návrhem nadšen. Započal studium místní historie, geografie a všech 

dalších důležitých informací z materiálů, které mu poskytoval Buttafoco. V dopisu 
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adresovanému Buttafocovi z 26. května 1765 Rousseau slibuje, že se po zbytek života 

nebude věnovat již ničemu jinému, nežli Korsice (Rousseau a Vuaghan, 1915, s. 365). Co 

tedy způsobilo, že Rousseau odvrátil svou pozornost od tohoto projektu a později se 

věnoval i jinému státu, tedy Polsku? Jednalo se o kombinaci dvou faktorů. Rousseauův 

pobyt v oblasti Švýcarska neměl dlouhého trvání. Zde se totiž nesetkával s přívětivým 

přístupem obyvatelstva – bylo mu kupříkladu zabráněno publikovat soubor všech jeho děl, 

tamní obyvatelstvo negativně vystupovalo i proti jeho ženě Thérèse Levasseur (Cranston, 

1997, s. 110-111), bylo mu vyhrožováno verbálně i zbraní. 6. září 1765 došlo k útoku kdy 

tamní obyvatelé házeli kameny do oken Rousseauova domu. Nejednalo se sice o první 

incident, ale byl to incident rozhodující, neboť po něm se Rousseau rozhodl, že násilí došlo 

takové úrovně, že v tomto již nelze dál pokračovat. Rousseau Môtiers opustil, tentokrát 

sám bez své ženy, která zde zůstala, aby se starala o jeho vlastnictví (Cranston, 1997, s. 130-

132). Usídlil se na Isle de St-Pierre, na ostrově uprostřed jezera Bienne o obvodu zhruba 

dvou mil v oblasti necelých 60 km severovýchodně od jeho předešlého útočiště v Môtiers 

(Cranston, 1997, s. 133). I z tohoto místa byl však vyhnán po velmi krátké době, a to i 

přestože slíbil, že bylo-li by mu dovoleno zůstat na ostrově, který si zamiloval, vzdal by se 

veškeré publikace, ba i komunikace s vnějším světem. Ve čtvrtek 31. října 1765 opustil 

Rousseau navždy Švýcarsko a později se uchýlil do Anglie (Cranston, 1997, s. 138-140). V tak 

chaotické fázi autorova života je pochopitelné, že autor nebyl s to plně se soustředit na 

jemu svěřený projekt v takové míře, jakou slíbil Buttafocovi. Toto by byl pravděpodobně 

překonatelný faktor, situaci však značně zkomplikoval faktor druhý, tedy situace na Korsice. 

Korsika, jak již bylo řečeno, získala nezávislost v roce 1755. Ostrov byl ale velmi chudý 

a plný rebelií a kriminality. Nebyl schopen samostatně existovat a prosperovat a Janovští 

nebyli schopni kvůli své klesající moci znovu zaujmout pozici hegemona v této oblasti. 

Francie tak v roce 1768 ostrov odkoupila, čímž nabídla Janovským výraznou finanční injekci. 

Anexe Korsiky byla završena v roce 1789, kdy se stala plnohodnotnou součástí Francie, 

kterou zůstala až do současnosti (Alekseeva, 2018, s. 37). Otázka budoucnosti Korsiky tak 

byla rozhodnuta a se ztrátou samostatnosti tohoto ostrova byl ztracen i důvod k práci na 

ústavním návrhu pro Korsiku. 
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Rousseau svůj Ústavní projekt pro Korsiku nikdy nedokončil. Nedokončený návrh byl 

poprvé publikován až v roce 1861, tedy téměř sto let po autorově smrti (Cranston, 1997, s. 

141-143). Přesto lze z tohoto návrhu vyčíst koherentní model, který autor navrhoval pro 

tento stát, ve kterém viděl potenciál pro vytvoření kvalitního zákonodárství.  

 

3.2.2. Ústavní projekt pro Korsiku  

Ústavní projekt pro Korsiku si nelze představit přímo jako ústavní listinu, nebo podobný 

legislativní formát. Rousseau je přesvědčen, že než bude schopen ostrov vytvořit si politický 

systém jako země ostatní, je nutné zajistit stabilizaci Korsiky po téměř čtyřicetileté válce, 

která ostrovu přinesla depopulaci, devastaci a enormní chudobu (Rousseau, Bush a Kelly, 

2005, s. 124). Aby se byla Korsika schopna zbavit tohoto negativního válečného dědictví, 

navrhuje Rousseau systém hodný takovéto finančně vyčerpané oblasti a který zároveň 

produkuje ctnosti Rousseauovi sympatické – jedná se o systém zemědělský, podpořený 

nejvíce chudé, zemědělské oblasti vyhovujícím politickým systémem, tedy demokracií.  

Soustředění se na zemědělství pomáhá hned v několika aspektech. Zemědělství 

napomůže kupříkladu k osvobození se od závislosti na jiných státech. Rousseau byl 

přesvědčen, že základ legislativy Korsiky měl tkvět v tom, aby co nejvíce využívala svou 

vlastní zemi, kultivovala ji, závisela co nejvíce na ní samotné a jednala, pokud možno, jako 

kdyby zahraniční síly pro ni neexistovaly (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 125). Obchod se 

zahraničím by měl být naprosto minimální, čehož je Korsika schopna dosáhnout, majíc 

téměř všechny suroviny, kterých by mohlo být případně potřeba – vlnu, konopí, len, kůži, 

dřevo, železo, měď i sůl. Hojnost potravy rovněž není výjimkou, jak dokázalo období války, 

kdy za 36 let války nepřistála na ostrově jediná loď se zbožím, kultivace země byla výrazně 

opomíjena, a přesto si Korsičané vystačili (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 140). Tento 

zemědělský model by učinil Korsiku téměř plně soběstačnou a nutný dovoz surovin, bez 

kterých by se nedalo obejít, bude omezen na minimum, jež lze vypočítat ze záznamů 

z dřívějšího dovozu (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 144). 

S potřebou zahraničního obchodu mizí rovněž potřeba financí. Rousseau ve svém 

ústavním návrhu prosazuje poněkud odvážnou myšlenku, tedy omezení financí na naprosto 
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nezbytné minimum34. Finance totiž dle něj pouze vedou k nerovnosti a zároveň jejich 

existence a priorita vedou k zanedbávání kultivace země35 (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 

144). Farmář je vnímán jakožto nižší existence, protože neprovozuje lukrativní činnost, a 

proto se většina obyvatel přeskupuje do měst, kde následovně ztrácí všechny ctnosti, které 

jim nabízí venkov a stávají se zbabělými, slabými a línými. Obchod sice nabízí bohatství, ale 

zemědělství nabízí svobodu – vzájemně jsou tyto dva jevy nekompatibilní (Rousseau, Bush 

a Kelly, 2005, s. 127). Bez financí se produkce soustřeďují pouze na potřebu obyvatel a 

nevzniká žádná zbytečná nadhodnota. Jelikož však neexistuje stejná úrodnost napříč celým 

ostrovem a každá část ostrova nenabízí stejné nerostné suroviny, je potřeba, aby existovalo 

administrativní centrum, které bude přerozdělovat suroviny napříč různými regiony. Bude 

zde tak existovat obchod, ale pouze barterový a komodit nesmí být méně než peněz, 

protože to by indikovalo návrat závislosti na zahraničním obchodu (Rousseau, Bush a Kelly, 

2005, s. 152). Díky absenci financí bude administrativa rovněž méně náchylná ke korupci, 

protože jediným držitelem hodnoty by byla pouze komodita, jako kupříkladu v antickém 

Řecku či v Říme, kde hodnotu určoval dobytek – taková komodita by byla snadno 

                                                      
34 Na otázku „co je nezbytné minimum“ lze odpovědět položením si otázky „Lze konkrétní záležitost učinit bez 

peněz?“ Pokud ano, peníze by v takovém případě neměly hrát roli. Ve své podstatě se tak ono minimum 

zahrnuje pouze zahraniční obchod (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 144). 

35 Tak tomu bylo konkrétně v případě Švýcarska, který představuje Rousseau jako vzor pro Korsičany, a to jak 

kvůli geografické podobnosti, tak kvůli podobné demografii, tedy alespoň při porovnávání s historickým 

Švýcarskem. Švýcaři byli dříve velmi silným národem schopným odolat třem nejsilnějším silám v době jeho 

existence. To vzbuzovalo u ostatních zemí, kteří začali Švýcarské vojáky zaměstnávat za žold. Ten dříve tamní 

vojáky však nevedl k tak pozoruhodným výkonům, jejich odvaha a síla byly výsledkem jejich lásky k vlasti, 

která v momentě, kdy bojovali za jiný národ zmizela. S nově vzniklým institutem financí byly zničeny ctnosti, 

začala nerovná distribuce obyvatel a zanedbávání důležitých prací kvůli lukrativnějším pracovním 

příležitostem. Se zanedbáváním kultivace země vznikla obrovská závislost na jiných zemích a následovalo 

výrazné oslabení dříve silného Švýcarska (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 134-136). Je zajímavé, že Rousseau 

užívá hojně příkladu Švýcarska, přestože hovoří v úvodu o tom, že by Korsika „neměla činit závěry dle 

ostatních národů“ a „maximy by měla tvořit jen ze svých zkušeností“ (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 125). 

Dle podobných poznatků v Úvahách o polské vládě a její reformě a závěrů v Rozpravě o vědách a umění lze 

ale předpokládat, že spíš hovořil o dřívějších „vzorových“ společnostech, které hojně kritizoval, tedy státech 

jako Francie, Anglie a podobné. Toto je však pouhá hypotéza.  
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dohledatelná, na rozdíl od peněz (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 142). Snad největší 

výhodou takového systému by byla jistě absence mnohdy likvidačních daní. Již samotná 

jejich existence v dobách Janovských vedla k zanedbávání kultivace půdy. Zemědělství 

nebylo samo o sobě dostatečně výdělečné k tomu, aby se Korsičané zároveň mohli 

vzdělávat, bohatnou, či se sebe-realizovat. Janovští tak činili kvůli tomu, aby si obyvatelstvo 

podmanili, vzali jim naději, co však zapříčinili bylo opuštění kultivace, přesun 

k lukrativnějším profesím a obrovský nárůst kriminality, která umožnila efektivnější zisk 

financí (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 137). Původní daňový systém by měl být opuštěn, 

protože odrazuje od kultivování půdy. Rousseau nabízí tři alternativy vůči dosud 

praktikovanému systému, tedy systém obstarání potřebného z pozemků, kdy stát vlastní 

notnou část ze země36 a produkty z ní slouží jako veřejné prostředky, dále zdanění 

církevních příjmů, anebo konečně dle autora nejlepší a nejspolehlivější způsob, tedy 

příspěvky prací a srdcem, namísto penězi, tedy skrze veřejné služby, domobranu, či úřední 

práce, či skrze vyprodukované komodity (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 147-149). Ti 

neschopni za normálních okolností platit daně by tak byli schopni místo toho platit skrze 

veřejnou službu, která by byla ale ctnostnou záležitostí, neboť by ji člověk konal pro dobro 

obce. 

Zemědělství má mnoho blahodárných účinků zejména na charakter lidí. Vede totiž 

k lásce k venkovu, čímž přispívá k tvorbě temperamentu, dobré morálky, větší robustnosti 

a k redukci hříšného chování majícího zárodek povětšinou ve městech. Mnozí se totiž 

domnívají, že je nutné pro národ vytvořit správnou vládu, kdežto Rousseau prosazuje 

myšlenku, že nejprve je nutné přetransformovat národ pro vládu. Agrikultura a venkovský 

život nejenže vede k lepšímu charakteru, ale rovněž tvoří silné pouto mezi kultivujícím a 

zemí, čímž napomáhá k rozvoji amour de la patrie (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 125-

                                                      
36 Rousseau uvádí příklad Říma, kdy za celou jeho existenci občané neplatili daně, namísto toho je platili 

obyvatelé dobytého území. Celá jedna třetina země patřila za dob Romulových státu a z toho čerpali veřejné 

příspěvky. Další třetina patřila církvi, což ponechávalo ostatním občanům pouze třetinu země, ale tato třetina 

byla zcela oproštěna od daní. 
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126). Láska k vlasti a národní cítění hrají v tomto návrhu obrovskou roli37. Jak již bylo výše 

zmíněno, Rousseauem navrhnutý model by postrádal finance a lidé by produkovali pouze 

to, co by sami potřebovali. Takový model má na první pohled jednu velkou slabinu, tedy to, 

že vede k lenosti, pokud neexistuje nic, co by podněcovalo k vyššímu pracovnímu nasazení, 

než je nezbytečně nutné pro sebe-zachování. Co je ale tím stimulantem, když víme, jak 

negativní má vztah Rousseau k luxusu, ke kterému povětšinou lidé aspirují? Jedná se o moc. 

Největší moc mají právě občané, tedy nejvyšší z tříd na ostrově, kteří prokázali, že jejich 

jednání je v zájmu patrie a které přísahali svou věrnost (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 

154-155). 

Podívejme se, jak funguje tento systém tříd. Na začátku díla Rousseau říká, že rovnost 

by měla být fundamentálním zákonem nově vytvořené společnosti, od které by se odvíjely 

zákony ostatní. Nemluví však o plné rovnosti, ale rovnosti od narození, kdy veškeré budoucí 

nerovnosti budou mít svůj původ jen ve ctnostech a zásluhách, na rozdíl od dědičně 

získaných titulů jako v případě šlechty38. Zásluhy jsou poté definovány tak, aby byly 

vyhovující navrhovanému režimu (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 130). Základem tohoto 

režimu byla kultivace země skrze zemědělství a zvýšení populace po devastující válce. 

Možnost posunout se v třídním žebříčku z takzvaného aspirujícího na patriota a poté 

konečně na občana bylo možné jen při splnění kritérií odpovídajících těmto zájmům. 

Aspirujícím by byl každý obyvatel Korsiky, který byl po válce o nezávislost mladší dvaceti 

let, nebo byl narozen kdykoliv po této válce. Aspirujícím by byl rovněž každý cizinec, který 

by se chtěl stát občanem. Vzhledem k silné politice isolacionismu by však bylo pro něj velmi 

těžké dosáhnout tohoto statusu, protože jen jednou za padesát let by se vybral jediný 

                                                      
37 „Nejlepší prostředek vlády k motivaci je amour de la patrie a ta je kultivována pospolu s poli“ (Rousseau, 

Bush a Kelly, 2005, s. 156) 

38 Jednu z věcí, kterou zmiňuje Rousseau jako pozitivní důsledek Janovské okupace je zničení značné části 

šlechty. Díky tomu získala Korsika skvělé predispozice ke zbavení se dědičných titulů, statků a funkcí. 

Korsičany Rousseau pobízí k tomu, aby „neváhali dokončit jejich dílo“, neboť to povede k „vznešenějšímu 

národu“ (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 129). Je možné, že pro tyto a podobné myšlenky by pravděpodobně 

našlo dílo svůj ohlas během Velké Francouzské Revoluce, bylo-li by do té doby vydáno (Cranston, 1997. s. 

143). 
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cizinec hodný této pocty. Byla by to důležitá událost, kvůli které by byl uspořádán festival 

(Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 157). Aspirující, který by se však narodil na ostrově by měl 

možnost stát se patriotem v momentě, kdy by se oženil a získal pozemek39 dostatečně velký 

na to, aby jej uživil. Občanem se poté stává ženatý, či ovdovělý muž s dvěma živými dětmi 

a pozemkem dostatečným k jejich obživě. Občan, který by měl dokonce pět a více dětí by 

následně měl ještě větší výhody. 

Důležitým kritériem pro zisk pozice občana měla být přísaha. Přísaha pojila všechny 

občany v jedno politické těleso. Přísaha měla znít takto: „Ve jménu všemocného Boha a 

svatých Evangelií, váži se posvátnou a neodvolatelnou přísahou svým tělem, svým 

majetkem, svou vůlí a vší svou silou ke Korsickému národu… Přísahám, že pro něj budu žít 

a zemřu pro něj, dodržovat všechny jeho zákony a poslouchat jeho legitimní vládce a 

úředníky v souladu se zákony… Nechť svoboda, spravedlnost a Korsická republika žijí 

navždy. Amen“ (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 159). 

Kdokoliv, kdo přísahu nesloží nejen že nebude občanem, ale bude snížen na pozici 

aspirujícího. První, kdo tuto přísahu složili byli ti, kteří bojovali pro nezávislost Korsiky. 

Přísaha byla silně pro-národně orientovaná a vzhledem k přísaze na Boží prozřetelnost 

neodvolatelně závazná. Každý přísahající byl také zaznamenán v registru přísah – Rousseau 

nevysvětluje proč, ale lze spekulovat o tom, že toto dává listině zákoně závazný charakter 

v případě provinění se proti národním zájmům. Bohužel není přesně vymezeno, jaká 

mocenská privilegia by měl občan oproti aspirujícímu nebo patriotovi a bohužel to 

vzhledem k nedokončenému dílu nikdy nezjistíme, ale je pravděpodobné, že rozdíl 

pravomocí by byl pro co nejlepší motivaci k uspokojení zájmů patrie značný. 

Jak tedy vidíme, v Ústavním projektu pro Korsiku hraje národ důležitou roli. Charakter 

lidí má být zprvu uzpůsoben tak, aby cítili lásku ke svému národu, která je sice v občanech 

přítomna po vítězství ve válce o nezávislost, ale která by bez jakýchkoliv zásahů po 

zažehnání nebezpečí ochabla. Tvorba takového charakteru je možná skrze soustředění se 

                                                      
39 V tomto režimu by nebylo tak složité získat pozemek, neboť zákony by byly uzpůsobeny tak, aby nikdo 

nemohl akumulovat přebytečný surplus a každý měl jen tolik, kolik je potřeba na uživení sebe a své rodiny 

(Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 153). 
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na zemědělství, jednoduchost života a morálky. Je důležité, aby občané dávali přednost 

tomu, co je užitečné nad tím, co považuje svět za luxus. Jak autor říká „nebude to národ 

proslulý, ale bude šťastný. Nebude se o něm mluvit; bude mu věnováno málo pozornosti 

v zahraničí; bude však mít hojnost, mír a svobodu“ (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 162). 

Ve své podstatě se jeho návrh politického systému Korsiky značně podobá jeho výchově 

Emila, kterého na venkově vychovával jako robustního, spíše izolovaného člověka, který 

nebyl sice nejsečtělejší ze všech, zato byl ale užitečný, znalý různých řemesel a 

s vědomostmi, které mohl aktivně využívat. A obdobně měl Korsický model navržený 

Rousseauem existovat jen sám pro sebe, být od světa izolované politické těleso, ve kterém 

všichni občané měli existovat ve vzájemné pospolitosti spojeni ctnostmi, které 

vyprodukoval venkovský život a amour de la patrie.  

 

3.2.3. Kontext Úvah o polské vládě a její reformě 

Jak již bylo řečeno v úvodu do Ústavního projektu pro Korsiku, Rousseau se po opuštění 

Švýcarska uchýlil do Anglie. Neučinil tak na základě pozitivního vztahu vůči Anglii, neměl 

k ní totiž nikdy žádnou inklinaci a ani Angličany neměl v oblibě (Roussea et. al., 1995, s. 

487). Učinil tak na základě pozvání Davida Huma, skotského filosofa a historika, který na 

něj udělal v době jeho exilu dojem (Roussea et. al., 1995, s. 528). Není tak divu, že po 

rozepřích s Humem (Cranston, 1997, s. 166-168), který byl primárním důvodem pro jeho 

setrvání v Anglii, Rousseau ztratil zájem o delší pobyt na ostrově. Rousseau tedy vyplul 21. 

května 1767, tedy zhruba po roce a půl pobytu v Anglii, do Calais, přístavu na severu 

Francie, a ve Francii pobýval na různých místech v utajení (Cranston, 1997, s. 173).  Až 24. 

června 1770 se Rousseau vrátil do Paříže užívajíc vlastního jména. Bylo mu zde dovoleno 

pobývat za dvou podmínek, tedy že na sebe nebude zbytečně poutat pozornost a 

především, že již nebude publikovat žádné knihy. To neznamenalo, že by Rousseau přestal 

psát, jen že jeho další díla byla vydána až posmrtně (Cranston, 1997, s. 176). 

V tomto období jej oslovil polský šlechtic a vyslanec Michel-Joseph Wielhorski z 

Konfederacja barska, tedy aliance katolických aristokratů bránící někdejší Polskou 

nezávislost proti stoupajícímu Ruskému vlivu. Wielhorski po Rousseauovi žádal pomoc s 
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vytvořením nové ústavy poté, co dosáhne země plné nezávislosti. Rousseau jeho nabídku 

přijal a započal studium sociálního, politického a historického pozadí Polska (Cranston, 

1997, s. 177). 

V jaké situaci se tedy nacházelo Polsko za Rousseaua? Polsko hrálo velmi významnou 

roli v Evropském dění, především v době jeho koexistence s Litevským velkoknížectvím ve 

formě personální unie od roku 1386 a od roku 1569 ve formě Polsko-litevského soustátí 

neboli Republiky obou národů (Davies, 2005, s. 97; s. 117-118). Postupem času se však 

stávalo z tohoto silného hráče na Evropském poli slabší politické těleso. To bylo zejména 

problematické v 18. století, neboť touto dobou bylo Polsko obklopeno velmi silnými a 

ambiciózními státy připravenými na rapidní teritoriální expanzi, tedy Ruskem, Pruskem a 

Rakouskem. Všechny tyto státy v té době oplývaly velmi silnou armádou a obdobně silnými 

panovníky (Perkins, 1896, s. 77). Polsko, ocitající se ve velmi chaotické situaci, kdy nebylo 

schopno jakékoliv efektivní formy rozhodování, mělo tehdy v Evropě reputaci nejhůře 

vedeného státu (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. xv). Jak se tedy někdejší velmoc ocitla v 

takovéto situaci? 

Pro pochopení této otázky je nutný menší exkurz do tvorby politického systému Polsko-

Litevské unie. 1. července 1569 byla schválena unie dvou území (Davies, 2005, s. 121-122). 

Jednalo se o volenou monarchii s bikamerálním parlamentem, se jmenovaným senátem a 

voleným Sejmem. Politický systém měl být nastaven tak, aby byl ústavně limitující vůči 

potenciální svévoli monarchy a tak, aby byly zajištěny individuální svobody šlechty. 

Parlament, především tedy Sejm, neboť ten se v 16. století stal oddělenou komorou s 

rozhodovací mocí (Roháč, 2008, s. 211-213), měl největší moc v zemi a jen on mohl vydávat 

nové zákony (Stone, 2001, s. 178). Svou vedoucí pozici si nad monarchou pojišťoval hned 

několika zárukami. 

Asi nejvýznamnější charakteristikou a nejvýraznějším zdrojem pozdějšího politického 

chaosu Polsko-litevské unie bylo takzvané liberum veto. Jednalo se o možnost jakéhokoliv 

člena Sejmu vetovat znění zákona, které nepokládal za vhodné (Davies, 2005, s. 264). 

Hlasovalo se tak nikoliv většinově, ale jednohlasně ve snaze najít konsensus vyhovující všem 

účastněným stranám. Mezi zástupci šlechty totiž panovalo přesvědčení, že při případném 

rozhodování skrze pouhou většinu by bylo pro monarchu mnohem jednodušší přesvědčit 
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některé členy k podpoření jeho mocenských ambicí za příslib výhod na úkor zbylých členů. 

Volená monarchie by se tak mohla proměnit v monarchii dědičnou, nebo přímo v absolutní 

monarchii. Jednomyslné rozhodování mělo další výhody, především kupříkladu v otázce 

náboženské tolerance. Polsko bylo v 16. století z hlediska náboženství velmi rozmanité, a 

tudíž vysoce náchylné k náboženským rozepřím. Poučilo se však z negativních zkušeností 

Evropy40 a razilo politiku náboženské tolerance. Právě existence liberum veta prakticky 

znemožňovala uzákonění jakékoliv formy náboženské intolerance nebo jiné 

znevýhodňování na základě vyznání, neboť to by vyžadovalo souhlas i potenciálně zákonem 

perzekuovaného (Roháč, 2008, s. 215-216). Tento systém však s sebou nesl i veliké 

nevýhody, které se postupně staly Polsku osudnými. Zpočátku nepředstavovala 

jednohlasnost přílišný problém – větší názorové rozepře byly řešeny širší diskusí a pokud 

nebyl nalezen konsensus, odložilo se řešení problému na později. Zprvu ani nedocházelo ke 

striktnímu dodržování jednohlasnosti. Rozhodovalo se aklamací díky čemuž bylo možné, 

pokud byla nespokojena jenom minimální část Sejmu, tuto zanedbatelnou minoritu umlčet. 

K takovým situacím ale nedocházelo často, protože sama minorita kooperovala v případě 

výrazného přehlasování. Postupem času došlo ke striktnějšímu dodržování nutnosti 

jednohlasnosti kvůli stoupajícímu strachu z potenciální moci panovníka. Vyvrcholení 

problematiky liberum veta přišlo v roce 1652, kdy bylo poprvé veto využito k tomu, aby se 

zrušila celá parlamentní schůze. Poslanec Wladyslaw Sicinski tehdy vetoval královský návrh 

na daňovou reformu, opustil Varšavu a díky jeho absenci nebylo možné jednání ukončit 

(Stone, 2001, 182-184). Tento moment odstartoval vlnu podobně ukončených jednání. 

Celých 48 z 52 jednání Sejmu od tohoto roku po rok 1763 skončilo bez vydání zákona. Tomu 

výrazně přispělo v 18. století i Rusko, neboť se stalo praxí podplácet některé poslance, aby 

vetovali zákon a tím zcela paralyzovali Polskou vládu (Roháč, 2008, s. 212-214). A tak 

systém, který zprvu napomáhal ke koexistenci různých náboženských skupin a k limitování 

mocenského potenciálu panovníka, zbavil Polsko jakékoliv akceschopnosti, a tudíž i 

prostředků k efektivní obraně vůči potenciálním uchvatitelům. 

Dalšími výraznými zárukami byly Jindřichovské články a Pacta Conventa. Obojí byly 

listiny omezující rozsah pravomocí zvoleného krále. Jindřichovské články byly sepsány v 

                                                      
40 Jmenovitě z husitských válek, selského povstání a později třicetileté války. 
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roce 1573 a představovaly neměnné pravomoci Sejmu. Především stanovovaly, že král je 

volen a jeho titul není dědičný, že je nucen Sejm svolat na šest týdnů každé dva roky a že 

zásadní rozhodnutí, zejména v otázkách daní, války či míru, mohou být učiněna jen po 

schválení Sejmem (Roháč, 2008, s. 218). Pro vynucení si těchto zásad byla rovněž 

uzákoněna možnost práva na neposlušnost vůči králi, který poruší přísahu, a to skrze 

ozbrojené rebelie takzvané rokosz (Stone, 2001, s. 184). Pacta Conventa ještě hlouběji 

omezovala pravomoci panovníka a snižovala jej téměř na úroveň správce vůle šlechty. 

Jednalo se totiž o Sejmem připravený program, který určoval, jak měl zvolený král ve své 

politice postupovat v období, kdy Sejm nezasedal (Roháč, 2008, s. 218). 

Zde tedy lze pozorovat, jak se kdysi mocné Polsko ocitlo v situaci, kdy je jednoduchou 

kořistí pro sousední velmoci. S paralyzovaným parlamentem a monarchou s téměř 

nulovými pravomocemi není Polsko schopno dlouhodobě odolávat. V roce 1763 po smrti 

polského krále Augusta III. došlo k dohodě Pruska a Ruska, ve které se země dohodly o 

spojení jejich snah na ovlivnění polské politiky. Společnými silami dosadily na trůn 

Stanisława Poniatowského, který byl nakloněn Rusku a o němž byla Kateřina II. Veliká, 

někdejší ruská carevna, přesvědčena, že napomůže v udržení Polska ve stavu anarchie. 

Rusko i Prusko spolu bránily jakýmkoliv legislativním změnám, které by mohly být 

potenciálně benefiční v boji proti politické paralýze v Polsku, ale podporovaly jakékoliv 

změny tento stav prohlubující. Prosazováním protikatolických zákonů vyvolaly zahraniční 

síly v Polsku roku 1768 povstání, které nemělo větší naději na úspěch a situaci v Polsku spíše 

zhoršilo (Perkins, 1896, s. 81-84). 

Právě z tohoto povstání byl vyslán za Rousseauem delegát Wielhorski. Povstání však 

neskončilo polskou nezávislostí, ale prvním dělením Polska. Tři mocnosti Ruska, Pruska a 

Rakouska si rozdělily po podepsání dohody v Petrohradu 2. srpna 1772 čtvrtinu polského 

teritoria a obyvatelstva pod záminkou uklidnění místní situace a vytažení státu ze stavu 

anarchie. Započaly tak proces odstranění Polska z mapy, který byl zakončený anexí 

zbývajícího teritoria v roce 1795 (Stone, 2001, s. 288).  

Kombinace Rousseauovy nemožnosti publikovat za svého života a toho, že k prvnímu 

dělení Polska došlo pouhé dva roky poté, co jej Wielhorski oslovil, znemožnila výraznější 
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zásah díla do politického vývoje země. Na rozdíl od Ústavního projektu pro Korsiku dílo 

Úvahy o Polské vládě a její reformě ale dokončil. 

 

3.2.4. Úvahy o polské vládě a její reformě  

 

Zastupitelé Polské Konfederacja barska hledali myslitele schopné navrhnout nový 

politický systém především kvůli konstantnímu ohrožení Polska ze strany jeho výrazně 

silnějších sousedů. Rousseauův návrh vyjadřoval, jak se s touto hrozbou vypořádat, nebyl 

to však způsob zcela konvenční. Co totiž Rousseau navrhuje je vrýt do Polských srdcí lásku 

ke svobodě a spolu s tím k patrie, díky čemuž nebude možné si je podmanit (Smith, 2003, 

s. 414). 

Vysvětleme nejdříve, jak vnímá v otázce někdejšího Polska Rousseau svobodu. Nejedná 

se o svobodu individuální, ba naopak. Ta je podle autora pravým strůjcem moderní 

nesvobody, především tedy v případě západní civilizace (Smith, 2003, s. 410). Deviace 

amour-propre totiž způsobila to, že moderní člověk nahradil touhu po opravdové svobodě 

za touhu po majetku. Takový člověk je schopný i podmanit se despotismu, pokud mu tato 

forma vlády zajistí, že se může těšit svobodě materiální (Smith, 2003, s. 421). Cílem 

Rousseauova navrženého systému tak není záruka individuálních svobod, ale vytvoření 

svobody kolektivní. Hovoříme-li o svobodě kolektivní, nejedná se nutně o svobodu 

geograficky rozpoznatelnou – cílem totiž není zachování pevných hranic státu. Naopak, jak 

již bylo řečeno dříve, Rousseau byl přesvědčený, že velký stát41 nemůže správně fungovat 

a je velmi náchylný k despotické vládě. Rousseau byl překvapen, že je tento obrovský státní 

celek pouze ve stavu anarchie a nikoliv despotismu. Navrhl dokonce, aby první reformou 

byla reforma územní – po zmenšení teritoria státu, za pomocí imperialistických sousedů, 

bylo-li by to nutné, by bylo Polsko schopné vytvořit zákony, které by jej učinily opět stabilní 

a silnou, konkurenceschopnou zemí (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 183). Rousseau však 

                                                      
41 Polsko-Litevská unie měla na začátku 18. století rozlohu 730000 km². Bylo tedy svou rozlohou větší, než 

kupříkladu Španělsko nebo Francie (Davies, 2005, s. 386). 
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zachází ještě dál a tvrdí, že polská svoboda by stále přetrvávala i v momentě, kdy by žádné 

geograficky vymezené území Polska neexistovalo, a to právě v srdcích polského 

obyvatelstva. Ti by si tak s sebou nesli svobodu v každém cizím teritoriu a nebylo by možné 

si je podmanit už jen kvůli samotné vizi takové svobody. Abychom si dokázali představit, 

jak přesně by taková svoboda fungovala, Rousseau předestírá příklad jednoho z největších 

antických zákonodárců, tedy Mojžíše. 

Mojžíš vytvořil z uprchlíků, kteří neměli žádný talent, ctnosti, odvahu ani majetek 

svobodný, silný lid, který přetrval i přes nemálo snah ze strany ostatních civilizací pět tisíc 

let bez narušení, a to i přesto, že postrádal vlastní stát42. Takto vůči asimilaci imunní a silný 

národ vytvořil díky dvěma nástrojům, které identifikuje jako důležité i v otázce utváření 

nového politického systému Polska – díky silným institucím a času (Smith, 2003, s. 410). 

Těmito institucemi byly v případě židovského lidu různé specifické rituály, ceremonie, 

soubory pravidel a morální zásady nekompatibilní s praktikami cizinců (Rousseau, Bush a 

Kelly, 2005, s. 172). V každém státě tak byli cizím tělesem, nebo přímo nepřítelem, jak se 

ukázalo skrze antisemitská hnutí vrcholící až konečným řešením během Druhé světové 

války. Zároveň však Židé, nemající spojence vně svého vlastního vyznání, vytvářeli mezi 

svými členy pevné pouto skrze pocit sounáležitosti k tak unikátnímu tělesu s bohatou 

tradicí, historií a kulturou. Aby se ale tyto instituce uchytily, byl potřebný, především kvůli 

výše zmíněným problematickým predispozicím hebrejského lidu, dostatek času. Právě 

proto dle Rousseaua poté, co lid Izraelitů uprchl z Egypta, trvala jejich cesta do Kanaánu 

celých 40 let. Jednalo se o cestu transformativní, díky níž bylo možné zbavit se negativních 

aspektů lidu získaných během časů otroctví, přetransformovat jeho charakter tak, aby byl 

schopný snést dobré a silné zákony, a nakonec mu vštípit výše zmíněné rituály, ceremonie, 

zákony a pravidla chování. Podobný způsob transformace navrhuje Rousseau právě Polsku. 

                                                      
42 Jak víme, dnes tomu tak již není. Síla a vzdor hebrejského lidu byla nakonec odměněna a snahy o udržení 

kulturně-národní tradice vyvrcholily 14. 5. 1948 vyhlášením samostatného státu Izrael (Terner, 1991, s. 243). 

Ačkoliv to samozřejmě není předmětem Rousseauova zkoumání, neboť zemřel mnohem dříve, než Izraelská 

iniciace započala, napomáhá tato skutečnost potvrdit autorovo přesvědčení o silné národně-kulturní 

celistvosti tohoto lidu. 
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Jak v moderním systému, kde občané preferují individuální materiální svobody však 

zajistit, že se lidé spojí v zájmu kolektivní svobody? Je nutné silné emoční pouto ke své 

patrie a spoluobčanům k ní náležící43, po vzoru dle Rousseaua nejlepších forem společnosti, 

tedy menších rodin spojených v jejich případě poutem manželské a rodičovské lásky. Polsko 

tehdy oplývalo prerekvizitou pro to, aby bylo schopné přiblížit se podobnému poutu. 

Jednalo se právě o stav anarchie a konstantní hrozbu invaze ze strany sousedních států. 

Anarchie a nejistota občany totiž vede k přehodnocení jejich priorit a touha po majetku se 

mění v tužbu po svobodě opravdové, politické (Smith, 2003, s. 420). Zde však narážíme na 

klíčový problém teze – aspirace směrem ke svobodě je totiž nejvzdálenější bod, kterého by 

měli polští občané dosáhnout. Svoboda a odpočinek jsou dle Rousseaua dvě odporující si 

věci, a proto opravdová svoboda existuje pouze tam, kde je její existence konstantně 

ohrožována (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 205). Pokud občané dosáhnou politické 

svobody, opět se sníží ke svobodám individuálním, které znamenají dekadenci státu a 

konečně jeho rozpad. Tato tvrzení nás tedy vedou k paradoxnímu závěru, že nerealizovaná 

idea svobody je ve skutečnosti svoboda opravdová a byla-li by tato idea realizována, vedla 

by k zániku svobody (Smith, 2003, s. 417). Polský jedinec je tak opravdu svobodný i 

v momentě, kdy je pod nadvládou Ruska, pokud je si vědom svobod, kterými dřív oplýval a 

uchovává ve svém srdci ideu toho, že by mohl někdy těchto svobod dosáhnout. Není ale 

svobodný, pokud jich opravdu dosáhne a zároveň není přesvědčený o tom, že je tato nabytá 

svoboda v konstantním ohrožení (Smith, 2003, s. 422). Nově vzniklé instituce by tedy dle 

Rousseaua měly emulovat lásku k patrie, za kterou by byl občan schopen položit život a 

zároveň pocit, že patrie a s ní spojená kolektivní svoboda je v neustálém ohrožení. 

Je nutné, aby Poláci měli sami o sobě dobré mínění a aby byli pyšni na svou vlast. Pro 

takové účely je třeba využívat důležitých historických okamžiků Polska, kterým by měla být 

dle Rousseaua kupříkladu legální rebelie, kterou učinila Konfederacja barska v roce 1768 

pro zisk větší nezávislosti na Rusku (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 254). Nepochybuje 

totiž o tom, že právě členové této konfederace zachránili patrie a za tuto službu by jim měl 

být vytyčen monument. Kolem něj by se poté pravidelně scházelo k oslavám jejich činů a 

                                                      
43 Kolektivní svoboda a láska k patrie nejsou v díle autorem jasně oddělené a jsou na sobě vzájemně závislé 

(Smith, 2003, s. 422). 
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obětí, které pro Polsko učinili. Při těchto příležitostech by byla předávána ocenění rodinám 

padlých hrdinů a ti by následně vyprávěly o této esenciální historické události. Jejich 

vyprávění by zároveň s hrdostí na vlast občanům připomínalo stále existujícího nepřítele 

ohrožujícího kolektivní svobodu v podobě Ruska, což by vedlo k větší ostražitosti. Pro stejné 

účely navrhuje Rousseau i znovuobnovení amfiteátrů, kde by probíhaly veřejnosti přístupné 

hry po vzoru římských gladiátorských zápasů, nebo španělských býčích zápasů. Samozřejmě 

by bylo nutné přizpůsobit tyto hry tak, aby vyjadřovaly národní specifikum Polska – pro tyto 

účely navrhuje Rousseau použít koně, neboť polští jezdci byli známí po celé Evropě. Velmi 

důležitý aspekt těchto událostí měl být jistý majestát. Aby totiž měly hry, festivaly a další 

ceremonie efekt ve vytváření silných pout k patrie, musely dostatečně imponovat občanům 

a zaujmout je tak, aby si je dlouho pamatovali a chtěli se jich znovu v budoucnu účastnit. 

Hovoříme-li však o majestátu, nemluvíme o povrchní výzdobě skrze luxusní předměty 

nemající žádnou reálnou hodnotu. Měla by to být výzdoba jednoduchá, ale stále 

impozantní a grandiózní. Příklad jednoduché a zároveň impozantní výzdoby vidí Rousseau 

kupříkladu ve woolsacku44 v britské Sněmovně lordů, postavené před kancléřem. Pro 

Polsko navrhuje obdobnou dekoraci v polském senátu, ale namísto vlny by byly použity 

svazky obilí. Slavnosti, hry a další události by měly tento způsob výzdoby napodobit. Další 

důležitá prerekvizita těchto událostí by měla být inkluze občanů všech tříd, bez rozdílu na 

finanční zázemí (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 175-178).  

Luxus a ekonomické rozdíly hrají v Úvahách o Polské vládě a její reformě důležitou roli. 

Rousseau totiž tvrdí, že přílišný rozdíl v bohatství občanů je obrovskou překážkou k docílení 

pravé lásce k patrie, protože v takových podmínkách budou lidé vždy aspirovat k bohatství 

a zanedbávat svou vlast. Luxus ale nelze přímo odstranit, je totiž významným prostředkem 

k udržení občanů v činnosti – díky němu mají důvod činit více než jen absolutně nezbytné 

minimum k přežití. Měl by se tak pouze změnit předmět luxusu z objektů, které pouze kazí 

duši a znemožňují kolektivní svobodu, na předměty užitečné a vznešené. Jednalo by se 

kupříkladu o mocenské posty, předměty použitelné ve válce jako koně a zbraně, nebo 

                                                      
44 Volně přeloženo vlněný pytel. Byl zaveden ve středověku jakožto symbol obchodu s vlnou, někdejšího 

hlavního zdroje finančních zisků Anglie. Lord Chancellor mající precedent vůči ostatním členům na něm seděl 

(Cleveland a Masimore, 2001, s. 1037) 
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dokonce o následovatele. Velmi důležité je, že tato změna luxusu by nemohla vzniknout 

skrze zákonné úpravy. Aby opravdu vnímali občané tyto předměty jako předmět luxusu, je 

třeba, aby bylo přesvědčení o jejich hodnotě zakořeněné v jejich srdcích. To by byl úkol pro 

správného zákonodárce zodpovědného za formování národa (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, 

s. 178-179).  

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, vzdělání a výchova hrají napříč 

Rousseauovými díly významnou roli a není tomu jinak ani v případě polské vládní reformy, 

jak dokládá jeho tvrzení, že „vzdělání musí dát duším národní formu a usměrňuje jejich 

názory a vkus tak, aby byli patrioté inklinací, vášní a potřebou“ (Rousseau, Bush a Kelly, 

2005, s. 179). Polské vzdělání by mělo být silně národně orientované a měl by jej vést pouze 

polský občan. Rousseau měl představu, že ve věku deseti let bude student znát všechny 

polské produkty, ve dvanácti všechny provincie, cesty a města, v patnácti celou polskou 

historii a v šestnácti všechny zákony země. Zároveň by mělo být vzdělání dostupné všem 

nehledě na finanční zázemí. Pokud by bylo dítě z příliš chudé rodiny, mělo by vyučování být 

placeno státem a dítěti by měly být dány různé výhody a ocenění. Tím by se následně 

odstranily nevýhody, které získal díky narození do horších podmínek. Důležitá byla 

především forma vyučování. Nemělo se jednat o povinné studium z knih, které by pouze 

vedlo k nenávisti ke vzdělání, ale učení skrze praktická cvičení a hry. Hry polských dětí byly 

další příležitostí, jak spojit občany a vytvářet jejich lásku k patrie. Dětem nemělo být 

dovoleno hrát si samostatně, jejich hry měly být otevřené veřejnosti a pro-národně 

orientované. Vítězové by byli určeni aklamací diváků a tím by byly děti vedeny k touze po 

ocenění spoluobčany (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 179-181). 

Vojenská povinnost byla dalším důležitým bodem k uchování kolektivní svobody a 

k efektivnímu pěstování amour de la patrie. Rousseau vyzdvihuje armádní model Sparty, 

raného Říma a Švýcarska, kde bylo střídané celé obyvatelstvo ve vojenské službě. Právě tato 

povinnost chránit svou vlast před sousedními zeměmi emuluje onen pocit konstantního 

ohrožení patrie, který je tak esenciální pro udržení pravé svobody občanů Polska. Stálá 

armáda způsobí, že se občané od případného konfliktu izolují a nepociťují, že by byla jejich 

svoboda v reálném nebezpečí, což vede k pasivitě a honbou za individuálními svobodami. 

Zapojení všech občanů státu do vojenských záležitostí by vedlo k větší lásce k patrie a tím i 
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ke zvýšení bojeschopnosti občanů, protože by bojovali nikoliv kvůli penězům, ale z pevného 

přesvědčení, že stojí za to bojovat za Polsko (Smith, 2003, s. 419-420). 

Co se politického systému týče, Rousseau samozřejmě navrhl několik důležitých změn, 

aby se Polsko vymanilo ze stavu anarchie a legislativní paralýzy. Nenavrhl kompletní 

opuštění instituce liberum veto, protože jej nepokládá za zcela špatný nápad. To jen jeho 

aplikace zkorumpovanými lidmi způsobila anarchii a zmatek v Polsku. Občané mající v lásce 

patrie by byli schopni obětovat své individuální zájmy pro vyšší dobro Polska, a tak by mohla 

tato instituce být nadále využívána. Měla by být ale omezena pouze na nejdůležitější body 

ústavy, kupříkladu na změnu politického systému (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 202-

204). Rousseau navrhoval rovněž zanechat možnost ozbrojeného protestu šlechty, a to 

například v případě, kdy na polské území vnikne cizí armáda v mírovém období, neboť 

jakákoliv zahraniční intervence nemůže být pro stát dobrá (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 

206). Velmi výraznou změnou prochází v Rousseauově návrhu exekutivní post. Polsko mělo 

voleného krále, což s sebou ale mohlo nést zmatek ve volebním období. Mohlo tak dojít 

k tomu, že se postu ujal člověk úskočný a zkorumpovaný, nikoliv člověk, který by byl postu 

hoden. Dědičná koruna s sebou sice nenesla toto období volebního zmatku, ale šance na 

to, že by dědic koruny byl výborným panovníkem byla minimální. Rousseau tak přichází 

s návrhem systému, kde je nový král volen částečně loterií. Kandidáti na post krále byli 

vybíráni ze senátu, kam se občan dostal až v momentě, kdy splnil několik různých 

předpokladů45. Po celou dobu, kdy občan aspiroval na post potenciálního kandidáta na 

krále, byl pod dohledem občanů a musel prokázat různé kvality, aby se mohl stát 

kandidátem. Aby se však zamezilo tomu, že se na post dostane pouze někdo úskočný a 

nemorální, tak v momentě, kdy dojde k volbě nového krále budou z těchto členů senátu 

zvoleni skrze loterii tři kandidáti, mezi kterými budou poté ostatní členové volit. Tento 

návrh tak zabraňuje tomu, aby byl zvolen někdo pouze skrze úplatky a výřečnost a zároveň 

s sebou nese velikou pravděpodobnost, že zvolený král bude kvalitní reprezentant polského 

                                                      
45 Musel mít za sebou vojenskou službu, po určitou dobu se podílet v odvětví pedagogiky a být minimálně 

třikrát zvolen do politického úřadu. 
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národa, vzhledem ke složitým překážkám, které musel do té doby překonat (Rousseau, 

Bush a Kelly, 2005, s. 231-235). 

Jak tedy vidíme, Rousseauovy Úvahy o Polské vládě a její reformě byly silně 

nacionalistické. Skrze vzdělávání, historii, slavnosti, tradice, vojsko a další prostředky měli 

občané Polska získat emoční pouto ke své zemi a ostatním spoluobčanům, které by bylo 

tak silné, že by každý Polák byl ze srdce přesvědčen, že Ubi patria, ibe bene 46 (Rousseau, 

Bush a Kelly, 2005, s. 177). Celý systém by byl zároveň postavený na tom, že patrie je 

neustále v ohrožení ze strany sousedních zemí, ale je pro občany tak cenná, že stojí za to 

pro ni žít a umírat. Co je ale možná nejdůležitější, po vzoru hebrejského národa by si Poláci 

nesli patrie vždy s sebou ve svých srdcích, a i kdyby měli být podrobeni a donuceni žít na 

jiném území, pod jiným vládcem a zákony, nikdy by nebyli plně asimilováni. Vize toho, že 

by mohli být jednou opět svobodní by udržela Polsko při životě i bez pevně daných hranic. 

Jistě stojí za zmínku, že tento Rousseauův návrh znamenal jakousi předzvěst budoucnosti 

Polska, neboť ačkoliv byl tento stát na delší dobu vymazán z mapy, jak víme, v současné 

době opět existuje, a to dokonce se silnou nacionalisticky orientovanou stranou v čele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
46 „Kde je vlast, tam je dobro“  
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4. Komparace Rousseauova nacionalismu se současným nacionalismem 

Po stručném představení současných nacionalistických proudů a detailnějším popisu 

Rousseauova nacionalismu je potřeba položit si otázku – nakolik jsou dnešní nacionalistické 

tendence kompatibilní s myšlenkami duchovního otce tohoto proudu? 

Abychom na takovouto otázku odpověděli, musíme zprvu vyzdvihnout nejvýraznější 

motivy národně orientovaných stran. Z jejich programových obsahů a rétoriky 

reprezentujících politiků lze vytyčit několik bodů, které mají současné nacionalistické 

proudy společné. Jedná se především o anti-imigrační politiku související se Syrskou krizí, 

jež je opřená nejen o kritiku Islámu, ale i s otázkou ekonomické imigrace. Dalším častým 

pojítkem těchto stran bývá skepse vůči nadnárodním úmluvám, či organizacím. V otázce 

Amerického prezidenta Donalda Trumpa jsme již zmínili Pařížskou  dohodu, můžeme ale 

rovněž vyzdvihnout jeho kritickou rétoriku vůči NATO47. U evropských stran je to pak zcela 

evidentní euroskepticismus a boj proti takzvanému „bruselskému diktátu“. S tím úzce 

souvisí poslední ze společných jmenovatelů stran, tedy zvyšování státní suverenity zejména 

skrze regulování vlivu nadnárodních organizací.  

Mimo jiné můžeme hovořit o populismu jakožto trendu současných nacionalistických 

stran, ten však nenapovídá nic o jejich ideovém zázemí. Populismus jako takový lze ve své 

podstatě chápat jako jistou formu ideologie, ale takovou, která nemá žádný pevný obsah, 

naopak se pouze váže na jiné koherentní ideologie, které jsou zrovna výhodné pro oslovení 

a politickou mobilizaci mas. Tyto „pravé občany“ z prostého lidu následně staví proti 

„zkorumpované elitě“ a tak rozvrací společnost na dva antagonistické tábory. Uživatelé 

těchto populistických taktik se následně snaží zapůsobit na lid i stylem chování od prosté 

až vulgární rétoriky po oddávání se tradičním venkovským zvyklostem, aby prokázali, že 

právě oni jsou ti z lidu, kteří jej reprezentují, a kteří se za něj postaví proti elitám „u koryta“. 

Proto se jedná spíše politický nástroj, který se nikdy nevyskytuje ve své čisté formě, a tak 

                                                      
47 Je samozřejmě nutné podotknout, že i jako v mnoha dalších bodech politiky Donalda Trumpa se nejedná o 

konzistentní kritiku a americký prezident velmi často mění své výroky ohledně této organizace. Problém ale 

tkví ve faktu, že i sama nejistota nejsilnějšího člena tohoto vojenského uskupení je škodlivá a nebezpečná 

v mezinárodním aspektu (Gramer, Luce a Tamkin, 2018). 
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nenapovídá nikterak o ideovém obsahu politických hnutí a osob (Mudde a Kaltwasser, 

2017, s. 4-7). Samozřejmě se můžeme i v tomto případě pokusit najít v teoretických 

reflexích Rousseaua myšlenky, které by osvětlovaly jeho postoj k takovému fenoménu. 

Rousseau vidí národ jako něco, co by mělo být spojeno extrémně silnými vazbami, a proto 

myšlenka rozdělení společnosti na dva antagonistické tábory je téměř nepřijatelná, neboť 

by stála v cestě tvorbě kvalitní legislativy založené na výrazné shodě spoluobčanů. Na 

druhou stranu, jsou-li neshody těchto dvou táborů skutečně opodstatněné a kooperace 

není možná, je zjevné, že se jedná o nekompatibilní politické těleso. Přílišná rozloha státu, 

velké množství obyvatel, nebo obrovské ekonomické rozdíly stály v cestě vytvoření 

dostatečně silných národních vazeb, a tak není možná budoucí kooperace, která je 

vyžadována po funkčním, svobodném a prosperujícím státě. Je ale zjevné, že zrovna 

v otázce současného nacionalistického populismu by dle Rousseaua opravdu byla tato 

rozepře oprávněná, neboť bývá směřována vůči zastupitelské demokracii především 

v nadnárodní formě a orientuje se na zvyšování politické angažovanosti občanů kupříkladu 

skrze referenda. Suverenita lidu je dle něj totiž nezcizitelná a nedělitelná (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 34-37).  

Jak již ale bylo řečeno, populistická rétorika je spíše politický nástroj než ideologii 

osvětlující společný jmenovatel dnešních nacionalistických proudů. Proto se nyní pokusme 

soustředit na ideové podobnosti současných proudů a nacionalismu v chápání Jeana 

Jacquese Rousseaua. 

 

4.1. Rousseau – nadnárodní a zvyšování státní suverenity  

Jak by otec nacionalismu zřejmě vnímal dnešní politickou tendenci o nadnárodní 

kooperaci můžeme vyčíst z několika poznámek napříč jeho nejvýznamnějšími díly, ve 

kterých se vyjadřuje především k Evropě. Tyto poznámky jsou rovněž zcela dostačující i 

hovoříme-li o světové politice jako takové, neboť v rozmezí života Jeana Jacquese 

Rousseaua, tedy mezi lety 1712 až 1778 (Cranston, 1997, s. 211-212), byla Evropa sídlem 

nejvlivnějších světových velmocí. Tak docházelo u mnoha někdejších autorů a  osobností 

20. století, jak bylo poznamenáno v úvodu na příkladu Winstona Churchilla, k přesvědčení, 
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že širší kooperace států na tomto kontinentě by byla zárukou věčného míru. Moderní 

rozdělení mocí získalo svou podobu až ve 20. století, jehož nejdůležitější momenty umožnily 

vznik vysoce politicky a ekonomicky relevantních velmocí mimo Evropský kontinent, 

konkrétně tedy USA, Rusku, či Číně48. Je ale pochopitelné, že k takovýmto záležitostem se 

autor nemohl v době svého působení vyjádřit, proto se téměř veškerá jeho nadnárodní 

polemika týká Evropy a je tak aplikovatelná primárně na moderní euroskepticismus spíše 

nežli na skepsi vůči větším nadnárodním útvarům. 

Rousseau byl k samotné myšlence užší mezinárodní kooperace přinejmenším 

skeptický. To lze pozorovat například v jeho reakci na pojednání o věčném míru 

francouzského autora Charles-Irénée Castel de Saint-Pierra. Ten v podstatě vykreslil 

situaci někdejší Evropy, která, definovaná téměř výhradně „právem nejsilnějšího“ jakožto 

jediného rozhodujícího prvku v mezinárodní politice, byla nestabilní, bez jakýchkoliv 

ekonomických či politických ochran, či záruk a velmi nevýhodná jak pro občany, tak i 

vladaře. Saint-Pierrův návrh Evropské republiky měl garantovat výhody pro obě zúčastněné 

strany – plnou ochranu jak partikulárních zájmů obyčejných soukromníků, tak vlád 

jednotlivých států, garanci územních zisků a s tím spojenou státní celistvost, konec užívání 

války jakožto prostředku k řešení sporů a zvyšující se kvalitu života jednotlivců a s tím 

spojený nárůst produkce států kupříkladu v oblasti agrikultury. Tento plán měl vejít 

v platnost konsensem suverénů států, kterýžto pokládal autor za samozřejmý, vzhledem 

k diametrálně širšímu množství výhod pro všechny společenské vrstvy oproti původnímu 

stavu (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 47-49).  

Jean Jacques Rousseau na tuto myšlenku neměl příliš pozitivní názor. Vyjádřil sice obdiv 

k plánu Saint-Pierra, nazval jej demonstrací morální pravdy a byl přesvědčen o výhodách, 

které by tato nadnárodní kooperace přinesla jak poddaným, tak vládcům, ale kritický 

problém nacházel především v aplikaci tohoto plánu. Ano, byl přesvědčen, že vznikla-li by 

                                                      
48 Můžeme samozřejmě jmenovat mnohé další státy i mimo stálé členy Rady Bezpečnosti OSN jako kupříkladu 

Indii, Japonsko, či Saudskou Arábii, důležitý je však fakt, že současná světová politika již není téměř výhradně 

diktována Evropskými velmocemi, jak to bylo v době působení Jeana Jacquese Rousseaua. 
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tato Evropská republika, byť na jeden den, trvala by poté navždy, ale její realizace by 

narazila při své cestě na veliké množství překážek.  

První ze zmíněných překážek bylo vzezření tohoto plánu, který zprvu nepůsobí jako 

vládcům favorizující. Naopak, založení jistého nadnárodního tribunálu, který prohlásí, že on 

sám má rozhodující moc nad všemi ostatními a s jehož soudem se musí všichni účastníci 

smířit, jelikož válka již není akceptovatelnou formou řešení rozporů, je zcela evidentní 

snížení pravomocí jednotlivých vládců. Výhody takového systému lze spolehlivě rozpoznat 

až v budoucnu, a tudíž se jedná z pohledu králů o obrovský risk bez garance odměn. Další 

překážkou jsou poté přirozené pohnutky králů, kteří veškeré své jednání uzpůsobují dvěma 

tendencím, tedy snahám o zahraniční dominanci a o rozšíření tuzemské dominance až 

do absolutistické formy. Veškeré dosud existující kooperující evropské ligy totiž existovaly 

jen v rámci nutnosti boje proti nějakému vyššímu zlu, ale jednotliví vládci nikdy nepřestali 

sledovat své partikulární zájmy, které si byli připraveni v pravý moment vynutit. Proto je 

značně nepravděpodobné, že by vznikl jakýkoliv věčný konsensus, ve kterém by si všichni 

participující vzájemně důvěřovali a v němž by nikdo neplánoval budoucí územní uzurpaci. 

Z těchto důvodů nejsou výhody předestřené Saint-Pierrem uskutečnitelné. Třetí překážku 

představují ministři, tedy první, s kým by se šel vládce poradit při rozvazuje o případném 

přijetí tohoto projektu. Nejenže není v jejich zájmu dosáhnout věčného míru, je to v 

přímém rozporu s ním. Válka je totiž to, co zajišťuje ministrům jejich pozici a pro co je jich 

vůbec potřeba. Byli by připraveni spíše obětovat stát než svou vlivnou pozici, a proto jsou 

schopni zesměšňovat tento plán v očích veřejnosti i vládců i přes jeho nepochybný užitek 

(Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 53-56). 

Tyto překážky však představují pouze jeden soubor problematických bodů nutných 

k překonání. I kdyby nějakým způsobem došlo k překonání těchto tendencí vládců i 

ministrů, stále by bylo nutné nalézt vhodný moment k aplikaci Saint-Pierrovy představy v 

konsensuální podobě. Aby byla myšlenka Evropské republiky správně provedena, bylo by 

nutné splnit dvě podmínky. Zaprvé, součet veškerých zájmů jednotlivců by nesměl být vyšší 
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než vůle obecná49 a zadruhé by každý občan tohoto nadnárodního tělesa musel věřit v to, 

že jeho nejvyšší dobro se odvíjí právě od dobra celku. Tato míra všeobecné harmonie 

předpokládá tak obrovskou míru moudrosti a bohatosti vztahů napříč všemi lidmi, že je 

zkrátka nemožné jí docílit. Z tohoto důvodu jediná možnost, jak tento věčný mír správně 

nastolit, je skrze násilné prostředky rozměrů příliš brutálních na to, aby byly akceptovatelné 

z hlediska lidskosti. Je však třeba zopakovat, že Rousseau plán Saint-Pierra o Evropských 

republikách nepokládal za špatný, naopak, za příliš dobrý, aby bylo možné jej aplikovat 

(Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 56-60). 

Další nápovědu o vztahu Rousseaua k případné nadnárodní kooperaci můžeme nalézt 

v pojednání o Korsice. Z empirických dat vyplývá, že rozsáhlejší spolupráce Evropských 

států by znamenala jistou formu závislosti jednoho státu na druhém, a to ať už z politického, 

či ekonomického hlediska50. Dle Rousseaua však stát, který je závislý na jiných státech 

nemůže být svobodným a není ze své podstaty způsobilý k zákonodárství (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 61). Skutečně funkční stát má spoléhat pouze na vlastní síly a nemá se 

přizpůsobovat žádným zásadám a principům jiných národů. Má vycházet pouze z vlastních 

zkušeností, ze kterých lze nejlépe vytvářet maximy pro specifické národy. 

Rousseau by byl zcela jistě kritický nejenom k myšlence Evropské republiky, ale i 

k samotnému provedení evropského společenství a později tedy Evropské unie, a to hned 

v několika bodech. Zaprvé můžeme zmínit již samotný vznik organizací. Ten totiž nebyl 

                                                      
49 To znamená, že by nesmělo existovat větší množství soukromých zájmů, které by byly v rozporu s 

všeobecným přesvědčením lidu této potenciální Evropské republiky o tom, co představuje cestu k solidaritě. 

Musíme si zde uvědomit, že obecná vůle v chápání Rousseaua není prostou většinou ustanovená idea, které 

se menšina musí přizpůsobit, ale myšlenka, která by měla odrážet vůli všech (Rousseau a Šálená, 2002, s. 35) 

(Rousseau et. al., 2004, s. 232). 

50 To si můžeme případně potvrdit na ukázce dříve zmíněného Brexitu. Velká Británie totiž jedná o dvou 

formách výstupu z Evropské unie, tedy takzvaném tvrdém nebo měkkém Brexitu. Tvrdý Brexit zjednodušeně 

znamená úplné odtrhnutí se od Evropské unie, včetně výhod jednotného trhu. To však, jak někteří tvrdí, může 

být ekonomicky likvidační, a proto se jedná o mírnější formě, tedy měkkém Brexitu (Forex Capital Markets, 

©2018). Můžeme tedy sledovat velkou míru závislosti Velké Británie, která se přitom těšila jisté významné 

pozici napříč svým členstvím v Evropské unii, na regulacích této organizace. O závislosti států, které nebyly 

nikdy v takovémto výsostném postavení tak není ani třeba spekulovat.  



 
52 

 

opřen, jak považoval Rousseau za nutné, o drtivý konsensus veřejnosti, dokonce ani o 

podporu občanů zakládajících států. Naopak, jednalo se čistě o iniciativu politických elit 

těchto států přesvědčených, že kooperace je nutná v zájmu uchování světového míru. 

Prvek občanské participace přichází až mnohem později ve formě referend a získává 

pravidelnost a instituční formu až v souvislosti s prvními přímými volbami do Evropského 

parlamentu v roce 1979 (Dedman, 1996, s. 96). Od toho se odvíjí i další bod, který by byl 

zcela jistě terčem Rousseauovi kritiky, tedy absence jakékoliv formy obecné vůle, o kterou 

by se tento nadnárodní komplex opíral. Za jistý jednotící prvek členů Evropské unie 

můžeme považovat Kodaňská kritéria, která předkládají nutné predispozice, jenž musí být 

státy žádajícími o členství splněny. Tato kritéria však vznikla před třemi rozšířeními o další 

státy (Pusca, 2014, s. 13). Můžeme tedy zjednodušeně hovořit o tvorbě určitých požadavků 

na státní charakteristiku budoucích členů a jisté primitivní formě obecné vůle bez 

jakéhokoliv vlivu třinácti budoucích států a jejich občanů na jejich podobě. Přijetí těchto 

principů rovněž vznikalo skrze referenda, kdy stačil pouze souhlas prosté většiny. Můžeme 

tedy jen těžko hovořit o tělese, na jehož vzniku se podílelo drtivé množství občanů a které 

by odráželo obecnou vůli. To by však nebylo ani možné, což nás přivádí k třetímu bodu 

kritiky vůči Evropskému společenství, který lze vydedukovat z Rousseauových děl, tedy 

k samotné velikosti této nadnárodní organizace.  

Rousseau pokládá malé státy za nejsilnější. Pouze v takových státech je totiž možné 

vytvářet emoční pouta dostatečně silná na to, aby s sebou nesla lásku k patrie, svým 

spoluobčanům a spolu s tím kolektivní svobodu, nikoliv pouze individuální, založenou na 

touze po matérii. Ve velkém státě má lid „méně lásky ke svým nadřízeným, které nikdy 

nevidí, k vlasti, která je v jeho očích jako svět, a ke svým spoluobčanům, z nichž většina je 

pro něho cizí“ (Rousseau a Šálená, 2002, s. 57). Evropská unie sice není ze své podstaty stát, 

ale stále se jedná o politické těleso s nadnárodní legislativní funkcí, jehož zákony a regulace 

jsou platné pro téměř všechny jeho členy. Ačkoliv tedy nejde přímo o stát per se, je stále 

tento autorův argument aplikovatelný, neboť má funkci tak charakteristickou pro stát. Tak 

veliké politické těleso jako je Evropská unie by nebyla schopna uspokojit tak velké množství 

rozličných partikulárních zájmů a zaštítit je pod jednu obecnou vůli, na které by se shodla 

drtivá většina Evropy.  
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Mimo jiné lze vytyčit i formu vlády Evropské Unie, která je zcela evidentně mimo 

základní myšlenky Rousseaua. Jak již bylo řečeno, zákony vytváří lid, pouze jimi zvolený 

zákonodárce jim dává podobu a tu následně moc výkonná využívá k tomu, aby na jejím 

základě vytvářela dekrety. S touto myšlenkou zachází Rousseau tak daleko, že v momentě, 

kdy vytváří návrh pro lepší politický systém Polska, zavrhuje princip případné zastupitelské 

demokracie a veškerá vůle lidu má být z menších uskupení země zasílaná delegáty do 

mocenského centra. Delegát nemá návrhy jakkoliv upravovat, ale pouze je předat ve své 

čisté formě. Tvrdí rovněž, že v momentě, kdy by nějaký z delegátů toto pravidlo porušil, 

mohl by být potrestán až smrtí (Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 109). Podíváme-li se však 

na moderní politický systém, vidíme v zemích Evropské unie nejen převládající množství 

států se zastupitelskou demokracií, ale zároveň se tato zastupitelská demokracie rozšiřuje 

i na další sféru, tedy nadnárodní a tím ještě více oddaluje občany jednotlivých národů od 

správné tvorby zákonů. 

Nakonec můžeme shrnout autorův názor na nadnárodní legislativu skrze výrok 

ve společenské smlouvě: „Tytéž zákony nemohou vyhovovati tolika různým okresům, které 

mají rozličné mravy, které žijí pod různým podnebím, a které nemohou snést stejnou formu 

vlády“ (Rousseau a Šálená, 2002, s. 57). 

 

4.2. Rousseau – anti-imigrační politika 

Novodobá, především evropská, ale ve velké míře i americká anti-imigrační politika se 

soustřeďuje primárně na dvě skupiny migrantů, které označuje jako problematické. Těmi 

jsou, jak již bylo řečeno, imigranti ekonomičtí a dále muslimští. Rousseau podporuje 

myšlenku toho, aby se mohl občan zříci státu v momentě, kdy jej zákony a nelegitimní 

forma moci zbavují jeho přirozené svobody (Rousseau a Šálená, 2002, s. 114-115). Otázku 

emigrace tedy podporuje, je ale důležité zjistit, za jakých okolností je přijímání nových 

občanů akceptovatelné. 

Je téměř jisté, že ekonomické uprchlíky by Rousseau neakceptoval. Jak již bylo řečeno, 

občan má mít právo na emigraci v momentě, kdy je ohrožen na své přirozené svobodě, 

nikoliv pouze na základě vidiny potenciálu lepších finančních podmínek v sousedním státě. 
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Ba naopak, je-li ekonomická situace ve státě, který takový člověk obývá, horší než jinde ve 

světě, měl by pracovat na jejím zlepšení, nikoliv ji opustit. Právě láska k vlasti a pouta 

k ostatním spoluobčanům by měla vést k těmto tendencím. Opustit zemi jen kvůli tomu, 

abychom se vyhnuli svým povinnostem a nutnosti sloužit své vlasti, když jej potřebuje je 

pouze trestuhodná dezerce (Rousseau a Šálená, 2002, s. 115). Autor zároveň velmi 

opovrhuje nadbytečným majetkem a luxusem, tudíž lze předpokládat, že by rovněž 

opovrhoval imigranty, kteří by vyměnili něco tak důležitého, jako je národní pouto za lepší 

ekonomické příležitosti. 

Co se případných muslimských imigrantů týče, zde již není odpověď na otázku názorové 

shody s moderními nacionalistickými proudy tak jednoznačná. Na tento pohled je nutné 

nazírat z několika úhlů. Zprvu můžeme sledovat jisté charakteristiky tohoto náboženství, 

které by mohly být vysoce nekompatibilní s myšlením západního světa. Jedná se kupříkladu 

o kritiku různých náboženských praktik jako obřízka, zahalování se, či rituální obětování 

zvěře, extrémní poddání se náboženskému životu bez možnosti sekularizace a snižování 

významu žen ve společnosti (Imhoff a Recker, 2012, s. 812-813). Jaký postoj by měl však 

Rousseau k takovéto náboženské kritice? 

Rousseau klade velký důraz na náboženství a metafyzické otázky napříč jeho díly, jak 

jsme již ukázali. Je si vědom toho, že etablovaná náboženství nelze nahradit nějakou 

formou „národního náboženství“, ačkoliv by sám něco takového chtěl, neboť věří, že právě 

náboženství je silným pojítkem mezi lidmi. Z tohoto důvodu vznáší dvě základní kritéria, po 

jejichž dodržení je náboženství akceptovatelné. Zaprvé se musí jednat o náboženství 

snášenlivá k ostatním a zadruhé, jejich dogmata nesmí odporovat občanským povinnostem 

(Rousseau a Šálená, 2002, s. 154-155). Zde však vyvstává problém – je opravdu islám ze své 

podstaty nesnášenlivý vůči ostatním náboženstvím? Dle Koránu jsou věřící pouze ti, kteří 

věří v Alláha a kterýkoliv nevěřící, který by stál v opozici vůči němu bude potrestán ohněm 

(Khan a Al-Hilali, 1998, s 231-232). Zároveň však tvrdí, že Alláh miluje ty, kteří se chovají 

spravedlivě a nebojují s ostatními na základě různých náboženských idejí (Khan a Al-Hilali, 

1998, s 755). Nelze tak přesně vymezit, že by snad Islám jako takový byl nesnášenlivý 

k ostatním náboženstvím, naopak, některá jeho učení byla značně progresivnější z hlediska 

tolerance než kupříkladu dogmatická katolická církev. Důležitá je tedy interpretace a 
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následná forma praktikované víry. Do popředí mají vystupovat pozitivní dogmata, která 

propagují dobrotivost a prozřetelnost mocného jsoucna garantujícího štěstí spravedlivým 

a potrestání zlých. Negativní dogmata hlásající občanskou a náboženskou nesnášenlivost 

naopak musejí být odstraněna, neboť jsou přímo v rozporu s občanskými povinnostmi a 

zabraňují mírovému soužití s ostatními lidmi (Rousseau a Šálená, 2002, s. 155-156). 

Problém však přichází v momentě, kdy je náboženství pro člověka důležitější než 

národní vazby neboť to zabraňuje správnému výkonu občanských povinností. Náboženství 

má pouze nabídnout jistá dogmata podporující občanskou mravnost a povinnosti a jisté city 

společenskosti na jejichž základě může vzniknout dobrý člověk a věrný poddaný. Jen takový 

člověk je schopný milovat ze srdce zákony, spravedlnost a plně se jim oddat (Rousseau a 

Šálená, 2002, s. 154-155). Z toho důvodu je zjevné, že podporoval-li by Rousseau imigraci 

nábožensky orientovaných lidí, jejich víra by nesměla být natolik silná, že by nedovolila 

prostup důležitějším citům, jako je láska k národnímu tělesu. 

S tím souvisí další problém případné imigrace, tedy kulturní odlišnost. Rousseau dává 

obrovský důraz na národně tradiční a kulturní homogenitu národa, která je pěstována od 

mládí v každém jedinci ať už skrze dětské hry, tak skrze vzdělávání. Každý občan je 

formován od malička k tomu, aby nejdůležitějším citem v jeho srdci byla láska k vlasti 

(Rousseau, Bush a Kelly, 2005, s. 176). Z tohoto důvodu je evidentní, že i kdyby praktikoval 

případný imigrant náboženství tolerantní vůči ostatním a dokázal nějakým způsobem 

zkombinovat vyznání dostačující k tomu, aby z něj utvářelo morálně lepšího člověka a které 

by zároveň nebylo příliš silné, čímž by zastiňovalo schopnost milovat svůj národ, musel by 

si ještě vypěstovat enormní náklonnost vůči relativně cizímu národu. To by znamenalo 

téměř kompletní kulturní asimilaci vůči novému zázemí. Je pravděpodobné, že vzhledem 

k tomu, jaký důraz klade Rousseau na náboženství by se nebyl takový člověk schopen plně 

asimilovat a až jeho dítě by na daném území mohlo být plnohodnotným členem. 

Dalším problémem je opět otázka velikosti státu. Stát musí nesmí být příliš veliký, neboť 

by mezi sebou nebyli občané schopni vytvořit pevné vazby. Přijímání většího množství 

imigrantů, případně uprchlíků, jak je prosazováno kvótami Evropské unie, by znamenalo 

významné narušení těchto vztahů tak esenciálních pro správně fungující stát. 
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Můžeme tak říci, že autor sice podporuje myšlenku imigrace, ale podmiňuje ji mnoha 

kritérii, mezi nimiž nejvýznamnější je téměř kompletní kulturní asimilace. To je ve své 

podstatě výrazně v souladu se současnými nacionalistickými tendencemi a jisté formě 

prosazování politiky „náš stát, naše pravidla“. Tu můžeme sledovat kupříkladu ve Francii 

v otázce boje proti muslimským tradicím a zvyklostem51. Ve své podstatě se tedy Rousseau 

shoduje s anti-imigrační politikou současných nacionalistů. 

 

4.3. Ideová podobnost 

Z těchto poznatků můžeme sledovat výrazné podobnosti mezi různými, především 

negativně zaměřenými tezemi současného nacionalismu a myšlenkami duchovního otce 

tohoto proudu. Co však současné nacionalistické proudy postrádají oproti Rousseauově 

teorii je ono důležité emoční pouto vůči patrie. Nestačí se pouze vymezovat vůči jiným 

státům, nadnárodním organizacím, či cizím občanům. Je potřeba šlechtit amour de la patrie 

skrze pro tento účel etablované instituce. Ačkoliv apelují často politické strany zaštiťující se 

nacionalismem na národní hrdost a sílu státu, nikdy se nejedná o takovou úroveň 

patriotismu, jakou požaduje Rousseau pro emulaci silných pout mezi spoluobčany a zcela 

raritně se projevuje tato hrdost nad rámec verbálních projevů.  

Ačkoliv tedy vidíme velikou podobnost současných proudů a Rousseauových myšlenek, 

je třeba vzít v potaz fakt, že současný nacionalismus postrádá ta nejpodstatnější pozitiva, 

která s sebou nese amour de la patrie a která jsou základem pro funkční a prosperující stát 

dle Jeana-Jacquese Rousseaua. 

 

 

 

 

                                                      
51 Francouzský premiér François Fillon v roce 2011 vydal dekret o zákazu nošení nikábu, závoje zakrývajícího 

většinu těla mimo obličej, na jakémkoliv veřejném místě. Podobný přístup k této otázce zaujalo kupříkladu i 

Německo, dále Belgie, Nizozemsko a Rakousko (Weaver, 2018) 
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5. Teoretické konceptualizace nacionalismu  

Nacionalismus není koherentní ideologií. Mimo Rousseaua a současné nacionalisticky 

orientované politiky mu různí autoři připisovali různé charakteristiky. V politických vědách 

hovoříme o třech základních teoretických konceptualizacích, tedy primordialismu, 

modernismu a Etno-symbolismu (Özkirimli, 2010, s. 6-7).  

 

5.1. Primordialismus  

Teoretikové primordialismu vnímají nacionalismus jako přirozenou součást lidské 

bytosti ve stejné míře, jakou bychom označili za naši přirozenou součást smyslové vnímání 

(Özkirimli, 2010, s. 49). Z tohoto lze odvodit, že nacionalismus není dle teoretiků tohoto 

proudu umělý konstrukt, ale něco, co existuje již od zrodu lidstva. Mezi filosofy, z jejichž 

myšlenek můžeme tyto ideje extrahovat, můžeme počítat kupříkladu Johanna Gottfrieda 

Herdera52, či Johanna Gottlieba Fichteho53.  

Problém s touto vizí národa jakožto odvěkého fenoménu přichází v momentě, kdy se 

snažíme národ definovat. Jako nejčastější faktory určující existenci národa řadíme 

kupříkladu společný jazyk, kulturu a pevně hranicemi stanovené území (Charvát, 2007, s. 

32). Při bližším zkoumání těchto charakteristik však brzy zjistíme, že žádný z nich nemá u 

národů příliš dlouhou a zcela jistě ne odvěkou tradici.  

                                                      
52 Herder kupříkladu pracuje s jazykem, který považuje za jeden z nejdůležitějších kvalit pro správné vymezení 

národa. Z jazyka dle něj vyvstává veškerá tradice, historie, kultura, náboženství i zásady života. Jazyk je ale 

něčím, co v nás existuje zcela přirozeně a jelikož definuje národ jako takový, je přirozený i národ samotný, 

stejně jako je přirozená rodina. Národ je pouze více rozšířená rodina (Heater, 1998, s. 79). 

53 Fichte v podobné míře jako Herder vyzdvihává jakožto velmi výrazný prvek jazyk. Ten vnímá jako definující 

prvek, který přirozenými pouty spojuje lid. Existuje-li tedy uvnitř státu jiný oddělený jazyk, lid hovořící tímto 

jazykem má právo na sebeurčení a vytvoření vlastní vlády. Mimo tato přirozená pouta jazyka rovněž 

vyzdvihuje Německo jako jakýsi prapůvodní lid, který je jako jediný schopen pravé lásky ke svému národu a 

stane se vzorem pro zbytek lidstva. Toto právo mu dává především jeho vyspělý jazyk definující i všechny 

zbylé aspekty jeho kultury (Özkirimli, 2010, s. 14-15). 
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Co se kulturního hlediska týče, lze pozorovat, že kulturní odlišování započalo až později 

ve snaze podpořit tezi o odlišnostech jednotlivých národů. Existovala tendence přejímat 

kulturu od nejvlivnějších států tehdejšího světa, proto můžeme kupříkladu v osvícenecké 

Evropě sledovat drtivou převahu francouzské kultury napříč celým kontinentem. Vyvěrající 

národní kultury z počátku 19. století se následně vyvíjely ve vztahu s francouzskou kulturou, 

kdy se poměřovaly, zdali se jí mohou rovnat (Hroch, 2009, s. 204). V takovém případě 

samozřejmě může vyvstat otázka, zdali tedy Francie není oním národem, jehož občané 

v sobě nosí smysl pro národní cítění již od pradávna. I tato myšlenka je však jednoduše 

vyvratitelná v momentě, kdy si uvědomíme, že kulturně celistvý národ musí být propojen 

napříč společenskými vrstvami. Nesmí zde tedy být přílišný rozdíl mezi jednotlivými 

sociálními skupinami. Tato sociální stratifikace však dominovala někdejší Evropou, přičemž 

nejvhodnějším příkladem je právě Francie. Dle historika a politika François Guizota 

k historicky prvnímu spojení radikálně odlišných společenských vrstev šlechty, měšťanů a 

rolnictva došlo až mezi lety 1337 až 1453 v souvislosti se stoletou válkou (Porter a Teich, 

1993, s. 36-37). Nejednalo se však nebylo žádné permanentní spojení, díky němuž by 

zanikly radikální sociální rozdíly mezi společenskými vrstvami, nýbrž jen dočasné spojení 

v reakci na tento dlouhodobý válečný konflikt. Rozdíly stále přetrvávaly a byly natolik 

významné, že konečně vyvrcholily ve formě Velké Francouzské revoluce 1789 až 1799, kdy 

byli členové šlechty politickým a vojenským vůdcem revoluce Louis Antoine de Saint-Justem 

označeni za odvěké nepřátele lidu (Doyle, 2009, s. 291) a postupně likvidováni. Nelze tak 

mluvit o jakékoliv odvěké národnostní pospolitosti. 

Další bod často zmiňovaný jakožto kritérium definování jednotlivých národů je území 

ohraničené pevnými hranicemi, tedy stát. Je však nutné poznamenat, že ve většině případů 

se hranice různých států napříč celou historií neustále měnily. Jako příklad můžeme uvést 

Prusko – státní útvar, z něhož vyvstalo později Německé císařství, s hlavním městem 

Kaliningrad ležícím dnes na Ruském území (Honzák et. al., 2001, s. 487-489). Pravidelnými 

změnami území procházelo kupříkladu i Polsko, jehož teritorium si okolní velmoci rozdělily 

třikrát, a to v roce 1772, 1793 a 1795 v rámci takzvaného trojího dělení Polska. Polské 

hranice byly následně znovu obnoveny až v důsledku první světové války a opět posunuty 

po druhé světové válce (Honzák et. al., 2001, s. 500-504). Většina hranic jednotlivých států 
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byla tedy napříč historií pravidelně pozměňována a z toho důvodu ani hranice nemohou 

být pokládány za dlouhodobě existující, národ definující jev. 

Nejčastěji autory primordialismu vyzdvihovaný definiční prvek národa je jazyk. Z toho 

následně má vycházet veškerá kultura a respektive národní identita. Novodobě existující 

jazyky však z většiny začaly existovat až v průběhu 18. až 19. století. Do té doby se hovořilo 

na většině území různými dialekty (Charvát, 2007, s. 33). Syntéza dialektů pak vyžadovala 

jistou formu jazykového inženýrství, kupříkladu v Itálii, kde si lidé vůbec nerozuměli, byla 

zvolena literárně-klasická toskánština jako jednotící dialekt, kterým až do poloviny 19. 

století hovořilo jen minimum obyvatel (Řezník, 2003, s. 155-156). Ve středověké Francii 

bylo možno nalézt pět hlavních jazyků, kterými se hovořilo, veliké množství různých jejich 

variací v závislosti na regionech a myriáda dialektů (Porter a Teich, 1993, s. 41). Tak se 

v souvislosti s absencí jakékoliv národní celistvosti skrze jazykové prostředky i tato otázka 

stává přinejmenším diskutabilní. 

Právě v souvislosti s vysokým potenciálem napadnutelnosti těchto tezí vzniká další 

z teoretických konceptualizací nacionalismu, tedy modernismus. 

 

5.2. Modernismus 

Modernismus pracuje s myšlenkou, že „národ“ i „nacionalismus“ jsou umělé 

konstrukty spojené s moderním vývojem společnosti, konkrétně s obdobím posledních bez 

zhruba dvou století. Národ je dle autorů tohoto směru důsledkem společenské 

modernizace, která propukla s nástupem kapitalismu, industrializace, urbanizace, 

sekularizace a byrokratizace (Özkirimli, 2010, s. 72). Právě na základě výběru z těchto 

činitelů se následně rozlišují tři poddruhy modernismu, konkrétně ekonomicky 

transformační, politicky transformační a společensky, či kulturně transformační (Özkirimli, 

2010, s. 7). Nejvýznamnějšími autory nacionalistického modernismu byli zřejmě Ernest 

Gellner a Benedict Anderson.  

Gellner považuje kulturní a sociální organizaci za universální a věčné, nikoliv však 

samotný nacionalismus a s ním spojené státy. Kritizuje tendence autorů nálepkovat 

nacionalismus jakožto věčný a universální princip, neboť v historii nenacházíme přílišné 
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množství instancí nacionalistického vření, a tudíž chybí jakékoliv důkazy54, že by nenávist 

vůči ostatním kulturám a přání žít pospolu byly přirozenými jevy (Gellner, 2003, s. 19-21).  

Ernest Gellner rozděluje lidskou historii na tři základní etapy: předagrární, agrární a 

průmyslovou. První etapa lovců a sběračů neumožňuje vzhledem k absenci dostatečné 

politické dělby práce vznik státu, druhá umožňuje jeho existenci, ale třetí činí státní útvar 

již nevyhnutelným. Gellner stát považuje za jedno z klíčových kritérií pro vznik samotného 

nacionalismu z čehož vyplývá, že dle něj získává národ získává možnost vzniku až 

v industriální éře. Tato možnost je však rozvinuta ve skutečný nacionalismus až v momentě, 

kdy jsou splněná i zbylá kritéria, tedy vzájemné sdílení kultury, konkrétně myšlenek, 

způsobu chování a dorozumívání, a vzájemné uznání lidí jakožto příslušníků národa 

(Gellner, 1993, s. 15-18). Slovy autora „Člověk dělá národy; národy jsou plody lidských 

přesvědčení, loajality a solidarity.“ (Gellner, 1993, s. 18) 

Velmi vlivnou knihou v otázce modernistického chápání nacionalismu byla monografie 

Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism autora 

Benedicta Andersona. Autor vyzdvihuje nacionalismus napříč světem, kupříkladu 

v otázkách konfliktu mezi Čínou, Vietnamem a Kambodžou ke konci sedmdesátých let 20. 

století a hovořil o nutnosti upustit od myšlenky, že se jedná o něco téměř ryze Evropského. 

Především však upozorňuje na nutnost zjistit, jak nacionalismus vznikl, jak se jeho chápání 

proměnilo napříč časem a proč získal jistou legitimitu v očích jednotlivců (Özkirimli, 2010, 

s. 105-106). Národ definuje jako Imagined community, tedy smyšlenou politickou 

komunitu. Tuto smyšlenost podporuje tezí, že většina z občanů, byť nejmenšího národa, se 

navzájem nezná, ani o sobě nikdy neslyšeli, ale i tak mají představu jisté vzájemné 

sounáležitosti. Kde se však názorově rozchází s Gellnerem je jeho formulace, že 

nacionalismus vytváří národy, kde národy neexistují a pouze pracuje s jistými dříve 

existujícími rozdíly těchto těles. Ty jsou ale většinou negativní, tedy kupříkladu 

diskvalifikace z nějakého většího politického tělesa (Gellner, 1969, s. 168). Kritizuje jej za 

                                                      
54 Gellner sice zmiňuje jisté příklady nacionalistických tendencí jako kupříkladu kulturní šovinismus starého 

Řecka, či husitské hnutí v Čechách v 15. století. To však označuje za pouhé vzácné výjimky, které žádným 

způsobem nevyvrací jeho tvrzení o tom, že nacionalismus je záležitostí ryze moderní (Gellner, 2003, s. 39). 
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to, že tímto v podstatě označuje národ za čistou fabrikaci, a i jakékoliv jiné větší komunity 

předešlé národům jsou smyšlené (Anderson, 2006, s. 5-6) s čímž Anderson nesouhlasí. 

Anderson totiž nepopírá ideu nějaké předcházející komunity, ze které by vyvstal národ, ale 

moderní národ a s ním spojený nacionalismus vidí jako specifický kvůli tomu, že 

vyprodukoval tak obrovskou míru oddanosti, kvůli které byli lidé schopni se v 19. a 20. 

století vzájemně v takovém měřítku likvidovat (Özkirimli, 2010, s. 106). Tuto oddanost 

přisuzuje faktu, že národ, nehledě na existující nerovnosti mezi lidmi, nabízí jistou iluzi 

spojenectví a rovnosti napříč národem. Národ svoji legitimitu v očích lidí následně získává 

nikoliv nutně ve fabrikované minulosti, ale v kulturních kořenech. Tím se Anderson velmi 

výrazně přibližuje další nacionalistické teorii, tedy etno-symbolismu, se kterým se však 

rozchází přesvědčením, že národ je čistě moderní konstrukt, který se sice opírá o historické 

zkušenosti, avšak ty nelze pokládat za národ, ale jakési dříve existující komunity, které 

napomohly vzniku národa. Národ, tedy jeho „smyšlené komunity“ totiž vznikají až na 

základě koexistujících jevů, které umožňují národní cítění. Všechny tyto jevy existovaly pod 

záštitou jazyka jakožto nutného prostředku nacionalismu. Historická Evropa (ale kupříkladu 

i Čína) byla ovládána jedním oficiálním jazykem, který byl užíván učenci a v administrativě. 

Jednotlivé státy, především na venkově, byly jazykově velmi rozpolcené a plné nářečí což 

prakticky vylučovalo jakoukoliv národnostní celistvost. Vše se změnilo s reformačním 

hnutím Martina Luthera a jeho přibitím 95 tezí roku 1517 na vrata kaple ve Wittenbergu. 

Jeho teze byly tištěny v němčině a výtisky těchto knih znamenaly obrovský prodej 

v následujících letech. Zde se všechny jevy začínají propojovat – prvním byl systém 

produkce a produktivních vztahů, tedy kapitalismus, který uviděl příležitost nového trhu a 

začal masovou produkci knih nikoliv v latině, ale partikulárních jazycích. To by nebylo 

možné bez jevu druhého, tedy technologií pro masovou komunikaci, kterou bylo možné 

nalézt v knihtisku. Třetí jev byl samotným základem pro tuto situaci, tedy obrovská jazyková 

různorodost tehdejší Evropy (Anderson, 2006, s. 39-43). Stále se tak jedná o moderní 

konstrukt, který v historii nemohl existovat. 
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5.3. Etno-Symbolismus 

Etno-symbolismus je především spojen se studentem Ernesta Gellnera Anthony D. 

Smithem. Ten vyzdvihuje ve své knize „Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural 

Approach“ jednak svého někdejšího lektora, ale také mnoho dalších zastánců modernismu 

jakožto hlavní teoretiky, kteří ovlivnili jeho myšlení. 

Tento směr vyvstává jako teoretická kritika modernistické tendence omezovat 

nacionalismus a národ pouze na 18. století a čistě na produkt modernizace a globalizace 

(Smith, 2009, s.6). Vyzdvihuje význam mýtů, symbolů, hodnot a tradic při formování, 

uchování a změnách etnicity a nacionalismu. Považuje za nutné analyzovat společné 

kulturní identity napříč stoletími ve snaze zachytit opakování jevů a jejich kontinuitu 

(Özkirimli, 2010, s. 143).  

Smith zdůrazňuje základní elementy Etno-symbolického nacionalismu. Hovoří tak 

kupříkladu o symbolických prvcích etnicity. Tu vnímá jako soubor různých postojů, pocitů a 

vnímání, jejichž schopnost vytrvat napříč historií a dát tedy základ pozdějšímu národu je 

určována různými symbolickými hranicemi, tedy jazykem, architekturou, oděvy, mýty, či 

písmem. Rovněž se zmiňuje o jistých etnických jádrech, jakožto prvcích, které napomáhají 

k národnostní diferenciaci. Dle něj zde existuje jistý moment, ve kterém se oddělily etnické 

skupiny, a který lze považovat za základ budoucích etnik či národů. Mezi další faktory 

ovlivňující budoucí formování národa patří vliv elit a odezva mas na nově se formující národ, 

konflikt mezi různorodým chápáním nacionalismu a následný výběr finální interpretace 

mezi odlišnými proudy, odkazování se na historické okolnosti pro formování národa ne na 

základě momentálních krizí, ale dle někdejší éry prosperity55 se zvláštním důrazem na 

kulturní historii národa (Smith, 2009, p. 25-40). 

                                                      
55 Anthony D. Smith se zde zmiňuje o modernistech, neboť i oni zdůrazňují důležitost historie ve formování 

národa, avšak mají ve zvyku zamítnout její důvěryhodnost jakožto pouhou mytologizaci, či přímo manipulaci 

a fabrikaci, jak bylo zmíněno výše v Andersonově kritice Gellnera. Etno-symbolisté, i přes uvědomění si jistých 

úprav, které dělají nacionalistické elity na historii v rámci uspokojení mas a vyvolání hrdosti v ní, považují 

tento proces odkazování se na historii spíše jako znovuobjevení, nežli čistý umělý konstrukt (Smith, 2009, p. 

37). 
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Tento proud tedy existuje na pomezí obou předchozích proudů. Odmítá striktně 

myšlenku toho, že by se jednalo o přirozený instinkt uchovaný v lidské mysli, který dává 

člověku potřebu sdružovat se do větších skupin nazývaných národ podobně jako do rodiny. 

Zároveň nesouhlasí s názorem, že se jedná o mobilizační konstrukt vytvořený v moderní 

éře, který by neměl jakékoliv dříve existující předchůdce, které by bylo možné považovat za 

národ. Odmítá tedy tvrzení, že předchozí instance národů jsou spíše nějakými výjimkami 

z pravidla, fabrikací, či smyšlenou entitou56, ale jsou založeny na silných historických, 

kulturních a etnických kořenech, které elity tvořící pojetí národa následně pouze 

znovuobjevují.  

 

5.4. Zařazení Jeana-Jacquese Rousseaua  

Je složité zařadit jednoho z otců národnostní tématiky do některé z výše uvedených 

kategorií, neboť jejich formování započalo až mnohem později. Rousseau byl spíše jakýmsi 

prorokem této myšlenky. Přesto však lze dle jeho spisů vyloučit proudy vysoce 

nekompatibilní s jeho teoriemi a následně určit, která z teoretických konceptualizací 

nacionalismu nejlépe odráží díla Jeana Jacquese Rousseaua. 

Začneme s první teoretickou rovinou, tedy primordialismem. Jak již bylo zmíněno výše, 

zastánci tohoto proudu považují tendenci sdružovat se do větších skupin, konkrétně v 

národ, za jakýsi přirozený instinkt. Z tohoto důvodu je nutné zkoumat to, jak vnímá 

Rousseau lidskou přirozenost. Jak jsme již poznamenali výše v kapitole věnující se amour 

de la patrie, přirozený člověk, tedy divoch, má v Rousseauově pojetí pouze dvě přirozené 

vlastnosti, tedy soucit a amour de soi. Soucit ani „láska k sobě“ nejsou však determinanty 

přirozeného tíhnutí směrem k národnímu shlukování. Pro Rousseaua není přirozená ani 

                                                      
56 Můžeme samozřejmě hovořit o uznání historie či kultury jako důležitého prvku modernistů, avšak 

kupříkladu Gellner hovoří o tom, že toto zděděné kulturní bohatství nacionalismus využívá jen velmi výběrově 

a radikálně ho přetváří pro své účely (Gellner, 1993, s. 67) 
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instituce rodiny57, natož národ, který je kupříkladu v očích Johanna Gottfrieda Herdera 

rozvětvenou formou přirozeně existující rodiny. Ani jazyk, na který se odkazují 

primordialisté nejčastěji, nepokládá Rousseau za přirozený. V přirozeném stavu si byl každý 

divoch vědom jen své existence a momentálního stavu bez jakékoliv nutnosti kooperovat 

se svým okolím. Až v momentě, kdy si začal uvědomovat podobnost s ostatními členy jeho 

druhu a vznikla kooperace mezi nimi, začal vyvíjet svou řeč pro lepší dorozumívání se, zprvu 

skrze neartikulované výkřiky, gesta, či imitace. Z tohoto základu následně vznikala řeč 

(Rousseau, Dunn a May, 2002, s. 116). Jedná se tedy o lidský konstrukt vytvořený až díky 

kooperaci s ostatními lidmi, kterou započal člověk jen kvůli tomu, že tato spolupráce byla 

výhodnější pro uspokojení potřeb individuální „lásky k sobě samému“. 

Z uvedených faktorů lze tedy bezpečně usoudit, že myšlenky primordialismu nejsou 

kompatibilní s chápáním národa, jak jej prezentuje Jean Jacques Rousseau už pro 

diametrálně odlišné chápání přirozeného stavu a přirozených instinktů jednotlivců. 

Další proud, tedy modernismus Ernsta Gellnera nemůže být kompatibilní 

s Rousseauovou národnostní tezí už ze své definice, neboť se opírá o myšlenku, že 

nacionalismus je moderní konstrukt novověku. Jak jsme již ukázali v předchozích 

kapitolách, Jean-Jacques Rousseau ve svých dílech, především tedy v Úvahách o polské 

vládě a její reformě, zmiňuje jisté významné nacionalistické tendence v historii, na jejichž 

příkladě velmi často rozvádí vzorec chování, kterým by se polský lid měl inspirovat v zájmu 

vytvoření celistvého a odolného národa ve světle své někdejší krize. Pracuje například 

s osobou Mojžíše a hebrejským národem, Lykurgem a Spartou a konečně s Numou, 

zakladatelem Říma (Rousseau, Bush a Kelly 2005, s. 171-173). Mimo tyto historické instance 

nacionalismu ani jím navrhované změny, které mají napomoci Polsku ke stmelení národa, 

nejsou v souladu s teoretickou reflexí Gellnera. Opírá se totiž velmi výrazně o historii, kdy 

navrhuje vztyčit monumenty památce skutečným hrdinům Polska, navrhuje kulturní 

                                                      
57 Ačkoliv, jak již bylo řečeno, považuje Rousseau období spolu žijících rodin za nejlepší období lidského života 

ve společnosti a zároveň za model pro moderní státy, nic to nevyvrací na faktu, že se nejedná o přirozeně 

existující tendenci, ale pouze tendenci, která se postupně vyvinula. 
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změny, které by měly odrážet Polské historicky-kulturní unikáty a rovněž i politické změny 

v souladu s tradičními hodnotami lidu (Rousseau, Bush a Kelly 2005, s. 175-176).  

Gellner nevylučuje nějaké kulturní změny, či význam historických fenoménů, na nichž 

je založen tento kult národních hrdinů. Poněkud však znevažuje autenticitu těchto 

historických okolností a postav, neboť je často označuje za pouhý konstrukt moderních 

nacionalistů. Na rozdíl od Gellnera, pro Rousseaua není příliš důležitý stát k tomu, aby 

existovala amour de la patrie58. Hebrejský národ neměl po dobu pěti tisíci let územní 

hranice, a přesto jej nedokázal nátlak zbylých států zlomit. Rovněž Polsko je schopné 

uchovat si svou patrie v momentě, kdy bude jejich láska k ní dostatečně silně vryta do jejich 

srdcí.  

Zvláštní kapitolou modernistické teorie je poté Benedict Anderson. K podobnosti 

chápání nacionalismu u tohoto autora a Jeana Jacquese Rousseaua se vyjadřuje Steven T. 

Engel ve článku „Rousseau and Imagined Communities“. Rousseau i Anderson pokládají 

národy za „smyšlené“, ne však ve stylu Gellnerovy téměř čisté fabrikace, ale opírající se o 

reálné a velmi důležité historicko-tradiční kořeny. Pocit sounáležitosti s národem je zde 

spojen s pocitem, že komunita okolních lidí je stejná, jako my a tato podobnost utváří 

sociální pouta, které se mohou později přetvořit v nacionalismus (Engel, 2005, s. 518).  

Důležité však je, jak přesně se tento pocit sounáležitosti vytváří. Rousseau, když hovoří 

o stmelování lidí a opouštění přirozeného stavu, tvrdí, že vstupem do společnosti se vše 

komplikuje. Amour de soi se mění v Amour-propre a s ní přichází sobectví. To vzniká jen díky 

rozvinutí naší představivosti, která umožňuje porovnávání se s ostatními a zvyšování 

partikulárních zájmů nad úroveň našich nejnutnějších potřeb. Amour-propre je základem 

všech špatných vlastností moderních společností (Engel, 2005, s. 519-520) a základem 

moderní politiky je redukovat jej, aby zájmy společnosti byly nad zájmy soukromníků. 

Takovou možnost Rousseau shledává ve schopnosti člověka vcítit se do pozice ostatních 

skrze přirozený instinkt lítosti. Skrze vcítění se do pozice jiného člověka totiž nabýváme 

sentimentu lidskosti – vciťujeme se do pozice trpícího, nebo potenciálně trpícího člověka a 

                                                      
58 Gellner tvrdí, že nacionalismus se vyskytuje pouze v prostředích, v nichž existence státu je pokládána za 

samozřejmou. Otázka nacionalismu zkrátka nevzniká u nestátních společností (Gellner, 1993, s. 15) 
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jsme rádi, že nejsme v jeho pozici čímž uspokojujeme přirozený instinkt „lásky k sobě 

samému“. Zároveň nechceme, aby tento člověk byl nadále v jemu nepříjemném stavu, 

neboť právě vcítěním se do jeho situace chápeme, jak moc trpí, což je z hlediska 

přirozeného instinktu lítosti nepříjemné i pro naší existenci (Engel, 2005, s. 523-524). 

Abychom ale byli schopni vcítit se do situace druhých do té míry, která je použitelná ve 

státním tělese, je nutné dosáhnout tak silných pout, jako kupříkladu v rodině. V instituci 

rodiny jsou silná společenská pouta mezi lidmi, které dovolují vytvořit rovnováhu mezi 

škodlivým amour-propre a instinkty přirozeného stavu skrze rodičovskou a manželskou 

lásku (Engel, 2005, s. 520). Rousseau věří, že je možné toto pouto simulovat i ve větším 

společenském tělese, než je rodina, a to skrze amour de la patrie, tedy lásku k vlasti (Engel, 

2005, s. 524). Oba autoři se shodují na tom, jak silné je toto pouto a jak velikou produkuje 

oddanost státnímu tělesu, kde se však autoři rozchází je, jak tohoto pouta ve skutečnosti 

docílit. 

Anderson argumentuje tím, že až knihtisk, vyvěrající kapitalistické tendence a novověká 

jazyková diverzita daly základ národnímu cítění. Jazyk je pro něj naprosto esenciální pojítko 

pro národ. Členové této větší komunity se sice vzájemně osobně neznají, ale skrze média, 

knihy, či později televizi získávají pocit sounáležitosti uvnitř větší komunity (Engel, 2005, s. 

530-531). Nacionalismus je pro něj tak opět čistě moderní konstrukt opřený o 

technologický pokrok a kapitalistické tendence. Pro Rousseaua není však národní cítění 

něco výhradně vytvářeného jazykem. Lásku k vlasti by mělo dítě pojímat už z matčina prsu 

(Rousseau, Bush a Kelly 2005, s. 179) a od počátku života po jeho smrt by nemělo vnímat 

jako přednější nic než samotnou vlast. Jedná se o vysoce emoční záležitost, kterou nelze 

nabýt z pouhého čtení knih a novin či užívání společného jazyka. Pojetí o národu vychází ze 

sdílení společných obyčejů, tradic, kulturních projevů, či festivalů. Především vzdělávání 

hraje neobyčejnou roli v Rousseauově národním cítění, kdy je kurikulum uzpůsobeno tomu, 

aby vzbuzovalo v budoucích občanech patriotismus (Engel, 2005, s. 529). I v tomto 

momentě je dítě oproštěno od studia z knih, na které klade Anderson takový důraz. Děti by 

se měly učit o národu již z her s svými vrstevníky (Rousseau, Bush a Kelly 2005, s. 180-181), 

které by měly vést k lásce k vlasti a až později, v letech, kdy by byly mentálně připraveny, 

by jejich studium zahrnovalo i čtení knih. Přeci i Sparťané, k jejichž citu pro občanství 
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Rousseau velmi často projevuje úctu, neměli knihtisk, či kapitalistické tendence, a i jejich 

jazyk nebyl natolik odlišný od dalších blízkých řeckých městských států, přesto je však jejich 

občanství ukázkovou formou „národní“ hrdosti.  

Problém rovněž představuje možná velikost národního tělesa. Andersonův model 

umožňuje větší stát zastřešující jeden národ, kdežto Rousseaův model téměř eliminuje 

možnost takového státu, protože jednotlivec nemůže mít tak silné pouto k tolika dalším 

lidem, aby se mohla projevit skutečná amour de la patrie.  

Ačkoliv nacházíme mnoho rozdílů mezi teoretiky modernismu a Rousseauem, na rozdíl 

od názoru primordialistů ale docházíme ke shodě v jedné věci – totiž že dle obou proudů je 

nacionalismus lidský konstrukt, nikoliv projev lidské přirozenosti.  

Docházíme tak ke třetímu z proudů, tedy etno-symbolismu. Podobně jako 

modernismus i etno-symbolismus sdílí s Rousseauem představu, že nacionalismus je lidský 

konstrukt. Na rozdíl od modernismu však, jak již bylo řečeno, klade mnohem větší důraz na 

předchozí instance národního cítění a namísto toho, aby je nálepkoval jakožto výjimky 

z pravidla, vyzdvihává jejich význam mnohem výše. Historii Gellner popisuje téměř jako 

fabrikaci užívanou elitami pro vytvoření národů tam, kde neexistují. Anderson vyzdvihuje 

důležitost a autenticitu historie mnohem více, ale stále považuje národ a schopnost 

opravdové intenzivní lásky k němu za plně moderní konstrukty, které mohou existovat až 

v rámci moderní éry.  

Etno-symbolismus vyzdvihuje projevy etnicity napříč historií, které lze chápat již jako 

něco víc než pouhý prostředek pro pozdější vytvoření národa elitami. Je to zárodek těchto 

národů, základ, kterému je potřeba později dát pouze přesnou formu. Některé tendence 

Rousseaua vyzdvihovat zákonodárce, kteří následně z ničeho postaví národ, jako 

kupříkladu Lykurgos, Numa či Mojžíš, mohou působit spíše modernisticky. Je však nutné 

pochopit, že kdyby Rousseau měl být modernistou, musel by zavrhnout možnost, že by se 

společenství těchto velkých zákonodárců mohla pokládat za národ. Působení těchto 

zákonodárců je spíše onen základní bod, ze kterého se později odvíjí další etnika následně 

tvořící národ, jak jej popisuje Anthony Smith.  
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Spolehlivější komparaci etno-symbolismu a Rousseaua je však možné získat až při 

rozboru autorova pojednání o Polsku, neboť zde již pracuje s modernějším pojetím národa. 

Z jeho popisu Poláků je evidentní, že zde existovala ona amour de la patrie, i když 

v mnohem méně intenzivní formě, i před jeho návrhem. Polský stát, i přesto, že byl velmi 

špatně konstituován, konstantně ohrožován svými sousedy a neschopen jakýchkoliv 

politických rozhodnutí, se po velmi dlouhou dobu udržel ve své existenci a pokoušel se o 

reformu. Tento zdevastovaný a utlačovaný region odolal díky statečnosti svého lidu, který 

napříč historií ukazoval svou lásku k vlasti. Nebezpečí přišlo až v momentě, kdy Poláci začali 

toužit po klidu a možnosti politické pasivity (Rousseau, Bush a Kelly 2005, s. 169-170). To 

byl jeden z důvodů, proč byla národně orientovaná reforma nutná, nevznikla však zcela 

z ničeho. Vznikla, aby podpořila někdejší národně orientované projevy a mnohem více je 

umocnila.  

Spolu s etno-symbolismem Rousseau rovněž vyzdvihuje velmi důležité prvky, které 

utvářely národní povědomí napříč historií, konkrétně mýty, kult hrdinů a předků, či silný 

vztah k domovině i přes silný nátlak ostatních států (Özkirimli, 2010, s. 143). 

Můžeme tedy říci, že z těchto tří základních zaštiťujících proudů nacionalismu je 

myšlenkový konstrukt Jeana Jacquese Rousseaua nejvíce podobný Etno-symbolismu. 

Neznamená to však, že je s tímto proudem zcela shodný, neboť Rousseau má velmi 

specifickou vizi národa, jak jsme již mohli vidět, kterou nelze zcela uchopit pouhým 

zařazením do jedné z kategorií chápání nacionalismu.  
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Závěr 

V současné politice nacházíme stoupající tendence nacionalisticky orientovaných 

proudů profilujících se v opozici proti nadnárodním organizacím ve své mnohdy až 

radikálně pravicové podobě. Právě zvyšující se význam těchto proudů nás vede k otázce, 

kde je základ těchto myšlenek a jak moc se od něj liší? 

Jean-Jacques Rousseau, duchovní otec nacionalismu, nám skrze svá zejména pozdní 

díla nabízí odpověď. Ačkoliv se shoduje jeho koncepce se současným nacionalismem 

především v negativní politice a rétorice, to znamená v proti-imigračním postoji, v proti-

nadnárodní orientaci a v politice isolacionismu, nemůžeme říct, že by se jednalo o stejné 

postoje. V současném nacionalismu zdá se chybí ona pro Rousseaua nejdůležitější součást 

tohoto politického postoje, tedy láska a hrdost ke své patrie, tedy vlasti. Právě ta má na 

svědomí vytváření pout dostatečně silných k tomu, aby spoluobčané k sobě vzájemně měli 

respekt, úctu a rozhodovali tak v zájmu kolektivního, nikoliv individuálního dobra. 

Pravicová orientace je rovněž s Rousseauovým postoje neslučitelná, neboť jak vidíme 

především v Úvahách o polské vládě a její reformě, právě sledování individuálních a 

materiálně orientovaných zájmů znehodnocují pravou podstatu patrie. Cílem Rousseauova 

nacionalismu je spolupráce všech občanů na vytváření kolektivního dobra po vzoru 

rodinných společenstev. V nich si byli lidé blízcí a díky silným rodinným vztahům, především 

kvůli manželské a rodičovské lásce, byli ochotni jeden za druhého v případě potřeby i 

položit život. Byli schopni překonat svůj přirozený pud sebe-zachování, aby se stali morální, 

vyšší bytostí. Současný nacionalismus však postrádá i tuto stránku věci. Suverenita státu a 

oproštění se od nadnárodních organizacích jsou většinou propagovány kvůli tomu, aby se 

zlepšilo materiální zajištění občanů, nikoliv kvůli tomu, aby docílili reálné svobody.  

Pokud tedy neodpovídá Rousseauova představa nacionalismu aplikované formě 

nacionalismu, odpovídá alespoň jeho teoretickým konceptualizacím? I zde se dočkáváme 

negativní odpovědi. Primordialismu, tedy myšlence, že nacionalismus je něco přirozeného, 

téměř instinktivního, zcela evidentně Rousseauův nacionalismus, opřený o osobu 

neobyčejného zákonodárce, který národ vytvoří, neodpovídá. Modernismus dále znevažuje 

historickou autenticitu národů a pracuje na rozdíl od Rousseaua s moderními, civilizačními 

prvky především spojenými s kapitalistickým pokrokem. Etno-symbolismus se sice ze své 
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definice přibližuje Rousseauově pojetí, i zde však nacházíme značné množství rozporů, díky 

kterým nelze Jeana-Jacquese Rousseaua zařadit do tohoto proudu. 

Rousseau tak zůstává unikátem v oblasti nacionalismu a poukazuje na jiný způsob, 

jakým lze nahlédnout na roli národa a vlasti v politice. Zdali se jeho teze kdy stanou realitou 

je však otázka, na kterou odpoví až čas.  
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Summary 

In present-day politics we can observe growing trend of nationalist-oriented streams 

emerging profiled as an opposition against supra-national organizations and frequently as 

far-right movements. This growing importance of these streams leads us to ask a question: 

where can we find a foundation of these ideas and how much do they differ from their 

origin? 

Jean-Jacques Rousseau, theoretical founder of nationalism, offers us, mainly through 

his later works that is, an answer. Although his conception corresponds with present day 

nationalism mainly on issues like anti-immigration stance, opposition to international 

organizations and isolationism, contemporary nationalism does not fully grasp his ideas. In 

present-day nationalism, there seems to be a severe lack of the most important part of 

Rousseau’s understanding of this political stream, which is the amour de la patrie and 

proudness of said fatherland. This however is integral, because it is the main instrument in 

creating powerful bond amongst citizens, which then leads to mutual respect and ability to 

decide for a greater good instead of just aiming for their individual needs. The right-wing 

orientation also seems to be incompatible with Rousseau’s understanding. We can see, 

especially in the work Considerations on the Government of Poland and on its Planned 

Reformation, that it is the constant aspiration towards individual and material needs that 

devalue patrie. Aim of Rousseau’s nationalism is a cooperation of all citizens in their 

endeavour to create collective good and emulate past societies – families. In families, 

members were close to each other and due to strong bonds among them, especially 

because of conjugal and parental love, they were willing to sacrifice themselves for others, 

if it was deemed necessary. They were able to overcome their natural instinct of self-

preservation to become moral, higher being. Present-day nationalism lacks this side. 

Sovereignty of state and endeavour to leave supra-national organization tend to work as 

an instrument to raise financial status of citizens, but not to achieve a real freedom as 

envisioned by Rousseau. 

If Rousseau’s understanding of nationalism does not correspond with applied 

nationalism, does it at least have its place amongst theoretical conceptualizations? Even 

here we the answer is negative. Primordialism, meaning the idea that nationalism is 
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something natural, or instinctive even, is evidently far from Rousseau’s understanding of 

the issue, especially considering the huge part a legislator takes in forming a nation. 

Modernism does not mirror the historical background and authenticity of nations and 

works, as opposed to Rousseau, with modern phenomena, theorizing that nationalism is a 

result of mainly capitalist advancement. Ethno-symbolism is much closer to Rousseau’s 

nationalism, but even here we can find plethora of difference, which makes it impossible 

to put Rousseau to this stream as well. 

Rousseau therefore seems to be unique in matter of understanding nationalism and 

shows us a different possibility of how to understand the issue of nation and fatherland in 

politics. Whether his works ever come to reality is a question that remains to be answered. 
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