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Práce se zaměřuje na polemiku o negativní a pozitivní svobodě, kterou vyvolal esej Isaiah 

Berlina, jenž tento koncept považoval za poznávací znamení liberální politické teorie. 

Vychází z textu „Dva pojmy svobody“ Isaiah Berlina, který doplňuje reflexemi dalších třech 

autorů – Geralda MacCalluma, Jr., Charlese Taylora a Philipa Pettita, jež reagovali ať už 

přímo, nebo nepřímo na Berlinův esej. Cílem práce je konfrontace jejich závěrů s původními 

Berlinovými východisky a předvedení vlastního uchopení politické svobody. 

 

Annotation 

This thesis concentrates on the polemics about negative and positive freedom, which was 

initiated by Isaiah Berlin who considered this concept as important sign of liberal political 

theory. The author starts with the analysis of „Two Concepts of Liberty“ by Isaiah Berlin, and 

then complements this analysis with the reflections of three more authors – Gerald 

MacCallum, Jr., Charles Taylor and Philip Pettit – who either wrote in direct reaction to 

Berlin’s essay, or were indirectly influenced by it. The goal of the thesis is the confrontation 

of their conclusions with Berlin’s original arguments and the demonstration of the author’s 

own understanding of political liberty.  
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1 ÚVOD  

 

„Nikdy nejsme méně svobodní, než když začneme jednat.“ 

        Oscar Wilde 

 

Ve své práci se budu zaměřovat na téma svobody. Budu vycházet z textu Isaiah Berlina „Dva 

pojmy svobody“ a textů dalších třech autorů, kteří buď přímo reagovali na Berlinův esej, nebo 

se jejich text nějakým způsobem týká tématu politické svobody; bude se jednat o tyto autory: 

Gerald MacCallum, Charles Taylor a Phillip Pettit. 

 

Text je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole předkládám východiska Isaiah Berlina, který 

se snaží ukázat, že existují dvě rozdílné politické koncepce svobody - „negativní“ a 

„pozitivní“ svoboda. Jeho esej vyvolal v oboru politické filosofie značnou odezvu. Reflexi 

jeho závěrů se budu věnovat v druhé kapitole, která obsahuje výklad pojetí svobody Geralda 

MacCalluma, Charlese Taylora a Phillipa Pettita, kteří ať už přímo nebo nepřímo, se kriticky 

vyjadřovali k Berlinově pojetí svobody. Ve třetí a závěrečné kapitole jsem se pokusil nalézt 

společná východiska všech tří autorů z druhé kapitoly a kriticky je konfrontovat s  

Berlinovými východisky. 

 

Isaiah Berlin rozdělil politické koncepce svobody na „pozitivní“ a „negativní“. Gerald 

MacCallum reagoval na Berlinův esej tak, že se pokusil ukázat, že toto dělení je do značné 

míry umělé. Prvním cílem mé práce bude prošetřit, zda-li jsou rozdíly mezi „negativní“ 

svobodou a „pozitivní“ svobodou opravdu takového rázu, že je lepší hovořit o jedné a též 

svobodě (jak tvrdí MacCallum), nebo zda jsou rozdíly mezi těmito domnělými svobodami tak 

podstatné, že dělení na „negativní“ a „pozitivní“ svobodu je oprávněné. Charles Taylor váže 

svobodu na racionální rozvrhování cílů člověka. Druhým cílem mé práce bude prošetřit, zda 

svoboda možná skutečně jen za této podmínky, nebo zda můžeme oprávněně považovat i 

iracionální (tj. nevědomou) za stejně „hodnotnou“ jako svobodu „vědomou“. Třetím cílem 

bude úkol nastínit jaký je vztah mezi jednotlivými pojetími svobody a povahou politického 

zřízení.  

 

Téma svobody jsem si vybral proto, že ho považuji pro život jedince za důležitá. Různá pojetí 

svobody implikují různé závěry pro (a)politický život. Úvahy o svobodě sice nemají přímý 



 

vliv na základy společenského života, ale indikují, jaký je vztah těch, kteří se k nějakému 

pojetí hlásí, k ostatním lidem, ke světu obecně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. BERLINOVO POJETÍ SVOBODY 

 

„Individualismus neklade na člověka žádné nároky. Ty by měly vycházet z něho samého.“ 

          Oscar Wilde 

 

 

Berlin se ve svém pojednání zamýšlí nad tím, co znamená lidská a politická svoboda. 

Zaměřuje se na analýzu různých pojetí svobody u různých autorů a ukazuje, že podle něho lze 

přístupy k lidské svobodě rozdělit na „negativní“ svobodu a na svobodu „pozitivní“. Myšlení 

různých autorů je připsán status spíše „pozitivního“ pojetí svobody nebo spíše „negativního“ 

pojetí svobody. Berlin však ukazuje, že myšlení některých autorů může vykazovat znaky 

zároveň jednoho i druhého pojetí.  

 

2.1 Pojem negativní svobody 

 

Co je „negativní“ svoboda? „Svoboda v tomto smyslu znamená svobodu od; je to absence 

vměšování, které by překročilo hranici sice proměnlivou, avšak vždy rozpoznatelnou“ 

(Berlin, 1997: 55). Obhájcem negativní svobody byl Thomas Hobbes, který řekl, že 

„svobodný člověk je ten, jemuž… se nebrání dělat to, co má vůli dělat.“  

 

Berlin si je vědom toho, že za překážky mojí svobodě mohou být považovány i nedostatky 

mentálních a fyzických schopností, ty jsou však z úvah o politické svobodě vyloučeny, 

protože nejsou způsobeny činností druhých lidí a Berlinovi (stejně jako ostatním teoretikům) 

jde o to, analyzovat pouze ty překážky (jež jsou symptomem vměšování) lidské svobodě, 

které mají svou příčinu v záměrné lidské činnosti.  

 

Negativní svobodu vymezuje mimo jiné následovně: „Politická svoboda v tom smyslu je 

jednoduše prostor, v němž může člověk jednat bez překážek ze strany druhých lidí. Jestliže mi 

druzí brání v tom, abych dělal to, co bych jinak dělat mohl, jsem do té míry nesvobodný; a 

jestliže je tento prostor ze strany druhých lidí omezen na určité minimum, může se o mně říci, 

že jsem přinucen a, může být, že zotročen“ (Berlin, 1997: 50). 

 

Berlin hovoří o tom, že političtí myslitelé, které označuje za zastánce spíše negativní svobody, 

měli na mysli toto, když užívali slovo svoboda. „Vzájemně se lišili v tom, jak veliký by tento 



 

prostor mohl a měl být. Předpokládali, že nemůže být jaksi neomezený, protože v takovém 

případě by z toho vzešel stav, v němž každý člověk by mohl neomezeně ovlivňovat všechny 

ostatní; a tento druh přirozené svobody by vedl ke společenskému chaosu, v němž by ani 

minimální lidské potřeby nebyly uspokojovány; nebo jinak řečeno, svobody slabých by byly 

potlačeny těmi, kdo jsou silní“ (Berlin, 1997: 51). 

 

Tito političtí myslitelé si uvědomovali, že pokud by svoboda byla považována za absolutní 

hodnotu, znemožnilo by to ve svém důsledku jakékoliv fungování společnosti. Proto 

uvažovali, že je nutné „přirozenou“ svobodu v určité míře omezit, ve jménu hodnot jiných1 (a 

„vskutku i kvůli svobodě samé“ (Berlin, 1997: 52)), považovaných za žádoucí, jako jsou např. 

stabilita, bezpečnost, spravedlnost, rovnost. Z toho plyne nutnost zavést zákony, které se 

budou snažit garantovat např. řád a bezpečnost tím, že budou trestání ti, kteří je poruší. 

Zákony však budou představovat i určitou míru omezení pro člověka samého, ale, je-li 

rozumný, musí uznat, že to je i kvůli jeho vlastní bezpečnosti.  

 

Právní stát a vměšování jeho autority do života jednotlivce je tak legitimizováno právě 

odkazem na jiné hodnoty, než je svoboda sama. Političtí myslitelé tak předpokládali, „že 

prostor svobodného jednání lidí musí být omezen zákonem“ (Berlin, 1997: 52). Podstatné 

však je, že i když je určitá míra vměšování státu do života jednotlivce nutná, za žádných 

okolností by toto vměšování nemělo překročit určitou hranici, kterou liberálové pokládají za 

svatou. „Z toho plyne, že se musí vést hranice mezi oblasti privátního života a veřejné 

autority.“ (Berlin, 1997: 52) Kudy by ta hranice měla vést představuje klíčovou otázku. „Lidé 

na sobě do značné míry závisí, žádná lidská činnost není tak zcela privátní, aby nikdy žádným 

způsobem nebyla na překážku životu druhých lidí… svoboda jednoho musí záviset na 

omezení ostatních.“ (Berlin, 1997: 52) 

 

Liberálové jako Burke, Pain, Mill, považovali podle Berlina za nemožné trvat na absolutní 

svobodě, a mohli se domnívat, že „se musíme vzdát části své svobody pro zachování svobody 

zbylé“. (Berlin, 1997: 54). Z dobrých důvodů ústavy států netrvají na absolutní svobodě, 

protože někdy se stane, že pro člověka mohou být v danou chvíli a v dané situaci důležitější 

jiné hodnoty, než svoboda sama. „K čemu je svoboda těm, kteří ji nemohou užívat?“ říká 

Berlin, nebo dále: „Svoboda není pro každého první svobodou“. (Berlin, 1997: 53)  

 

                                                 
 



 

Trvat na absolutní hodnotě svobody by bylo tváří v tvář lidem, kteří nemají co jíst, jen 

výsměchem. Přesto je podle Berlina (a ostatních politických myslitelů) nutné trvat na tom, že 

to, co dělá člověka člověkem je svoboda. Pokud někdo obětuje svou svobodu nějakému cíli, 

není už v očích mnoha politických myslitelů považován za člověka v pravém slova smyslu. Je 

člověkem, ale ne svobodným člověkem.  

 

Berlin však v této souvislosti hovoří o tom, že svoboda je něco v jistém smyslu jedinečného; 

svoboda může být menší, nebo větší (v závislosti na vměšování druhých do mého prostoru 

jednání), ale bude to stále tatáž svoboda. Menší prostor svobodné volby znamená, že na mou 

svobodu je kladen určitý tlak, který jí mění kvantitativně, nikoliv kvalitativně. Ke kvalitativní 

změně dojde teprve tehdy, když vměšování překročí jistou kritickou hranici, dojde 

k „deformaci“ svobody, svoboda se změní v nesvobodu. Takto chápe Berlin a ostatní 

liberálové (např. Mill) svobodu. 

 

Tak v případě, že se lidská svoboda obětuje svobodně nějaké ideji, není možné poté mluvit o 

„jiné“ podobě svobody, její transformaci v „něco jiného“. To zdůrazňuje Berlin: „Oběť 

neznamená vzrůst toho, co je obětováno, jmenovitě svobody, ať už je morální potřeba, nebo 

její kompenzace jakkoliv velká. Všechno je takové jaké je: svoboda je svoboda, nikoli rovnost 

nebo férovost nebo spravedlnost nebo kultura nebo lidské štěstí či klidné svědomí. Jestliže 

moje svoboda nebo svoboda mé třídy nebo národa závisí na bídě určitého počtu jiných 

lidských bytostí, je systém, který to podporuje, nespravedlivý a nemorální. Ale jestliže 

omezím či ztratím svou svobodu, abych zmenšil hanbu takové nerovnosti, a přitom se tím 

materiálně nezvětší individuální svoboda druhých, dojde k absolutní ztrátě svobody. To může 

být kompenzováno ziskem spravedlnosti nebo štěstí nebo míru, ale ztráta zůstane; jedná se o 

konfuzi hodnot, řeknu-li že ačkoli má liberální, individuální2 svoboda je možná hozena přes 

palubu, nějaký jiný druh svobody – společenské nebo ekonomické vzrůstá. Je ovšem pravda, 

že svoboda jedněch musí být omezena, má-li být zajištěna svoboda druhých.“ (Berlin, 1997: 

53) 

 

Než přejdu k vymezení pozitivní svobody, rád bych předvedl asi nejdůležitější Berlinovu 

argumentaci týkající se negativní svobody, která se týká spojení určitého pojetí svobody – 

negativní svobody – s formou politického systému. Berlin čerpá hodně z pojetí liberalismu 

                                                 
2  Když hovoří o individuální svobodě, nedává Berlin slovo „individuální“ v originále do uvozovek, ale když 
hovoří o svobodě „společenské“, dává slovo „společenský“ v souvislosti se svobodou do uvozovek. Naznačuje 
to výmluvně jeho postoj k individuální a společenské svobodě. 



 

Johna Stuarta Milla a poukazuje na to, že i jeho myšlení, které považuje za jinak 

libertariánské (Berlin, 1997: 52), vykazuje náznaky „pozitivní“ svobody. „Vskutku, většina 

toho, co Mill říká o svých vlastních důvodech ve prospěch touhy po svobodě – hodnota, 

kterou přikládá smělosti a nekonformnosti, prosazení vlastních hodnot jednotlivce tváří v tvář 

převažujícímu mínění, silným osobnostem spoléhajícím na sebe a nesvázaným vůdčími 

liniemi oficiálních zákonodárců a instruktorů společnosti – má jen málo co do činění s jeho 

koncepcí svobody jako nevměšování, ale má hodně společného s touhou lidí, aby jejich 

osobnost nebyla příliš nízko oceněna, kdyby nebyli schopni autonomního, originálního, 

autentického chování, nebo dokonce jen kdyby se takové chování setkalo s pohanou nebo se 

společenskou restrikcí anebo bylo zakázáno.“ (Berlin, 1997: 87) 

 

Náznaky „pozitivní“ svobody spočívají v tom, že Mill, ač trvá na koncepci svobody jako 

nevměšování, uvažuje rovněž o rozvinutí určitého charakterového typu osobnosti. Berlin 

v této souvislosti tvrdí toto: „Druhé pojetí říká, že lidé by měli usilovat o to, aby odhalili 

pravdu nebo aby rozvinuli určitý charakterový typ, který Mill oceňuje – kritický, originální, 

imaginativní, nezávislý, nekonformní bez výstřednosti atd. – přitom pravdu lze najít a takový 

charakter lze vypěstovat pouze v podmínkách svobody.“ (Berlin, 1997: 56)  

 

Zaprvé se nám zde říká, že Mill, ač obecně nepředpisuje žádnou pozitivní koncepci jednání, 

předpokládá, že podmínky svobody povedou k určitému „pozitivnímu“ rozvoji osobnosti3. 

Zadruhé, Mill spojuje svobodu (jako absenci vměšování) a sebevyjádření v jedno, ale podle 

Berlina je takové spojení vyjadřuje dvě odlišná hlediska, jež jsou „liberální, ale nejsou totožná 

a spojení mezi nimi je v nejlepším případě empirické“ (Berlin, 1997: 56).  

 

Berlin se táže, co když svoboda není nutnou podmínkou sebevyjádření. Co když může 

svoboda člověka vzkvétat i v podmínkách autokracie? Když mluví o problematice Millova 

pojetí svobody (spíše v souvislosti Millovych argumentů pro svobodu, než jako koncepce 

samé), hovoří, že „svoboda v tomto smyslu není neslučitelná s určitým druhem autokracie, 

každopádně se obejde bez vlády sobě samým. Svoboda v tomto smyslu se principálně týká 

prostoru ovládání, nikoliv zdrojů. Tak jako demokracie může ve skutečnosti zbavit 

jednotlivého občana mnoha svobod, které by mohl mít v nějaké jiné formě společnosti, tak je 

                                                 
3 Jestliže Berlin považuje jistým způsobem i Milla za myslitele „s optimistickým náhledem na lidskou 
přirozenost a vírou v to, že je možné harmonizovat lidské zájmy“ (Berlin, 1997: 54), pak tím, co může 
překlenout propast mezi individuálními a kolektivními zájmy, je u Milla v jistém smyslu výchova. 



 

zcela myslitelné, že liberálně smýšlející despota povolí svým poddaným značnou míru osobní 

svobody.“ (Berlin, 1997: 57) 

 

Negativní svoboda „není vázána logicky, na demokracii, nebo vládu sobě samým. Vláda sobě 

samým může skýtat vcelku lepší záruky pro dodržování občanských svobod než jiné režimy a 

jako takovou ji libertariáni bránili. Ale neexistuje nutné spojetní mezi individuální spojení a 

demokratickou vládou. Odpověď na otázku : Kdo mi vládne? Se logicky odlišuje od otázky: 

Kam až mě vláda ovlivňuje“ (Berlin, 1997: 58). Negativní pojetí svobody se tak opírá o 

takové pojetí lidské identity, které chce být co nejvíc nezávislé na vměšování druhých, tudíž 

se může zdát, že směřuje k takové podobě individuální autonomie, kdy může být takovému 

jedinci lhostejné, zda-li bude existovat v podmínkách demokracie, nebo ne, bude-li mu 

zaručena jistá základní míra svobody4. „Touha vládnout sám sobě nebo každopádně touha 

podílet se na procesu, který ovládá můj život, může být stejně veliké přání jako touha po 

svobodném prostoru jednání, a snad je i historicky starší. Ale není to touha po stejné věci.“ 

(Berlin, 1997: 59) 

 

2.2 Pojem pozitivní svobody 

 

Pozitivní pojem svobody znamená, že lidský jedinec si přeje být svým vlastním pánem a jeho 

svoboda má být takto výrazem vlády sobě samému. Berlin formuluje pozitivní pojem 

svobody mimo jiné takto: „Přeji si, aby můj život a moje rozhodnutí závisely na mně 

samotném, nikoliv na vnějších silách jakéhokoliv druhu. Přeji si být nástrojem svých 

vlastních aktů vůle, nikoli druhých lidí. Přeji si být subjektem, nikoli objektem; tedy přeji si 

jednat na základě důvodů, vědomých účelů, které jsou mé vlastní, nikoli na základě příčin, 

které na mne působí z vnějšku. Přeji si být někdo, nikoliv nikdo: činitel, který se rozhoduje, a 

ne ten, o kterém se rozhoduje, který řídí sám sebe, a ne ten, který je řízen vnější přírodou nebo 

jinými lidmi, jako by byl pouhou věcí, zvířetem nebo otrokem neschopným hrát lidskou roli, 

tj. neschopným vymýšlet vlastní cíle a politiku a také je uskutečňovat.“ (Berlin, 1997: 60)  

 

Pozitivní svoboda představuje schopnost určovat si účel směřování sebe sama. Tento účel 

dokáže jedinec obhájit před druhými a může na něho poukazovat, aby obhájil své jednání. Na 

základě čeho si mohu vládnout sobě samému? Na základě ideje, kterou jsem nahlédl 

                                                 
4 Dovedeno do důsledku to znamená, že i např. v totalitním státě se mohou jedinci cítit svobodně, protože ve své 
svobodě ustoupí do „vnitřní pevnosti“, kde se budou cítit autonomně šťastni.  



 

rozumem a přijal do svého vědomého já. Berlin se však táže, do jaké míry může být idea, pro 

kterou žiji a na základě které vedu svůj život, skutečně výsledkem svobodné vůle a do jaké 

míry může být výsledkem nutnosti. „Jsem svým vlastním pánem; nejsem otrokem nikoho; 

nemohu pak ale … být otrokem přirozenosti?“ Nebo svých vlastních bezuzdných vášní?“ 

(Berlin, 1997: 60) 

 

Nejsem-li spokojen se svým empirickým já, ošklivím-li si ho pro jeho nízké vášně, mohu své 

já pozvednout k „vyššímu“ já tím, že se omezím, své vášně potlačím. Musím to však udělat 

ve jménu „něčeho“. Berlin netvrdí, že v přirozeném stavu musí být člověkem svobodný, to 

rozhodně ne, protože je často v zajetí sil, které jsou mu vnější, které nemá pod kontrolou, je 

tudíž na nich závislý – žije ve stavu heteronomie -, ale chce ukázat, že přechod od tohoto 

přirozeného já směrem k ovládnutí sebe sama (seberealizace) je proces, který s sebou nese 

nové problémy.  

 

2.3 Nestálost přirozené svobody 

 

Přirozená svoboda představuje svobodu empirického já člověka. Tato svoboda není ve 

vlastním slova smyslu svobodou, protože v sobě nezahrnuje možnost toho pravého jednání, 

ale spíše reagování na vnější svět. Přirozenou svobodu měl na mysli Hobbes, když mluvil o 

tom, že účelem přirozené svobody je sebeprosazení a sebezachování. I kdyby to mělo být na 

úkor druhých. Má přirozená vůle naráží ve světě na překážky, které jsou buď lidského nebo 

přírodního původu.  

 

Negativní pojetí svobody, jak jej vymezil Berlin, představuje proces, kdy si uvědomuji 

omezené možnosti uskutečnění svých cílů, proto na své cíle rezignuji, abych se ubránil pocitu 

trpkosti. Berlin hovoří o „ústupu do vnitřní pevnosti“, což je prostor uvnitř mého já, ve kterém 

se mohu cítit svobodně i kdyby okolní překážky mi neumožňovali prakticky žádný pohyb. 

Tato svoboda je stále negativní, protože v sobě neobsahuje zatím žádný prvek protiakce vůči 

okolním překážkám. „Od tohoto učení, je-li uplatněno na jednotlivce, není velký krok ke 

koncepcím těch, kdo jako Kant ztotožňují svobodu nejen s eliminací žádostí, ale s odporem 

vůči nim a jejich kontrolou.“ (Berlin, 1997: 65)  

 

Berlin tvrdí, že negativní pojetí svobody s sebou přináší také problémy. Jestliže je definována 

jako „schopnost dělat, co si člověk přeje – což je, co se důsledků týče, definice přijatá 



 

Millem“, pak v situaci, kdy zjistím, že mi např. politický systém umožňuje dělat jen málo 

z toho, co chci, stačí, abych zmírnil nebo potlačil svá přání a mohu se stát svobodný. Despota 

může nepozorovaně usměrnit své poddané, aby se vzdali svých původních přání a osvojili si 

novou životní formu, „kterou pro ně vynalezl, potom tento tyran podle uvedené definice uspěl 

v tom, že je osvobodil.“ (Berlin, 1997: 67) 

 

Ustupování do vnitřní pevnosti může být zdrojem vnitřní integrity, ale jestliže se ustoupí příliš 

daleko, bude nesmyslné dále hovořit o svobodě. Berlin trvá na představě politické svobody, 

kterou lze omezit, ale jenom v určité míře. Pokud někdo ustupuje do vnitřní pevnosti více a 

více, Berlin už by jeho svobodu nepovažoval za svobodu, tak jak ji chápe on. Jak chce ale 

určit tu hranici? 

 

Negativní svoboda vlastně taky představuje druh touhy po řízení sebe sama, ale toto řízení se 

má dít „negativně“, jako popření sebe sama, jehož cílem je dosažení nezávislosti. „Druhá 

forma uskutečnění sebe sama“ je spojena s sebeidentifikací se se specifickým principem nebo 

ideálem. Cílem je taktéž dosažení nezávislosti. (Berlin, 1997: 62). Přechod od negativní 

svobody k pozitivní je tak velmi jemný. 

 

2.4 Uskutečnění sebe sama 

 

Berlin ukazuje, že pozitivní svoboda se ustavuje na základě nějakého plánu, podle kterého 

chci vést svůj život. Tyto pravidla, podle kterých chci žít, si určuji jen já sám. Chci-li si 

vládnout sobě samému, musím přijít na to, jak žít. Berlin ukazuje, že touha po poznání toho, 

jak máme své životy řídit, historicky vychází z racionalistických koncepcí, podle kterých 

poznat jak žít můžeme prostřednictvím poznání našeho místa ve světě. Svobody lze tak 

dosáhnout pomocí metody, která spočívá v „užívání kritického rozumu a pochopení toho, co 

je nutné a co nahodilé“. (Berlin, 1997: 69) 

 

Berlin chce ukázat, že pozitivní pojetí svobody, vycházejí z přesvědčení, že „chápat svět 

znamená být svobodným“ (Berlin, 1997: 70). Této premise věřili podle něho např. myslitelé 

Herder, Hegel a Marx, kteří vycházeli z toho, že pochopit sebe a své místo v dějinách, 

představuje nejen možnost, ale je i nevyhnutelnou nutností člověka, pokud chce dosáhnout 

opravdové svobody. Nejenom pro jejich pojetí dějin a svobody, ale pro všechny 

racionalistické koncepce, je podle něho charakteristické, že chce-li se člověk osvobodit od 



 

nahodilé, empirické, heteronomní sféry, která pro něho je často zdrojem úzkosti a neuróz, 

musí se pokusit svým intelektem překonat empirickou sféru kauzality tím, že nahlédne 

skutečný stav věcí světa, což povede nakonec k vysvětlení empirických procesů a tím 

k zbavení strachu, neuróz a úzkostí.  

 

Berlin tvrdí, že pro Marxe „pochopení je náležité jednání“ (Berlin, 1997: 71). „Jsem 

svobodný tehdy a jen tehdy, když plánuji svůj život podle své vlastní vůle; plány vedou 

k pravidlům; a pravidlo mě neutlačuje nebo nezotročuje, jestliže si je sám ukládám vědomě 

nebo je svobodně přijímám, to znamená, jestliže jsem mu porozuměl, ať už bylo vynalezeno 

mnou nebo jinými, za předpokladu, že je racionální, to znamená, že odpovídá nutnosti věcí. 

Jestliže rozumím tomu, proč věci musí být takové, jaké musí být, znamená to, že chci, aby 

takové byly.“ (Berlin, 1997: 71). Zde Berlin naznačuje, proč jakékoliv poznání může být 

těžko neutrální a proč je už v něm obsažena „pozitivní“ idea, která – což je důležité – může 

být chápána nejenom jako preskriptivní, ale i jako totalitní.  

 

 „Poznání neosvobozuje tím, že nám nabízí více otevřených možností, mezi nimiž si můžeme 

vybrat, ale tím, že nás chrání před frustrací ze snahy o nemožné. Jestliže chci, aby nutné byly 

jiné, než jsou, znamená to, že podléhám iracionální touze – touze, že to, co musí být X, by 

také nemělo být X. Jestliže půjdu ještě dále a budu věřit, že tyto zákony jsou jiné, než nutně 

jsou, znamená to, že jsem duševně chorý. To je metafyzické jádro racionalismu“ (Berlin, 

1997: 71). 

 

Berlin ukazuje, že opravdové nesnáze v pojetí pozitivní svobody, nastanou tehdy, když se 

pokusím uvažovat nad tím, „zda je možný racionální život nejen pro jednotlivce, ale také pro 

společnost, a jestliže je to možné, jak toho dosáhnout“ (Berlin, 1997: 72). Jestliže jednotlivec 

pozná své místo ve světě a bude se řídit podle plánu, který si sám uložil, z hlediska negativně 

pojaté politické svobody to nebude představovat problém. Systém zastávající negativní 

svobodu v absolutním měřítku není totiž podle Berlinovy argumentace nijak normativní, 

neklade na člověka žádné pozitivní ideologické nároky.  

 

Zatímco systém, jehož základem je nějaká podoba pozitivní svobody, musí podle Berlina trvat 

na tom, že pravidla, která (už celospolečensky) vynucuje, tj. předepisuje svým občanům 

nějaký pozitivní systém hodnot. Svá tvrzení opírá o to, co Berlin označuje za „metafyzické 

jádro racionalismu“: „Rozumný (nebo svobodný) stát by byl stát, v němž vládnou takové 



 

zákony, které by všichni rozumní lidé svobodně přijali; to znamená, takové zákony, které by 

oni sami ustanovili v případě, že by byli dotázáni na to, co by jako rozumní lidé považovali za 

správné pro rozumné bytosti (Berlin, 1997: 72)“.  

 

Účelem racionálního politického uvažování je poznat jaké meze autority jsou nejadekvátnější, 

tak aby svoboda nebyla narušena, ale aby zároveň byla ustavena dostavena dostatečná autorita 

pro udržování stability. Političtí myslitelé, tvrdí Berlin, uvažovali, že „jestliže morálními a 

politickými problémy budou pravé problémy – a ony takové jistě jsou – potom musí být 

v principu řešitelné. Tyto apriorní racionalistické předpoklady mají dva důsledky. 

Předpokládají, že „u každého problému musí existovat jedno a jen jedno pravé řešení“ 

(Berlin, 1997: 72). Zadruhé, jelikož předpokládají existenci jednoho řešení (k čemuž vede 

racionalistická logika; odkrývání skrytého řádu světa, který je poznatelný a nutný), pak je 

nejenom teoreticky, ale i prakticky možné, aby toto řešení nahlédli všichni lidé společnosti, 

pokud budou uvažovat racionálně.  

 

Berlin zde hovoří o tom, že racionalistická logika vede k tomu, že takové účely lidí, které 

nejsou v souladu s racionální svobodou, budou považovány za nehodnotné, či dokonce 

škodlivé. Potenciální zlo systému opírajícího se o pozitivní svobodu spočívá v tom, že ty lidi, 

kteří odmítají jednat na základě „vlády sobě samým“, tj. racionálně poznané nutnosti, budou 

považováni za nevědoucí, či iracionální, či dokonce šílené a proto jim může hrozit riziko, že 

budou zbaveni své individuálně pojaté svobody. 

 

Berlin ukazuje tvrzení Spionozy, Locka, Rousseaua, Montesquiea a dalších, kteří všichni 

v jistém smyslu obhajují násilí, které může způsobit výchova těm, kteří jsou vychováváni. Jak 

ospravedlnění tohoto násilí jsou používány výroky toho typu, že člověk, na němž je násilí 

činěno později, až nahlédne „pravdu“, tj. bude osvícen svým „vyšším“ já uzná, že to násilí 

výchovy bylo činěno „vlastně“ v jeho prospěch a dokonce poděkuje svým učitelům. 

„Společným předpokladem těchto myslitelů (a mnoha akademiků před nimi a jakobínů a 

komunistů po nich) je to, že rozumné účely našich pravých přirozeností musí být v souladu 

nebo uvedeny v soulad, jakkoliv násilně se naše ubohá, nevzdělaná, žádostí posedlá, vášnivá, 

empirická já mohou vzpouzet tomuto procesu. Svoboda není svobodou dělat, co je iracionální 

nebo hloupé nebo špatné. Dát empirickým já správný vzorec není tyranie, ale osvobození“ 

(Berlin, 1997: 75). 

 



 

2.5 Problematika přechodu od svobody individuální ke svobodě společenské  

 

U Hobbese, stejně jako u Rousseaua, je základem společenské smlouvy sebezáchova. 

Rousseau říká: „Nuže, jelikož lidé nemohou zploditi nové síly, nýbrž jen sloučiti a říditi ty, 

které tu jsou, nemají jiného prostředku záchovy, než aby utvořili sloučením souhrn sil, který 

by mohl zvítězit nad odporem…“ (Rousseau, 2002: 23). Berlin cituje jinou Rousseauovu 

větu: „Tím, že se dávám všem, nedávám se nikomu…získává se náhrada všeho, co člověk 

ztrácí, a více síly k tomu, aby s zachovalo, co člověk má“ (Rousseau, 2002: 25), aby 

ilustroval, jak je možné zachovat individuální svobodu v průběhu přechodu ke nějakému 

kolektivnímu vyjádření – čeho? Směsi ideálů svobody, rovnosti a bratrství. Svoboda 

jednotlivce se rozpustí v kolektivním tělese, avšak neztratí se, ale naopak  - bude 

transformována, možná povýšena.  

 

Kant, podle Berlina, téměř dospěl k tomu, že zastával „negativní“ ideál svobody, neboť se 

domníval, že, Berlinovymi slovy, „to, co činí lidi svobodnými, není jednání na způsob 

sebezdokonalení, k němuž by lidé mohli být přinuceni, ale lidi činí svobodnými poznání toho, 

proč tak mají jednat, což nikdo nemůže udělat za druhého, ani jeho jménem“ (Berlin, 1997: 

80), což souzní s Kantovým tvrzením, že „Paternalismus je největším despotismem, kterého 

sI lze představit.“ Je jím proto, že to znamená zacházet s lidmi jako s prostředky, nikoliv jako 

s účely o sobě. 

 

Přesto, podle Berlina, i Kant, když přistoupil k politickým tématům, „odsouhlasil, že žádný 

zákon, je-li takový, že bych jej jakožto racionální bytost měl schválit, kdybych byl dotázán, 

mě nemůže připravit o nějaký díl mé rozumné svobody“, z čehož Berlin vyvozuje, že „Tím se 

dokořán otevřely dveře pro vládu expertů“ (Berlin, 1997: 80). 

 

Berlin oproti racionalistickým myslitelům staví např. Jeremy Benthama, který podle Berlina 

tvrdil, „že není věcí zákonů osvobodit, ale omezit: každý zákon je porušením svobody – 

dokonce i když takové porušení vede k větší sumě svobody.“ (Berlin, 1997: 80) Nebezpečí 

racionalisticky založených politických koncepcí spočívá v tom, že považuje některé lidské 

účely za cennější, než jiné. Např. ty činnosti, které jsou projevy nízkých pudů a vášní, nebo se 

jeví pouze iracionální či hloupé, mohou být považovány za méněcenné. Liberálové si podle 

Berlina přejí, aby se zabránilo vytváření podobných hierarchií a aby všechny účely byly 

„považovány za účely rovným dílem samy o sobě a za nekritizovatelné“ (Berlin, 1997: 81). 



 

Podle Berlina Kant a „racionalisté jeho typu nepovažují všechny účely za stejně hodnotné“ a 

tudíž něco, co není racionální, „může být ve jménu rozumu zavrženo“ (Berlin, 1997: 81). 

 

2.6 Usilování o postavení 

 

„Existuje ještě jiný přístup k této věci, důležitý i historicky, který spojením svobody s jejími 

sestrami, rovností a bratrstvím, vede k podobným neliberálním závěrům.“ (Berlin, 1997: 82) 

říká Berlin a má tím na mysli touhu jednotlivce po postavení a touhu po společenském uznání. 

Tento problém souvisí s pojetím lidské identity, co se rozumí pod „jednotlivcem“: „Pokud žiji 

ve společnosti, vše co dělám, nevyhnutelně ovlivňuje to, co dělají druzí, a je tím zároveň 

ovlivněno. Dokonce i Millovo vytrvalé úsilí vymezit rozdíl mezi sférou soukromého a 

společenského života, je-li přezkoumáno, neobstojí.“ (Berlin, 1997: 82). To, co jsem, 

hodnotím já sám, ale Berlin si klade otázku, zda „nejsem snad tím, co jsem, do značné míry 

díky tomu, co druzí si o mně myslí a cítí“? (Berlin, 1997: 82).  

 

Berlin hovoří o nebezpečí, že lidé zaprodají svou svobodu někomu, kdo jim dá pocit uznání. 

„Možná, že nezískám negativní svobodu pro členy mé vlastní společnosti, leč jsou to členové 

mé vlastní skupiny; rozumí mi a já rozumím jim, a toto rozumění mi dává smysl, že jsem 

někdo ve světě“ (Berlin, 1997: 85). Jestliže totiž žiji v demokracii, ale mám pocit, že moje 

identita není dostatečně doceňována, mohu získat lepší pocit sebe sama, vzdám-li se části své 

svobody a podvolím se vládě ve zřízení, které sice potlačuje některé moje práva, ale více mne 

uznává jako člověka. „Tato touha po vzájemném uznání vede k tomu, že nejautoritativnější 

demokracie jsou občas vědomě preferovány svými členy před nejosvícenějšími oligarchiemi“ 

(Berlin, 1997: 85). 

 

Další důležitým poznatkem je podle Berlina to, že nelze tak snadno ztotožňovat touhu po 

uznání se svobodou.  „Touha po postavení a uznání je neméně hluboká, lidé o ně s nemenší 

vášní bojují – je to něco, co je blízké svobodě, ale není to svoboda sama; ačkoli postavení a 

uznání nesou s sebou negativní svobodu pro celou skupinu, jsou těsněji spjaty se solidaritou, 

s bratrstvím, vzájemným porozuměním, s potřebou sdružování na základě rovnosti, což 

všechno někdy je – ale zavádějícím způsobem – nazýváno společenskou svobodou“ (Berlin, 

1997: 85).  

 



 

Touha po uznání tedy souvisí s touhou po svobodě, ale nelze je ztotožnit, neboť každá směřují 

k něčemu jinému. „Udělení“ uznání musí už předpokládat už určitou míru „negativní“ 

svobody, ale jde jí primárně o pocit sounáležitosti, nikoliv o svobodu jako takovou. Berlin 

ukazuje, že pocit sounáležitosti k nějaké nadosobní entitě, jako je např. stát nebo národ, „se 

zřejmě podobá Kantovu učení o lidské svobodě, ale je to jeho socializovaná a empirická 

verze, a tudíž je to témě jeho pravý opak“, Berlin cituje dále Kanta: „Kantův svobodný člověk 

nepotřebuje žádné veřejné uznání své vnitřní svobody“ (in Berlin, 1997: 84). 

 

2.7 Svoboda a suverenita 

 

Demokracie je obvykle považovaná za zřízení, které vytváří nejlepší podmínky pro 

svobodnou seberealizaci osob. Technické problémy, které vznikají s přechodem od přímé 

demokracie k demokracii reprezentativní, lze odstranit odkazem na princip „reprezentace“. 

Svoboda individuální se odevzdáním části sebe celku neztratí, ale naopak se tím „získává 

náhrada všeho, co člověk ztrácí“ (Rousseau, 2002: 25).  

 

Berlin k tomuto říká: „Rousseau nemínil pod svobodou negativní svobodu jednotlivce 

spočívající v tom, že nebude ovlivňován uvnitř určitého prostoru, ale mínil podílnictví všech, 

ne jen některých, plně kvalifikovaných členů společnosti na veřejné moci, která je oprávněná 

vměšovat se do každé stránky života každého občana“ (Berlin, 1997: 90). Berlin vnímá toto 

„podílnictví všech na všem“ jako nebezpečné v tom, že „rozpustí-li“ jedinec sebe sama (byť 

svobodně) v společenském tělese, nebude to, co potom získá, už svoboda, ale něco jiného. 

Ukazuje, že podobnou myšlenku prosazovali liberálové první poloviny 19. století, kteří podle 

něho „správně předvídali, že svoboda v tomto pozitivním smyslu by snadno mohla zničit příliš 

mnoho negativních, které považovali za svaté“ (Berlin, 1997: 90). 

 

Jádrem těchto liberálních úvah bylo podle Berlina zjištění, že suverenita lidu a suverenita 

jednotlivců jsou dvě odlišné věci, které lze jen obtížně slaďovat. I Mill podle Berlina zastával 

spíše takový názor, že „vláda lidu vůbec v jeho smyslu (Millově, pozn. autora) neznamená 

svobodu“, neboť „ti, kdo vládnou, nejsou nutně stejní lidé jako ti, kdo jsou ovládáni, a 

demokratická vláda sobě samým není vláda každého prostřednictvím sebe samého, ale 

v nejlepším případě každého prostřednictvím ostatních“ (Berlin, 1997: 90). 

 



 

Princip reprezentace se totiž opírá o racionalistickou zásadu, že co je racionální, musí v sobě 

obsahovat řád, který mohou jednotliví lidé nahlédnout svými individuálními rozumy a tento 

řád tudíž musí v sobě zahrnovat jednotu. Jsem-li racionální, nemůžu chtít něco, co se 

neslučuje s mnou nahlédnutými principy, musel bych být sám proti sobě. Takže zákony a 

právo je ospravedlněno na základě universálního rozumu, na kterém mohu participovat i já, 

svým vlastním rozumem. Tím, že chápu, že zákony – tj. sebeomezení – jsou nutné, přijímám 

je do své přirozenosti a nejsou v rozporu s mým já. 

 

Existuje však další pojetí zákona a svobody, které mezi nimi vidí konflikt. Berlin uvádí 

myslitele Benjamina Constanta jako člověka, který si snad nejlépe uvědomoval konflikt mezi 

dvěma typy svobody: „Ukázal, že přenos z jedněch rukou do druhých, k němuž dochází při 

úspěšném ustavení neomezené autority, běžně známé jako suverenita, nezvětšuje svobodu, ale 

pouze přesouvá břemeno otroctví. Rozumně se ptá, proč by se člověk měl zásadně starat o to, 

zda ho dusí lidová vláda, nebo monarcha, nebo dokonce soubor utlačivých zákonů. Viděl, že 

hlavní problém, před kterým stojí ti, kdo žádají negativní individuální svobodu, není v tom, 

kdo má v rukou autoritu, ale kolik autority by se mělo dostat do něčích rukou, ať už jsou 

jakékoliv“ (Berlin, 1997: 90). 

 

Čeho se následovníci Milla obávali byla „tyranie většiny“ nebo tyranie „převažujícího mínění 

a cítění“ a podle Berlina „neviděli velký rozdíl mezi touto tyranií a každým jiným druhem 

tyranie, jehož zásahy do lidských činností překračující posvátné meze soukromého života“ 

(Berlin, 1997: 90). Berlin varuje před tím, abychom podléhali iluzi, že když je nějaká vláda 

„lidová“, že jakýkoliv její zásah do svobody jednotlivce musí být ospravedlněn. Platí to nejen 

pro případ, když s tím daný jednotlivec nesouhlasí (ale většina ano), ale podle Berlina musíme 

být obezřetní i vůči takové volbě většiny, která, byť by tato volba byla demokraticky a 

svobodně zvolená, by v sobě zahrnovala přílišné vměšování do svobody jednotlivce (Berlin, 

1997: 91).  

 

Berlin nesouhlasí s takovým druhem svobody, který je společenský, protože pochybuje o tom, 

že to je svoboda stejného druhu jako svoboda individuální. Trvá na tom, že svoboda 

představuje druh, který je v zásadě funkční pouze v individuálním životě člověka. Je dokonce 

tak daleko, že o společenské svobodě suveréna řekl toto: „Hobbes byl každopádně upřímnější: 

nepředstíral, že suverén nezotročuje: ospravedlňoval toto otroctví, ale přinejmenším nebyl tak 

nestoudný, aby toto otroctví nazýval svobodou“ (Berlin, 1997: 91). 



 

 

Hovoří o demokracii jako o zřízení, jehož vznik je historicky více méně vázán s individuální 

právy člověka, ale tvrdí, že spojení mezi nimi není v žádném případě logické. Pravidlo 

většiny totiž představuje potenciálně tyranický nástroj pro utlačování buď individua, nebo 

menšiny. Mohou jej zneužít také ti, co jsou zrovna u moci. Proto musíme trvat na „opravdové 

víře v nenarušitelnost minimálního rozsahu individuální svobody“, ať už jej budeme zakládat 

na jakékoliv ideji, například přirozených právech, Boží slovo, přirozený zákon nebo 

požadavky užitečnosti (Berlin, 1997: 92). 

 

Pozitivní svoboda je podle něho obsažena potenciálně v jakékoliv ideologii, proto bude 

nejlepší pokud budeme trvat na takovém pojetí svobody, jež se může stát základem 

demokratického zřízení, které bude „negativní“. Nikdy si totiž nemůžeme být úplně jisti, že 

nějaký vládce nepoužije nějakou pozitivní ideologii takovým způsobem, že dokáže přesvědčit 

lidi o své pravdě. Ti lidé se pak dobrovolně vzdají své svobody ve jménu pravdy. Podle 

Berlina by to znamenalo v důsledku rezignaci na své lidství. „Málo vlád, jak bylo 

zpozorováno, mělo nějaké větší obtíže s tím, aby přimělo své poddané k vyjádření takové 

vůle, kterou vláda chtěla. Vítězstvím despotismu je přimět otroky, aby se prohlásili za 

svobodné. Možná k tomu ani není třeba síla; otroci mohou zcela vážně vyhlásit svou svobodu: 

ale nicméně budou stále otroky“ (Berlin, 1997: 92).  

 

Berlin se táže: „Jestliže demokracie mohou, aniž by přestaly být demokraciemi, potlačit svou 

svobodu… co tedy činí společnost opravdu svobodnou?“ a odpovídá „Pro Constanta, Milla, 

Tocquevilla a liberální tradici, k níž patří, žádná společnost není svobodná, dokud v ní 

nevládnou dva vzájemně spjaté principy: zaprvé, že zabsolutní nelze považovat žádnou moc, 

ale jen práva, takže každý člověk, ať už je ovládán jakoukoli mocí, má absolutní právo 

odmítnout chovat se nelidsky; za druhé, že existují hranice, nikoli uměle narýsované, v jejichž 

rámci by lidé měli být nedotknutelní… tyto hranice jsou určeny pravidly, o nichž by bylo 

absurdní říkat např., že mohou být zrušena určitou formální procedurou ze strany nějakého 

soudu nebo svrchovaného orgánu“ (Berlin, 1997: 92, 93). 

 

Politická sféra, v liberálním smyslu, je tak určována předpolitickými právy, které jsou 

považována za svaté a nezměnitelné. Jakou podobu má mít svoboda člověka není u Berlina 

nijak explicitně vymezeno, pouze negativně „dělat, co chci“. Státní zřízení by se tudíž mělo 



 

opírat o toto „negativní“ pojetí svobody, protože opačná pozice – přijetí nějaké pozitivní 

ideje- nutně vede k předepisování nějaké podoby jak vést lidský život (Berlin, 1997: 93). 

 

O stoupencích „negativní“ svobody tvrdí, že „chtějí nasadit uzdu autoritě jako takové“, o 

stoupencích „pozitivní“ svobody tvrdí, že „chtějí dát autoritu do našich rukou“ a tyto 

vymezení shrnuje tímto výkladem: „To nejsou dvě odlišné interpretace jednoho pojmu, ale 

dva hluboce odlišné a neslučitelné postoje k životním cílům. Uznat to, je ovšem nutné, 

dokonce i když je často v praxi nezbytné dosáhnout mezi nimi kompromisu. Neboť každý 

z těchto postojů přichází s absolutním nárokem. Žádný z těchto postojů nemůže být plně 

uspokojen“ (Berlin, 1997: 93).  

 

Politika je tak kompromisem mezi zájmy jednotlivce a nároky celku na zachování určitého 

stupně stability. Berlin se nedomnívá, že by demokracie měla hodnotu samu o sobě, ale že je 

jí spíš přidělena role „nočního hlídače“ a v intencích Milla formuluje toto tvrzení: „Vskutku, 

celá funkce zákona spočívá v tom, že brání právě takovýmto střetům (v případě střetu dvou 

svobod dvou jednotlivců; pozn. autora): stát se omezuje na to, co Lassale pohrdavě označil za 

funkci nočního hlídače nebo dopravního policisty“ (Berlin, 1997: 55). 

 

Participace – účast na vládě sobě samým – je považována jedněmi za hodnotu samu o sobě, 

která dává demokracii výjimečné postavení mezi různými typy zřízení. Berlin se vyjadřuje 

takto: „Hlavní hodnotou, kterou na politických - pozitivních – právech, na participaci na vládě 

liberálové spatřují, je asi to, že jde o prostředky na ochranu toho, co považují za nejvyšší 

hodnotu, totiž individuální – negativní – svobodu“ (Berlin, 1997: 92). Podle Berlina je tudíž 

participace více méně chápaná jen jako prostředek, nikoliv jako cíl o sobě.  

 

2.8 Jeden a mnoho 

 

„Existuje jedna víra, která je více než každá jiná odpovědná za vykrvácení jednotlivců na 

oltáři velkých historických ideálů – spravedlnosti nebo pokroku nebo štěstí budoucích 

generací nebo svatého poslání nebo osvobození národa, rasy či třídy nebo dokonce svobody 

samé, která si žádá obětovat jednotlivce pro svobodu společnosti. To je víra, že někde existuje 

konečné řešení, v minulosti nebo v budoucnosti, v božském zjevení nebo v mysli jednotlivého 

myslitele, v prohlášeních historie nebo vědy, anebo v prostém srdci ryzího dobrého člověka. 

Tato stará víra spočívá na přesvědčení, že všechny pozitivní hodnoty, ve které lidé věřili, 



 

musí být nakonec slučitelné a snad i dokonce jedna druhou musí zahrnovat“ (Berlin, 1997: 

94). 

 

Berlin se domnívá, že všechna „konečná řešení“ se snaží usmířit svět s jeho konflikty, protože 

tyto konflikty jsou něco, co může zneklidňovat jak jednotlivého člověka, tak celé národy. 

Tyto řešení mají podobu „vizí“, které slibují stav světa, ve kterém budou odstraněny všechny 

problémů, iracionální obavy a všemožné konflikty. „Každá metoda, jež by přibližovala tento 

konečný stav, by se potom zdála plně ospravedlněna, bez ohledu na to, kolik svobody by bylo 

obětována na urychlený rozvoj tohoto stavu“ (Berlin, 1997: 96). 

 

Smíření všech hodnot v pomyslném universu by představoval konečné naplnění. Berlin však 

naznačuje, že pokud by takový stav nastal, znamenalo by to zánik svobody volby. Jestliže 

hovoříme o svobodě, pokud nějaká je, znamená to, že musí existovat i pluralismus hodnot. 

Protože kdyby všechny hodnoty měly stejnou hodnotu, rozhodování by ztratilo smysl. Pokud 

uznáme možnost svobody volby, musíme také uznat, že různé ideje musejí mít pro každého 

člověka jinou hodnotu.  

 

Hodnoty, mezi nimiž máme možnost si vybrat, představují „účely, které jsou stejně konečné“ 

a představují „nároky, které jsou stejně absolutní, takže uskutečnění některých z nich musí 

nezbytně zahrnovat obětování druhých“ (Berlin, 1997: 95). Možnost volby tedy implikuje, že 

naplněním jednoho cíle se automaticky rezignuje na naplnění cíle jiného. Člověk zkrátka 

nemůže mít všechno. Všechno – všechny hodnoty najednou – může mít člověk pouze v 

„totalitě“. Pak by ale člověk přestal být člověkem, jak naznačuje Berlin.  

 

Pozitivní systémy se zkrátka nechtějí vzdát představy, že svět s jeho protiklady by nebylo 

možné nějakým způsobem smířit. „Pro každého metafyzického racionalistu, od Platóna 

k posledním Hegelovým žákům a Marxovi, to, že se vzdáme pojetí konečné harmonie, v níž 

jsou vyřešeny všechny záhady, usmířeny všechny rozpory, je příkladem syrového empirismu, 

ústupkem před holými fakty, netolerovatelnou kapitulací rozumu před věcmi, jak jsou, je to 

neschopnost věci vysvětlit a ospravedlnit, redukovat všechno na systém, a to vše rozum 

rozhořčeně odmítá“ (Berlin, 1997: 95). 

 

Berlin neodsuzuje každou pozitivní ideu jako takovou, jakýkoliv obsah lidského života, či 

plán, podle kterého se člověk řídí. Odsuzuje však představu, že lze jakoukoliv hodnotu 



 

absolutizovat a postavit nad ostatní. Ale na druhou stranu odsuzuje i jakýkoliv žebříček 

hodnot, protože to by znamenalo také absolutizaci hodnoty, byť každou na „svém“ stupínku.  

 

Jednotlivý člověk má možnost si vybrat hodnotu, podle které chce žít svůj život, může na to – 

pokud tím neomezuje druhé – mít absolutní právo. Ale žádný člověk, nebo žádná skupina lidí, 

nemá právo pokládat svou hodnotu, či svůj žebříček hodnot, za základní vzorec podle kterého 

mají žít i ostatní. „Pluralismus s měřítkem negativní svobody, kterou zahrnuje, se mi zdá být 

pravdivější a humánnější ideál, než cíle těch, kdo hledají ve velkých, disciplinovaných a 

autoritativních strukturách ideál pozitivní vlády sobě samým, která se týká třídy nebo národů 

nebo celého lidstva“ (Berlin, 1997: 98).  

 

Z pojetí Berlina vyplývá, že smyslem vpravdě svobodného člověka je vědomí, že „nemůžu 

mít všechno“, že existuje množství soupeřících hodnot, které nelze seřadit do pořadí podle 

žádného kritéria. Jakékoliv kritérium by totiž muselo vycházet z apriorního předpokladu, 

který by implikoval absolutizaci jím zvoleného kritéria, což by vedlo k totalitě. „…Pokud 

nejsme vyzbrojeni apriorní zárukou pro tvrzení, že někde lze najít úplnou harmonii pravých 

hodnot – snad v nějaké ideální říši, jejichž charakteristiky nemůžeme v našem omezeném 

stavu příliš postihnout – musíme se vrátit k běžným zdrojům empirického pozorování a 

běžnému lidskému poznání. A ty nás určitě vůbec neopravňují, abychom předpokládali (nebo 

dokonce abychom rozuměli tomu, co se míní, když řekneme), že všechny dobré věci, nebo 

vlastně všechny špatné věci, lze mezi sebou smířit“ (Berlin, 1997: 95). 

 

Liberální demokracie v Berlinově pojetí se tudíž má vyznačovat tím, že ačkoliv trvá na 

formálním uplatňování několika hodnot (svoboda, rovnost a např. sociální solidarita), nesmí 

do svého středu pojmout jakýkoliv myšlenkový systém, který by předepisoval, jak „se“ má 

žít. Proč může pluralismus, tak jak o něm mluví Berlin, si nárokovat, že je pravdivější, než 

jiné koncepce? „Tento pluralismus je pravdivější, protože uznává přinejmenším ten fakt, že 

lidské cíle jsou rozmanité, že všechny nejsou slučitelné a neustále jsou v konfliktu navzájem“ 

(Berlin, 1997: 98). Pravdivost tak paradoxně (slovo „paradoxně“ nemusí implikovat 

kontradikci, naopak, kde je „paradox“, tam je podle některých na blízku pravda) spočívá 

v uznání toho, že nevím co je „pravda“ nebo „kde“ je „pravda“, tj. v uznání, že konfliktům 

hodnot (pravd) se nelze vyhnout.  

 



 

Berlin si velmi cení „volby cílů bez nároků na jejich věčnou platnost“ (Berlin, 1997: 99). 

Ukazuje, že právě touha nalézt definitivní řešení, je symptomem všech konečných doktrín. 

Jejich znakem je nárok na pravdu. „Kdo říká, že v nějaké konečné, všeusmiřující  a navíc 

realizovatelné syntéze povinnost je zájem nebo individuální svoboda je ryzí demokracie či 

autoritární stát, ten halí do metafyzického hávu buď svůj sebeklam, nebo své pokrytectví“ 

(Berlin, 1997: 99).  

 

Místo metafyzických doktrín, které by se mohly potenciálně stát státními doktrínami, 

navrhuje pluralismus, jenž nevidí smysl světa v nějaké ideji uskutečňující se prostřednictvím 

obětování svobody někde v budoucnu, ale tvrdí, že smysl musí být vidět v přítomnosti. 

„Pluralismus je humánnější, protože nepřipravuje lidi (jak to činí budovatelé systémů) ve 

jménu nějakého vzdáleného nebo nesouvislého ideálu o většinu z toho, co mají za 

neodlučitelnou součást svého života jako lidské bytosti vyznačující se nepředvídatelnou 

proměnou sebe sama“ (Berlin, 1997: 98).  

 

Principy, které z takového pluralismu plynou, se nebudou vyznačovat nárokem na věčnou či 

absolutní platnost. Ale k tomu dodává: „Principy nejsou méně posvátné, jestliže jejich trvání 

nelze zaručit“ a dále také „Vskutku sama touha po zárukách, že naše hodnoty jsou věčné a 

bezpečné v nějakém objektivním nebi, je snad jen touhou po jistotách našeho dětství nebo po 

absolutních hodnotách naší primitivní minulosti“ (Berlin, 1997: 99).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. NÁSLEDNÁ DISKUSE O „POZITIVNÍ“ A „NEGATIVNÍ“ 

SVOBODĚ 

 

„Dítě naprosto chápe fyzický trest vyměřený rodičem, a je ochotno jej snášet s jistou dávkou 

podřízenosti. Nikdy mu však nevysvětlíte trest vyměřený společností.“ 

          Oscar Wilde 

 

 

3.1 Rozbor „negativní“ a „pozitivní“ svobody u Geralda MacCalluma, Jr. 

 

MacCallum reagoval svým textem na diskusi o pozitivní a negativní svobodě, kterou započal 

Berlin svou esejí „Dva pojmy svobody“. Jeho cílem je vyjasnit diskusi tím, že ukáže, že 

rozdělování svobody na pozitivní a negativní je umělé. Tvrdí, že diskuse o tom, „která“ 

svoboda je ta „nejpravdivější“ nebo „nejhodnotnější“ nikam nevedou a jsou jenom příčinou 

„nebezpečného zmatení“ (MacCallum 1967: 312). 

 

Podle MacCalluma diskuse, která trvá na rozdělení mezi pozitivní a negativní svobodou, 

jenom odvádí pozornost od toho, „co právě potřebuje být prozkoumáno, pokud máme 

porozumět sporům, které rozdělují myslitele, ideologie a sociální hnutí v otázce svobody5“ 

(MacCallum 1967: 312). K této bezútěšné situaci tvrdí toto: „Doporučeným protilékem je 

považovat svobodu jako jeden a tentýž trojitý vztah a připustit, že různé soupeřící strany jsou 

v rozporu mezi sebou navzájem v tom, co chápou jako rozpětí proměnné6“ (MacCallum 1967: 

312).  

 

Diskuse vyvolávané odvoláváním se na absenci, nebo přítomnost svobody, jsou dvojího 

původu. Vznikají buď z toho, když se svoboda směšuje s nějakou jinou hodnotou, nebo mají 

původ v povaze svobody samotné. V tomto a následujícím odstavci pojednám nejprve o 

prvním případě, když se svoboda spojuje s jinými hodnotami. V takovém případě se většinou 

předpokládá, že svoboda nepředstavuje jedinou hodnotu, kterou společnost poskytuje svým 

                                                 
5 „…and has drawn attention away from precisely what needs examining if the differences separating 
philosophers, ideologies, and social movements concerned with freedom are to be understood.“ 
6 „The corrective advised is to begard freedom as always one and the same tradic relation, but recognize that 
various contending parties disagree with each other in what they understand to be the ranges of the term 
variables.“ 



 

členům (MacCallum 1967: 312). Mezi ostatní hodnoty, jež jsou společensky relevantní, paří 

například hospodářská a vojenská bezpečnost, technologická výkonnost, různé estetické či 

duchovní hodnoty (MacCallum 1967: 312). Tyto pak mohou vést k otázce: „můžeme 

podporovat a zvýznamňovat svobodu za cenu uskutečnění těchto ostatních cílů a hodnot7“? 

(MacCallum 1967: 313). 

 

Svoboda tak podle MacCalluma byla často mylně spojována s určitými společenskými dobry. 

„Každé společenské dobro je podle toho pokládáno buď za výsledek svobody nebo za přínos 

ke svobodě a každý závazek je nějak spjat s nepřítomností svobody8“ (MacCallum 1967: 

313). Svoboda tak byla spojována s mnoha různými druhy společenských a individuálních 

dober, což způsobilo rozmělnění významu pojmu svobody, neboť každý si za něj mohl 

dosadit, co chtěl. 

 

Druhý druh zmatení vyplývá z povahy svobody samotné. „Zmatení vyplývá ze selhání plně 

porozumět podmínkám, ve kterých je použití pojmu svobody pochopitelný9“ (MacCallum 

1967: 314). MacCallum předkládá následující vymezení svobody: Svoboda je vždy svobodou 

někoho, od něčeho a k něčemu (MacCallum 1967: 314). Svoboda má tedy podle MacCalluma 

trojitou relační strukturu. „X je (není) svobodné od Y dělat (nedělat, stát se, nestát se) Z“. 

Vždy se jedná o nějakého aktéra (X), který je svobodný od něčeho -„omezujících podmínek“ 

(překážky, omezení,…), ke konání nějaké činnosti nebo stáváním se někým, něčím (become). 

 

 Pokud tvrzení o svobodě postrádá jakéhokoliv člena trojité struktury, pak to tvrzení přestává 

být smysluplné. MacCallum poté předkládá tři typy tvrzení, která jsou defektní. První druh 

představuje případy, kdy není zmíněn činitel, nebo není jasně vymezen. Jako v příkladě věty 

„Obloha je bez mraků“ nebo u slovních spojení„svobodná společnost“, „svobodná vůle“ 

(MacCallum 1967: 315). Některá tvrzení, jako například „svobodná společnost“ se mohou 

vyjasnit odkazem na svobodu jednotlivých lidí, kteří mají tvořit společnost. Ale tím se 

problém jen „přesune“, protože pak nás takové „přesunutí“ jen postaví před otázku identity 

jednotlivce (MacCallum 1967: 315). 

 

                                                 
7 „can anyone cultivate and emphasize freedom at the cost of realizing these other goals and values…“ 
8 „Each social benefit is, accordingly treated as either a result of or a contribution to freedom and each lability is 
connected somehow to the absenceof freedom“ 
9 „The confusion results from failure to understand fully the condition under which use of the confer of freedom 
is intelligible.“ 



 

Druhým typem jsou případy, kdy není jasné, co se myslí „druhým výrazem“. Například ve 

tvrzeních jako „svoboda volby“ „svoboda přát si, co chci10“. Nejasnost podobných tvrzení je 

obvykle vyjasněna díky kontextu, ve kterém se diskuse odehrává. Přesto nejasnost někdy 

zůstává, především v otázkách, které se „týkají omezení a překážek, které jsou vytvářeny 

společenským tlakem11“ (MacCallum 1967: 316). Je to z toho důvodů, že podle MacCalluma 

je pro lidi občas obtížné chápat společenský tlak jako omezení či překážku (MacCallum 1967: 

316). Do hry se dostává otázka, co je to „vůle“ a problematika s tím spjatá. 

 

MacCallum tvrdí, že by někdo mohl oponovat, že by se těmto problémům týkajících se 

druhého typu tvrzení, dalo předejít, kdybychom například větu „Novák je svobodný od 

právních omezení na cestování k tomu, aby opustil zemi12“ přeformulovali a řekli bychom 

místo ní větu „Novák je svobodný opustit zemi, protože neexistují právní omezení, která by 

mu bránila vycestovat13“ (MacCallum 1967: 316). Druhý výraz by způsobil, že svoboda by se 

takto jevila mít dvojitou a nikoliv trojitou relační strukturu. MacCallum to považuje za 

iluzorní představu (MacCallum 1967: 317), která by nesměla brát v potaz žádné potenciální 

překážky či omezení. „Přijatá schémata však v každém případě odhalují, že naše porozumění 

toho, co bylo řečeno, závisela na našem chápání rozsahu překážek a omezení, od kterých by 

Novák byl prohlášen za svobodného14“ (MacCallum 1967: 317)15. MacCallum se domnívá, že 

existuje silné přesvědčení, že potenciální překážky či omezení (např. rodina, práce, peníze) 

musejí být brány v potaz a započítávány jakožto faktory mající v tomto případě vliv na 

svobodu Nováka opustit zemi. 

 

 

Třetím druhem defektních tvrzení představují případy, kdy není jasné, co se myslí „třetím 

výrazem“ (MacCallum 1967: 317). Například věta „osvobození od hladu“. Hlad může být 

vnímán jako negativní stav, ale i jako pozitivní, například těmi, kdo drží dietu, nebo vyznávají 

nějaké náboženství. MacCallum však ukazuje, že rozlišením lze vyjasnit tento výraz. 

V případě termínu „osvobození od hladu“ nejde o to nutit někoho, kdo si přeje hladovět, aby 

                                                 
10 „freedom to chaose as I please“ 
11 „…concern for constraints and interferences constituted by social pressures.“ 
12 „Smith is free from legal restrictions on travel to leave the country“ 
13 „Smith is free to leave the country because there are no legal restrictions on his leaving.“ 
14 „In either case, however, the device adopted would repeal that our understanding of what has been said hinged 
upon our understanding of the range of obstacles or constraint from which Smith had been claimed to be free.“ 
15 MacCallum se domnívá, že dvojitá struktura v tomto případě není udržitelná, protože takové tvrzení by nutně 
alespoň implicitně muselo odkazovat na svobodu „od“ čeho se takový člověk, který chce opustit zemi, musí 
oprostit. Domnívám se však, že člověk, který něco skutečně „chce“, nemusí vůbec vnímat to, že se „od“ něčeho 
odpoutává, tak to mohou vnímat především druzí, zvnějšku.  



 

se najedl, ale jde jednoduše o to zabránit hladu u těch, kdo ho vnímají jako negativní 

(MacCallum 1967: 318). Takto lze výraz „hlad“ většinou vysvětlit jako překážku takovému 

jednání, které je chápáno jako žádoucí, což „také odpovídá stanovisku, že svoboda 

představuje trojitou relaci16“ (MacCallum 1967: 318). 

 

„V dalších politicky důležitých pojmech není rozsah třetího výrazu vždy zcela jasný. 

Zahrnuje například svoboda vyznání svobodu nic nevyznávat17“? (MacCallum 1967: 318). 

MacCallum se dále táže, zda svoboda projevu zahrnuje všechny projevy, nezávisle na obsahu, 

způsobu podání a okolnostech podání a odpovídá si, že tyto a podobné otázky představují 

především historické otázky, či otázky, které lze vyřídit politickým rozhodnutím, „ale 

nevnášejí pochybnost co do potřebnosti třetího výrazu18“ (MacCallum 1967: 318). 

 

MacCallum tvrdí, že spory mezi domnělými stoupenci negativní a pozitivní svobody, jsou 

založené na zbytečném nedorozumění, které má svůj původ v představě, že existují 

substanciálně dva druhy svobody. Jedna je „pozitivní“ a druhá „negativní“, o kterých se lidé 

z obou táborů domnívají, že existují skutečně. Místo dichotomně strukturovaných otázek jako 

„Na čí straně je pravda?“ nebo „Jaký druh svobody si máme vybrat?“, navrhuje MacCallum 

„trvat na tom, že od počátku do konce působí jeden a tentýž pojem svobody a že rozdílnosti 

spočívají spíše než v tom co svoboda je, například v tom kdo jsou osoby, a co může být 

pokládáno za překážku nebo vměšování do svobody osob takto pojímaných19“ (MacCallum 

1967: 320).  

 

MacCallum dále dodává: „Je tudíž podstatné v případě, že se setkáváme s vysvětleními toho, 

kdy mají být osoby svobodné, fakticky trvat na vyjasnění toho, jaký je u daného autora rozsah 

proměnného pojmu20“ (MacCallum 1967: 320). Spory o to, jestli je „svoboda od“ ta pravá, 

nebo je to naopak „svoboda k„ pak jen odvádějí pozornost od diferencovanějšího zkoumání, 

tj. zkoumání, které by odhalilo různá rozpětí proměnných prvků („od“ či „k“) u různých 

autorů a to, kterému a proč dávají přednost. MacCallum tvrdí, že domněle různá pojetí 

                                                 
16 „The view of freedom from hunger not only makes perfectly good and historically accurate sense out of the 
expresion, but also conforms to the view that freedom is a triadic relation.“ 
17 „In other politically important idioms the range of the third term is not always utterly clear. For example, does 
freedom of religion include freedom not to worship“? 
18 „…they do not throw doubt on the need for a third term“. 
19 „It would be far better to insist that the same concept of freedom is operating througout, and that the 
differences, rather than being about what freedom is, are for example about what persons are, and about what can 
count as an obstacle to or interference with the freedom of persons so conceived“ 
20 „It is therefore crucial, when dealing with accounts of when persons are free, to insist on getting quite clear on 
what each writer considers to be the ranges of these term variables“. 



 

svobody různých autorů obsahují v sobě vždy trojitou relační strukturu, přičemž se liší v tom, 

který moment této struktury upřednostňují (zda svobodu „od“ nebo svobodu „k“). Je tudíž 

pravdou, že i domněle „negativní“ pojetí svobody v sobě musí zahrnovat „pozitivní“ moment 

a domněle „pozitivní“ pojetí svobody v sobě zahrnuje moment „negativní“; je tudíž 

irelevantní hovořit o dvou pojmech. Podle MacCalluma se jedná o jeden a tentýž pojem, ale 

se zvýrazněním různých momentů. 

 

Hovořit o „pozitivní“ a „negativní“ svobodě jako o dvou ostře rozdělitelných pojmech je tedy 

povrchní. Pokud tedy nahlédneme, že svoboda je podle MacCalluma jedna a tatáž, můžeme 

přistoupit na následující charakteristiku, které do jisté míry udržuje nikoliv rozdělení na dva 

pojmy svobody, ale spíše dva různé přístupy k jednomu a témuž pojmu svobody: 

 

1) Autoři, kteří zastávají „negativní“ pojetí svobody tvrdí, že pouze přítomnost nějaké 

věci může způsobit nesvobodu osoby; autoři, zastávající „pozitivní“ pojetí svobody 

tvrdí, že i nepřítomnost nějaké věci může rovněž způsobit nesvobodu osoby 

 

2) Ti první se domnívají, že určitá osoba je svobodná dělat X pouze v případě, že 

neexistuje žádná překážka nebo opatření ze strany druhých lidí, které by té osobě 

bránilo dělat X. Ti druzí nepřijímají žádné takové omezení. 

 

3) Ti první se domnívají, že aktéry, o jejichž svobodu se jedná, lze podle anglosaského 

práva označit jako „přirozené21“ osoby (v protikladu k „právní22“ osobě); ti druzí 

přijímají jaksi odlišná hlediska co se týče aktérů, o nichž se jedná.  

 

Takové rozdělení představuje podle MacCalluma příliš hrubou klasifikaci, které přehlíží 

podstatné momenty. Tvrdí, že existuje příliš mnoho příkladů autorů, kdy jejich pojetí svobody 

nepatří tam, kam byli podle Berlina zasazeni (buď do tábora zastánců „pozitivní“ svobody, 

nebo do tábora zastánců „negativní“ svobody), nebo jejich myšlení o svobodě vykazuje tak 

ambivalentní postoje, že označit takové autory jako zastánce „negativní“ nebo „pozitivní“ 

svobody představuje příliš velké násilí na myšlení autorů. Jako příklad uvádí Johna Locka, 

kterého Berlin prezentuje jako autora lnoucího k „negativnímu“ pojetí svobody. MacCallum 

ukazuje, že takové označení může být problematické. 

 
                                                 
21 „natural“ 
22 „artificial“ 



 

Když lidé vedou spor o svobodě, spor tak podle MacCalluma netkví v tom, že by každá osoba 

užívala substanciálně jiné pojetí svobody, ale v tom, že každá osoba pojímá jinak jednotlivé 

proměnné jedné a téže svobody. Spory tkví tudíž především v různě pojatých činitelích a 

různě pojatých překážkách, jež mohou představovat omezení svobody.  

 

Pro ilustraci svých argumentů prezentuje dva druhy přístupu ke svobodě. Jeden představuje 

libertariánský přístup, jež je ztělesňován stoupenci „negativní“ svobody, druhý hypotetický 

přístup je ztělesňován stoupenci „pozitivní“ svobody. Libertarián podle MacCalluma obvykle 

definuje člověka jednoduše, například „Toto je člověk23. Co je může být „překážka“, chápe 

libertarián rovněž jednoduše, jako vlastní význam toho slova, nic víc. „Má se za to, že má 

docela obyčejné pohledy na to, co člověk může (nebo nemůže) být svoboden dělat, nebo čím 

se člověk může (nemůže) stát se… kromě toho, měřítka pro určení toho, co člověk chce dělat 

jsou obvykle ta, která obyčejně používáme, nebo z nich dokonce snad ta nejnaivnější a 

nejjednodušší; kupříkladu, co člověk chce dělat je určováno tím, co říká, že chce dělat, nebo 

tím, oč evidentně usiluje, či dokonce co prostě dělá24“ (MacCallum, 1967: 323).  

 

Stoupenec „pozitivní“ svobody naproti tomu definuje identitu činitele rafinovaněji. Zatímco 

libertarián definuje lidské „já“ více méně empiricky, jak naznačuje věta „Toto je člověk“, 

stoupenec „pozitivní“ svobody pojímá „já“ šířeji, či komplexněji; může hovořit o 

„skutečném“ „já“, „morálním“ nebo „racionálním“ „já“, nebo o „já“ jakožto „vnitřní 

pevnosti“. Takové já může být různě konstruováno, mimo jiné tak, že v sobě zahrnuje i 

takové vnější struktury jako jsou instituce, obec, národ, atd. „Tyto rozšíření nebo zúžení 

měřítek pro identifikaci osoby se nám mohou zdát neopodstatněné. Zda je to pravda však 

závisí na síle argumentů nabídnutých na podporu užitečnosti způsobů takto pojímat osobu, 

když pojednáváme o svobodě25“ (MacCallum, 1967: 324). 

 

„Ústup do vnitřní pevnosti“ může být zdůvodněn například obavami, že to, co můžu chtít, 

může být dost dobře mimo dosah mých reálných schopností toho dosáhnout. „A rozšíření 

hranic já tak, aby zahrnovalo naší rodinu, kulturu, národ či rasu se může iniciováno vědomím, 

                                                 
23 „There is a person“ 
24 „He is purpoted to have quite ordinary views on what a person may or may not be free to do or become… 
Furthermore, the criteria for determining what a person wants to do are those we customarily use, or perhaps 
even the most naive and unsophisticated  of them – for example, what a person wants to do is determined by 
what he says he wants to do, or by what he manifesty tries to do, or even does do.“ 
25 „These expansions or contractions of the criteria for identification of persons may seem unwarranted to us. 
Whether they are so, however, depends upon the strength of the arguments offered in support of the helpfulness 
of regarding persons in these ways while discussing freedom.“ 



 

že naše já je do určité míry výtvorem těchto sdružení… Toto rozšíření umožňuje takto vnímat 

porušení autonomie naších sdružení jako porušení naší svobody26“ (MacCallum, 1967: 324). 

Tyto analýzy, jež jsou bližší stoupencům spíše „pozitivní“ svobody, vypadají jako poněkud 

výrazné odchylky oproti tomu, jak obvykle chápeme „já“, neboli činitele svobody. 

MacCallum však zdůrazňuje, že to přesto neznamená, že by se jednalo v těchto analýzách o 

jinou „svobodu“. Důležité je nesoustředit se na analýzu „svobody“, ale na to, koho se má 

určitá svoboda týkat – na činitele, „osobu“ (MacCallum 1967: 325). 

 

Co může být „překážkou“ pro stoupence „pozitivní“ svobody se rovněž liší od toho, co může 

představovat „překážku“ pro stoupence „negativní“ svobody. To, co může stoupenec 

„pozitivní“ svobody považovat za překážku, se bude lišit v závislosti na tom, jak pojímá 

„činitele“, o jehož svobodu se jedná. Pokud bude činitel chápán v širším smyslu (vázán na 

širší společenské struktury), bude za překážku považováno něco jiného, než když bude činitel 

chápán v zúženém smyslu jakožto „já“, jež se stáhlo do „vnitřní pevnosti“ (MacCallum, 1967: 

325).  

 

MacCallum k tomu však dodává, že „rozdíly týkající se překážek… nevděčí pravděpodobně 

výhradně rozdílům týkajících se osoby27“ (MacCallum, 1967:325). Rozdíly v chápání 

překážek souvisejí rovněž v povaze rozdílné argumentace u stoupenců „negativní“ a 

„pozitivní“ svobody. Stoupenci „negativní“ svobody zdůrazňují fakt, jak tvrdí druhá 

charakteristika (viz výše), že svoboda je možná jen pokud neexistují překážky „ze strany 

druhých lidí“. MacCallum se zamýšlí nad tím, proč tento dodatek nevyžadují stoupenci 

„pozitivní“ svobody a předkládá tuto odpověď: „Pokud se zabýváme společenskou, vládní 

nebo ekonomickou politikou a tím, jak tyto politiky mohou odstranit nebo zvýšit lidskou bídu, 

je docela nepodstatné, zda jsou překážky na cestě těchto politik způsobená opatřeními 

učiněnými lidmi, nebo ne. Jedinou otázkou je, zda překážky lze odstranit lidskými opatřeními 

a za jakou cenu. Toto stanovisko, viděno jako útok na umělost hranice rozlišující mezi lidskou 

svobodou a jinými lidskými hodnotami, se nezdá být vnitřně neodůvodněné28“ (MacCallum, 

1967: 325). 

                                                 
26 „And the expansion of the limits of the self to include our families, cultures, nations, or races may be launched 
by awareness that our self is to some extent the product of these associations… This expansion makes it possible 
for us to see the infringement of the autonomy of our associations as infringement on our freedom.“ 
27 „…the differences concerning obstacle and so forth are probably not due solely to differences concerning 
person“ 
28 „…if one is concerned with social, political, and economic policies, and with how these policies can remove or 
increase human misery, it is quite irrelevant whether difficulties in the way of policies are or are not due to 
arrangements made by human beings. The only question is whether the difficulties can be removed by human 



 

 

MacCallum dále připouští možnost, že spory se ve výjimečných případech můžou týkat 

skutečně odlišných pojetí „svobody“, ale hned k tomu dodá, že „neexistuje přesvědčivý důvod 

takto uvažovat29“ (MacCallum, 1967: 326). V předchozím odstavci MacCallum naznačil, že 

neodlišovat svobodu od ostatních hodnot, se nemusí jevit jako neracionální. V poznámce na 

straně 326 ukazuje, že i Berlin sám si byl vědom toho, že touha po uznání je v jistém smyslu 

velice blízko touze po svobodě. Berlin však přesto nakonec trvá na tom, že se jedná o dvě 

odlišné věci, v čemž se liší od MacCalluma. 

 

Příčina zmatení v diskusi o svobodě tkví podle MacCalluma v „nevysloveném předpokladu, 

že lidé mohou být svobodní nebo nesvobodní bezvýhradně30“ (MacCallum, 1967: 328). 

Bezvýhradná svoboda znamená, že jakékoliv možné překážky mé svobodné vůli mohou být 

považovány za irelevantní, podobně by neexistovalo jednání, které by bylo osobě trvající na 

své bezvýhradné svobodě nedostupné. Taková argumentace je podle MacCalluma těžko 

dokazatelná a přináším mnoha úskalí (MacCallum, 1967: 328). 

 

Libertariánské vymezení svobody jako „dělat to, co člověk chce“ se MacCallumovi jeví jako 

nedostatečné pro smysluplnou a životaschopnou diskusi o svobodě. Teprve když se svobodná 

vůle vztáhne k nějakému motivu, získá debata o svobodě smysl. Tudíž i libertariánská 

svoboda, jež zdánlivě přehlíží druhý člen struktury – od čeho je člověk svobodný – tento 

druhý člen podle MacCalluma zahrnuje. (MacCallum, 1967: 329). Svoboda určena jako 

prostá možnost „dělat, co člověk chce“ je podle MacCalluma v zásadě možná, ale je 

problematická a takto vymezená neusnadňuje smysluplnou diskusi o přínosu té které svobody. 

„Teprve když určíme od čeho jsou lidé, jichž se to týká, osvobozeni a co mohou svobodně 

dělat nebo čím se mohou stát, budeme v pozici, kdy budeme moci ocenit hodnotu lidského 

štěstí a naplnění osvobození od toho (ať je to cokoliv), k něčemu jinému (ať je to cokoliv)31“ 

(MacCallum, 1967: 329). 

 

MacCallum dále trvá na tom, že svoboda nemůže být pojímána jako bezvýhradná. Trvá na 

tom, že bezvýhradná svoboda by musela narazit na své vlastní meze. Každá svoboda se podle 

                                                                                                                                                         
arangements, and at what cost. This view, seen as attack upon the artificiality  of a borderline for distinguishing 
human freedom from other human values, does not seem inherently unreasonable.“ 
29 „But there is no decisive reason for doing so…“ 
30 „…of their tacit presumption that person can be free or not free simpliciter“ 
31 „Only when we determine  what the men in question are free from, and what they are free to do or become, 
will we be in a positron to estimate the value for human happiness and fulfilment of being free from that 
(whatever it is), to do the other thing (whatever it is)“ 



 

něho musí zakládat zčásti na sebeomezení. Tvrdí však, že toto omezení není ve skutečnosti na 

škodu svobodě, ale ve skutečnosti funguje ve prospěch svobody samé. Ukazuje to na příkladu, 

kdy argumentuje tím, že zavedení přechodů pro chodce je sice omezení, ale v důsledku 

přináší větší svobodu pohybu pro chodce. (MacCallum, 1967: 330). Tvrdí, že argumentace 

tvrdící, že přechody pro chodce naopak omezují svobodu pohybu, předpokládá možnost 

bezvýhradné (absolutní) svobody, pro niž podle něho neexistuje ve skutečnosti ospravedlnění 

(MacCallum, 1967: 331). 

 

 

3.2 Taylorova kritika negativní svobody 

 

Charles Taylor ve svém článku „Omyl negativní svobody“ pojednává o diskusi, která 

proběhla mezi zastánci „negativní“ svobody a zastánci „pozitivní“ svobody a svůj text 

obohacuje o vlastní analýzu problému. Ukazuje, že diskuse byla vyvolána především dobovou 

situací, kdy liberálně smýšlející autoři se obávali nebezpečí, které potenciálně spočívá 

v mechanismu kolektivních struktur. Vnitřní logika obhájení svobody jakožto kolektivního 

řízení společného života spočívá v tom, že porušování „občanských svobod“ může být 

ospravedlněno ideou „skutečného“ či „pravého“ já. Aktuální svoboda jednotlivců je 

obětována budoucí svobodě. 

 

Diskuse byla podle Taylora vyvolána potřebou bránit svobodu individua vůči nároku takové 

společnosti, která by chtěla po jedincích vynucovat určitou představu „správného“ života. 

Liberální pojetí obvykle podle něho trvá na pojetí svobody jako nezávislost na vměšování do 

prostoru tohoto individua, ať už ze strany státu, nebo kohokoliv jiného. Druhý proud teorií 

trvá na tom, že se svoboda alespoň zčásti zakládá na kolektivním řízení společného života 

(Taylor, 1995 : 796).  

 

Taylor tvrdí, že diskuse není často plodná z toho důvodu, že domnělí stoupenci jedné či druhé 

svobody obvykle argumentují extrémními podobami jednoho či druhého pojetí, čímž se ta 

pojetí jen karikují. „Odpůrci myšlenky pozitivní svobody se snaží, podle všeho v zápalu 

sporů, podsunout extrémní pojetí přinucení ke svobodě právě zastáncům pozitivní svobody, 

sami se však, jak se zdá, často přidávají na stranu extrémního hobbesovského pojetí. Dokonce 

i Isaiah Berlin ve svém působivém výkladu cituje obě pojetí svobody a přisvědčuje jak 

Benthamovi, tak Hobbesovi.“ (Taylor, 1995 : 797). 



 

 

Taylor však kritizuje fakt, když se kritika kolektivistických ideologií přenáší celou oblast 

pozitivních koncepcí svobody. „Do ní totiž patří všechna pojetí moderního politického života 

navazujícího na starou republikánskou tradici, podle níž je řízení vlastního života pokládáno 

za pozitivní hodnotu samo o sobě, a nikoliv pouze z instrumentálních důvodů“ (Taylor, 1995: 

796). „Pozitivní“ pojetí svobody nemá být podle Taylora pokládáno takové pojetí, které 

usiluje o kolektivní řízení společného života, nebo takové, které má domněle předepisovat 

nějakou podobu správného života, ale je to jednoduše doktrína, která se týká zvláště řízení 

vlastního života. „Podle tohoto pojetí jsme svobodní jen v té míře, v jaké skutečně 

rozhodujeme o sobě samých a o formě našeho života. Pojem svobody je zde pojmem 

uskutečnění“ (Taylor, 1995: 797). 

 

Stoupenci „negativního“ pojetí svobody, argumentuje Taylor, brání svobodu jednotlivce příliš 

hrubým způsobem, kdy, aby odvrátili totalitní hrozbu, se bez hlubšího promyšlení možností 

nějaké podoby pozitivní koncepce, „chytají“ extrémního pojetí svobody. Vracejí se tímto 

k Hobbesovi či Benthamovi a svobodu pohotově pojímají jako absenci vměšování do prostoru 

jednotlivce. „Zdá se přirozeně chytřejší čelit totalitnímu ohrožení na této poslední bariéře… 

než napadat nepřítele v otevřeném terénu pojmů uskutečnění, kde jde o to bojovat o rozlišení 

mezi dobrými a špatnými pojetími takového uskutečnění, například za myšlenku 

individuálního sebeuskutečnění a proti různým pojetím kolektivního sebeuskutečnění např. 

národa či třídy“ (Taylor, 1995: 799). 

 

Taylor hovoří o tom, že negativní teorie se mohou odvolávat na pojem možnosti. „Být 

svobodný znamená mít možnost dělat to, co je ponecháno naší vůli, a přitom nezáleží na tom, 

zda pro uplatnění našich práv něco děláme, či nikoliv“ (Taylor, 1995: 797). Taylor dále 

hovoří v souvislosti s Hobbesovou a Benthamovskou morálkou, že jsou nepříliš obratné, i 

když v zásadě realistické a střízlivé. Tvrdí, že tato morálka či psychologie se tolik prosadila 

kvůli „antimetafyzického, materialistického, přírodovědecky orientovaného způsobu myšlení 

naší civilizace“, ale současně tato morálka byla rovněž produktem tohoto způsobu myšlení. 

Obhajovat svobodu jako nepřítomnost vnějších překážek se ukazuje jako snadné snad proto, 

že „vnější překážky“ lze empiricky měřit a jejich přítomnost či nepřítomnost lze lehce 

dokázat. „Negativní“ pojetí svobody „navíc získává jistou podporu zdravého rozumu“ 

(Taylor, 1995: 798).  

 



 

Podle Taylora se většina těch, co podporují „negativní“ pojetí svobody „vzdává mnoha svých 

vlastních subjektivních mínění. A přitom přece spolu s námi sdílejí postromantickou 

civilizaci, která si vysoce cení sebeuskutečnění, a především proto si tak cení svobody“ 

(Taylor, 1995: 799). Zastánci „negativní“ svobody sice pomyslnou bitvu vyhrají, ale podle 

Taylora za vysokou cenu a Taylor dokonce tvrdí, že „tato mentalita Maginotovy linie ve 

skutečnosti zaručuje porážku. Domnívám se, že hobbesovsko-benthamovské pojetí není jako 

idea svobody udržitelná“ (Taylor, 1995: 799). 

 

Hobbesovo pojetí svobody „spočívá v tom, dělat co chceme, přičemž co chceme, je 

nepochybně chápáno jako to, co může jednající ztotožnit se svými přáními“ (Taylor, 1995: 

799). Svoboda jako možnost dělat to, právě chceme, předpokládá pouze existenci vnějších 

překážek; nepovažuje „vnitřní překážky“, falešné vědomí či špatné vidění sebe sama, za 

relevantní faktory. To, co chceme, je ztotožňováno s přáními, jaké máme, nebo co říkáme co 

chceme. Podle Taylora toto nepředstavuje řešení problému svobody, ale jeho o obcházení 

(Taylor, 1995: 812). 

 

Hobbesovo pojímání svobody vyvěrá z materialistické metafyziky, která je vázána na 

empirismus, který svobodu definuje tím, co člověk bezprostředně chce, nebo co pociťuje, že 

chce. Takové pojetí nerozlišuje mezi motivacemi k jednání a nebere v potaz vnitřní faktory. 

Taylor naproti tomu argumentuje, že takové pojetí je nedostatečné a že přehlíží vnímání 

člověka jako bytosti, která je schopna transcendovat samu sebe, tj. která není řízena jen svými 

bezprostředními potřebami. Tvrdí, že je nutné rozlišovat mezi motivacemi. Hobbesovo 

schéma redukuje „skutečnost“ na pohyb „těles“ a je pouze kvantitativní. Namísto toho 

kvalitativní schéma přináší velmi důležité rozlišení motivů lidské svobody. Taylor to ilustruje 

příklady, kdy omezení náboženské víry je podle něho mnohem větším „přestupkem“ než např. 

smysluplné omezení dopravy (např. zavedením semaforů, Taylor, 1995: 803). Taylor tedy 

pracuje s kritériem důležitosti, ale odkud se má brát jeho zdůvodnění, neříká, pouze odkazuje 

na obecné povědomí, nebo obecný „zřejmý“ kontext (Taylor, 1995: 802). 

 

Tvrdí, že svoboda uvědomělého člověka a svoboda „pomateného“ člověka, jsou dvě různé 

svobody, ač se z pohledu Hobbesovy mechanistické svobody mohou jevit jako rovnocenné. 

V rámci Hobbesova pojetí se hodnotí pouze míra vměšování do jednání individua, toto pojetí 

nepřináší kritérium kterým hodnotit „smysluplnost“ či „autenticitu“ svobody. „Nemůžeme 

v rámci koncepce sebeuskutečnění říci, že je někdo svobodný, nemá-li vůbec vědomí o sobě 



 

samém, případně si svůj potenciál neuvědomuje a jeho naplnění pro něj nikdy nevyvstalo ani 

jako otázka“ (Taylor, 1995: 798).  

 

Taylor Hobbesovu pojetí oponuje tvrzením, že vnitřní překážky (různé emoce nebo zvyky) 

mohou pro svobodu, o jaké mluví on, představovat naprosto stejnou překážku, jako překážky 

vnější. Chci-li něco, jsem veden nějakým cílem. Tento cíl chápu jako sobě vlastní. Pociťuji-li 

nějaké vnitřní překážky, které mi brání v rozvinutí mého sebeuskutečnění, např. iracionální 

strach, pak tato vnitřní překážka je pro mě stejně skutečná, jako nějaká překážka vnější. 

Odstraněním vnějších překážek podle Taylora nic nepomůže člověku, který je svazován 

nějakou vnitřní překážkou, nebo je svázán normou, kterou nepovažuje za vlastní, ale jež má 

zvnitřněnou.  

 

Taylorovo pojetí odmítá, že by člověk mohl být pro sebe sama vždy rozhodující autoritou. A 

to právě proto, že člověk může po nějakém čase nahlédnout, že jeho normy nejsou ty, které 

skutečně chce. To znamená, že existuje možnost, že se člověk může mýlit ve volbě toho, co 

chce. „…To, čemu připisujeme svobodu, je pochopitelné na základě pochopení pozadí více či 

méně důležitých cílů, neboť otázka svobody a nesvobody je spojena bud se zmařením, nebo 

se splněním naších cílů. Při uskutečňování cílů nás mohou zklamat naše vlastní přání. A 

jestliže se tato přání v dostatečné míře zakládají na chybném hodnocení, nepovažujeme je za 

přání, jež k nám skutečně patří, nýbrž pociťujeme je jako pouta“ (Taylor, 1995: 812). 

 

Svoboda tak podle Taylora představuje určitou schopnost a to schopnost sebepoznání a z ní 

vycházející schopnost rozvrhovat svůj život, kriticky rozvrhovat své cíle a hodnotit jejich 

realizaci. „Svoboda znamená, že jsem jednak schopen adekvátně rozpoznat své nejdůležitější 

cíle a že jsem schopen překonat motivační pouta, nebo je přinejmenším neutralizovat, a 

jednak, že jsem osvobozen od vnějších překážek. První podmínka (a tvrdil bych, že i druhá) 

však zjevně vyžaduje, abych se něčím stal, abych dosáhl jistého předpokladu sebepoznání a 

sebepochopení. Skutečně musím toto sebechápání zdokonalit, abych byl opravdu a v plném 

slova smyslu svobodný. Nemohu už déle chápat svobodu pouze jako pojetí možnosti“ 

(Taylor, 1995: 814). 

 

 

 

 



 

3.3 Analýza republikánského pojetí svobody u Philipa Pettita  

 

Záměrem Philipa Pettita je analyzovat a blíže upřesnit takové pojetí svobody, které nejlépe 

odpovídá tzv. republikánskému pojetí svobody. Pettit ve své analýze čerpá především 

z diskuse, která proběhla mezi ním a Quentinem Skinnerem, o povaze republikánského pojetí 

svobody a své závěry předkládá v pojednání „Keeping Republican Freedom Simple: On a 

diference with Quentin Skinner“, z něhož budu ve své práci čerpat já.   

 

Jak Pettit, tak Skinner se zaměřují na analýzu pojetí svobody tzv. republikánské tradice, která 

čerpá z římských, renesančních a jiných autorů. Pettit předestírá Skinnerovu analýzu. Skinner 

podle Pettita tvrdil, že autoři, jež patří do republikánské tradice, „neuvažovali o svobodě 

v pozitivním smyslu: především ji nepokládali za definičně vázanou na participaci v sebe 

určujícím společenství32“ (Pettit, 2002: 339).   

 

Pettit dále píše: „Republikánští autoři podle Skinnera obhajovali negativní koncepci svobody 

jakožto nenucení a nevměšování, nikoliv pozitivní koncepci. Čím se odlišovali od pozdějších 

liberálních myslitelů 19. století, jak pokračuje argumentace, byl jejich důraz, že nikdo nemůže 

doufat v získání svobody v tomto negativním smyslu, pokud se nezačlení a nebude 

participovat do vhodně republikánského zřízení: svobodného státu33“ (Pettit, 2002: 340).  

 

Pettit se shoduje se Skinnerem v tom, že republikánské pojetí svobody bylo jiné, ač bylo 

negativní, se odlišovalo od pojetí svobody, jaké prosazovali Hobbes a následně především 

liberálové od 19. století. „Republikánské pojetí svobody jistě bylo negativní… ale 

nepředstavovalo svobodu jakožto nevměšování způsobem, jaký předkládal Hobbes a jaká 

nabyla významnosti mezi liberálními autory 19. století34“ (Pettit, 2002: 340).   

 

Pettit dále tvrdí, že Skinner však nezůstal u tohoto závěru, a že dále vyvodil, že republikánští 

myslitelé, „tak jako odmítají pozitivní ztotožňování individuální svobody s ctnostmi a právem 

                                                 
32 „…did not think of freedom in a positive sense: in particular, did not see it as being tied definitionally to 
participation in a self-determining polity“ 
33 „According to Skinner, republican authors had argued for a negative conception of freedom as noncoercion or 
noninterference, not a positive conception. Chat distinguished them from later, nineteenth-century liberál 
thinkers, so the line went, was an insistence that no one could hope to win freedom in this negative sense excerpt 
by virtue of incorporation and participation in suitably republican polity: a free state.“ 
34 „The republican conception of freedom was certainly negative… but it did not represent liberty as 
noninterference in the manner that Hobbes inaugurated and that came to prominence aminy nineteenth-centruy 
liberál writers.“ 



 

participovat na vládě… tak odmítají negativní ztotožňování svobody s absencí donucení35“ 

(Pettit, 2002: 341). Pettit si vypůjčuje Skinnerovu větu a argumentuje: „Odporují 

(republikánští autoři, pozn. autora) základnímu předpokladu klasického liberalismu, že násilí 

nebo hrozba donucení tvoří jediné podoby překážek, které zasahují do individuální svobody“ 

(Skinner, 1997: 84; in Pettit, 2002: 341). Pettit Skinnera dále cituje: „Skinner tvrdí, že kde se 

liberálové po Benthamovi začali zajímat pouze o nátlak na osobu či vůli, republikáni se 

zajímali o závislost na dobré vůli druhého, ale i o závislost kde není přítomno donucení36“ 

(Pettit, 2002: 341). 

 

Pettit ukazuje, že tam, kde Skinner mluví o závislosti na dobré vůli druhého, on mluví o cizí 

nadvládě. „Být ovládaný znamená být v pozici, kdy druhý může svévolně zasahovat do mého 

života37“ (Pettit, 2002: 341). Svévole je tedy u Pettita představuje kritérium, které vytváří 

kvalitativní rozdíl. Jako opak svévole definuje takové jednání, o kterém se nemohu domnívat, 

že by bylo v zájmu druhého; v širším měřítku jej vymezuje zhruba tím, co se má obyčejně na 

mysli, když se mluví o právním řádu. „Uvažuji o vládě práva jako nesvévolné v té míře, že ti 

kdo vytvářejí právo, jsou nuceni sledovat otevřeně obecné zájmy, a to skutečně jen obecné 

zájmy, těch kdo žijí v souladu se zákonem38“ (Pettit, 2002: 345).  Tento výklad Pettit ještě 

doplňuje odkazem na Skinnera a ostatní autor, jejichž úvahy o svobodě a politčnu jsou 

předmětem zájmu: „Aniž bychom zkoumali do detailu slovo nesvévolný, můžeme se shodnout 

na tom, že autoři, které já a Skinner zkoumáme, se domnívali, že vláda práva může být 

nesvévolná a shodovali se dále na vyzdvihování výhod takového zřízení: vláda práva, nikoliv 

člověka39“ (Pettit, 2002: 345). 

 

Podle Pettita lze dobře ilustrovat jádro diskuse mezi ním a Skinnerem o povaze svobody na 

příkladu toho, co tvoří protiklad svobody. Skinner tvrdí, že republikánská svoboda se zakládá 

na absenci svévlády a nevměšování. Antonymy svobody jsou tedy podle Skinnera absence 

svévlády a absence nevměšování. Pettit se domnívá, že takové vymezení není úplně vhodné a 

                                                 
35 „As they reject the positive identification of individua freedom with virtue or the right to participace in 
government, so he says that they refect the negative identification of freedom with the absence of coercion.“ 
36 „Skinner argues that where liberals after Bentham came to care only about coercion of the body or the will, 
republicans had cared about dependency on the good will of another, even dependency in the case where there is 
no actual coercion.“ 
37 „Being dominated involves occupying a positron where another can interfere on an arbitrary basis in your 
life.“ 
38 „…I think of a rule of law as nonarbitrary to the extent that those who make the law are forced to track the 
avowable common interests – and only the avowable common interests – of those who live under the law.“ 
39 „But without going  in detail into the definition of nonarbitrary, everyone can agrese that the writers on whom 
Skinner and I focus did think that a rule of law can be nonarbitrary and did agree furthermore in celebrating the 
benefits of such a regime: such and empire of laws, and not of men.“ 



 

ani náležité. Tvrdí, že adekvátnější výklad je ten, který za protiklad svobody považuje pouze 

absenci svévlády. Pettit chce ukázat, že republikánským autorům šlo v principu o odstranění 

svévlády a nikoliv o odstranění vměšování do prostoru jedince. Tento cíl byl také prioritním, 

ale podle Pettita ho nelze považovat za cíl, který je na roveň se snahou po odstranění 

svévlády. „Nepanovačné nebo nesvévolné vměšování, především vměšování, které trpíme 

donucující, ale spravedlivou vládou práva, se musí brát jako druhotný útok na svobodu. 

Taková vláda práva nebude narušovat svobodu, způsobem svévolného jednání, ale bude ji 

podmiňovat40“ (Pettit, 2002: 342). 

 

Pettit tvrdí, že důvod proč Skinner se zdráhá uznat jeho výklad republikánského pojetí 

svobody je ten, že by „republikáni museli přijmout paradoxní tvrzení, že (teprve, pozn. 

autora) podřízení se právu, které není libovolné, učiní člověka svobodným“41 (Pettit, 2002: 

347). Pettit se pokouší tuto námitku vyvrátit: „Konstruovat svobodu jako absenci svévole nás 

nenutí myslet si, že se stáváme svobodnými tím, že se podrobujeme právu, které není 

libovolné… Je to spíše tak, že podobně jako protilátky v naší krvi vytvářejí imunitu před 

některými nemocemi, tak nařízení nesvévolného práva pod kterým žiji, ustavují můj status 

jako svobodné a neovládané osoby. Ovšem potud, pokud mě, tak jako druhé, právo omezuje, 

stále podmiňuje mou svobodu42“ (Pettit, 2002: 347). 

 

Rozhodujícím argumentem, který Pettit používá, aby rozlišil svévolnou vládu od nesvévolné, 

je rozlišení v povaze vměšování, čili v povaze překážky. Pettit tvrdí, že svévolná vláda nutí 

lidi podřizovat vládě, která je jim cizí. Zatímco nesvévolná vláda respektuje zájmy lidí a 

pokud vytváří na lidi nějaký nátlak, musí být považován za legitimní, pokud jde v zájmu 

těchto lidí. Vměšování nesvévolné vlády je tudíž ospravedlněno, protože má nutně jinou 

povahu než vměšování vlády svévolné. Vměšování uvnitř nesvévolné vlády má povahu 

nezáměrných důsledků legitimního práva, které sice omezuje možnost volby, ale toto omezení 

je ve svém principu v zájmu individua. „Vměšování oddělené od svévole omezuje volbu 

                                                 
40 „…Undominating or nonarbitrary interference – in particular, the interference suffered in liberty under a 
coercive but fair rule of law – must count as a secondary offence against freedom. Such a rule of law will not 
compromise freedom, in the manner of a dominating agency, but it will condition freedom…“ 
41 „…republicans must adopt a paradoxical claim to the effect that obeying a nonarbitrary law makes you free“ 
42 Construing freedom as nondomination does not force us to think, then, that we are made free by the act of 
obeying a nonarbitrary law… It may be that that as the antibodies in my blood constitue my imunity to certain 
diseases, the ordinance sof nonarbitrary law under which I live constitue my status as a free, undominated 
citizen. But so far as it restricts me as well as others, the law still conditions my freedom.“ 



 

jednání, jehož se to týká, způsobem jakoby nemělo původ v ovládající osobě, jakoby bylo 

způsobené důsledky přírodních nebo nezáměrných překážek43“ (Pettit, 2002: 349). 

 

Svévláda omezuje svobodu volby, ale k tomu ještě způsobuje nejistotu a asymetrii co se týče 

statusu člověka. Nesvévolné vměšování způsobuje také omezuje svobodu volby, ale 

nezpůsobuje výše zmíněné důsledky (Pettit, 2002: 351). Takové pojetí svobody, které trvá na 

tom, že každý zákon představuje omezení svobody, se opírá o prvek neohraničení či 

neomezení. „Každá teorie, která jde mimo definici svobody jako absenci svévole, bude ji 

(svobodu, pozn. autora) muset ztotožnit s neomezováním jakéhokoliv druhu44“ (Pettit, 2002: 

353). 

 

To, co odlišuje republikánské pojetí svobody, tak jak bylo krátce vyloženo, od pojetí svobody 

liberálů od Hobbese, Benthama a dalších, je důraz vládu sobě samým. Liberálně pojetí 

svobody v Hobbesově duchu totiž v sobě v principu nemusí trvat na vládě sobě samým, ale 

může v jistém smyslu považovat za legitimní i despotickou vládu (tj. vládu, která 

neumožňuje, aby jedinci mohli vládnout samým sobě, ale jinak jim poskytuje svobodu 

v docela široké míře).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 „Interference in abstraction from domination restricts choice in the way that the acts involved would have 
restricted choice had they not had an origin in a dominating person: had they been like the effects of a natural or 
other nonintentional obstacle.“ 
44 „Any theory that goes beyond identyfing freedom with nondomination will have to identify it with 
nonlimitation of any kind.“ 



 

4. ROZBOR DISKUSE O „NEGATIVNÍ“ A „POZITIVNÍ“ 

SVOBODĚ 

 

„Hlavně se nenechat svést na šikmou plochu ctnosti.“ 

          Oscar Wilde 

 

Diskuse, kterou vyvolal esej „Dva pojmy svobody“ Isaiah Berlina, se od jejího vydání značně 

rozvětvila a „svoboda“ byla analyzována z různých hledisek. Má práce zahrnuje kromě 

předvedení původní Berlinovy argumentace výklady třech různých autorů. Nyní bych rád 

přistoupil ke kritickému rozvedení myšlenek těchto autorů. Svou kritiku omezím na tři body. 

První bod se bude týkat představy, že dělení na „negativní“ a „pozitivní“ svobodu je umělé, 

druhým bodem bude předpoklad „reflektivního vědomí“ u Taylora a ve třetím bodě se 

pokusím rozvést hlouběji rozvést problematiku „negativní“ a „pozitivní“ svobody. Tyto body 

tvoří ovšem jenom záchytné body mé kritiky. Často jeden souvisí s druhým, proto i můj 

výklad bude poněkud „smíšený“. Místo vytvoření podkapitol pro každý jednotlivý bod kritiky 

proto volím pro tuto kapitolu souvislý text. Vedení argumentace se z toho důvodu může zdát 

poněkud zpřeházené, čehož jsem si vědom, ale věřím, že můj výklad tímto získá na 

plastičnosti. 

 

4.1 MacCallumova analýza svobody a možnost bezvýhradné svobody 

 

„Šílenou a děsivou odvahu vykazuje ten, kdo vsadí všechno na jedno pokušení – a je úplně 

jedno, zdali jde o moc nebo o potěšení.“ 

          Oscar Wilde 

 

MacCallumův výklad je důležitý proto, že s velkou dávkou přesvědčivosti ukazuje, že myslet 

svobodu jinak než jako soubor tří momentů (aktér, svobodu od, svoboda k), je 

nepochopitelné, nesdělitelné či neracionální. MacCallum se snažil ukázat, že různé soupeřící 

strany „nemají“ různé pojetí svobody, ale že hovoří o té samé svobodě, „pouze“ s tím 

rozdílem, že každý zdůrazňuje jiný jeho moment. MacCallum se přidává k těm autorům, kteří 

trvají na tom, že svoboda nemá mít absolutní přednost před jinými společenskými hodnotami 

(MacCallum, 1967: 312). Na příkladu s panem Novákem a jeho možností svobodně opustit 

zemi, MacCallum ukazuje, že svoboda má trojitou relační strukturu i tehdy, když 



 

přeformulujeme nějaké tvrzení libertariánským způsobem tak, aby se zdálo, že svoboda má 

dvojčlennou strukturu a ne trojčlennou. 

 

 Kdybychom tedy větu „Novák je svobodný od právních omezení na cestování k tomu, aby 

opustil zemi45“ přeformulovali a řekli bychom místo ní „Novák je svobodný opustit zemi, 

protože neexistují právní omezení, která by mu bránila vycestovat46“ (MacCallum 1967: 316).  

MacCallum to považuje za iluzorní představu (MacCallum 1967: 317), která by nesměla brát 

v potaz žádné potenciální překážky či omezení. „Přijatá schémata však v každém případě 

odhalují, že naše porozumění tomu, co bylo řečeno, závisela na našem chápání rozsahu 

překážek a omezení, od kterých by Novák byl prohlášen za svobodného47“ (MacCallum 1967: 

317).  

 

MacCallum se domnívá, že liberartariánsky definované pojetí svobody (což vlastně koreluje 

s pojetím svobody jako „možnosti“ jak o ní hovoří Taylor, když ten zase vykládá Hobbesovo 

pojetí (Taylor, 1995: 797)) není udržitelné, protože nebere vůbec v potaz další možné 

omezující podmínky, jako například sociální nebo osobní determinanty. Domnívám se, že 

MacCallumovo pojetí dostatečně nepromýšlí možnost, že může existovat člověk pro kterého 

skutečně neexistují „žádné potenciální překážky a omezení“, pokud tento člověk něco 

„skutečně chce“. Svoboda takového člověka by v tomto případě nevykazovala trojitou 

strukturu. 

 

Budu se snažit tento aspekt ukázat na další příkladu, a to tehdy, když MacCallum hovoří o 

tom, že v každém jednání musí být přítomny všechny tři momenty, aktér, „od“ čeho je 

osvobozen „k“ jaké činnosti. MacCallum tvrdí: „Pokud má být osoba osvobozena, ať už 

prostřednictvím omezení nebo jinak, musí tady být něco, od čeho je osvobozována“ 

(MacCallum, 1967: 331). Tento argument souvisí s tím, zda člověk může být nebo nemůže 

být svobodný bezvýhradně. Domnívám se, že MacCallumova myšlenka má pouze omezenou 

platnost a z jistého pohledu vnáší do situací, které jsou z pohledu „subjektu“ vnímány jako 

jednoznačné, hodnocení vnějšího pozorovatele. MacCallumovým záměrem je totiž učinit 

svobodu pochopitelnou, proto „Jiné“ převádí „Stejné“.  

 

                                                 
45 „Smith is free from legal restrictions on travel to leave the country“ 
46 „Smith is free to leave the country because there are no legal restrictions on his leasing.“ 
47 „In either case, however, the device adopted would repeal that our understanding of what has been said hinged 
upon our understanding of the range of obstacles or constraint from which Smith had been claimed to be free.“ 



 

Člověk, který není schopen přesáhnout své „empirické já“, si nemusí uvědomovat, že, aby 

něco mohl dělat, musí být „od“ něčeho osvobozen. On prostě „jedná“. MacCallumovy závěry 

se na něho tudíž nemohou tak jednoznačně vztahovat48.  MacCallum ve své analýze vychází 

z předpokladů, jako je racionalita subjektu, jeho schopnost přesáhnout své „empirické já“. 

Tyto předpoklady však dále nezdůvodňuje. Co když ale budeme trvat na neschopnosti 

„jedince“ přesáhnout toto „empirické já“ směrem k „vnějšímu“ světu, ať už k tomu 

nahlédnout sebe sama jako jednající bytost (tedy jako „morální“ bytost), nebo jako bytost 

schopnou pojímat sebe sama jako součást nějakého společenství? MacCallum správně 

argumentuje, že libertarianismus (přinejmenším tak, jak o něm mluví, např. s. 323) a možná i 

liberalismus ve svém jádru obecně, definuje lidskou svobodu přinejmenším poněkud 

„prostým“ způsobem. Aby libertarianismus obhájil svou legitimitu, musí obhájit své „prosté“ 

chápání člověka a jeho svobody definované „bezprostředními“ potřebami; svou svobodu 

vnímá člověk, který nepřekročí sféru svého „empirického já“, jak absolutní. O nástin takové 

argumentace se mi jedná v této kapitole. 

 

Důvody, které mohou vést někoho pojímat svou svobodu absolutně (MacCallumovými slovy 

„bezvýhradně“), jsou jistě různorodé. Mohou být v zásadě dvojího druhu. Jeden druh 

představuje takové pojetí svobody, resp. „svobody“ (protože se týká jednající osoby), kdy je 

daná svoboda nevázaná na vědomí, sebereflexi a sebepoznání. Takový člověk není z pohledu 

tradičního pojetí svobodný, protože neuznává nutnost omezení (zákona, který si sám sobě 

dává) a jeho činy by byly nahlíženy nikoliv jako jednání, ale jako reakce. Tento pohled se mi 

ale jeví přehlíživý vůči „jinakosti“ druhého. Vnější pozorovatel nemůže nikdy nahlédnout, 

jestli je jednání nějakého subjektu v souladu s jeho „skutečnými“ zájmy, nebo ne. Domnívám 

se, že to není možné ani v případě jedinců, jejíž jednání může být považováno za „nelidské“ 

nebo „šílené“ (viz níže, příklad motivace Charlese Mansona a Andrease Baadera).  

 

 „Zákon, který mi zakazuje dělat, co bych si sám jako zdravý tvor nemohl vědomě přát, není 

omezení mé svobody. V ideální společnosti složené ze zcela odpovědných bytostí, by pravidla 

postupně odumřela, jelikož bych si je zřídka musel uvědomovat. Pouze jedno společenské 

hnutí bylo dosti smělé na to, aby uvedlo tento předpoklad zcela výslovně a aby přijalo 

                                                 
48 Domnívám se, že tento můj závěr nemusí platit jen pro někoho, kdo nechce, neumí, nebo není zvyklý sám 
sebe reflektovat a vlastně poznávat samého sebe (Taylor, 1995: 814), ale že to v jistém smyslu platí pro každého 
člověka v momentě, pokud začne jednat. Svoboda, tak, jak je chápána například MacCallumem, není svobodou 
jednajícího, ale svobodou myslícího „já“. Svobodu lze myslet a člověk je v zásadě takto naprosto svobodný 
pouze potud, pokud nezačne jednat. Domnívám se, že lze takto konstruovat svobodu, jak to dělá MacCallum, ale 
je nutné mít na paměti, že se vztahuje pouze na ty, kdo si své svobody jsou „vědomi“.  
 



 

konsekvence, které z něho plynou – hnutí anarchistů. Ale všechny formy liberalismu založené 

na racionalistické metafyzice jsou více či méně zředěné verze tohoto vyznání“ (Berlin, 1997: 

76). 

 

Domnívám se, že náznaky absolutní hodnoty svobody jsou přítomny v liberálním myšlení u 

Berlina. Berlinovo myšlení podle mého mínění vykazuje jistou ambivalenci, neboť trvá na 

nezcizitelných právech jedince, ale stojí tváří v tvář problému jak skloubit tuto individuální 

svobodu (ve svém důsledku chápanou bezvýhradně, tedy absolutně) s životaschopným 

kolektivním životem. Liberální řešení je takové, že trvá na hranici individuálních práv, které 

nesmí překročit žádná autorita, ale na druhou stranu je jedinec omezen „zákony“ společenství 

(Svobodu takto, zdá se, musí být omezena vskutku opět ve jménu svobody).  

 

Liberální myslitel, jakým byl Berlin, si uvědomuje nutnost zákonů, které jsou všem společné, 

ale trvá na tom, že záleží také na tom, jak se toto omezení v zásadě bezvýhradné individuální 

svobody vykládá a argumentačně představuje: „Ale když jsem zbaven své svobody svou 

rodinou nebo přáteli nebo spoluobčany, znamená to, že jsem jí zbaven účinně. Hobbes byl 

každopádně upřímnější: nepředstíral, že suverén nezotročuje: ospravedlňoval toto otroctví, ale 

přinejmenším nebyl tak nestoudný, aby toto otroctví nazýval svobodou“ (Berlin, 1997: 91). 

Když budeme hovořit o tom, že „negativní“ a „pozitivní“ svoboda jsou v zásadě jednou a touž 

entitou, nebudeme spravedliví vůči těm, kteří své svobodě přikládají absolutní hodnotu a kteří 

svou svobodu pokládají jako nezávislou na ostatních hodnotách. 

 

4.2 Diktát rozumu 

 

„Žít v souladu se společností lze jenom za cenu nesouladu se sebou samým.“ 

          Oscar Wilde 

 

„Stejně jako myšlení nepotřebuje k sebezáchově nic jiného než sebe, podobně soběstačná je i 

naivita.“ 

          Zygmunt Bauman 

 

Svými argumenty bych chtěl pokusit ukázat, že je není neproblematické chápat pojetí 

„nevědomé svobody“ či „pojetí možnosti“ (jak to nazývá Taylor), jako „méněcenné“ vůči 

reflektivnímu rozvrhování své vlastní svobody na základě sebe-vědomí (sebepoznání, 



 

sebeomezení), ale že je prostě „jiné“ a zaslouží si být považováno za stejně autentické. Každý 

člověk, který se rozhodl jednat (tj. člověk, který dělá, „co chce“), domnívám se, přestává být 

svobodný. Domnívám se, že je pravděpodobnější uvažovat, že v momentě, kdy člověk začíná 

jednat, ztrácí svou svobodu. Jednání může být totiž z určitého pohledu jen stěží neutrální, 

protože i když má člověk ty nejlepší záměry, svým jednáním v zásadě vždy narušuje 

„rovnováhu“ prostředí. Z toho vyvozuji, že je pravděpodobné, že jednání nemusí mít vždy 

trojitou relační strukturu; ta se konstituuje buď před jednáním, nebo poté, co jsem jednání 

ukončil – jako jeho sebereflexe.  

 

Taylor ve svém textu přesvědčivě ukazuje, že pozitivní svoboda nemusí znamenat 

předepisování nějaké podoby „správného“ života, ale že se týká jakéhokoliv pojetí člověka, 

které zahrnuje jeho seberealizaci. Hovoří o tom, že stoupenci negativní svobody trvají na 

„Maginotově linii“, tj. negativně pojaté svobody v Hobbesově stylu, což je podle něho na 

škodu, protože tím „házejí přes palubu“ celou paletu pozitivních koncepcí sebeuskutečnění. 

Činí tak proto, aby snížili na minimum nebezpečí, že nějaká vnější autorita si dovolí vměšovat 

ve jménu nějaké ideje do života jednotlivce. Taylor klade svobodě určité podmínky a dále se 

domnívá, že mezi motivacemi jednání musejí existovat rozdíly v důležitosti. 

 

Taylor například hovoří o masových vrazích tak, že by možná sami uznali s odstupem času, 

že jejich chování nebylo to „pravé“. Taylor o Charlesi Mansonovi a Andreasi Baaderovi tvrdí, 

že své cíle a účely považovali za nesrovnatelně důležitější než jiné, „přičemž jejich chápání 

základních cílů bylo plné zmatků a omylů“ (Taylor, 1955: 812). Domnívám se, že svobodu je 

problematické takto pojímat. Vnímání svobody jako „projektu“, což v zásadě je pojetí, které 

vyplývá z vidění člověka jako morální bytosti, která je schopna transcendovat přítomnost, 

může přinášet podobné problémy. Jak může politická koncepce svobody, jež má nárok se stát 

základním kamenem legitimního politického zřízení, předpokládat (s)vědomí, neboli 

sebereflexi? Sebereflexe je něco, co někteří autoři považují za základ lidství. Kladu si otázku, 

zda politická koncepce svobody opírající se o nějakou ideu, může moci zůstat legitimní. 

Nikdo (ani Taylor) s jistotou vědět, zda účely těchto lidí byly správné nebo ne.  

 

Základem Taylorovy argumentace je to, že počítá se sebereflexí, nebo změnou náhledu 

v čase. Identita jednajícího tak není chápána jako totalita vyplývající z důsledků daného 

jednání (jež může mít totální následky), ale je vždy „unikající“, protože se do „aktu jednání“ 

či „rozhodnutí“ vždy vnáší reflexe, která neumožňuje hodnotit jednajícího z hlediska totality. 



 

Pokud však začneme uvažovat o tom, že to, co tito lidé dělali, „vlastně“ nemuselo být 

v souladu s tím, co by možná mohli chtít, můžeme se dostat do rozporů. Zopakuji, že Taylor o 

těchto osobách tvrdí, že „jejich chápání základních cílů bylo plné zmatků a omylů“ (Taylor, 

1955: 812). To, co říká Taylor, se může jevit jako pravda, ale pouze – a to je třeba zdůraznit – 

z vnějšího pohledu, z pohledu většinového pozorovatele, nebo – někdo by řekl – z pohledu 

většinového mínění.  

 

Z pohledu jednajících samotných, neboli z pohledu individua, jejich jednání (skutečné 

jednání, nikoliv reflexe jednání) musí být nahlíženo jako naprosto autentické a koherentní49. 

To, co chce člověk udělat, považuje, domnívám se, za absolutní cíl a možnost pozdější reflexe 

je možná, ale 1) nelze předem předpokládat, že je integrální součástí člověka, který „teprve“ 

jedná 2) reflexe sama už nic nezmění na uskutečněném jednání a tudíž se jednání samotného 

už de facto netýká. Reflexe činu (např. lítost) obvykle považujeme za nezanedbatelný akt, ale 

nemůže nahradit realitu samu. Jinak řečeno, jelikož je jednání vždy jedinečné a náleží vždy 

jedinečné chvíli a dále každý čin může mít „totální“ důsledky (např. smrt druhého), z těchto 

důvodů se domnívám, že existují přesvědčivé důkazy pro to pojímat svobodu člověka jakožto 

absolutní.  

 

4.3 Svoboda – jedna nebo více? 

 

„Svoboda bez společnosti se rovná šílenství a společenství bez svobody je otroctví.“  

         Zygmunt Bauman 

 

„V životě neexistují velké a malé věci. Všechno má stejnou hodnotu a stejné rozměry.“ 

         Oscar Wilde 

 

 

Protože se tedy mezi námi vyskytují jedinci, kteří nechtějí trvat na nějaké podmínce (nemají 

zájem, nemají důvod, nebo jsou jednoduše „proti“ nebo nejsou s to přesáhnout své 

bezprostřední „já“), jeví se mi vhodnější být obezřetný k přijetí každého takového pojetí, 

které se zakládá na nějakém předpokladu (i když např. Taylor tvrdí, že v zásadě to nejsou 

                                                 
49 Když nepřipouštíme existenci sebereflexe, která však skutečně není přítomna, domnívám se, pokud člověk 
skutečně jedná a nikoliv pouze „nahlíží“ své jednání. 



 

žádné předpoklady, ale zkrátka neodmyslitelné součásti lidství – např. touha seberealizovat 

se, sebepoznávat se50). 

 

Argumentace, která je přítomna u všech třech autorů, které jsem rozebíral, je „klasická“ v tom 

smyslu, že nejsou schopni si představit svobodu závislou na ne-vědomém či iracionálním 

základě. Všichni trvají na tom, že svoboda je vázána na vědomí či na uvědomění a na 

sebeomezení. MacCallum odmítá to, že by svoboda mohla být bezvýhradná (MacCallum, 

1967: 328). Taylor hovoří o tom, že svoboda musí být vázána na poznání toho, co jsem 

schopen realizovat a co ne (Taylor, 1995: 814). Pettitova argumentace představuje 

„klasickou“ argumentaci, že svoboda je možná jen na základě sebeomezení (Pettit, 2002: 

349).  

 

MacCallumovo, Tayloro i Pettitovo pojetí se opírají o racionalitu a sebereflexi. Pokud se 

domníváme, že svoboda musí v sobě obsahovat racionálně poznané omezení, tj. poznání, že 

nemohu chtít vše a jsme přesvědčeni, že člověk je schopen překonat svou „přirozenou“ 

instrumentální racionalitu, pak konstruujeme metafyzické pojetí, které se opírá o pojetí 

člověka jako bytosti schopné přesáhnout sféru svého „přirozeně“ pojatého (tedy empirického) 

já. Pak ale zde máme jiný druh svobody, svobody, která není vázaná na reflexi, sebeomezení, 

která je vázaná na „přirozený“ instrumentální rozum člověka. Domnívám se, že toto druhé 

pojetí svobody je nutné považovat za „odlišné“, tedy „jiné“, proto se ho nesnažit převádět na 

„Stejné“, tj. vědomé a to i když může být ve svém důsledků řešení apolitické a implikovat 

možnost anarchie. 

 

Mezi mým závěrem a závěry těchto autorů však ve skutečnosti rozpor není, protože jejich 

závěry a moje závěry stojí na odlišné, dalo by se říct, ontologické rovině, tudíž v rámci své 

ontologické základny jsou stejně pravdivé. Pokusil jsem se ukázat, že jejich odmítání 

„nevědomé“ svobody není tak úplně opodstatněné, protože obě svobody, jak „negativní“, tak 

„pozitivní“ vyvěrají podle mě z dvou různých ontologických základů, jehož důsledkem jsou 

dva různé druhy jednání (jedno není vázáno na sebereflexi, druhé ano), z čehož důvodu není 

možné jednu svobodu odmítat a priori, ale pouze tvrdit ke které vidění světa je nám bližší, 

nebo co vyplývá z jednoho nebo druhého „vidění“ světa.  

 

 
                                                 
50 Taylorovo pojetí svobody, které považuje za základní předpoklad této svobody jistou míru sebepoznání už 
podle mě je „normativní“ předpoklad, který vylučuje ty, kteří po sebepoznání netouží, kdo žijí bez sebereflexe. 



 

5. ZÁVĚR 

 

„Pošetilý nárok na neviditelné, když nás ostrá zkušenost s lidstvím ve 20. Století učí, že 

myšlenky lidí jsou neseny potřebami, jež vysvětlují společnost a dějiny; že hlad a strach 

mohou překonat každý lidský odpor a každou svobodu. O této lidské bídě – o této vládě, již 

věci a zlí lidé vykonávají nad člověkem – o této živočišnosti – vůbec nemůžeme pochybovat. 

Ale být člověkem znamená vědět, že je tomu tak. Svoboda spočívá v tom, že víme, že svoboda 

je v nebezpečí. Ale vědět nebo mít svědomí znamená mít čas, abychom se vyhnuli okamžiku 

nelidskosti, abychom ho předešli. Právě toto věčné odkládání hodinky zrady – neměřitelný 

rozdíl mezi člověkem a ne-člověkem – předpokládá nezištnost dobroty, touhu po absolutně 

Jiném čili vznešenost, dimenzi metafyziky“  

          Émanuel Lévinas 

 

 

Ve své práci jsem se pokusil předvést argumentaci autorů, kteří pojednávali o svobodě „po“ 

Berlinově eseji „Dva pojmy svobody“. Pettitovo pojednání se přímo netýká diskuse o 

„pozitivní“ a „negativní“ svobodě, tak, jak na ni reagovali MacCallum a Taylor, ale jeho 

argumentace se pohybuje již v rámci určité diskuse o republikánském pojetí svobody. Přesto 

jsem se rozhodl jeho pojednání do mé práce zařadit, aby určitý typ argumentace o povaze 

svobody, vůči kterému jsem se v závěrečné části vymezil, nabyl na větší plastičnosti. Pokusil 

jsem se identifikovat – s větším či menším úspěchem – určité možné společné znaky jejich 

pojetí, vůči kterým jsem se potom vymezil. 

 

Rozlišení na „pozitivní“ a „negativní“ svobodu se opravdu jeví ve valné většině případů jako 

umělé, neboť běžná praxe, zdá se, skutečně umožňuje vnějšímu pozorovateli demontovat 

domněle substantivní sporné body zastánců „negativní“ a „pozitivní“ svobody, abychom 

mohli prohlásit, že svoboda, o níž se nám jedná, je stále jedna a táž. Taková byla 

MacCallumova argumentace. Domnělí zastánci „pozitivní“ a „negativní“ svobody nehovoří 

podle jeho závěrů o dvou substantivně odlišných svobodách, ale ve skutečnosti se jedná o 

jednu a tutéž svobodu, s tím rozdílem, že každý z nich klade důraz na jiný moment svobody. 

Jedním ze závěrů mé práce je zproblematizovat jeho závěr a zeptat se, zda jsou rozdíly mezi 

stoupenci obou „druhů“ svobod skutečně tak zanedbatelné, že je vhodné rezignovat na 

rozdělení do dvou substanciálně odlišných pojetí svobody. 

 



 

Důvody, proč jsem se ve své práci přiklonil k tomu pojímat „nevědomou“ svobodu (svobodu 

– či nesvobodu – jednajícího) a svobodou „vědomou“ („reflektivní“) jako sobě rovné, netkví 

v tom, že bych se chtěl vymezit vůči výše zmíněným autorům, nebo proto, že mám osobní 

sklon rezignovat na odpovědnost za sebe sama. Jedná se mi spíše o to, že normativní 

východiska pojednávaných autorů vycházejí z určitých předpokladů, které naznačují existenci 

morálky, tj. člověka uvědomělého, který si je vědom (sic) sebe sama, je s to sám sebe omezit 

ve jménu života ve společenství, je schopen reflektovat své cíle a je schopen rezignovat na 

touhy, které jsou iracionální, nebo neuskutečnitelné. Vycházím z Berlinova výkladu 

metafyzického jádra racionalismu, v jehož podstatě je skryt totalitní potenciál51. Jednání, které 

neodpovídá racionální reflektivitě vědomí, je považováno za iracionální, tudíž patologické. 

Snažil jsem se ukázat, že pojetí svobody, které touží po legitimitě, musí rezignovat nakonec i 

na racionalitu samu, protože jinak se vystavuje nebezpečí „diktátu racionality52“.  

 

 Trvání na racionálním poznatelném řádu, jenž je v zásadě jako princip skrytý v každé 

„pozitivní“ koncepci svobody, má implikace, jež se mi jeví nerealistické, či dokonce 

nebezpečné a to z toho důvodu, že vytváří zdání bezpečnosti a stability a může nás 

přesvědčovat o tom, abychom se zbavili svých vášní, tužeb a potřeb (jež jsou iracionální) ve 

jménu racionálního, tedy „správného“ „já“53. Nevědomé jednání bez přítomnosti nějaké 

„pozitivní“ ideje, jako například cesta za nějakým cílem (i kdyby bylo jisté, že je 

nedosažitelný), nebo podlehnutí nějaké vášni, či uspokojování nějaké potřeby, jsou všechno 

jednání, které vychází ze svobody (někdo by řekl, že právě o skutečnou svobodu nejedná), 

která – i když je iracionální a může nakonec vést k solipsismu a odmítnutí vnějšího světa, 

včetně Druhého a nějaké podoby politického života – musí být považována za stejné 

oprávněná, jako „zralá“ svoboda, která „ví, že nemůže všechno“.  

                                                 
51 „Poznání neosvobozuje tím, že nám nabízí více otevřených možností, mezi nimiž si můžeme vybrat, ale tím, 
že nás chrání před frustrací ze snahy o nemožné. Jestliže chci, aby nutné byly jiné, než jsou, znamená to, že 
podléhám iracionální touze – touze, že to, co musí být X, by také nemělo být X. Jestliže půjdu ještě dále a budu 
věřit, že tyto zákony jsou jiné, než nutně jsou, znamená to, že jsem duševně chorý. To je metafyzické jádro 
racionalismu“ (Berlin, 1997: 71). 
52 Podle Berlina Kant a „racionalisté jeho typu nepovažují všechny účely za stejně hodnotné“ a tudíž něco, co 
není racionální, „může být ve jménu rozumu zavrženo“ (Berlin, 1997: 81). 
53 Berlin tuto myšlenku dokazuje na myšlení Spionozy, Locka, Rousseaua, Montesquiea: „Společným 

předpokladem těchto myslitelů (a mnoha akademiků před nimi a jakobínů a komunistů po nich) je to, že 

rozumné účely našich pravých přirozeností musí být v souladu nebo uvedeny v soulad, jakkoliv násilně se naše 

ubohá, nevzdělaná, žádostí posedlá, vášnivá, empirická já mohou vzpouzet tomuto procesu. Svoboda není 

svobodou dělat, co je iracionální nebo hloupé nebo špatné. Dát empirickým já správný vzorec není tyranie, ale 

osvobození“ (Berlin, 1997: 75). 

 



 

 

Protože co když nám racionální řád podsouvá něco, co nejsme? Co když nás tato morálka 

vodí za nos? (Lévinas, 1997: 9). Není lepší předpokládat, že žádná morálka neexistuje, než se 

„spálit“ na tom, že se na ni budeme ve společenském životě spoléhat? Jestliže konstruujeme 

pojetí svobody, jež chce být základem pro společenský život, nebude nejlepší, když na 

takovou snahu rezignujeme už v samém počátku, než vytvářet zdání „lidskosti“ či 

„občanskosti“, které nejenom že nebude realistické, ale které dokonce může v některých 

lidech vzbudit zdání, že se na společnost mohou spolehnout? Může pak vznikat falešné zdání, 

že společné instituce jsou s to zvládnout problémy, ať už sociální, hospodářské, nebo mravní, 

kterým v individuálním životě čelíme, nebo jiné zdání, že společné instituce tu jsou od toho, 

aby tyto problémy řešily.  

 

Co když totiž žádná morálka skutečně neexistuje? Pak budeme nuceni uznat nezměnitelnou 

existenci stavu války, boje člověka proti člověku, věčný návrat anarchie. Takové pojetí by 

rezignovalo na jakýkoliv étos „lidství“, ale realisticky by nás představilo před holou 

skutečnost, čímž by nás na ni nejlépe připravilo. Toto je možná jeden z rysů liberálního 

politického myšlení, možná i Berlinova, - usilovat o vlastní dobro vlastním způsobem, 

spoléhat se sám na sebe a být obezřetný vůči „vnějším“ strukturám, jako jsou například 

společenské instituce. Jejich existence nemůže suplovat aktivitu individua a v důsledku 

nemohou ani garantovat nějaký „pozitivní“ řád (ač se vytváří zdání, že na to „mají“), ale mají 

mít funkci – určitého liberálního pohledu -  pouze jakého „nočního hlídače“ či „arbitra“. Svůj 

výklad bych na tomto místě rád doplnil citátem Emanuela Lévinase: „Prozíravost – otevření 

se ducha směrem k pravdě – spočívá přece právě v tom, že zahlédneme neustálou možnost 

války. Válečný stav suspenduje morálku; zbavuje věčné instituce a věčné závazky jejich 

věčnosti a tím, v provizoriu, anuluje nepodmíněné imperativy. Už předem vrhá svůj stín na 

lidské činy. Válka nejen, že se řadí – jako největší – mezi ty zkoušky, z nichž žije morálka. 

Ona ji činí směšnou. Umění předvídat a všemi prostředky vyhrát válku – politika – se pak 

prosazuje samotný výkon rozumu. Politika se staví proti morálce, jako filosofie proti naivitě 

(Lévinas, 1997: 9). 

 

Mám za to, že podobně jako MacCallum může tvrdit, že v důsledku je lhostejné, jestli jsou 

překážky způsobené lidskou činností nebo ne, může někdo tvrdit, oponujíc Pettitovi, že je 

lhostejné, zda moje svoboda čelí překážkám, které jsou způsobené legitimní „vládou práva“, 

nebo přírodními či nezáměrnými překážkami. Z tohoto důvodu se domnívám, že Pettitova 



 

představa možnosti rozlišit legitimní vměšování od nelegitimního, je problematická. I když 

totiž Pettit tvrdí, že mezi despocií dávající svým poddaným značnou míru osobní svobody a 

zřízením, kde si vládnou lidé sami sobě, je kvalitativní rozdíl, tento rozdíl je neviditelný pro 

někoho, kdo všechny překážky, ať už jsou způsobené legálními zákony, nebo jsou přírodního 

rázu, považuje za sobě rovné. Berlin k tomu dodává: „Demokracie může odzbrojit danou 

oligarchii, daného privilegovaného jednotlivce anebo skupinu jednotlivců, ale stále ještě může 

dusit jednotlivce stejně tak nemilosrdně jako kterýkoli předchozí vládce“ (Berlin, 1997: 91).  

 

Svoboda skutečného individua může totiž teoreticky být nezávislá i na vnějších podmínkách, 

ať už jsou přírodní povahy, nebo lidské. Na takové tvrzení by se dalo namítnout, že svoboda 

jedince v podmínkách despocie (kdy si nemůže politicky vládnout, ale má relativně široký 

prostor osobní svobody) musí mít jinou kvalitu od svobody jedince, který má možnost 

vládnout sám sobě a že svoboda jedince v podmínkách despocie není ve skutečnosti svobodou 

v pravém slova smyslu, ale je její „deformací“, variantou „ústupu do vnitřní pevnosti“. 

Dovolím si položit na závěr dvě rétorické otázky: Jak víme, že i naše svoboda (v podmínkách, 

kdy máme možnost politicky vládnout sami sobě) není jen variantou „ústupu do vnitřní 

pevnosti“54? Jak můžeme jistojistě vědět, že svoboda těch, co žijí v podmínkách, kdy si 

nemohou politicky vládnout sami sobě, je skutečně kvalitativně odlišná od svobody „naší“55?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 I ve svobodné společnosti nemohu dělat, co chci, například letět do vesmíru, nebo cestovat kolem světa, proto 
má svoboda je tak nutně taky variantou „vnitřní pevnosti“. 
55 Tento dojem, že svoboda lidí žijících v podmínkách despocie, musí být kvalitativně jiná, je způsoben tím, 
když z pozice vnějšího pozorovatele posuzujeme druhé. Nikdy však nemůžeme s jistotou nahlédnout kvalitu 
jejich svobody a tvrdit, že jejich svoboda není vlastně skutečná svoboda, ale jen internalizované vnější normy. 
Není takový přístup jen posuzování druhých podle sebe a prosazování svých měřítek na ostatní lidi, jiná 
společenství, ve jménu domněle universálních kategorií? 
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