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Úvod
Božena Komárková zasvětila celý svůj život studiu různých filosofických
i teologických problémů. Obzvláště tematika náboženství, především křesťanství,
a zároveň i problematika lidských práv se staly předními zájmy jejího dlouholetého
hlubokého bádání. Doc. PhDr. Božena Komárková (* 28.1.1903 Tišnov,
† 27.1.1997 Brno) pocházela z venkovského prostředí, kde za svého dětství ještě
zakusila přísně katolickou atmosféru Rakouska-Uherska. Jako mladá měla možnost
poznat vlastenecké tendence a pokrokové myšlení Sokola, jehož se stala nadšenou
členkou. Tento krok na ní zapůsobil natolik, že se rozhodla vystoupit z katolické
církve. Katolictví se vzdala s tím, že religiózní oblast ze svého života definitivně
odepsala.1 Sama ale přiznává, že se v té době cítila velmi nejistá a zmatená. Ještě na
gymnáziu byla seznámena s laickou morálkou, kterou bezkonfesní žáky vyučoval
Josef Tvrdý, tehdejší docent filosofie na Masarykově univerzitě. Tam také
Komárková zamířila, aby studovala filosofii, historii a zeměpis. Po absolvování
vysokoškolského studia začala působit jako učitelka. V té době byla už členkou
Americké YMKY2. Jiří Lederer při vzpomínaní na Boženu Komárkovou
konstatoval, že setkání s představiteli této křesťanské organizace mládeže mělo
pro ni samotnou určující význam.3 Z doposud přesvědčené ateistky se stává členkou
Českobratrské církve evangelické a tím i silně věřícím člověkem.
Na začátku druhé světové války byla Komárková zatčena za členství
v odbojové organizaci Obrana národa. Později byla odsouzena za vlastizradu
ke dvanácti letům vězení, které ukončilo až poražení nacismu. Otřesné zkušenosti
z žaláře a události druhé světové války přiměly Boženu Komárkovou k hloubání
nad otázkou, která ji zajímala dávno před Mnichovskou dohodou. Ve vězení
ve Vratislavi měla k dispozici spisy Platóna a Aurelia Augustina, jejichž
myšlenkami spadajícími k antickým kořenům lidských práv se inspirovala ve své
disertační práci Obec Platonova a Augustinova. Téma lidských práv ji provázelo
celým životem. Zpracovala ho i ve své habilitační práci, kterou nakonec nepodala.
Poměry roku 1949 to nedovolovaly. Práce se však stala o devatenáct let později
podkladem k vydání knihy Původ a význam lidských práv.
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KOMÁRKOVÁ, B. Věc osobního svědomí. In: Přátelství mnohých. Heršpice: Eman, 1997, s. 106.
Young Men’s Christian Association (YMCA) je křesťanské sdružení mladých lidí, u nás působí
od druhé poloviny 19. století.
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KOMÁRKOVÁ, B. Božena Komárková – Život zasvěcený lidským právům, předmluva Jiřího
Lederera. In: Lidská práva. Heršpice: Eman, 1997, s. 7.
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Božena Komárková žila v přesvědčení, že za svobodu a lidská práva se musí
vždy bojovat a tento přístup předávala s vypětím všech sil svým kolegům, žákům
na gymnáziu i dalším následovníkům. Za podpory znovunalezené křesťanské víry
vystupovala kriticky proti politickým tendencím nacismu a následně i komunismu.
Ačkoli několikaleté věznění u ní způsobilo vysoký stupeň invalidity, její duch nebyl
nikdy zlomen. Svůj život zasvětila nejvyšším ideálům křesťanství – úctě, lásce,
sebezapření, pokoře a službě druhým.4 Křesťanství v kalvinisticko-reformační
interpretaci považovala za základní kámen pro vznik lidských práv. Dalším zdrojem
jejich vývoje jmenuje antickou filosofii a teorii přirozeného práva, jehož myšlenku
převzali a rozvedli osvícenští myslitelé. Poslední, avšak neméně významný, přínos
vidí v dlouhodobých politických a hospodářských zápasech předcházejících století,
bez nichž by idea lidských práv nemohla být prosazena. Prvopočátky vývoje
lidských práv viděla Komárková již v biblických textech. Smlouva s Hospodinem
a důstojnost člověka ve vztahu k Bohu jsou klíčovými pilíři prvopočátků lidských
práv. „Byla přesvědčena o tom, že lidská práva mohla být zformulována teprve
na základě filosofické a teologické práce, která věděla něco o obdarovanosti
každého člověka lidskou důstojností.“5 Byla si vědoma toho, že právě teologie
může pomáhat při rozboru mnohých mezilidských vztahů a skutečností.
Božena Komárková byla svědkem nesčetných zvratů a změn. Od RakouskaUherska a první světové války byla u vzniku samostatné Československé republiky,
zažila vliv nacistického Německa, protektorát i těžkosti vězení během druhé
světové války. S hořkostí se odvracela od komunistického založení, které náš stát
provázelo až do dob tzv. sametové revoluce. V jejích studiích proto nemůžeme
nalézt nic, co by sama neprožila nebo nepoznala. Její životní zkušenosti se staly
studnicí vědomostí, popudem k dalšímu bádání, v němž se pokusila hledat odpovědi
na naléhavé otázky své doby. Zájem o setkávání s křesťanskou mládeží, vedení
diskuzí a debat, proslovy, úvahy otištěné v časopisech, např. Křesťanská revue,
publikace vycházející v samizdatu a za přispění přátel vedly k velké oblíbenosti
a úctě k její osobnosti. O Boženě Komárkové se mluví jako o „paní profesorce“.
S velkým zájmem podpořila svým podpisem Chartu 77, jelikož v ní viděla naději
a velký krok k lidské důstojnosti. V roce 1982 jí byl univerzitou v Basileji udělen
čestný doktorát z teologie, následně se jí dostalo i dalších významných ocenění.
4
5

KOMÁRKOVÁ, B. Vratislavský deník. In: Lidská práva. Heršpice: Eman, 1997, s. 21.
KEŘKOVSKÝ, P. Řeč filosofické a biblické reflexe. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 128.
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Jan Šimsa o významu působení Boženy Komárkové hovoří takto: „Boženě
Komárkové vděčí řada studentů různých oborů a několika generací, z Brna
i odjinud, za pomoc v životní orientaci i za živý příklad vzdělané ženy odpovědné
za život vlastní i veřejný.“6 Cílem této bakalářské práce je přispět k rozšíření
povědomí o významné ženě, která obětovala svůj život boji pro druhé, boji za lidská
práva.
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KOMÁRKOVÁ, B. Několik vět o paní profesorce Komárkové, předmluva Jana Šimsy.
In: Sekularizovaný svět a evangelium. Brno: Doplněk, 1993, s. 5.
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1. Specifický přístup Boženy Komárkové k lidským právům
K lepšímu porozumění úsilí Boženy Komárkové ve sféře lidských práv je
nutno předem vytyčit základní charakteristické prvky její celoživotní práce. Díla
Boženy Komárkové je možno interpretovat ze dvou hledisek – teologického
a filosofického. Se zřetelem na obě základní východiska reflektuje autorka
jednotlivá období historie lidstva a neméně se také zapojuje do zápasu věřícího
člověka své doby. Velkou inspiraci hledala zejména v Písmu, neboť byla
přesvědčena o tom, že působnost řeči Bible v sobě nese nejen věroučný smysl.
Pro Boženu Komárkovou byla biblická řeč svým přínosem srovnatelná s přínosem
filosofické řeči. Každý z přístupů mohl být uplatněn v mnoha společných tématech,
kdy jeden mohl doplňovat druhý tam, kde si samostatně nemohl vystačit. Ladislav
Hejdánek vzpomíná, jak se Komárkové zeptal, proč nešla vyloženě filosofickým
směrem a filosofii používá pouze instrumentálně. „A tu jen prostě poukázala na to,
že za jejího mládí tu nebyla k dispozici filosofie, která by byla schopna poskytnout
mladému člověku životní orientaci a oporu.“7 Proto se Komárková řadí mezi
filosofy, kteří svůj filosofický obzor obohacují křesťanskou vírou.
Vedle filosofické výbavy se Boženě Komárkové dostalo na univerzitě
i kvalitního historického a zeměpisného vzdělání. K evropským i světovým
událostem se proto nikdy nestavila netečně. Pro Komárkovou nebylo dostačující
zachytit

dějiny pouze faktograficky. Úlohu dějepisce viděla i v zamyšlení

nad studovanou historií. Dějinný kontext uplatňovaný v četných úvahách
ji

přibližoval

k filosofii

dějin,

u

nás

předkládané

například

Palackým

a Masarykem. Smysl českých dějin se pro ni nikdy nestal lhostejným. „Je-li pro
většinu národů jejich existence prostá danost jež nepotřebuje ospravedlnění, vrací se
u nás vždy s novou naléhavostí otázka po jejich smyslu.“8 Pojetí dějin vyostřily
i vlastní zkušenosti života v totalitních systémech. Otázky demokracie, tolerance
a spravedlnosti v ní byly podníceny především díky otřesným zážitkům, kterými
Komárková během svého života sama prošla.
Druhá světová válka rozvrátila základní jistoty a hodnoty svobodného
člověka, a tím zasadila velkou ránu i lidským právům. Božena Komárková si byla
vědoma veškerých problémů své doby. Už před válkou vypozorovala u svých
7
8

HEJDÁNEK, L. Filosofie a víra. Praha: Oikoymenh, 1999, s. 169.
LOCHMAN, J. M. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli. Heršpice: Eman, 2000, s. 29.
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kolegů v YMCE velké obavy z ohrožení demokracie způsobené zrodem
a rozmachem totalitních systémů. Rok po Mnichově byl pro ni odboj naprostou
samozřejmostí. Studium lidských práv se po zatčení stalo její osobní povinností.
Zájem o humanitu a její obhajoba se přeměnily v životní poslání. Původně
Komárková nečekala, že nacismus bude schopen natolik otřást lidskými právy,
ale její názor se následně změnil podle vývoje druhé světové války. „Nacismus byl
generální vzpourou proti humanitě“9 Touhu po studiu problému lidských práv
a hledání jejich předpokladů umocnil pobyt ve vězení10. Naplněna obavami, úzkostí
a nejistotou váhala nad všeobecnou platností a univerzálností lidských práv.
„Pod dojmem hysterické oslavy pádu Francie, jak jsem ji sluchově mohla vnímat
oknem své vězeňské cely, mnou proniklo odhodlání učinit si v této věci filosoficky
i historicky základní jasno.“11
Zkušenosti Boženu Komárkovou dostatečně přesvědčily o tom, že lidská
práva nejsou samozřejmým a přirozeným duchovním vlastnictvím moderního
člověka. Viděla v nich kulturní výtvor zosobňující výzvu i úkol pro každé historické
období. Prosazení lidských práv zabezpečuje důstojný život každého jedince i celé
společnosti. Svébytnost fenoménu lidských práv přivedla Komárkovou k jejich
zkoumání a zároveň k jejich uskutečňování. Podmínky vzniku lidských práv se staly
zájmem jejích studií. Původní ideu shledala už v Bibli. Zodpovědnost před Bohem
zdůvodňuje, proč autorka vždy podporovala vše, co s lidskými právy souviselo.
Skutečnosti popisované ve Vratislavském deníku nejlépe potvrzují autorčino
sepětí s Bohem založené na bázni a úctě, i její biblické zakotvení. Pavel Keřkovský
tento vztah s Bohem popisuje následovně: „Jde o rozmanitým způsobem vyjádřenou
životní odpovědnost, která je nasměrovaná Hospodinovou přítomností skrze slovo,
Boží přítomností však není determinován tvar této odpovědi, člověk ji vyslovuje
na svou, nikoli tedy na Boží odpovědnost. Jde o rys zbožnosti, který je
u Komárkové dobře viditelný. Odpovědnost, žitá před tváří Boží, se stala
horizontem jejích dopisů, peticí, článků, kázání, studií, odborných prací a celého
jejího životního příběhu.“12

9

KOMÁRKOVÁ, B. Svoboda občana od státu. In: Lidská práva. Heršpice: Eman, 1997, s. 106.
Zkušenosti z vězení popsala ve Vratislavském deníku (Lidská práva, s. 14-39) a Arlette (Čemu nás
naučila válka, s. 43-87).
11
KOMÁRKOVÁ, B. Svoboda občana od státu. In: Lidská práva. Heršpice: Eman, 1997, s. 107.
12
KEŘKOVSKÝ, P. Řeč filosofické a biblické reflexe. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 11.
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Mnozí z kolegů a přátel Boženy Komárkové si na ní cenili zejména starosti
o druhé. Ve vzpomínkách na vězení je to více než patrné. Z jejich soukromých
zápisků lze pozorovat, že osudy lidí, se kterými se setkávala, jí nebyly lhostejné.
Čtení biblických textů v ní navíc budilo obavy o osud a budoucnost celé Evropy,
tehdy sužované krvelačnými boji o moc. Jediná možná vize pro evropskou civilizaci
byla podle Komárkové křesťanství. Zbožnost Komárkové lze v tomto případě
srovnávat s Aureliem Augustinem – oba se opírají o motivy Písma. Četba
Platóna a Augustina ve vězení se stala základem její studie lidských práv.
Díla těchto dvou autorů totiž označovala za základ evropské kultury
a za nepostradatelná pro studia lidských práv. Svým dílem přispěla Božena
Komárková k jedinečnému pohledu na problematiku lidských práv v souvislosti
s náboženstvím spolu s různými filosofickými přístupy.
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2. Vývoj lidských práv
Božena Komárková přistupovala k lidských právům jako k výtvoru
dlouhodobého historického vývoje. Žila v přesvědčení, že jejich formulace nemohla
vzniknout

bez

přispění

křesťanství

v kalvínsko-reformační

interpretaci,

ideologických zápasů předešlých století a filosofického myšlení založeného
na přirozenoprávní teorii, která se vyskytla už v antice a našla své uplatnění
v osvícenství. Komárková zdůrazňovala, že idea lidských práv nevyrostla přímočaře
ze sokratovsko-aristotelské, ani stoické přirozenoprávní tradice. Své přesvědčení
o vybavenosti člověka právy opřela o reflexi založené na biblické interpretaci
stoického přirozeného práva v novověku.13 Rovněž se nemohla ztotožnit s názorem,
který

lidská

práva

řadil

k pouhým

výsledkům

osvícenské

tolerance,

nebo za ateistický odpor k Boží svrchovanosti.
Pro Komárkovou bylo zcela zřejmé, proč se idea lidských práv zrodila právě
v euro-americkém duchovním zázemí. Jejich vznik byl zásadně podmíněn
specifickými dějinně-společenskými podmínkami, které se rozvinuly pouze na půdě
těchto dvou kontinentů. Díky jedinečnosti lidských práv je nutno uznat zásadní vliv
a celkový přínos americké a později i francouzské revoluce. Deklarace lidských
práv vydané v obou státech prohlásily lidská práva za přirozená a nezcizitelná. Stát
na základě smlouvy postavily do pozice jejich ochránce. Člověk se stal odpovědnou
bytostí, která za svou lidskou existenci nevděčí státu, ale Bohu. „Jen v duchovním
ovzduší svobodného vztahu mezi Bohem smlouvy a jeho lidským partnerem mohlo
dojít k poznání, že individuální lidská práva předcházejí stát a nejsou jedincům
propůjčována státem, ani žádnou jinou institucí, ať už světskou, či duchovní.“14
V disertační práci Obec Platónova a Augustinova si dala Božena
Komárková za úkol zodpovědět otázky, zda lidská práva vyžadují specifický
základ, nebo jsou naprosto nezávislá na čase a místě, popřípadě zda jsou lidská
práva, pokládaná za trvalý civilizační zisk, jenom přechodným fenoménem liberální
epochy, který pomine zároveň s ní.15 Pro tento účel si vybrala dva autory, Platóna
jako představitele antické filosofie a Augustina jako myslitele křesťanského. Ačkoli
si je Komárková vědoma toho, že v Platónově ani Augustinově době se věc
lidských práv nevyskytuje, analyzovat a srovnávat tyto dva světy pomáhá
13

KEŘKOVSKÝ, P. Řeč filosofické a biblické reflexe. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 30.
TROJAN, J. S. Idea lidských práv v české duchovní tradici. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 207.
15
KOMÁRKOVÁ, B. Svoboda občana od státu. In: Lidská práva. Heršpice: Eman, 1997, s. 107.
14
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vystopovat aspoň náznak toho, co se v našem čase stalo tak neodvolatelnou lidskou
potřebou.16 Třebaže se obecně lidská práva dávají do spojitosti až s osvícenstvím,
Komárková v tomto případě upozorňuje na jeho neopomenutelný základ v antice,
zejména na inspiraci přirozeným právem. Antika pojímá přirozené právo jako vztah
člověka a veškerenstva. Postupně se vyvíjelo a svou úlohu sehrálo právě
i v osvícenství. Za přihlédnutí k názoru Boženy Komárkové, že hledání kořenů
lidských práv přispívá k jejich obhajobě a uskutečňování v naší době, se stane
studium jejich vývoje i předmětem následujících kapitol.

2.1. Platón, Augustin a stoikové
Pojem přirozené právo provází evropskou civilizaci již více než dvě
tisíciletí. Od svého zrodu v období antiky se však podstatně změnil jeho význam.
Přirozené právo našlo uplatnění od sofistů až po stoiky. Tento pojem však měnil
flexibilně svůj obsah podle toho, co který filosofický přístup považoval
za podstatné. Původně bylo přirozeným právem vše, co rozvíjelo člověka k jeho
živoucí podstatě. Stoikové ho vyjádřili jako „každému co jeho jest“. Aristoteles jím
zdůvodnil právo na život, rodinu a vlastnictví, a vystavěl na něm sociální hierarchii.
Tím určil člověku místo v řádu na základě rozumového stupně. Obhájil jím
i přirozenost otroctví. Stoikové chápali rozumovost člověka jako snahu po ctnosti.
Vtiskli tak přirozenému právu charakteristický znak – svobodu a rovnost.
To popřelo Aristotelovu sociální hierarchii a nastolilo rovnoprávnost lidí založenou
na jejich svobodě. Přirozené právo přijala i křesťanská patristika a odtud se stalo
součástí středověké teologie.
Při studování Platóna a Augustina je nutné uvažovat nad podobou ideálního
státního zřízení, kterou každý prosazoval. Platón vycházel z živého kosmu, jemuž
jako základní charakteristické znaky přiřkl živost, celistvost a dokonalost. Tvůrce
vesmíru ho uspořádal z chaosu, a stvořil ho tak, aby slučoval malé nedokonalé části,
kterým určil místo a smysl. Tím jeho úkol skončil, vesmír ho už nepotřeboval.
Platón ani jeho předchůdci mu neurčili pevnou podobu. Tento úkol převzal
Augustin. Jelikož vycházel z Písma, byla pro něho podoba vesmíru pevně daná.
Svou pozornost si získal Bůh, který stvořil svět jako nedokonalý a nesoběstačný
výtvor podléhající jeho svrchované vůli. „Vesmírný svět přestal být živočichem,
vesmírným Božským tělem s rozptýlenou složkou Božské podstaty v lidských
16
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duších.“17 Augustin určil podobu a vlastnosti Boha, čímž Platónovu představu
doplnil personalismem a voluntarismem.
Důraz na Boží vůli nezůstává u Augustina dále nerozveden. Bůh stvořil
člověka ke svému obrazu, čímž mu věnoval možnost svobodného rozhodování.
„Skrze člověka, stvořeného k božímu obrazu, se svět stal sborem osobností,
stojících vůči Bohu nikoli v poměru částečných funkcí k celku, ale v poměru
svobodného svazku personalit.“18 Pro Komárkovou tato skutečnost představuje
převratný zlom. Zde viděla zásadní zakotvení jedinečné hodnoty každého člověka.
Podobnost s Bohem ve svobodě lidské vůle přiznala každému jedinci vlastní
hodnotu. Schopnost svobodného rozhodování přinesla člověku možnost svobodně
se rozhodovat pro Boha. Augustinovo pojetí vůle se shodovalo s Platónovou ctností.
Pro Augustina byl nejvyšší cíl láska k Bohu, stala se poutem mezi Bohem a lidmi,
tím i podstatou vesmírného řádu. V takovém prostředí našel jedinec novou funkci –
stal se z člověka spolučlověkem, a lidstvo našlo podobu ve společenství spojeném
láskou. „V biblickém světě přichází Boží vůle s výzvou, nabízí člověku prostor
pro rozhodování – těžký závazek svobody, jak říká Komárková.“19
V Platónově obci má každý člověk pevně určené své místo. Obec
má pevnou strukturu a vylučuje samostatnou existenci jedince mimo ni.
Pro harmonický chod obce musí jedinec omezit své blaho, aby zaručil blaženost
celku. Úkolem obce je na oplátku zajistit dobrou výchovu. Hospodářská činnost
jako tělesná funkce je pro Platóna méně důležitá. Soukromí nemá význam, protože
každý projev života je zároveň občanskou funkcí. Rozdílnost mezi lidmi není
založena na pohlaví, věku, původu nebo majetku. Člověk není chápán jako
osobnost, proto mu nenáleží žádná práva. Osobností je obec a jejím smyslem je
umožnit moudrým jí vládnout.
Střetem obce boží a obce ďáblovy vyjádřil Augustin myšlenku dvojí
společnosti. Ty se liší kladem a záporem ve víře a nevíře, zároveň láskou k Bohu
a láskou k sobě. Na poli obce pozemské, která má omezenou existenci na dobu
trvání světa, se odehrává souboj o občanství v nich. Člověk přichází na svět zatížen
dědičným hříchem, proto se musí spolehnout ve svém životě na Boha, musí
se s ostatními spojit ve společenství naplněné láskou k Bohu. „Pokud je i pozemský
17
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stát obrazem společenství jakkoli nedokonalého, je legitimní institucí chtěnou
Bohem. Existoval by, i kdyby nebylo hříchu.“20 Taková jednota lidstva je možná
jen v jednotě s Bohem. Život bez Boha by vedl pouze k milování pozemských
hodnot a sebelásce.
Spravedlnost u Augustina pramení z antické koncepce přirozeného práva –
dávat každému, co jeho jest. Ideál politického života viděl v rozdělení světa
na malé, relativně stejně velké obce udržované v křesťanském bratrství. Platón
koncepci využil pro popis přirozených rozdílů mezi lidmi. Podle Cicera bylo
přirozené právo pohnutkou nařizující konat, co se konat má a nikoli naopak.
V křesťanství našlo přirozené právo místo v lidském vědomí a svědomí, ztotožnilo
se s Desaterem a stalo se zákonem mravním. Rozlišení oblasti mravní a právní se
stalo přímým následkem. Stát ztratit božský charakter a právo počalo člověka
směřovat k poslušnosti a udržování řádu. „Stát není institucí, která sestoupila
z nebes, není nápodobou ideálního platónského vzoru. Jde skutečně o dílo lidské.“21
Chod státu ale nikdy morálním zásadám neodporuje. Tak vzniklo nové pojetí
svobody v občanském smyslu. Křesťanství je tedy skutečně možné označit za živné
pole, z něhož se mohla zrodit práva člověka a občana.
Stoikové se přímo postavili proti Platónově chápání člověka jako
nesoběstačného. Platón totiž nijak nevytyčil základní vztahy těchto jedinců
vzhledem k sobě a vzhledem k ostatním. Stoikové je určili jako svobodu a rovnost.
Jsou to pojmy, kterých se evropská civilizace ve své historii následně nesčetněkrát
dovolávala.

2.2. Reformace
Konec 18. století přinesl zásadní změnu ve státním životě na americkém
i evropském kontinentě. K prvnímu vyhlášení lidských práv jako základního zákona
pro nově vzniklý stát došlo na území třinácti severoamerických kolonií, které se
tímto způsobem definitivně odtrhly od Británie. Tato ústava se postupně rozšířila
i do dalších kolonizovaných území a dodnes se v ní takřka nic nezměnilo.
Na evropském kontinentě se její myšlenky uplatnily skrze francouzskou revoluci při
vydání Deklarace práv člověka a občana 26. srpna 1789, v níž se představitelé

20

KOMÁRKOVÁ, B. Obec Platónova a Augustinova. In: Původ a význam lidských práv. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství, 1990, s. 55.
21
KEŘKOVSKÝ, P. Řeč filosofické a biblické reflexe. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 233.

14

francouzského lidu rozhodli vyložit přirozená, nezcizitelná a posvátná práva
člověka, aby jim trvale připomínala jejich práva a povinnosti.22 Tento spis
pro Komárkovou představuje chartu zakládající laický stát, který neřeší konečné
otázky života člověka. Takový stát s novou (utilitární) funkcí se prohlásil
na základě smlouvy ochráncem člověku vlastních a nezcizitelných lidských práv.
Pro tak zásadní změnu v politickém a sociálním životě musely její příčiny projít
dlouhým vývojem několika předešlých století.
Komárková upřednostňuje tři hlavní pohnutky, kterým přikládá význam
z hlediska zrodu nové instituce podporující lidská práva. Za nejdůležitější prvek
určuje reformační hnutí, především kalvinismus a další z něho vzniklé odnože. Jako
druhý Komárková zmiňuje vliv celé tehdejší situace. Má na mysli zejména sociální,
hospodářskou, právní a politickou sféru, v nichž se reformace uskutečňovala.
Posledním prvkem je osvícenský racionalismus společně s přirozenoprávní teorií,
která dozrálé ovoce reformačního zápasu v závěrečné fázi formulovala a dala jim
pro oblast politického života obecnou platnost.23
Reformace znamenala novou éru křesťanství. Zrušila dosud pevné řády
a hodnoty. Kalvinismus vyznával hlavně přímou návaznost na Bibli a odluku
od filosofie antiky. Boha už nebylo možné poznat a popsat rozumem, nýbrž skrze
zjevení. Kalvínův Bůh byl absolutní osobností vyznačující se svobodnou suverénní
vůlí. Ze vztahu člověka k Bohu se stalo striktně osobní pouto založené
na subjektivním prožitku víry a pokorného spoléhání na Boží milost.
Ani lidské instituce se nemohly v rámci reformace vyhnout změně.
„Mystický organismus státu, jak je viděli scholastičtí realisté, se proměnil
v nominální jednotu jedinců, postavenou na smlouvě.“24 V původní katolické
interpretaci křesťanství patřila církvi nejvyšší pozice, zasahovala do celé lidské
existence a směrovala ji k nadpřirozenu. Vystupovala jako mohutná instituce, která
člověka vedla k vyšším duchovním cílům. Spolu se státem se dělila o člověka
a přinášela mu spasení, či zatracení. Stát byl v ní jednou z nižších funkcí, obstarával
pouze základní přirozené účely lidského života. Po příchodu reformace ztratila
církev svou právní funkci, udržela si pouze duchovní charakter, čímž byla od státu
oddělena. Ten se stal na církvi nezávislý, podléhal pouze lidské vůli. Právní
22
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i politické prosazování nových zásad potřebovalo podle Komárkové především
specifické vnější podmínky a dlouhý proces zrání. Teologické principy reformace
a tehdejší sociální situace tak postupně umožnily změnu smyslu i uspořádání
institucí.
Lidé ustanovili pozitivní právo založené na principech božského práva,
jelikož tak mohlo získat zákonného charakteru. Reformace odmítla poměr
scholastiky k přirozenému právu. Kalvín ho sdružil s Desaterem a pro adekvátnost
k sociálnímu životu k němu připojil ještě další starozákonní pasáže. „Veliké
důležitosti přitom nabyl pojem smlouvy, pojatý na rozdíl od přirozenoprávního
pojetí scholastiky výlučně biblicky, a v nastalých náboženských bojích se stal
základem bojovné teorie ospravedlňující právo na odpor proti panovníku jiné
(tj. falešné) víry.“25 Bůh si svůj lid zavázal smlouvou a ten povolal krále jako
prostředníka tohoto závazku. Odpovědnost za lid se stala panovníkovým údělem.
Omezení práv panovníka vycházelo z práva lidu na odpor, pokud se zpronevěřil
svému úkolu. Navíc panovník už nesměl ovládat otázku náboženství, protože ta
vychází od Boha. Lid nemůže dát panovníkovi moc nad svým svědomím, poněvadž
svědomí nenáleží králi, ale Bohu.26 Pro Komárkovou je to základem zrodu představ
o nezcizitelnosti práv.
Náboženský boj, který se odehrával i na českém území, přinesl zásadní
změnu společnosti v rámci státu, víry a suverenity lidu. Pro Komárkovou byla
reformace jevem pevně zakotveným v historickém kontextu. Její názor, který
neuznává reformaci jako výtvor několika lidí a jejich publikací potvrzuje i J. S.
Trojan.27 Hlásila se k duchovní tradici, kterou považovala za trvalou záruku a oporu
lidských práv. Reformace lidská práva jako zprostředkovatele lidské důstojnosti
totiž nepřiřazovala jako výsadu pouze privilegované vrstvě lidské společnosti.
Naopak otevřela cestu osobnímu svědomí, svobodné odpovědnosti před Boží tváří
a prosadila civilní zákon pro svobodný život ve státě.
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2.3. Osvícenství
Osvícenství jako nový filosofický směr 18. století přineslo opět odlišný
pohled na přirozené právo. Samotný směr se vyznačoval neskrývanou nelibostí
k baroknímu náboženskému založení a inspiraci hledal raději v humanismu a antice.
Představitelé tohoto intelektuálního hnutí přebrali stoické pojmy, které naplnili
novým obsahem a vdechli jim naprosto jiný význam. Ač všichni vedeni světlem
pravého rozumu vyznávali metodu racionalistické dedukce, přinesla práce
osvícenců rozdílné výsledky.
Komárková proto zásadně rozlišovala mezi ostrovními a kontinentálními
osvícenci. Pro základní srovnání vybrala jako reprezentanty anglosaské linie
Miltona a Locka, jako zástupce francouzského osvícenství Rousseaua a Hobbese.
Angličané vyznávali nezcizitelná práva, která občan přináší do státu, aby od něj
získal jejich ochranu. Francouzové přichází s přesvědčením, že se jedinec musí
podřídit kolektivu a žít s minimem soukromí. Na jedné straně vidíme názor opřený
o historický vývoj Anglie, na straně druhé výsledek vlivu francouzského státního
centralismu. Nelze však popřít, že obě strany chápaly člověka jako svobodnou
osobnost vedenou rozumem, která si přeje založení státu skrze smlouvu
pro zajištění blaha obce.
Celé osvícenství nabylo obecného charakteru, díky kterému se mohlo stát
soupeřem náboženství. Nemohlo se ztotožnit s tehdejší sociální strukturou,
která odporovala principům lidské přirozenosti. Locke přistupoval ke sdružování
lidí jako k přirozenému stavu. Hobbes ho zase popsal jako válku proti všem –
„člověk člověku vlkem“.28 Stát Angličanů podřízený zcela občanské kontrole měl
být prostředkem k pokojnému životu, který slouží individuálním cílům.
Kontinentální osvícenství ztotožňovalo zájmy jedince a státu, čímž stát jedinci
nadřadili. Obě pojetí však mohla přerůst do krajností. Na jedné straně hrozilo
nebezpečí, které mohlo jedince zbavit všech závazků ke společnosti, na straně druhé
bylo riziko, které umožňovalo společnosti jedince pohltit a neponechat mu žádná
práva. Krajnosti vylučovalo vědomí o transcendentní zkušenosti. Jedinec i stát jsou
podřízeni Bohu, jsou si tak navzájem zavázáni k vzájemné odpovědnosti.
„Společnost ani stát se nemohly člověku absolutně nadřadit. Stát zůstal lidským
28
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výtvorem a lidé za něj nesli zodpovědnost. Bůh byl středem, svazujícím jedince
a stát vzájemným zpovinostněním k cílům, které se v poslední řadě týkaly
jedince.“29 Člověku byl souzen život věčný, ale státu nikoli. Z podstaty člověka se
odvíjela státem nedotknutelná práva. Ta byla racionalismem formulovaná, nikoli
však vytvořená. Vztah jedince k transcendentní rovině musel být zachován,
aby byla právům udržena jejich platnost i jejich cíl, jímž bylo jedincovo
sebeuplatnění.
2.3.1. Milton a Locke
John Milton (* 1608, † 1674) a John Locke (* 1632, † 1704) představovali
pro Boženu Komárkovou nejvýznamnější osvícenské myslitele ostrovního vývoje
lidských práv. Přirozenoprávní argumentace u nich nahradila argumentaci biblickou
a tento přístup setrval až do 19. století, kdy ho nahradily evoluční teorie. Tak začal
v dějinách humanity nový proces iniciující rozkvět svobody a všelidské
vzájemnosti.30 Lidská práva vždy byla odkázána na vědomí odpovědnosti
překračující společnost. Víra v Boha přinášela lidským právům opodstatnění.
„Miltonovi a Lockovi byla svoboda statkem nedělitelně spjatým s povoláním dítek
Božích. Milton odmítl zcela zásadně považovat svobodu za přírodní datum.“31
Svoboda musí být pojímána jako mravní statek, který náleží do občanského života.
Křesťané nepotřebují krále a jeho panovnickou autoritu, protože jsou Kristem
od smlouvy osvobozeni. Svoboda od Boha činící člověka dobrovolně poslušným,
je pro ně mravní svobodou. U Miltona tak antropocentrické hledisko svobody nemá
význam.
Více osvícenský přístup zvolil Locke, který Miltonovy myšlenky rozvíjel
argumentací rozumu. Rozumnost člověka je pro něho základem lidské podstaty.
Stává-li se člověk členem společnosti, nenabývá nové hodnoty, ale ve státu
upevňuje hodnoty získané z titulu člověka jako Božího tvora. Rozumem člověk
ukládá zákon, proto nemůže být svobodným ten, kdo činí, co chce. Naopak
svobodou sladěnou s přirozeným zákonem si člověk může vydobýt nezávislost
na vůli jiného člověka. Z hloubi tohoto přesvědčení musel Locke odmítnout zásah
státu do lidského svědomí. „Svoboda svědomí byla věcí tak zásadní, že měla zůstat
29
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docela mimo oblast státních záležitostí. Stát je institucí k ochraně přirozených práv,
ale funkce vyžaduje donucovací moci, která v duchovní oblasti působit nemůže,
ani nesmí.“32 Locke zakládá laický stát, v němž je přirozené právo inherentní,
nezávislé na společnosti, je nezcizitelné a založené na poměru k Bohu. Vztahuje se
k lidem i k věcem. Stát je plně sekularizovaný, to ale neznamená, že je zbaven
morálních základů. Ty jsou obsaženy v každém z jeho občanů. Člověk se z přírodní
bytosti stává bytostí sociální a stát nabývá funkce zajišťovatele přirozenoprávní
výbavy jeho obyvatel. Tu Locke spatřuje v životě, svobodě, integritě těla a věcném
vlastnictví. Ani křesťanství nemůže omezit svobodu svědomí a podle Lockova
mínění je hlavním charakteristickým rysem církve tolerance. Ta umožňuje ocenit
každou víru, která plodí spravedlnost a lásku jako hodnoty darované člověku
Bohem.
2.3.2. Hobbes a Rousseau
Thomas Hobbes (* 1588, † 1679) viděl člověka naturalisticky,
bez náboženských konotací. Pud sebezáchovy ztotožnil s přirozeným zákonem
a odvodil z něho i společenskou smlouvu.33 Stát a vladař vznikl jako produkt této
smlouvy, aniž by byl její smluvní stranou. Občané se v jeho prospěch vzdali svých
práv a svobod. Vladařova absolutní moc není lidu odpovědná, protože představuje
vůli všech a neumožňuje jinou vůli než svou vlastní. Svoboda občanů je v té oblasti,
která není určena zákonem. Panovníkovy zájmy jsou totožné se zájmy státními
a zákony nelze rozdělit na duchovní a světské. Panovník rozhoduje v obou funkcích
a občanovi není umožněno rozhodovat mezi dobrem a zlem.
Takový názor sdílí i Jean-Jacques Rousseau (* 1712, † 1778). Za vladaře
dosazuje kolektivní vůli oddělenou od vůle jedince. V obou případech se vytváří
totalitní stát, u Hobbese charakteristický tím, že se občan stává objektem vlády,
u Rousseaua je občan i jejím subjektem. Občanovi jsou odpírány jakékoli nároky
v rozporu se zájmem státu. U Hobbese občanská svoboda neexistuje, pro Rousseaua
znamená shodu se subjektivní vůlí disponující státní všemohoucností. Rousseauova
32
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myšlenka obecné vůle je u Komárkové srovnávána s Hobbesovým Leviathanem.
„Zakládá jedinou možnou jednotu mezi vladařem a ovládanými, kteří přijímají
vladařské rozhodnutí obecné vůle jako rozhodnutí vlastní. Vládnoucí obecná vůle se
má ke svým občanům stejně jako člověk ke svým údům, nad nimiž mu dala příroda
neomezenou moc. Občané a stát jsou totožny.“34 Občan se svobodně podrobuje
zákonům, které vytvořil v suverénní roli. Jeho vůle je shodná s vůlí obecnou, mají
společný cíl, jímž je obecné blaho. Pokud by se mu občan vzpíral, dostaly
by se do rozporu se státem. „Zákon proto nemá jiného cíle, než donutit každého
k vlastní svobodě. Není jiné svobody, než konformita se státem a jeho mocí. Pravá
svoboda je teprve stavem občanství.“35 U Rousseaua se může jedinec stát lidskou
bytostí pouze skrze občanství se státě, který představuje konečné cíle lidství.
Zde Komárková spatřuje bytostný rozdíl mezi Rousseauem a Lockem.
Lockův občan je vybaven vlastními právy, které jsou státem ochráněny bez nároku
do nich zasahovat. U Rousseaua jsou práva člověku smlouvou odňata, aby mu je
stát vrátil ve formě zákona upínajícího se k obecnému blahu. Stát se tak stal mírou
člověka.
Ačkoli Rousseau a Hobbes přijímají odlišná hlediska na občanskou svobodu,
u obou dochází k totálnímu podvolení občana státu: u Hobbese pasivně
(je subjektem vlády) a u Rousseaua aktivně (je subjektem moci). I tak bylo
Rousseauovi a Hobbesovi občanství více než lidství. Proto také Komárková
upozorňuje, že na jejich pojetí státní kontroly všech lidských vztahů charta práv
člověka a občana nemohla vyrůst.
Pro Rousseaua hrála významnou roli vazba státní moci a náboženství.
Proto přijímá Hobbesovu ideu panovníka sjednocujícího v sobě moc náboženskou
i politickou. Přesvědčen o tom, že stát má být jednotou občanských i náboženských
zákonů, vrací se zpět k antickému pojetí státu, „v němž se spojuje náboženský
kultos s láskou k zákonům, takže činí ze státu předmět adorace a ze služby státu
službu Bohu.“36 V zájmu státu doporučil zvolit jedno náboženství za státní. Souhlas
s tímto náboženstvím nebyl věcí svědomí jedince, ale zákona, proto Rousseau
navrhoval nespokojeným občanům pouze emigraci. Tak došlo k popření základní
34
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svobody člověka, za kterou bojovala revoluce. Navíc Rousseau upřednostňoval
takové náboženství, ve kterém úcta k Bohu nebude nadřazena úctě k zákonům.
Křesťanství pro něj v tom případě nepřipadá v úvahu, protože tvoří občany, kterým
je blaho obce lhostejné.
V následném vývoji se už linie kontinentální a anglosaská odlišila
propastným způsobem. O prosazování reálné platnosti lidských práv společně
s jejich obhajobou se nadále zasadili anglosasové. V kontinentální filosofii se lidská
práva dočkala jen dočasné platnosti a později myslitelé Comte, Hegel a Marx práva
Deklarace nadobro zavrhli. Pro Komárkovou vysvětlení tkví v tom, že anglosaská
filosofie nepodlehla monismu, nevzdálila se natolik křesťanským základům a vždy
zůstala personalistická. S výjimkou Hobbese nebyla v této linii práva jednice nikdy
popřena.
2.3.3. John Stuart Mill
Osvícenství vedla od jeho počátku tradice křesťanského vědomí o osobním
vztahu člověka k Bohu. Změny nastaly s Rousseauovou deistickou interpretací
Boha a ideou státního náboženství. K naprostému rozvratu došlo během 19. století,
v němž se zrodila nauka o dobré přirozenosti člověka, který se nebál postavit
rozumovému zákonu. Do popředí vstupoval osobní zájem a liberalismus – ty se pak
staly předmětem Marxovy kritiky. V kontinentální filosofii došlo k odmítnutí práv
Deklarace. V tomto období se Božena Komárková zaměřila na anglického filosofa
Johna Stuarta Milla (* 1806, † 1873), jehož přístup k lidským právům byl shodný
s jejich původním smyslem – „interpretoval je jako podmínku pro svobodnou
odpovědnost.“37 Lidská práva nepokládal za Bohem danou lidskou výbavu,
ale za předmět lidského usilování. Člověk si lidská práva vytváří sám, aby zajistila
mravní vývoj občanů. Nejprve se rodí jako bytost přírodní a mění se v bytost
morální. Takový aspekt zdá se být blízký Rousseauovi, jenže Mill nenechává
člověka splynout se společností. Podmínku pro mravnost člověka a jeho osobní
i společenský život našel Mill ve svobodě.
Úvahy o lidských právech jako o přirozeném daru byly Millovi cizí.
Považoval je za dílo člověka podložené morálním vývojem dějin. Roli při tvorbě
a akceptaci společenských zákonů nesehrávají instituce, ale jednotlivci na základě
svého svědomí. „Na každém stupni a při každé změně ve státním ústrojí záleží
37
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na tom, má-li lid vůli ji přijmout, má-li ochotu a schopnost činit, co je nutno,
aby obstála a aby dosáhla cílů, pro něž byla (instituce) určena.“38 Stát je definován
jako lidský výtvor, nikoli naopak. Smí jedince omezit pouze v případě, když touží
škodit druhému. Donucovací charakter obecné vůle typický pro Rousseaua zde není
povolen. Svoboda od tlaku společnosti je člověku dána, aby se dokázal plně rozvíjet
a vést činorodý život.
Hlavní poslání člověka podle Milla spočívalo v hledání pravdy. K tomu je
vždy zapotřebí svoboda slova, aby podporovala ústavu a vedla k aktivitě
a odpovědnosti občanů. „Zákon nemá právo umlčet odchylné mínění, protože také
omyl je potřebný, aby se na něm pravda vytříbila.“39 Násilné jednání v tomto
případě Mill odmítá, raději upřednostňuje argumentaci na základě svobodného
přesvědčování. Vliv demokratického zaměření Millových teorií Komárková spojuje
s pozdější interpretací demokracie T. G. Masaryka.
Kontrastem anglosaské filosofie, k níž se řadí i Mill, se stala monistická
filosofie rozvíjející se na kontinentě. Odloučila se od personalistických tendencí
a člověka zbavila individuálních odlišností, v nich nespatřovala žádný význam.
Filosofické systémy zaměřily svoji pozornost na filosofii dějin, Hegel, Comte
a Marx odmítli Deklaraci, lidská práva byla prohlášena za omyl špatné filosofie.40

2.4. Marxismus
Filosofie Karla Marxe (* 1818, † 1883) je všeobecně známá jako historický
materialismus spojený s materialismem filosofickým. Ojedinělost jeho teorií,
která je činí rozdílnými od jiných materialismů, je založena na dialektice převzaté
od Hegela a podmíněnosti křesťanstvím. Uplatnění křesťanského pohledu na svět je
v marxismu natolik znatelné, že podle Komárkové nesmí být při jeho výkladu nikdy
opominut. „Je tam především rajský stav prvotní nevinnosti, svod a pád po hříchu,
jenž zůstává hříchem dědičným pro všecka lidská pokolení, a je tam také spása
pro všechny, kdo ji přijmou, a to skrze prostředníka, jenž zůstal uchráněn dědičného
hříchu.“41 Marxova tvorba nebyla narozdíl od Comta a Hegela vystavěna jako
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akademická nauka, ale stala se programem naplněným morálním patosem
pro změnu celé sociální společnosti. Souhlasný postoj s Comtem a Hegelem zaujal
Marx při odmítnutí Deklarace, kterou považoval za uzákonění výsad měšťanské
třídy vedené sobeckou touhou po uplatňování vlastních zájmů. Lidská práva
pokládal za výplod a zosobnění lidského odcizení, z něhož se odvíjí lidská
nesvoboda. Ačkoli byla Deklarace vydána pro obhajobu lidské svobody, staví se
k ní Marx jako ke svobodě falešné. Cílem člověka se tak stává boj za pravou
svobodu, kterou není ovládán.
Marxův jedinec je chápán jako část celku, jímž je společnost. Ta je jedinci
nadřazená, a proto nemá právo se z ní vyčleňovat a určovat si vlastní cíle. Právě
když jsou cíle jednice totožné s cíli společnosti, neexistují ani individuální cíle.
Podle Marxe tento ideální stav nepotřebuje člověku udělovat individuální práva.
Naopak ve společnosti, která uznává kodifikaci lidských práv, panují rozpory
vedoucí člověka k porobě určené vlastnictvím, náboženstvím a jinými egoismy.
„Člověk dostává svobodu k tomu, být totálně soukromou osobou, což znamená,
že nepolitický, k osobním zájmům obrácený člověk, představující elementární
zvířecí stav lidstva, je v nich povýšen na normu lidskosti.“42 Ačkoli dříve Locke
určil právo na soukromé vlastnictví za základní podmínku lidské svobody, zároveň
k němu vyjádřili respekt i Hobbes a Rousseau; Marx naopak prohlásil toto právo
za jeden ze scestných egoismů, kterých se pravý člověk musí zbavit. Vlastnictví
způsobuje nesoulad v životě společnosti a stát, který ho prosazuje, chrání sobectví.
Svobody kodifikované v Deklaraci tak nelze chápat jako přirozené, ale jako
zkažené.
Karl Marx projevil znatelný zájem o dějinný vývoj ve společnosti, který
charakterizoval jako nepřetržitý boj dobra a zla naplněný dědičným hříchem
ve formě poddanství kapitálu. Revoluce proletariátu znamenala ukončení odcizení
člověka sobě samému skrze nahrazení kategorie svého Já za vítězné My,
se zespolečenštěním kapitálu, které zruší rozpor jedince a společnosti.43 Tak Marx
vyjádřil další důvod pro odsouzení Deklarace, jejíž proklamované svobody
přiznávají jednici právo na izolaci a staví ho do pozice beze vztahu k druhým.
Odsouzení se u Marxe dočkaly i všechny instituce, které považoval za instrumenty
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majetných pro ospravedlnění vykořisťování. Komárková nenachází v Marxově
myšlení přímé odmítnutí lidských práv. Spíše se staví k názoru, podle kterého Marx
pozitivní hodnoty v třídní společnosti viděl jako neuskutečnitelné. Opravdová
svoboda je u Marxe možná jen v beztřídní společnosti, jejíž dosažení je
proveditelné jen skrze revoluci.
Tzv. lidská práva v třídní společnosti podle Marxe popírají základní cíl
člověka, jsou tedy protispolečenská. Považuje je za povýšení zvrácenosti na princip,
ať

už

vystupují

pod

jakýmkoli

jménem.

Znamenají

pouze osvobození

od společnosti a otroctví vlastním nápadům. Jsou tedy právy buržoazie, nikoli právy
lidskými.44 Jediné z těchto práv, pro které našel Marx pochopení, byla svoboda
tisku. Sám by se bez ní při prosazování svých teorií neobešel.
Božena Komárková s obavou sledovala chod společností organizovaných
marxismem, které vyzvedávaly tvrzení, že Marxovým cílem je svobodný člověk
žijící ve společnosti zproštěné institucí a mocenského aparátu. Komárková však
oponuje tím, že společnost zbavená institucí je pouhý přelud, který by přinesl místo
kýžené svobody chaos. Tak by nastala ještě větší nesvoboda než doposud. Instituce
totiž zastávají významnou roli ochránce lidských práv, opatrují je a tím přiznávají
člověku lidskou důstojnost. Lidská práva nelze pojímat jako absolutní právo
přiřknuté jedinci či společnosti. Navíc je jejich kodifikace nedílnou součástí
normálního sociálního života a zároveň podporou rozkvětu kulturní společnosti.

2.5. Lidská práva ve 20. století
Pro Boženu Komárkovou představovalo 20. století období radostného
rozkvětu lidských práv, ale zároveň i éru, která umožnila nástup vzpoury proti nim.
Podpora amerického prezidenta Wilsona určila lidským právům na konci první
světové války jejich místo v ústavách nově vznikajících států střední Evropy, a tak
mohla nabýt vnitrostátního i mezinárodního charakteru. Na počátku nového století
však našly v politických směrech uplatnění i teorie formované již ve století
předchozím a značně přispěly k obrácení celé situace. Došlo k tvorbám ideologií
a autoritativních režimů, které se k politickým i občanským svobodám stavěly zcela
jinak. „Celý politický vývoj dvacetiletí mezi oběma válkami ukázal, že politické
instituce anglosaského světa nelze jednoduše transplantovat do podmínek
44

KOMÁRKOVÁ, B. Původ a význam lidských práv. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
1990, s. 189.

24

jakýchkoli a že nestačí především analogické tendence hospodářské, aby se podle
nich tvořily analogie politické.“45 Pro Komárkovou nebyly hospodářské podmínky
států dostačujícím faktorem k tomu, aby samostatně zajistily potřebné osvojení
politických svobod. Takovou funkci určila institucím, jejichž forma byla
z anglosaského prostředí aplikovatelná. Svůj postoj k jejich uspořádání založila
kontinentální společnost na kritice liberálního životního stylu a navázala na filosofii
Hegela, Comta a Marxe.
Vývoj vzpoury proti lidským právům spojila Komárková se vznikem
a rozvojem italského fašismu, německého nacismu a Stalinova policejního státu.
Totalitu považovala za ohrožení civilního státu, demokracie a lidských práv.46
V návaznosti připojuje dva možné protiklady, vystupující jako krajní tendence
ve vývoji státu. Liberalismus s krajním individualismem ve všech sférách na straně
jedné, jako opak následky liberální krize a krize duchovní. Z takových základů
vzešla totalita popírající nejen liberalismus, demokracii a lidská práva, ale zároveň
i transcendentní rovinu života.
Fašismus a nacismus ve své podstatě představovaly protiklad k celému
vývoji evropské kulturní tradice. Vyznávání kolektivní národní duše převzalo
Hitlerovo Německo ještě od Hegela, ale pro Komárkovou takový kult znamená
návrat k totemismu primitivních klanů, tedy k prehistorii.47 Mussoliniho Itálie
nabrala zdánlivě kulturnějšího vývoje s prosazováním obnovy renesance vedoucí
k neomezené moci. Ve skutečnosti takový krok představoval návrat k pradávné
tyranii. Velké zklamání z poklesu jednoty lidstva a humanistických ideálů tvořících
se v evropské civilizaci po celá tisíciletí přimělo k odporu nejen Boženu
Komárkovou.48 Rovnost lidí a jejich jednota byla degradována na úroveň
Hobbesova boje všech proti všem. Mussolini se jako první zasadil o zrušení
občanského soukromí, život občana se stává státní funkcí. Politická a sociální
rovnost byla zrušena. Německo vyznávalo nerovnost mezi svými občany a občany
neněmeckými. Zásada bratrství nemá v totalitním státě místa, stejně jako výsada
osobní bezpečnosti, a to ve smyslu ochrany jedince v poměru k jinému i proti
libovůli státu. Uniformovaná moc sama porušovala řád a právo, které měla původně
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za úkol chránit49, právo na nedotknutelnost domova, listovní tajemství, spolčovací
právo a svoboda projevu a tisku již občanům nepatřily. Ztráta soukromí oslabila
kontrolu státu ze strany občanů, zároveň vedla k posílení kontroly státu
nad občanským životem. Fakticky ztratil občan práva a dostal povinnosti, ohled
na jedince zastínil ohled na celek; podle Komárkové byl člověk zbaven všeho,
co ho činilo člověkem.
Sovětský stát nechtěl humanitní ideály zmařit, ale naplnit. Byl vystavěn
na marxismu v Leninově interpretaci a ačkoli Marx lidská práva zamítl, cílem
socialistické společnosti zůstal základní požadavek lidskosti. Sovětská ústava
vydaná roku 1936 měla být novou deklarací práv. Přestože původní osvícenská
deklarace stavěla člověka nad občana a za cíl státu určila ochranu lidských práv,
v nové ústavě došlo k obratu. Socialistický stát se stal zdrojem lidských práv,
ta nejsou přirozená, inherentní a nezcizitelná, ale darovaná státní mocí. Cíle jedince
jsou obsaženy ve společnosti a jedinec je dosahuje tím, že je její součástí. „Práva
socialistického člověka nejsou logickým atributem abstraktního člověčenství,
ale historickou realitou, materiálním bytím občana socialistického státu.“50
Materiální potřeby se stávají základem lidského života a stát je určen jako záruka
jejich uspokojení. Hmotné zajištění se projevuje zárukou práva na vzdělání, zárukou
svobody náboženských obřadů, svobody tisku, slova, shromažďování a mnohých
dalších; navíc odluka církve od státu přináší svobodu svědomí. Podle Stalina
neexistovalo právo, které by se nevázalo na materiální záruky pro jeho realizaci.
Socialistický stát je musí zajistit každému, nikoli pouze majetným občanům.
Sovětská ústava byla první deklarace, která vůbec poprvé zaručila materiální záruky
lidské existence v takovém rozsahu.
Nový přístup v sovětské ústavě značně ovlivnil i Deklaraci práv OSN z roku
1948. Nicméně její dopad na roli státu již Komárková nevyzdvihuje. Beztřídní
společnost, společné vlastnictví a především zásah do všech oblastí života se staly
základními znaky upevňování stále větší moci nad občanem. Lidská práva nebyla
upřena, musela ale sloužit nejvyššímu cíli a hlavnímu smyslu života, jímž byl
socialismus. Platnost lidských práv byla podmíněna přizpůsobením občanů
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sovětskému zřízení a jeho diktátu. Metody sovětského systému přirovnává
Komárková k německému nacismu.
Ze zkušenosti z období mezi dvěma světovými válkami vyvstala před
Boženou Komárkovou otázka, zda byla lidská práva jen dočasný fenomén liberální
epochy, nebo zůstanou trvalým statkem evropské civilizace.51 Obrat nastal roku
1948, kdy OSN formulovala Obecnou deklaraci práv člověka a občana, a roku 1966
Mezinárodní smlouvu o lidských právech. K právní kodifikaci v ČSSR došlo roku
1976. V návaznosti na linii Johna Locka a J. St. Milla se potvrdilo, že lidská práva
jsou nutnou podmínkou lidského života. Důležitým krokem ze strany Boženy
Komárkové na podporu lidských práv se stal po Vánocích roku 1976 podpis
Charty 77. Téhož roku reagovala Komárková na úvahy Jana Patočky, v nichž
přirovnává celé 20. století k válce. Oslovil ji výklad frontové zkušenosti, který není
okamžitým traumatem, ale základní změnou v lidské existenci, přemáhajícím
pocitem smysluplnosti, který je však těžko formulovatelný.52 Ze své vlastní
zkušenosti potvrdila nutnost překonání hrůzy a smrti nejen kvůli sobě,
ale především pro druhé.
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3. Křesťanství a lidská práva
Předchozí kapitola přiblížila vývoj přirozeného práva, ideologický souboj
několika století a celkovou podmíněnost situace jako hlavní příčiny realizace
Deklarace lidských práv člověka a občana. Křesťanství v reformační podobě tento
výčet završuje. Božena Komárková ho považovala za poslední z hlavních podnětů
vzniku lidských práv.
Přirozené právo stoiků se dostalo do systémů patristiky a své místo zaujalo
i ve scholastice. Všechny lidské potřeby a na nich založené instituce organizující
biologickou stránku lidského života jím došly ke svému odůvodnění. Scholastikové
definovali zákony rozumu jako zákony stvoření a jejich platnost navazovala v jejich
logice na lidi i na Boha. V takovém pojetí řádu má přirozené právo své legitimní
místo.53 Scholastický výklad přirozeného práva našel své překonání v reformaci,
konkrétně u Kalvína. Desatero se stalo vyjádřením Boží vůle a zároveň hlavním
morálním kodexem.
Původní křesťanská vize světa se inspirovala představami okolních myslitelů
a vyznačovala se odmítavým postojem k heliocentrismu. Nade vše křesťané dosadili
nebe. Křesťanství přináší do státu církev jako novou, společnosti dosud neznámou,
formu organizace. Poměr křesťana k životu se vyznačoval odmítavým vztahem
ke světu. Bůh křesťanů je nepopsatelný a podle Desatera nesmí být zobrazován.54
Dostal však mnoho přirovnání ze světa. Je spojen s obrazem krále, vojevůdce
a hospodáře. Český výraz Hospodin jej činí pánem rodiny a statku, autoritou
a strážcem řádu.55
Dnešní člověk podle Komárkové odmítání světa nevyznává. Žije z každé
slasti a askeze je mu cizí. Moderní doba prosadila svět bez hospodáře. V něm
vládnou přírodní síly, které člověk dokáže ovládat. Takový svět Boha nepotřebuje,
proto víru v něj odmítá. Skutečnost novodobé sekularizace však není znakem
zrušení veškeré křesťanské minulosti. Sekularizaci v tomto ohledu nepovažovala
za zdroj traumat a skrytých, nevyřešených nebezpečí, ochuzení o složky
náboženského života. Sekularizaci chápala jako výzvu k plnohodnotnému životu
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před Boží tváří.56 I v takové společnosti hrají motivy křesťanské víry významnou
roli.

3.1. Křesťanství a stát
Vstup křesťanské církve do historie evropské kultury znamenal převratnou
změnu státně-politických formací dosavadního předkřesťanského státu. Antický stát
byl ve své podstatě shodný se státem totálním. Člověk v něm nacházel své absolutní
určení a přímé spojení s kosmem, proto byla vlastizrada považována za nejtěžší
zločin a vypovězení z vlasti za nejvyšší trest.57 Stát si přivlastnil veškeré funkce,
a tak neumožňoval existenci jiné samostatné organizace. Církev do takového státu
vstoupila jako cizorodý element a popíráním božskosti římského státu očekáváním
nebeského království byla označena jako nepřítel.58 Konstantin přijal pokřtění státu,
církev vstoupila pod jeho ochranu, ale stát se zároveň dostal do jejího područí.
Rozpadem římského impéria přešlo lidstvo pod podvojnou organizaci sféry
duchovní a sféry světské. Sílící stát tíhnul ke snaze dostat církev pod kontrolu,
čímž počalo vznikat charakteristické napětí mezi oběma institucemi. Poměr církve
a státu nezůstává v dějinách beze změn. Přestože církev má neměnné poslání, stát
své úkoly upravuje a neustále si klade nové cíle. Konflikt nastane vždy, když chce
stát řešit poslední životní cíle, určovat pravdu, a tak se vrátit zpět
do předkonstantinovské doby. V kontrastu k vývoji na západě zůstal pravoslavný
východ přímo na úrovni předkřesťanské uchováním pravoslavného cézaropapismu.
Během reformace je církvi stále ponecháno samostatné postavení. Panovník
církev chránil, aniž by jí ubíral práva. Stát ochraňoval víru a ponechal si status
křesťanského státu. V době osvícenství se stát chtěl vrátit do předkřesťanské
podoby. Vznikl nový kult státu jako absolutní hodnoty, prosazovaly se tendence
odkřesťanštění, vlastizrada znamenala opět nejvyšší prohřešení. Liberální stát
v 19. století prosazoval minimum zásahů do života občanů, i přes jeho totalitní
kořeny. Nastal nový poměr církve a státu vyjádřený jejich odlukou. Hospodářská
a sociální anarchie 20. století nadřazovala jedinci organizovanou společnost.
Komunisticko-marxistická teorie preferuje velké výrobní společenství, blaho
jedince je na něm závislé. Fašistické a nacistické teorie navazují na darwinismus,
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stát považují za vyšší organismus a jedince pouze za jeho funkční část. Pro Boženu
Komárkovou tyto přístupy představují reakci proti liberálnímu státu s mylným
názorem, že čím dokonaleji je jedinec do státu uzavřen a čím více je omezeno jeho
soukromí, tím je stát dokonalejší. Každá lidská činnost představuje společenskou
funkci, proto i rodina v tomto případě náleží státu a děti jsou plozeny pro něj.
Ten přejímá jejich výchovu, jejímž měřítkem a cílem je ideologie. Stát dospěl
do roviny, kdy sám určuje pravdu a stal se samoúčelem.
Pozemská obec je v křesťanském pojetí obcí zaslíbenou. Jelikož podle
biblické zvěsti vznikla pod hříchem bratrovraha Kaina, všímá si Komárková vzniku
řádu a práva v takovém státě. Hřích považuje za nezpůsobilost člověka žít podle
Božího řádu, avšak zmiňuje schopnost řádu rozumět a tvořit ho. Hřích jako
břemeno ale dopadá i na tento řád a činí jej relativním. Tak se může měnit podle
sociálních

potřeb.

Zrušení

zákona

tedy

křesťan

nepovažuje

za

hřích.

Ke křesťanskému státu zaujala Božena Komárková jasně odmítavý postoj. Kristus
neuložil svým následníkům, aby zemi ovládli, ale aby se starali o její blaho.
„Potřebou není stát křesťanský, ale laický stát pluralitní, který může být vlastí
všem, kdo se v něm narodili a nemusí se s nostalgií ohlížet z domova za hranice
či naopak.“59 Vize křesťanského státu představuje iluzi. Podle Komárkové má
lidstvo od dob reformace na výběr mezi sakrálním státem se znaky totalitarismu,
nebo právě laickým státem pluralitní společnosti, jehož cílem je poklidný život
v míru.
Jaké má postavení křesťan a jeho církev v státě totalitního založení?
Křesťanství k němu stojí v plném protikladu, jelikož je transcendentní a své
konečné hodnoty neklade do tohoto světa. Křesťan vyznává pravdu o Boží lásce,
proto se nemůže ztotožnit s pravdou totálního státu a vzdát se svých konkrétních
úkolů. Nedělitelnou částí křesťanství je personální vztah jedince k Bohu, skrze něj
jsou jedinci sjednoceni ve společenství. Božena Komárková udává tyto dvě
skutečnosti jako příklad nesouměřitelnosti křesťanství s naukami 20. století.60
Taková zásadní nepřizpůsobivost křesťanství staví církev opět do pozice nepřítele
státu. Kompromis mezi církví a totálním státem není možný, proto se stát snaží
znovu církev zlikvidovat jako přežitek minulosti. V tomto případě stát nemůže
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přistoupit k odluce, jelikož sám jako vůdce nemůže ponechat církev bez kontroly.
Tak se snaží církev podrobit svým požadavkům a zahrnout ji do svého ústrojí.
Komárková toto řešení odmítá, protože taková církev by charakter církve ztratila.
Zároveň pokud stát připustí odluku, vzdá se totalitních základů.
Otázka poměru státu a církve nese značný význam. Stát má být odpovědný
nejvyšší pravdě, má být nástrojem jejího dosahování, nikoli cílem. Pravda ve státě
je nezávislá na jeho moci a rozvíjí lidskost. Nejvyšší funkcí církve je hlásat
evangelium a být protiváhou státu, který míří k totalitě. Církev takový stát musí
omezovat i v případě, kdy je stát jednoznačně proti a následně postaví církev mimo
zákon. Od Velké francouzské revoluce se do takové pozice církev několikrát
dostala, když stát aspiroval k dechristianizaci. Po neúspěchu těchto akcí se znovu
uvažovalo, jak církev zapojit do státního rámce, a tak ji zneškodnit.
Komárková poukazuje, že v dnešní době stát organizuje stále širší oblasti
lidského života, čímž se neustále zvyšuje pravděpodobnost, že se stane sám sobě
cílem. Proto zdůrazňuje, že zodpovědný stát by měl sám sobě klást meze ve sféře
hospodářské, politické, kulturní a sociální. Nezbytný prvek státního života
představuje pro Boženu Komárkovou právo vytvořené k relativně klidnému soužití
tak, že zahrnuje organizaci života ve všech oblastech a je měnitelné dle sociálních
potřeb. Ze strany státu i jeho občanů musí být právu projevován respekt. Dvacáté
století se však stalo obdobím rozkladu všech sociálních struktur i hodnot,
náboženství obecně propadlo skepsi a jeho existence se stala problémem.61 Právě
v takové situaci je úkolem křesťana nést zodpovědnost za stav ve státě a podílet
se na morální stabilitě ve společnosti. Loajalita křesťana ke státu má své hranice
tam, kde stát nepovoluje hlásat a následovat slovo Kristovo. Podle Komárkové
se křesťan může podrobit i státu, se kterým vnitřně nesouhlasí, ale nikdy ne státu,
který sám rozhoduje ve věcech pravdy. Pozemský svět z pohledu křesťanství náleží
Ježíši Kristu a křesťan se nikdy nesmí vzdát jeho odkazu. I pod hrozbou trestu
tohoto světa se musí křesťan zasadit o občanské svobody, které stát v tomto případě
upírá. „Kde se pak dokonává poslušenství Bohu, dokonává se i nejpozitivnější
služba pro ty, pro které se činí toto poslušenství.“62
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K pochopení vztahu křesťana a státu rozvíjí Komárková dále nároky
moderního státu na křesťana a všímá si i jeho odpovědí na tyto požadavky.
Srovnává tyto nároky ve státě liberálním a moderním. Oba mají na pozadí
industrializovanou a sekularizovanou společnost, ač liberální v jejím zrodu
a moderní v plném rozkvětu. Sekularizovaná společnost existuje ve formě
republiky, uznává suverenitu lidu a zaručuje rovnost před zákonem. Monarchie,
suverenita panovníka a stavovský stát jsou minulostí. Moderní stát Komárková
definuje snahou organizovat všechny oblasti lidského života ve své politickoekonomické struktuře. „Prolínání hospodářské a politické moci, existující
i v liberalismu, narostlo až do úplného spojení obou ve státech socialistických,
jež současně znamená naprostou existenční jedincovu závislost na státní moci.“63
Moderní stát chce konformitu se svými strukturami a ideologií. Reakce křesťana
v takovém případě znamená odmítnutí a vychází z faktu náležitosti Bohu.
Od lidských institucí a autorit si udržuje odstup, pokud si přivlastňují rozhodování
nad člověkem. Tak vzniká mezi křesťanem a institucemi zásadní konflikt.
Ideální politické zřízení představuje pro Boženu Komárkovou demokracie.
Respekt k lidské hodnotě každého občana a zodpovědnost všech občanů za tvorbu
zákonů jsou hlavními pilíři spokojené společnosti. Politická moc má oprávnění
pokud chrání právo. Roskovec upomíná, že podle Komárkové jsou bojovníci
za pravou svobodu pouze lidé respektující velikou boží svobodu.64 Křesťan má být
ochranitelem demokracie a zároveň musí čelit anarchii a totalitním tendencím státu.

3.2. Tolerance
Ze svých vlastních zkušeností z totality, stejně jako události po Bílé hoře,
popisuje Komárková pochody v nitru člověka, je-li potlačována jeho přirozenost.
„Kdykoli má někdo v úmyslu zlikvidovat národ, může počítat s osvědčeným
pravidlem, že je nutno zbavit jej jeho kultury. Kulturní genocida vždycky v dějinách
předchází genocidu fyzickou.“65 A tu právě poukazuje Komárková na tragické rysy
českých dějin. Vyvolané duchovní násilí v době pobělohorské nejprve vzbuzuje
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obavy a odpor. Následuje pomalé přivykání a život dvojí tváře. Tento pochod končí
cynismem a rezignací. Člověk do své povahy začleňuje pasivní konformitu.
Završení 160 let protireformace vedené církví a státní mocí předznamenaly
zlomové události roku 1781. Toleranční patent Josefa II. byl významným krokem
ve vývoji lidských práv. Počátkem protireformace bylo zrušení Rudolfova
Majestátu z roku 1609, který přiznal právo na svobodu vyznání vlastního
náboženství formovaného Českou konfesí. Vydání patentu ještě neznamenalo
pro národ tolik, jelikož nepovolil odkazy na domácí reformaci. Fakt Komárkovou
vyzdvihovaný je spíše vyhlášení svobody lidského svědomí, kterému nemůže být
bráněno ze strany žádné světské autority. Návrat reformace přišel spolu s národním
obrozením.
V Evropě zavládl nový duch, prosazující člověka jako svobodnou bytost
vybavenou nezcizitelnými právy. Katolicismus se mu uzavřel, jelikož v něm
rozpoznával ducha protestantismu. „Teprve ztráta mocenských pozic a v poslední
řadě perzekuce mu otevřela cestu k pochopení hodnot demokracie i práv člověka,
ačkoli pro ně mohl najít platné důvody už ve středověké teologii.“66 V habsburském
prostředí trvaly snahy zachovat katolicismus nejdéle, reformní tendence byly vždy
umlčeny. Ztráta mocenské pozice po rozpadu monarchie vedla katolicismus
k zamyšlení. Díky svému postoji ke katolicismu, obzvláště vzhledem k soudům
nad barokem, byla Komárková dokonce obviněna z protikatolictví, ač podle jejích
zastánců neprávem.67
Nová absolutní moc přišla po druhé světové válce, aby se vypořádala
s katolickou existencí, zrušila jeho oporu v instituci a učinila z ní na našem území
poprvé předmět pronásledování. A tak se Charta 77 stala základnou také
pro katolíky. Tolerance nachází uplatnění nejen v naší zemi, ale i ve sféře evropské.
Náš kontinent stále trápí staré a trvající konflikty. „Střízlivá tolerance respektující
druhé je jedinou formou spolužití. Je to těžká cesta, ale cesta jediná.“68 Evropská
tolerance představuje drahocennou zásadu společenského života historicky
poznamenaného boji mocenských nároků zajištěné pravdy a vnitřního závazku
osobního svědomí. Pro Komárkovou tento konflikt začal už Jan Hus odmítnutím
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pravdy instituce. Pravda je duchovní mocí nad námi, proto nesplývá s žádnou,
ani církevní autoritou, pravda nad námi vládne. Je to svobodná výzva a lze ji hledat
jen ve svobodě. Právě duch tolerance jde ruku v ruce s věrností pravdě.69 Genocidu
po Bílé hoře dělí Komárková na fyzickou, realizováním odstranění češství,
a genocidu morální. Tu se českému národu ještě dodnes nepodařilo překonat. Brání
nám v tom život dvojí tváře, povrchová existence a životní cynismus.

3.3. Desatero
Problém, který desatero pronásledoval už od počátku, byly jeho interpretace
různých dob podle toho, co bylo právě považováno za důležité, obvykle
v protikladu k vyznání doby minulé. Obecně však Desatero vždy přinášelo znění
lidských práv. Myslitelé 19. století ocenili jeho překonání podoby primitivního
zákoníku a vyzdvihli ho jako nadčasový mravní kodex. Dvacáté století odhodilo
veškeré spirituální hodnoty Desatera a uvedlo ho do sociálních a ekonomických
souvislostí.70 Již novodobé ústavy od 18. století odmítly přiznat suverénní vůli
nad státem Bohu, přiznaly ji sociálnímu celku s autonomní vůlí. Na postu dárce
zákona tak nahradil Boha člověk. Původně však podle prvního verše Desatera:
Já jsem Hospodin!71, byl zákon aktem suverénního Boha, ten představoval krále
jako zakladatele a rozmnožitele života. Tato představa přetrvala i do dneška
v duchu zákona, ten vždy představuje základní podmínku života a milost.
Podle Komárkové je dnes Desatero po stránce své vnitřní struktury
překonáno a náleží archeologii.72 Přesto nese podobu tradičního morálního kodexu.
Z pohledu sociologie znamená Desatero normu národního života zakořeněnou
v náboženství. Jak ale Komárková dokládá, představuje Desatero především zdroj
pravdy a také naděje. Jeho konec je v Kristu, skrze něho je naplněn. Bůh je tedy ten,
komu přísluší trestat. Tak se z Desatera stává absolutní zákon. Lidské zákony
vydané autoritou sociálního celku jsou podmíněny potřebami své doby a nesou tak
lidské slabosti v podobě hříchu.
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Božena Komárková připomíná, že Kristus svou obětí na kříži, při níž sám
byl souzen lidským zákonem, zachovává svět, aniž by si toho lidstvo bylo vědomo.
Všechny ústavy proto vychází z Krista, protože on je nejvyšším zákonem světa.
Existence lidských zákonů je tedy Boží milost.
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Závěr
Veškeré soustředění Boženy Komárkové na lidská práva ve spojitosti
s osudem svých bližních a celého lidstva vyplýval z přesvědčení o důstojnosti
člověka zakotveném především v hluboké křesťanské víře. Idea lidských práv
autorce souznívala se základním požadavkem milovat Boha a svého bližního.
V křesťanství spatřovala nejvyšší formu lidskosti. Bůh pro Komárkovou
představoval ručitele práva na život a samotný akt zbožnosti považovala
za prostředek k porozumění podstaty lidských práv. Zřetelné prvky nacházela
v Desateru, které člověka nespravuje o jeho právech, ale o právech druhých.
Smyslem přikázání je podle Komárkové přivést člověka zejména k úctě k bližnímu.
Koncept lidských práv se tak stává cennou výbavou člověka pro život
v nedokonalém světě a také nástrojem k odpovědnému životu.
Fenomén lidských práv nemohl vzniknout náhodou, nebo nedopatřením,
nýbrž uvnitř společnosti, která byla odchována určitým pojetím práva i evangelia.
Vznikla díky zcela určité právní, teologické i filosofické tradici.73 Komárkovou
hledání geneze ideje lidských práv dovedlo k závěru, že lidská práva mohou být
garantována pouze demokracií prosazovanou J. St. Millem a T. G. Masarykem jako
systém obecné odpovědnosti, nikoli osobního zájmu. Lidská práva tvoří základní
podmínku moderní společnosti, v níž je jedinci skrze odpovědnost zajišťována
svoboda. Komárková vidí ve svobodě podmínku pravého člověčenství, ale zároveň
i jeho radikální ohrožení. „Svoboda je obtížným darem.“74 Augustin se tázal Boha,
proč učinil člověka svobodným, ačkoli věděl, že propadne hříchu. Komárková
zdůrazňuje, že význam lidských práv vždy tkví právě v obhajobě svobody a v jejím
zaručování.
„Výsledek mé práce mám dodnes za platný. Nejhlubší důvod pro lidská
práva je dán v dějinách úsilím po svobodě svědomí, která nesmí být popírána
žádnou institucí.“75 Komárková nikdy nehodnotila lidská práva jako ateistický boj
proti církvi. Novověkou sekularizaci neodsuzovala, naopak vynášela její přínos
z hlediska poskytnutí vhodných podmínek pro vytvoření demokratické společnosti.
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Komárková se rovněž v polemikách o křesťanství neostýchala otevřeně mluvit
i o kontroverzních tématech, jako je sexualita. „V církvi musíme opustit dosavadní
mlčení o pohlavním životě jako o věci neslušné, i od zastrašování, které činí situaci
ještě horší. Pohlavní život je důležitou složkou života.“76 Komárková stojí za tím,
že mladý člověk musí být odpovědně poučen, aby mohl nést zodpovědnost i v této
sféře.
Celkový přínos Boženy Komárkové tkví v celistvosti a významu její práce,
v níž položila základy pro studium lidských práv a pro jejich obhajobu. Vysloužila
si tak přezdívku „česká Hannah Arendtová“. Práce Boženy Komárkové nemá
prozatím v české produkci obdoby a nese trvalou hodnotu. Když v roce 1982
obdržela čestný doktorát z teologie ve švýcarské Basileji, téměř nikdo její jméno
neznal. U nás byla známá pouze v úzkém kruhu svých kolegů a studentů,
do zahraničí proniklo jen několik jejích statí. Přesto dnes Božena Komárková patří
mezi myslitele, kteří bojovali za naši svobodnou budoucnost a i dnes mají čím
oslovit.
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Anotace
Tato práce pojednává o díle české filosofky 20. století Boženy Komárkové.
Podrobně se zaměřuje především na tematiku lidských práv tak, jak ji během svého
života autorka studovala a zpracovala. Práce je studií jejího přístupu k lidským
právům v dějinném kontextu v rámci dialogu mezi filosofií a teologií. Zkoumá
vztah lidských práv a křesťanství. Zároveň rozebírá některé sporné otázky v této
oblasti. Kořeny lidských práv jsou podrobně zpracovány v jednotlivých kapitolách.
První kapitola se zaměřuje na charakteristické prvky tvorby Boženy Komárkové
a na základní faktory, které ji znatelně ovlivnily. Vývoj pojmu přirozeného práva
od stoiků po osvícenské myslitele, duchovní boj a role lidských práv v 19. a 20.
století jsou předmětem druhé kapitoly. Ve třetí kapitole je věnována pozornost
přímo křesťanství, jelikož ho autorka označila za významný podnět Deklarace
lidských práv člověka a občana.
KLÍČOVÁ SLOVA:
lidská práva – přirozené právo – křesťanství – svoboda svědomí – tolerance

Abstract
This thesis deals with the work of the Czech philosopher Božena
Komárková who lived in the 20th century. Mainly, it concentrates on the problems
of human rights from the perspective of the authoress’ study and subsequent work
compilation. The thesis examines her approach to human rights in historical
context, occuring in the theological and philosophical dialogue. It focuses on the
relation between human rights and christianity, and remarks on the controversial
issues. The roots of human rights are the matter of individual chapters. The first
chapter deals with characteristic features of Božena Komárková’s work and also
on the facts that made a significant impact on it. The concept development
of natural law from stoics to enlighteners, the religious fight and the position
of human rights in the 19th and 20th century are supposed to be the subject
of the second chapter. The third chapter concerns christianity, in the authoress’
opinion, the very substantial root of the Declaration of human rights.
KEY WORDS:
human rights – natural law – christianity – liberty of conscience – toleration
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