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Úvod 

 

Ve své práci se pokouším odpovědět na aktuální otázku, zda potřebujeme – jako 

občané, jako Evropané, či prostě jako lidé – nějakou dlouhodobou vizi.  

 Čas od času je taková potřeba zmíněna, ba dokonce deklarována, a to na 

základě zkušeností se správou veřejných záležitostí, v níž panuje krátkodechá 

improvizace a neschopnost dohlédnout dále než k nejbližším volbám. Příčina 

těchto nešvarů je shledávána právě v nedostatku „vize“: společnosti schází vize, 

potažmo někdo, kdo by dovedl nějakou přesvědčivou vizi nabídnout.  

V demokraticky uspořádané společnosti chybí právě tak nějaká obecně 

uznávaná autorita, a stížnost na nedostatek vize je nejspíš i výrazem touhy po 

jejím návratu. Navzdory zkušenostem s oběma totalitami 20. století mnozí 

postrádají někoho, na koho by se mohli zcela spolehnout, koho by mohli 

poslouchat a kdo by jim představil dostatečně ušlechtilý cíl.  

 Krátce po Velké válce, když zábavní průmysl teprve začínal svou kariéru, 

prorokoval Ortega y Gasset brzké znechucení neurozených mas nezávazností 

své existence a jejich úpěnlivou prosbu o zadání nějakého velkolepého úkolu.1 

Snadno zneužitelná2 touha po nějakém úchvatném projektu či velkém 

úkolu je na první pohled příznačná pro moderní či modernizující se společnost. 

Ve společnostech archaických či tradičních nemůže nastat poptávka po nových, 

nevyzkoušených, nejistých činech, u nichž hrozí nebezpečí nepředvídaného a 

navíc nezvratného výsledku. Zvláště archaické, předdějinné společnosti, třebaže 

již určitou formu „dějin“ znají, se podle Eliadeho snaží tyto dějiny „nebrat na 

vědomí“3, a to právě v důsledku odporu k jejich nezvratnosti. Prostředkem 

                                                 
1 „Už brzy uslyšíme po celé planetě úžasný křik, který se jako zavytí nesčetných 
psů zvedne až ke hvězdám a bude volat po něčem a po někom, kdo by poroučel 
a dal nějaký úkol nebo povinnost.“ (Ortega y Gasset, 1993, s. 104) 
2 Stačí připomenout záměr vytvořit „rasově čistou“ nebo „beztřídní“ společnost. 
3 Eliade, 1993, s. 7. 
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takovéhoto vytěsňování dějin bylo u archaického člověka opakování posvátných 

úkonů, více či méně pravidelné zpřítomňování mytických archetypů. Před 

nezvratností jednotlivých událostí chránila archaického člověka představa 

„cyklického návratu toho, co bylo dříve, jedním slovem ,věčného návratu’“.4  

Potřeba vize, o níž slýcháme natolik často, že ji vnímáme jako zcela 

samozřejmou, je tedy pro tradiční společnost něčím těžko myslitelným. Je-li 

hlavním zájmem společnosti, aby vše zůstalo při starém, těžko může podpořit 

nějaký nový projekt. Pokouší-li se taková společnost ignorovat dějiny neustálým 

opakováním minulosti, v níž vidí zásobárnu posvátných úkonů, sotva může 

pociťovat potřebu nějaké nové vize. Jsou-li i zjevné změny – třeba stavba 

nových chrámů či měst – vnímány jako obměny kosmologických praobrazů, pak 

se o skutečné změny vlastně nejedná, a kde nenastávají změny, tam nemůže být 

ani žádná budoucnost; vše se jen opakuje v kratších nebo delších cyklech. 

Jako pozitivní událost dokázali změnu vnímat teprve Izraelité. V důsledku 

Hospodinova příslibu vysvobození a slávy Izraele viděli v budoucnosti – a tím i 

v dějinách – nikoli zdroj obav, nýbrž nadějí. Židovští proroci jako první 

vyslovují vize, v nichž dějiny získávají hodnotu samy o sobě.5 V jejich pojetí 

není bůh tvůrcem archetypálních gest, ale osobností, která „zasahuje do dějin a 

vyjevuje svou vůli skrze události“.6 Eliade hovoří o „vykoupení“ nezvratného 

historického dění a o náročnosti takového přístupu: kterýkoli okamžik musel být 

pokládán za rozhodný.  

Jedná se o jeden z největších převratů v dějinách: nikoli opakování, ale 

očekávání, nikoli rituál, ale jednání. Zdálo by se tedy, že je to biblické zjevení, 

které nahrazuje archetyp vizí. Hospodinova zjevení jsou však málo konkrétní na 

                                                 
4 Tamtéž, s. 61. 
5 Tato skutečnost vynikne nejlépe ve srovnání s vizí Platonovy ideální obce; 
jeho Ústava je svědectvím skeptického vnímání každé změny a „zoufalé snahy 
úpadek aspoň zastavit“ (Sokol, 2004b, s. 226).  
6 Eliade, 1993, s. 70. 
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to, aby bylo možné hovořit přímo o nějaké vizi.7 Bible nabízí spíše příběh 

s otevřeným koncem namísto opakování posvátných archetypů.  

Je-li však budoucnost zdrojem naděje, je i zdrojem nejistoty, a tato 

nejistota probouzí nakonec potřebu dát budoucnosti konkrétnější podobu. 

V židovské kultuře získává na přelomu letopočtu oblibu žánr apokalypsy 

(zjevení), vyjevující budoucnost v podrobně vykreslených obrazech; 

v křesťanské verzi je budoucnost naplněna vizí posmrtného života a posledního 

soudu; po novověké ztrátě důvěry v posmrtný život se setkáváme s pokusy 

vytvořit přesnější podobu budoucnosti odhalením zákonitostí „historického 

procesu“.8 Z hlediska svobodného jednání však neexistuje významný rozdíl 

mezi naplňováním předem známé budoucnosti a opakováním dávno známé 

minulosti. V obou případech je možné vyhnout se rozhodování „v každém 

okamžiku“ a podřídit se zasvěcenější autoritě. Novověcí tvůrci a vykladači 

vědecké vize budoucnosti měli ostatně ve společnosti stejnou autoritu jako 

dřívější ochránci tradic a vykonavatelé posvátných rituálů, alespoň do doby, než 

se tato budoucnost stala minulostí a bylo ji pak možné s dotyčnou vizí porovnat. 

 V demokratické společnosti scházejí dlouhodobé vize, a jak už bylo 

řečeno, chybí v nich i obecně uznávané autority. Je ovšem třeba připomenout, že 

autorita se neztrácí teprve s příchodem demokracie, ale při každém vyčerpání 

dosavadních elit; za příklad může sloužit úpadek církevní autority v pozdním 

středověku a raném novověku, nebo pokles významu vojenské aristokracie 

v období absolutismu. Je pravda, že v rodově a stavovsky uspořádané před-

demokratické Evropě nebyla nepřítomnost autority tak naprostá. I když 

„absolutistický“ stát vykazoval tyranské rysy, které vedly k ztrátě jeho autority a 

                                                 
7 „Bible ovšem stále připomíná, že to není lidský projekt, který bychom mohli 
vzít do svých rukou. Proto se brání příliš konkrétním představám „konečného 
cíle“ a mluví o něm vždy jen velmi neurčitě.“ (Sokol, 2004a, s. 103) 
8 Známý Komunistický manifest zůstává zjevením (z lat. manifestare, zjevným 
učiniti, zjeviti), již ale neodhaluje budoucnost prostřednictvím snových vidění, 
ale přísně vědeckého poznání dějin. 
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nakonec proti němu podnítily vzpouru, společnost byla dosud vcelku přehledná 

a stále zde hrála důležitou roli minimálně autorita rodičovská. Absence autority 

v dnešní Evropě je mnohem zjevnější a projevuje se všudypřítomnou nevážností 

a bezcílným těkáním. Je to možná právě tato podoba „západní civilizace“, která 

evropské muslimy přivádí do rozpaků, ba probouzí v nich dokonce odpor a 

neskrývané pohrdání. I samotní Evropané pohlížejí často na svůj svět se značnou 

skepsí. Tím spíše je třeba se ptát, zda nepotřebujeme nějakou dlouhodobou vizi. 

 Možná ale nemá smysl na tuto otázku odpovídat, pokud nevíme, čím 

taková vize vlastně je. Je pravým opakem posvátných archetypů? Umožňuje 

nám odpoutat se od tradice, a tedy i od autority? Anebo je projevem touhy po 

zmizelém posvátnu? Výrazem potřeby podřídit se autoritám, které ji nabídnou? 

Je potřeba vize specifická pro evropskou kulturu? Anebo je něčím, co může 

výjimečnost Evropy ohrozit? 

 Při hledání odpovědi porovnávám tři různé přístupy k římské zkušenosti, 

jejíž je Evropa dědičkou. První zdůrazňuje římský koncept autority, který 

umožnil rozlišení autority a moci. Druhý zdůrazňuje římský charakter 

křesťanské církve, v jehož důsledku nemůže být žádná moc vnímána jako 

posvátná. Třetí spatřuje v římském dědictví jedno z největších nebezpečí pro mír 

a bezpečnost v obci. 

Pokusím se vyložit, proč v Evropě už po několik staletí nemůže působit 

náboženská či tradiční autorita, a zároveň ukázat, jak obtížné je nahradit ji 

autoritou, která se neopírá ani o náboženství, ani o tradici, zkrátka o nic 

posvátného. Při svém výkladu budu postupovat pokud možno chronologicky a 

zaměřím se pouze na několik mezníků, které pokládám pro toto téma za 

nejvýznamnější. Jsou jimi: vznik křesťanské Evropy, zánik církevní autority, 

vznik absolutistického státu a konečně nahrazení panovnické suverenity 

suverenitou lidu v důsledku novověkých revolucí. 
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Moc a autorita 

 

Anglický myslitel Thomas Hobbes, který se po zhroucení církevní autority 

patrně nejdůslednější zasazoval za neomezenou moc státu, nijak nezastíral 

tyranskou povahu takové moci, ba dokonce považoval tyranii za synonymum 

pro efektivní vládní moc: „…myslím, že tolerování otevřené nenávisti k tyranii 

je tolerování nenávisti ke společenství vůbec.“9 Tyranie je však neslučitelná 

s autoritou; probouzí vůči sobě odpor a vede nakonec k zániku absolutistických 

států, jejichž moc jim měla zaručit stálost a trvalost. Aby bylo zřejmé, proč nelze 

chybějící autoritu obnovit vytvořením neomezené moci, je ale nejprve potřebné 

odpovědět na otázku, co je to autorita. 

Odpověď na tuto otázku však není snadná. Podle Hannah Arendtové je 

autorita jedním z nejhůře postižitelných společenských jevů, a jako pojem je 

proto také nejčastěji zneužívána.10 Možná by o ní šlo říci totéž, co říká Augustin 

ve svém slavném výroku o čase: i v případě autority člověk velmi dobře ví „co 

to je“, dokud se ho na to nikdo nezeptá.  

Autorita zajisté souvisí s poslušností, a je proto třeba obzvláštní 

obezřetnosti, abychom ji odlišili od moci. Oba pojmy je ostatně nejvýhodnější 

vyložit skrze vzájemné srovnání. Řekněme tedy co nejjednodušeji, že moc má 

ten, kdo může druhé donutit k poslušnosti, zatímco autoritu má ten, koho jsou 

ostatní ochotni poslouchat. I z takto jednoduchého určení je však hned zjevné, že 

mezi obojím nelze vést ostrý předěl: autorita se může obejít bez moci, bylo by 

však velmi riskantní svěřit moc někomu, kdo vzhledem ke svým osobnostním 

kvalitám nemá žádnou autoritu. 

Autorita tak plní v lidském společenství podobnou roli jako tradice, neboť 

usnadňuje rozhodování, ba mnohdy od nutnosti rozhodovat zcela osvobozuje. 

                                                 
9 Citováno podle Arendtová, 1996, s. 228. 
10 Arendtová, 2004, s. 34. 
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Tradice i autorita slouží člověku jako jakási kompenzace jeho „nedostatečné“ 

vrozené výbavy: člověk není geneticky vybaven pro žádnou konkrétní „strategii 

přežití“, je však fyzicky i mentálně disponován k tomu, aby mohl vyzkoušet více 

možností a osvojil si strategii vhodnou pro to či ono prostředí. Bylo by ale 

zbytečně pracné, kdyby ji měl nově narozený člověk nacházet pokaždé z ničeho. 

Mnohé proto přebírá od těch, kdo tu byli dříve než on (tradice), a ochotně 

poslouchá rady někoho, kdo působí zkušeněji (autorita). S autoritou se proto 

setkáme už v nejstarších lidských pospolitostech. 

 V malých komunitách mají přirozenou autoritu starší, léčitelé (šamani), 

nejzdatnější lovci; spíše formální autoritou pak disponují obětníci (kněží) nebo 

smiřovatelé (předchůdci soudců). Ochota poslouchat autoritu přispívá 

k vzájemné spolupráci, která je pro přežití menších komunit zcela nezbytná.  

 Moc označuje naproti tomu schopnost prosadit vlastní vůli i přes odpor 

druhých. Jedinci s touto schopností se rovněž vyskytují v každé společnosti, 

ovšem v malé a nemajetné komunitě nemůže být takováto dovednost příliš často 

využita v zájmu celku. Docela jinou roli ale začíná hrát moc v lidnatějších a 

bohatších společnostech, pasteveckých, zemědělských a později dokonce 

městských.  

Tyto společnosti disponují majetkem, potažmo přebytky, a musejí jej 

proto bránit před útoky sousedů, případně proti nim podnikat preventivní 

výpady. Dochází tak k vypjatým situacím, které není možné řešit rozvážnou 

poradou hlav jednotlivých rodů, jakkoli všichni ostatní uznávají jejich autoritu a 

jsou ochotni je poslechnout. Kdo má schopnost a odhodlání rychle jednat a 

vnutit svou vlastní vůli druhým, může být pro celou komunitu záchranou. 

V těchto společnostech se tedy objevuje náčelník nebo král jakožto držitel trvalé 

moci: uprostřed boje by na jeho výběr nebyl čas. Veřejné mínění přijímá jako 

nezbytné, aby se král obklopil ozbrojenou družinou, která poslouchá jeho 

příkazy, třebaže s pomocí těchto ozbrojenců pak dokáže prosadit svou vůli i 

v době míru. Jeho moc však není vnímána jako násilí, neboť je legitimována 
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zájmem celku.11 Každá legitimní moc vystupuje v podobě formální autority, 

naproti tomu nikoli každá formální autorita disponuje dostatečnou mocí.12  

Král je zároveň knězem i soudcem13, někdy i léčitelem, a v rozlehlých 

říších, v nichž je zapotřebí působivého sjednocujícího symbolu, se dokonce 

stává bohem. Posvátný charakter jeho úřadu mu zajišťuje potřebnou autoritu, 

jeho moc mu však zároveň v případě potřeby umožňuje si něčí poslušnost i 

vynutit. Vliv rodových stařešinů ve stínu královy moci pochopitelně poklesl, což 

je jistě nemohlo těšit, nicméně k svržení krále a nahrazení jeho vlády 

aristokratickou republikou došlo pouze v ojedinělých případech, a i tyto pokusy 

byly většinou jen dočasné. 

S pomocí rozlišení autority a moci lze lépe porozumět výjimečnosti 

evropských dějin, a zejména důvodům, proč zde po občanských válkách raného 

novověku nebylo možné obnovit náboženskou autoritu.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Takovouto veřejnou moc označuje Max Weber jako „panství“; Arendtová 
považovala za potřebné velmi důkladně vysvětlit, že veřejná moc je vždy 
výsledkem zmocnění, a nemusí se proto opírat o násilí, kdežto k násilí se musí 
naopak uchylovat ten, kdo skutečnou moc nemá. 
12 V eseji O násilí uvádí Arendtová příklad ochromení, jaké může nastat, když 
formální autorita není schopna vynutit uposlechnutí svého příkazu: „Malá 
nehoda v [newyorském] metru, kde dveře vlaku přestaly fungovat, se změnila ve 
vážné přerušení provozu na trati, které trvalo čtyři hodiny a postihlo více než 
padesát tisíc cestujících. Příčinou jednoduše bylo, že cestující odmítli 
uposlechnout výzvu vedoucích pracovníků metra k opuštění poškozeného 
vlaku.“  (Arendtová, 2004, s. 36) 
13 Podle Fustela i Vernanta byla kněžská funkce v řeckých obcích právě tou, 
která králi zůstávala i po té, co byla monarchie nahrazena oligarchií. 
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Dědictví římské zkušenosti 

 

Raný středověk, během něhož dochází k „zrození Evropy“, je obdobím dvojího 

pronikání: barbarské kmeny pronikají do Středomoří, na území bývalé římské 

říše a seznamují se s římskou civilizací, a tato civilizace proniká v opačném 

směru, na sever, a šíří se v doposavad barbarském světě. Kontinuitu římské 

vzdělanosti zajišťuje církev, a jedinými jazyky, v nichž je možné číst a psát, jsou 

nadlouho latina, řečtina a hebrejština. Výjimečné postavení latiny na evropském 

západě spočívalo v tom, že byla jediným společným jazykem bohoslužby, a 

právě tak i vzdělanosti. Tato okolnost má pro celé další dějiny Evropy klíčový 

význam, neboť právě latina umožňovala kromě jiného zřetelné pojmové 

rozlišení moci a autority, a římská zkušenost, uchovaná díky církvi, umožňovala 

i jejich institucionální oddělení. 

 Samotné slovo autorita je latinského původu. Latinské auctoritas 

(stvrzení, schválení, rada, přímluva, vážnost) je odvozeno od slovesa augere 

(posilovat, podporovat, rozmnožovat, zvětšovat14), a uchovává zkušenost 

s kompetencemi římského senátu, který nemohl přikazovat, nařizovat ani 

donucovat, mohl však radit, schvalovat a dodávat rozhodnutím náležitou váhu. 

Řím sice nebyl jedinou starověkou obcí, v níž došlo k odstranění krále a 

následné snaze o nové mocenské uspořádání, jedinečnost jeho pokusu spočívá 

však právě v tom, že vedl k artikulaci zkušenosti s oddělením autority a moci, 

kterou římská církev zprostředkovala novým národům vznikající Evropy. 

Středomoří, kde k těmto pokusům docházelo, nebylo jen oblastí členitých 

poloostrovů, na nichž se po nějaký čas mohlo dařit malým republikám; bylo též 

ideálním prostorem pro dálkový obchod, a tedy i migraci a přistěhovalectví, 

v jejichž důsledku se stále více lidí uvolňovalo z tradičních příbuzenských 

                                                 
14  Panovník středověké Římské říše neměl pouze titul Romanorum imperator, 
ale též semper augustus, který čeština překládá jako „vždy rozmnožitel říše“. 
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vazeb. Bylo v něm proto i čím dál obtížnější zachovat organizaci obce v podobě 

jakési konfederace rodů a kmenů. V Athénách, nejlidnatějším řeckém městě, 

v němž byl král rovněž vystřídán aristokratickou radou, podlomilo rostoucí 

bohatství obchodníků vliv pozemkové šlechty, a moc přešla nakonec do rukou 

lidového shromáždění, takže obec přišla o všechny stabilizující instituce. Platon, 

který neměl k dispozici koncept ani pojem autority, se pak snažil zabránit 

dalšímu rozkladu projektem vlastní utopie. 

 Římské republice se naproti tomu podařilo uchovat patriarchální ráz svých 

institucí. Arendtová zdůrazňuje především význam samotného založení města, 

které Římané vnímali jako jedinečnou a neopakovatelnou událost, na rozdíl od 

„modernějších“ Řeků, kteří mohli založení města kdykoli zopakovat.15 Římský 

senát zůstával dědičnou institucí; senátoři byli potomky někdejších zakladatelů 

města, a odtud čerpali svou autoritu. Senát neztratil svou váhu ani za časů 

principátu a jeho usnesení měla nadále platnost zákona.  

Tvůrce principátu, Augustus, si nicméně uvědomoval klesající vliv 

republikánských institucí v stále rozlehlejší říši, a snažil se proto obnovit 

stabilitu posílením vlastní pozice: stal se dokonce nejvyšším veleknězem a 

inicioval návrat k tradičnímu římskému náboženství.  

Právě touto cestou, tedy cestou propojení moci a autority, se však 

vznikající Evropa nevydala; ostatně v přelidněném Středomoří, plném 

přistěhovalců bez jakýchkoli společenských vazeb, byla tradice lokálních 

náboženských kultů trvale neudržitelná, a v římské říši se nakonec prosadil 

(křesťanský) monoteismus jako oficiální náboženství.  

 

* 

V souvislosti s uspořádáním římské republiky uvádí Arendtová slavný 

Ciceronův výměr „zatímco moc spočívá v lidu, autorita patří senátu“, z něhož 

vyvozuje, že je „nejnápadnějším rysem těch, kdo mají autoritu, že nemají 
                                                 
15 Arendtová, 2002, s. 111-112. 
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moc“.16 Tato její slova je po mém soudu potřebné opravit, nebo alespoň uvést na 

pravou míru.  

Nelze jednoznačně tvrdit, že autoritou a mocí nemůže nikdy disponovat 

jedna a táž osoba; pak by totiž musel platit i výrok obrácený, totiž že ti, kdo mají 

moc, nemají autoritu, což jistě není pravda. V Ciceronově výroku ovšem latina 

pomohla uchovat zkušenost římské republiky, a jeho poselství je zhruba takové: 

autoritu může mít i někdo, kdo nemá moc. A pro stabilitu poměrů je dokonce 

žádoucí, aby byl v obci někdo, kdo má autoritu, ačkoli mocí nedisponuje; kdo 

nemůže rozhodovat, ale potvrzuje či „posvěcuje“ mocenské rozhodnutí svým 

schválením.17 Slovo posvěcuje dávám raději do uvozovek; autorita – jak o tom 

ještě bude řeč – nemusí mít nutně posvátnou povahu. 

 Je zajímavé, že křesťanská církev, stojící zpočátku v nekompromisní 

opozici proti jakékoli politice, přejala nakonec organizační strukturu impéria 

(imitatio imperii) a po jeho zániku ji mohla spolu s propracovaným římským 

právem zachovat pro potřeby kmenů, které si přály sdílet výhody vyspělejší a 

bohatší civilizace. Mimo jiné uchovala i zkušenost rozdílu mezi mocí a 

autoritou. 

Křesťanství bylo sice prohlášeno oficiálním náboženstvím teprve 

necelých sto let před pádem říše, církev se však přesto stala nositelkou římské 

tradice a římského pojetí autority, a díky obojímu dokázala dát stabilitu světu, 

jemuž hrozil pád do naprostého chaosu. 

Tento „zázrak stálosti“ byl podle Arendtové umožněn tím, že církev 

pochopila mimořádnou spolehlivost zakládajícího principu, stala se dokonale 

„ římskou“, a v „politických záležitostech se natolik přizpůsobila římskému 

myšlení, že smrt a vzkříšení Krista učinila úhelným kamenem nového založení, 

                                                 
16 Arendtová, 2002, s. 113. 
17 O nebezpečí, jaké představuje ztotožnění autority s mocí, mluví v souvislosti s 
„tyranií většiny“ Tocqueville: „Neexistuje tedy na zemi autorita sama o sobě tak 
úctyhodná nebo nadaná tak svatým právem, kterou bych chtěl nechat působit 
bez kontroly a vládnout bez překážek.“ (Tocqueville, 2000, s. 191) 
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a na tomto základě zbudovala novou lidskou instituci nesmírné trvalosti. (…) 

Apoštolové se jako svědkové této události mohli stát ,otci-zakladateli’ církve, 

která pak z nich odvozovala vlastní autoritu tradicí, tím, že předávala jejich 

svědectví z generace na generaci.“18 Vzhledem k římskému charakteru církve 

byl tedy přechod mezi zanikající římskou civilizací a rodící se Evropou 

plynulejší, než naznačují ustálené obraty typu „pád Říma“ nebo „barbarská 

království“.  

Díky církvi se i po rozpadu říše zachovaly menší správní celky, provincie, 

diecéze a města. Svou stabilizující funkci naposled osvědčil senát: senátorská 

aristokracie zajišťovala teď ve městech vybírání poplatků a daní. Církev 

vystupovala jako ztělesnění autority, kterou odvozovala z minulosti coby 

dědička apoštolů (stejně jako byl senát dědicem zakladatelů Říma), a vlastní 

moc ponechala panovníkům nově vznikajících politických útvarů.  

Velmi krátce po zániku Západořímské říše vyhlásil papež Gelasius I. 

(492-496) auctoritas sacrata pontificum (posvátnou autoritu biskupů) a regalis 

potestas (královskou moc)19, tedy jakýsi základ „učení o dvojí moci“; užitou 

terminologií ovšem Gelasius zjevně navázal na římskou zkušenost s dělbou 

kompetencí mezi „senát a lid římský“ (SPQR), jak ji vyjádřil Cicero stručným 

cum potestas in populo auctoritas in senatu sit.  Církev navíc nezdědila po 

senátu pouze jeho roli, ale do jisté míry i „personální obsazení“, neboť 

biskupové často pocházeli právě ze senátorských rodin.20 

 Pro celé následující dějiny Evropy má toto římské dědictví zcela zásadní 

význam. 

 

 

 

                                                 
18 Arendtová, 2002, s. 115. 
19 Le Goff , Schmidtt, 2002, s. 65. 
20 Tamtéž, s. 711. 
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Despocie a tyranie 

 

Učení o „dvojí moci“ zabránilo v Evropě vzniku říše s veškerou mocí v jedněch 

rukou. Čteme-li však slova o „moci lidu“ a „autoritě senátu“, musíme se ptát, 

zda opravdu vystihují uspořádání římské republiky v Ciceronově době. Při jejich 

konfrontaci s římskými dějinami prvního století př. n. l. působí už spíše jako 

vzpomínka na slavné časy svornější republiky, nežli jako střízlivý popis aktuální 

situace.21 Římské občanské války svědčí minimálně o nepřipravenosti 

republikánských institucí na správu rozsáhlejšího území. Přesto to byla právě 

republikánská zkušenost se stvrzující rolí senátu, přesně artikulovaná 

Ciceronovou latinou, která ovlivnila podobu politických institucí na počátku 

evropských dějin, a do značné míry určuje naše představy o uspořádání obce 

ještě i dnes.  

 V důsledku Gelasiova rozlišení mezi auctoritas sacrata pontificum a 

regalis potestas se nemohl žádný evropský panovník stát ztělesněním veškeré 

autority. Zejména nemohl aspirovat na funkci kněze či božího prostředníka.22 

Jestliže nelze zcela souhlasit s tvrzením, že ti, kdo mají autoritu, nemají moc, je 

také ale zároveň třeba nahlédnout, že sama moc žádnou autoritu dlouhodobě 

neposiluje.  

Zatímco představitel autority dbá při udílení souhlasu na zachování 

tradice nebo ústavy, z níž také svou autoritu odvozuje, držitel moci musí umět 

prosadit vlastní vůli, a jeho úloha je proto mnohem riskantnější. Kdo má moc 

                                                 
21 Během válek s Mithridatem učinil senát zjevně mocenské rozhodnutí a vybral 
do čela armády jiného velitele, než jaký byl prosazován lidovým shromážděním, 
což ve svých důsledcích zapříčinilo občanskou válku. Pro Hobbese, jak o tom 
bude ještě řeč později, posloužily tyto události jako jeden z důkazů, že se moc 
v žádném případě nesmí dělit.  
22 Je pravděpodobné, že u christianizovaných kmenů byla původně vláda i 
kněžská funkce v jedněch rukou; etymologická souvislost českých slov „kníže“ 
a „kněz“ je zcela zřejmá. 
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prosadit nějaké rozhodnutí, musí za něj nadále nést odpovědnost, a jeho autorita 

tak může utrpět. Držitel moci si proto raději dává záležet na provádění rituálů, 

které posilují jeho autoritu, a svou zodpovědnost za mocenská rozhodnutí častěji 

přenáší na jiné.  

V Egyptě byl král samotným bohem, v Mezopotámii zástupcem bohů, 

povolaným k šíření jejich panství. Turecký sultán byl od roku 1517 zároveň 

chalífou, nejvyšší náboženskou autoritou. Nejvyšší vládce Číny byl až do vzniku 

republiky (1912) „Synem nebes“ a japonský „císař“ se pokládal za jednoho 

z bohů až do roku 1946. Přímo s poukazem na význam náboženství odmítal 

Tocqueville Montesquieův názor, že v despocii musejí být všichni ovládáni 

strachem23, a naopak zdůrazňoval, že neomezené vlády se udržují pomocí 

náboženské víry, nikoli strachu.24  

Výjimečnost Evropy nejlépe vynikne právě při srovnání s nejrůznějšími 

despociemi. Na první pohled se zdá, že despotický vládce disponuje mocí 

v takové míře, jaká ho musí připravit o veškerou autoritu. Nesmíme však ztratit 

ze zřetele, že právě despotické režimy dovedou mimořádně dobře utajit, kdo 

vlastně disponuje mocí, k čemuž jim většinou napomáhá i rozlehlost 

spravovaného území.25 Vladař je symbolem jednoty, zárukou trvalosti a 

                                                 
23 „Ale když v despotické vládě přestane vladař jen na okamžik napřahovat svou 
ruku, když nemůže ihned zničit ty, kteří zaujímají první místa, všecko je 
ztraceno, protože jakmile neexistuje strach, který je hybnou silou vlády, národ 
nemá, kdo by jej chránil.“ (Montesquieu, 2003, s. 60) 
24 „Turecké obyvatelstvo nemělo nikdy žádný podíl na řízení společnosti; 
vykonalo nicméně obrovské činy, protože vidělo ve výbojích sultánů triumf 
Mohamedova náboženství.“ (Tocqueville, 2000, s. 70) 
25 Moje generace již nezažila skutečně totalitní systém, ba ani žádnou 
„despocii“, nicméně i pro rozkládající se policejní režim pozdně normalizačního 
Československa bylo charakteristické, že nebylo zjevné, kdo má vlastně moc a 
koho by bylo případně třeba volat k odpovědnosti. Zejména nešlo poznat, zda 
„strana“ ovládá „vnitro“, nebo zda naopak „vnitro“ řídí „stranu“. Tímto 
despotickým rysem komunistického systému lze možná zčásti vysvětlit i 
popřevratovou bezradnost ohledně pojmenování a odsouzení „konkrétních 
viníků“.  
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ztělesněním tradičních hodnot; jeho autoritu navíc ještě posiluje dojem, že na 

mnoho rozhodnutí nejspíš nemá velký vliv a o spoustě nepravostí není 

dostatečně informován, jinak by jistě zasáhl.26 Ke všem despociím tak bytostně 

patří i postavy nedobrých rádců, nepoctivých místodržících, chamtivých 

velkovezírů a vůbec nedůvěryhodných členů dvorské kamarily,27 a jistě není 

zcela náhodné, že málo efektivní snahy o zasvěcenou analýzu sovětského 

mocenského systému si časem vysloužily posměšné označení „kremlologie“ . 

Výraz tyranie je obvykle chápán jako synonymum despocie, v jistém 

smyslu byly však tyranie pravým opakem despocií. Lidé v nich ani na okamžik 

nepochybovali o tom, kdo má moc, neboť dotyčného sami zmocnili. Tento 

zmocněnec si dokázal získat autoritu jako odvážný kritik zkažené oligarchie, 

jako nositel naděje na obnovení spravedlivého řádu, jako bojovník za zájmy 

lidu, a málokdy si ji mohl udržet i po té, co získal moc. Zatímco v despociích má 

vladař nezpochybnitelnou autoritu, přičemž není vždy jasné, kdo disponuje 

mocí, v tyraniích je zcela zjevné, kdo má moc, neexistuje zde ale žádná autorita, 

která by tuto moc legitimizovala a zároveň kontrolovala. Tyrani získali moc 

                                                 
26 Tocqueville našel tento rys ještě ve Francii 18. století: „Francouzi za staré 
monarchie považovali za nesporné, že král nemůže nikdy udělat chybu, a když 
se mu přihodilo, že se dopustil něčeho špatného, domnívali se, že to byla chyba 
jeho rádců. To ohromně usnadňovalo poslušnost.“ (Tocqueville, 2000, s. 188) I 
ve 20. století se zachovala smutná svědectví tohoto rysu despocií v podobě 
dopisů psaných vězni Gulagu, uvědomělými komunisty, přesvědčenými o tom, 
že jejich zatčení bylo nedopatřením, o kterém Stalin nemohl nic vědět, protože 
v opačném případě by něčemu takovému ihned zabránil; Stalinovu bezmeznou 
autoritu (která byla do značné míry dědictvím carského režimu, inspirovaného 
centralizovanou vládou v osmanské říši) šlo  ovšem udržet pouze za 
předpokladu, že moc měli v rukou jiní.  
27 Arendtová upozorňuje na skutečnost, že samotný řecký termín despota 
znamenal totéž, co latinský dominus (pán domu, hospodář) a byl tedy odvozen 
ze soukromé sféry, v níž moc nepodléhala veřejné kontrole, jako ji nepodléhá 
v žádné despocii. Výrazem dominus začal být označován vladař v posledních 
stoletích římské říše. „Protože moc získal císařský dům, nikoli císař, počal 
panovat ve veřejné oblasti ,despotismus’.“ (Arendtová, 2002, s. 253) 
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v důsledku momentální nálady ve společnosti, nemohli ji však posílit tradicí,28 a 

už vůbec ne božským původem, takže bývali po čase stejně nenáviděni, jako 

byli zpočátku podporováni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Tyranie nemá s tradicí nic společného, představuje naopak odvržení všech 
tradic. Tradiční společnosti jsou hierarchické, Arendtová však připomíná, že 
tyranie patří mezi rovnostářské formy vlády. „Tyran je vládce, který vládne sám 
proti všem, a ,všichni‘ utiskovaní si jsou rovni, zvláště svou bezmocí. (…) Nad 
masou pečlivě izolovaných, dezintegrovaných a sobě zcela rovných individuí 
ční vrchol podpíraný pouze příslovečnými bajonety. (…) Právě to, že se tyran 
stavěl sám proti všem, ostře odlišovalo jeho ,samovládu’ (Platónem nerozlišeně 
nazývanou MON-ARCHIA či TYRANIS) od různých forem vlády královské 
(BASILEIA).“ (Arendtová, 2002, s. 93) 
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Vzestup a pád církevní autority 

 

V důsledku zřetelného oddělení autority a moci dokázala Evropa po celá staletí 

zdárně plout mezi Skyllou despotismu a Charybdou tyranie. Právě proto bylo 

vždy velmi obtížné prosadit v Evropě nějakou neomezenou moc, a období 

absolutistických států vypadá při zběžném pohledu jako relativně krátká 

epizoda. 

 Církev má na tomto vývoji jistě zásluhu i jako dědička izraelského 

monoteismu, který znemožňuje ztotožnění krále s Bohem. V islámském světě 

můžeme ovšem spatřit abbásovské chalífy, kteří byli zároveň světskými vládci, i 

osmanské sultány, kteří byli zároveň chalífy; samotný monoteismus bez 

specificky římské zkušenosti tedy k oddělení moci a autority zjevně nemusí 

stačit. Přesto je žádoucí připomenout jeho význam pro raný středověk, tedy pro 

období, kdy se stal sjednocujícím poutem už nejen v bezprostředním středomoří, 

ale i v končinách od moře vzdálenějších, na území dnešní Francie, Belgie, 

Nizozemí a zčásti i Německa. I tam, kde neexistoval rozsáhlý dálkový obchod 

ani milionová města typu Říma či Alexandrie, dosáhla tehdy migrace takových 

rozměrů, že nebylo možné vystačit s lokálními náboženskými kulty.29  

Noví nájezdníci (spíše nejagilnější a nejmobilnější bojovníci nežli celé 

„barbarské“ kmeny) přirozeně  nemohli sdílet s usedlým obyvatelstvem nějaké 

rodové náboženství; příslušníci různých germánských kmenů neměli dokonce 

ani kult, který by je sjednocoval navzájem. Křesťanský monoteismus tak za 

těchto okolností umožnil nejen soužití nových nájezdníků s místním 

obyvatelstvem, ale i jejich vlastní sjednocení, a poskytl jim mimo jiné i vyspělé 

správní dovednosti římské církve.30  

                                                 
29 Tato migrace, způsobená větším množstvím příčin, bývá označována 
metaforicky – a značně nepřesně – jako „stěhování národů“. 
30 Je téměř jisté, že mimo bývalé římské území by Frankové nějakou „Franckou 
říši“ nikdy nevytvořili. 
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Zásluhou římské církve tak mohlo být rozsáhlé území středověké Evropy 

jedinou „obcí věřících“, jejímž členem se mohl stát každý bez ohledu na svůj 

původ, tedy „pouze“ na základě přijetí dogmatu, k němuž patřila víra ve stvoření 

světa jediným Bohem a ve vzkříšení a vykoupení skrze Ježíše Krista. Znalost 

latiny coby podmínka gramotnosti posilovala křesťanský univerzalismus, tedy 

přesvědčení, že náboženství nemá nikoho vylučovat, ale naopak všechny 

spojovat, bez ohledu na to, zda si rozumějí ve „svých“ jazycích.  

Středověkému světu jistě chybělo bezpečí, o pohodlí nemluvě, rozhodně 

v něm však nescházela autorita. Panovníci nově vzniklých mocenských útvarů 

ochotně uznávali autoritu církve pro její vliv, vyspělejší kulturu a 

nezpochybnitelné organizační a správní schopnosti. Prostí věřící uznávali její 

autoritu, neboť křesťanské náboženství dávalo smysl každému životu jako cestě 

k poslednímu soudu. Intelektuálové uznávali autoritu církve, neboť podle jejího 

výkladu se veškeré pomíjivé dění stávalo součástí dějin spásy. Poptávka po 

dlouhodobé vizi byla za této situace uspokojena více než dostatečně. 

Králové se přirozeně snažili posílit svoji autoritu v rámci svých možností: 

zdůrazňovali, že vládnou „z Boží milosti“, podporovali církev, zakládali 

university, někteří dokonce odjížděli osvobodit Boží hrob z rukou nevěřících. 

Vznikaly legendy o králích-světcích či králích „divotvůrcích“. Žádný evropský 

vládce však nikdy nemohl vystupovat jako náboženská autorita či přímo božská 

osoba, a to dokonce ani později, v době zhroucení autority církve, kdy zanikl 

evropský universalismus. 

Křehkost křesťanského universalismu odhaluje nejméně dva paradoxy 

evropských dějin. Předně: křesťanství se jako univerzální náboženství ujalo 

v prostředí středomořských měst. Prosazovalo se ve společnosti, která už 

nemohla být organizována podle původu; zprvu bylo útočištěm utiskovaných a 

potřebných, a teprve později oslovovalo i zámožnější a vlivnější. Ve středověku 

bylo mnohé jinak. S dobře organizovanou církví spolupracovala nejprve 
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kmenová aristokracie, jistě i v touze přiblížit se životnímu stylu vyspělejší 

civilizace.  

A dále: obyvatelstvo Evropy zůstalo po staletí převážně venkovské, 

organizované rodově. Velkou roli stále hrála úcta k předkům – tento výrazný rys 

zemědělského náboženství –, ve středověku přetransformovaná v kult místních 

světců a patronů. Křesťanem byl každý bez ohledu na svůj původ, jenže: 

evropská společnost byla uspořádána právě podle původu. (Snaha vyvázat 

alespoň církevní hodnostáře z příbuzenských vazeb vedla roku 1075 k zavedení 

povinného celibátu.)31  

Východně od Rýna a severně od Dunaje byla nositelem křesťanství 

dlouho jen špička společnosti; města tu téměř neexistovala, a v důsledku 

konzervativní povahy vesnického života měla tamější společnost dlouho 

polopohanský ráz. Církevní organizaci se tu nakonec podařilo prosadit 

křesťanské principy i na venkově až ve 13. století, tedy zhruba dvě století před 

tím, než církev začala ztrácet svou autoritu v kriticky naladěném prostředí 

rostoucích měst.  

* 

Krize, kterou prošla církev ve vrcholném a pozdním středověku, byla způsobena 

rozostřením hranice mezi mocí a autoritou, jak se ji pokusil vymezit papež 

Gelasius. Středověká církev byla významným vlastníkem půdy a její hodnostáři 

i celé instituce se tak stávali účastníky feudálních vztahů, a tedy i aktéry 

mocenského zápasu.32 Svoji ekonomickou moc se církev navíc snažila posílit 

komercionalizací strachu v opakovaných odpustkových kampaních.  Kromě 

toho nezastávala pouze pozici schvalující autority, ale aktivně zasahovala do 

mocenských sporů, exkomunikovala panovníky a uvalovala na ně klatbu.  

V důsledku toho se církev proměnila z nestranného soudce v samotný 

nástroj mocenského boje: panovníci usilovali o dosazování „svých“ papežů, a 

                                                 
31 Sokol, 2007, s. 194. 
32 Tamtéž, s. 192. 
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institucionální krize (dvojpapežství, trojpapežství) přispěla k podlomení církevní 

autority. Na druhou stranu byli králové dosazováni na trůn „z Boží milosti“; 

jejich moc měla tedy posvátný charakter, který neumožňoval jasné oddělení 

politiky od náboženství, zřejmě ke škodě obojímu. 

V rostoucích městech se navíc přirozeně rozvolňovaly tradiční rodové 

vazby, lidé si intenzivněji uvědomovali svoji individualitu, a vedle četných snah 

o církevní reformu se někteří pokoušeli o náboženský život vycházející z vlastní 

upřímné a niterné zbožnosti, která se hodlá obejít bez institucionalizované 

autority. 

Definitivní konec křesťanského univerzalismu nicméně přinesla až 

Lutherova snaha o reformu, která odmítla tradiční církevní hierarchii a spoléhala 

na slovo Písma, jež mělo být při svém výkladu samo sobě autoritou. Po vzniku 

konkurenčních „reformovaných“ církví v 16. století už žádná autorita 

nedokázala zabránit ničivým občanským a náboženským válkám, nebo též: 

žádná církev se už nemohla stát „smírčím soudcem“, neboť všechny byly 

angažovány na některé straně konfliktu.  

 Celkový rozvrat pozdně středověké Evropy by byl ovšem patrný i bez 

Lutherova radikálního pokusu o nápravu církve. O hloubce poklesu církevní 

autority svědčí projekty, které na reformu církve rezignují a navrhují docela jiné 

mocenské uspořádání, v němž nebude pro církev žádné místo. První novověký 

utopický spis O nejlepším stavu obce a o ostrově Utopie Thomase Mora byl 

poprvé vydán v roce 1516, tedy ještě před Lutherovým slavným vystoupením.  

 Nedůvěra vůči vzorům přejatým z minulosti se ovšem neprojevila pouze 

vymýšlením ideálních obcí, ale i zpochybněním dosavadního vědění; v pozdním 

středověku a raném novověku začínají vydávat svá díla autoři odhodlaní myslet 

samostatně, bez opory do té doby uznávaných autorit: Kusánský, Koperník, 

Galilei, Bacon, Hobbes a zejména Descartes. 

* 
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Jako záruka proti opakování občanských válek vznikly centralizované mocenské 

útvary, v nichž se do jisté míry realizovala Machiavelliho koncepce jediného 

stavu, jenž by nahradil neustále vzájemně bojující stavy dosavadní. 

Machiavellimu šlo o stav (lo stato), vykonávající stálou veřejnou moc na jistém 

území, a tato moc mu ve světě zanikající autority a všudypřítomné anarchie 

připadala natolik spásná, že její ospravedlnění viděl v ní samotné.33  

Jím požadovaný silný mocenský útvar se nakonec prosadil právě jako 

alternativa k zničujícím občanským válkám raného novověku, a skutečně se pro 

něj ujalo Machiavelliho označení lo stato (česky „stát“).  

 Moc tohoto státu neměla být nijak dělena a tudíž ani kontrolována, proto 

byl tento stát později označován jako absolutistický, neomezený. Machiavelli 

neuvažoval o tom, že by zde vedle moci měla být nějaká nezávislá autorita, 

považoval však za užitečné, aby měl vladař autoritu u poddaných: „Panovník má 

budit respekt, nikoli však strach, protože ten vede zase k nenávisti.“34 Existence 

a zejména územní rozsah absolutistického státu se neopíral o žádnou tradici, ale 

jen o sílu armád.  

 Vzhledem k vývoji evropských mocenských institucí nemohl žádný 

absolutistický panovník vystupovat jako bůh nebo boží zprostředkovatel, všichni 

však mohli navázat na své středověké předchůdce a zdůrazňovat posvátnost své 

osoby a svého úřadu, a také to v zájmu upevnění vlastní autority činili. Přesto se 

v novověké Evropě našly síly, které tuto posvátnost odmítli ve jménu všelidské 

rovnosti. Byly to síly veskrze revoluční, anebo se mohli jejich představitelé 

hlásit k římskému dědictví podobně jako středověká církev. 

 Až doposud jsem se pokoušel interpretovat pojetí Hannah Arendtové, 

která v souvislosti s římským dědictvím zdůrazňovala římský koncept autority, a 

zejména pak odlišení autority a moci. V následující kapitole se budu zabývat 

                                                 
33 Schulze, 2003, s. 36. 
34 Machiavelli, 1995, s. 77. 
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jiným pojetím, které v téže souvislosti upozorňuje na římský přínos pro oddělení 

autority od posvátna. 
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Jiné dědictví římské zkušenosti 

 

Velmi originální pojetí Evropy a zejména její římské povahy představil na 

počátku jejího opětovného sjednocování35 Brague ve studii Evropa, římská 

cesta. Evropa je podle této studie jedinečná svým zvláštním vztahem 

k pramenům, který Brague nazývá „římským“. 

Pro Evropu není specifické ani  dědictví helénismu, které Evropa sdílí 

s muslimy, ani židovství, jehož vliv je přítomen i jinde ve Středomoří, a dokonce 

ani  křesťanství, které Evropa sdílí s pravoslavným světem. 

 Evropa je specifická svým vědomím druhotnosti, tedy právě oním 

„ římským“ vztahem k pramenům. Nejedná se však o banální vědomí toho, že 

čerpá z jiné kultury, to lze najít i v Japonsku vůči Číně, nebo v Tibetu vůči Indii.   

Římané si svoji druhotnost (v jejich případě hlavně vůči Řekům) nejen 

uvědomují, ale programově se snaží na ni nezapomenout. Je to neustále 

tematizované vědomí kulturní pokory, druhotnosti, méněcennosti. Evropa je 

tedy římská do té míry, pokud si uvědomuje, že prameny, z kterých čerpá, 

nejsou její. Co je Evropě vlastní, je přivlastněním toho, co je cizí. 

Braguovu studii lze tedy možné číst jako varování  před představou, že by 

se Evropa mohla uzavřít sama v sobě a přitom zůstat Evropou. Evropa se však 

nemůže začít bránit cizím vlivům, neboť od svého zrození nežila z ničeho 

jiného, nežli právě – z cizích vlivů.  

Je-li pro římskou kulturu charakteristické předávání vědomě 

přivlastněného, je vlastně Římanem každý, kdo může v očích barbara působit 

rovnou jako Řek, ale vůči Řekům zůstává  stále barbarem. Jedná se tedy o 

reflexi samotné povahy kultury: žádná kultura není vrozená, každá je nějak a 

někým předávaná; každý učitel se ve vztahu ke svým žákům může považovat za 

kulturního jedince – ale vůči svým učitelům si nepřestává připadat jako barbar.  

                                                 
35 Doslov je datován k říjnu 1991. 
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Vědomí druhotnosti, méněcennosti ve vztahu k pramenům - tak specifické 

pro Římany - se dá vůbec nejlíp ukázat na jejich vztahu k překladům,  zejména 

když ho srovnáme s tím, jakým způsobem překládali Arabové. Římané 

překládají řecké autory, uvědomují si nicméně, že se vlastně pokoušejí o 

nemožné, že beze zbytku nelze přeložit nic, že v překladu se vždycky něco 

ztratí. Původní text se většinou pokazí, málokdy vylepší – ale na každý pád se 

změní. A proto vedle těchto překladů stále uchovávají i řecké originály, opisují 

je, aby časem zcela nezanikly. Vše lze vždy přeložit ještě i jinak. Arabský 

přístup je mnohem jednodušší; Arabové mají za to, že překladem do arabštiny 

může všechno jenom získat. Jak soudil Al-Bírúní, „vědy přeloženy do jazyka 

Arabů zkrásněly“. 36 Arabština je definitivní jazyk, posvátný jazyk, jazyk boha. 

Originál je zákonitě horší – a může se tudíž zahodit.  

Římané naopak vnímají originál jako něco nedostižného, co se zahodit 

nesmí, protože nás to vždycky může inspirovat k nové interpretaci, jejich 

překlady často nejsou překlady, ale vlastní variace na řecký text, který je 

uchováván paralelně. Římský přístup je výsledkem poznání, že forma je vlastně 

neoddělitelná od obsahu, že forma je součástí obsahu a pokud ji změníme, 

posuneme nějak i obsah. A že tedy už forma je sama o sobě hodnotou, kterou 

nemůžeme obětovat. Brague v této souvislosti hovoří o „kulturní sázce Evropy“. 

Zatímco Araby zajímal pouze obsah, Římané vnímali i estetické hledisko a 

nemohli tudíž po jeho přeložení originální text odhodit jako nepotřebnou 

skořápku. Vycházeli z toho, že staré texty nás vždy budou mít co naučit.  

Ocenění a docenění formy je pak tím, co zaručuje onu nebývalou pluralitu 

obsahů, jaká je vlastní té části Evropy, která kráčí římskou cestou a přejímá 

„ římský“ přístup k pramenům. I ve středověkých klášterech se tak opisovalo 

tematicky nepříliš vhodné Umění milovat od Ovidia, a to právě kvůli literární 

                                                 
36 Brague, 1994, s. 67. 
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hodnotě Ovidiových veršů, zatímco  Platón se netajil svým přáním, aby všechna 

Démokritova díla byla spálena.37 

 I Brague vidí v církvi dědičku Říma; katolická církev je právem 

označována jako „římská“, neboť si osvojila právě tak pokorný vztah 

k pramenům a nikdy nezapomněla na svou druhotnost.  

Vědomí druhotnosti, jaké Římané pociťovali zejména vůči Řekům, 

pociťovali křesťané vůči Židům. Křesťané nikdy nevytvořili nějakou vlastní 

knihu, knihu výhradně vlastních textů. Už název Nový zákon odkazuje k tomu, 

že je zde něco staršího; do Bible jsou zahrnuty i mnohem starší židovské texty, 

kterým se v křesťanské tradici říká Starý zákon. (Zákon, Proroci, Spisy Židů).  

A i v tomto případě je důsledkem vědomé druhotnosti obohacující 

pluralita. Starý zákon k Novému jednoznačně neodkazuje, může být tedy 

zdrojem nejrůznějších rozporů a nebylo by proto nic snazšího než prohlásit, že 

všechno vlastně začalo až Ježíšem: co bylo předtím, není třeba znát ani opisovat. 

Právě tak se k předchozí tradici vztahuje islám: Mojžíše i Ježíše si váží jako 

významných proroků, ale vypráví o nich vlastními slovy, přičemž židovské a 

křesťanské texty zakazuje studovat.  

Právě pro svou římskou povahu má katolická církev pochopení pro velké 

množství předkřesťanských tradic, folklór, pohanské zvyky, kdežto  už 

v protestantských zemích se z folklóru zachovalo mnohem méně.  

Tento pokorný vztah k pramenům, uchovávání originálů, možnost nového 

překladu a nové interpretace, je právě tím, co umožňuje renesanci, potažmo 

všechny evropské renesance. Renesance nebyla „objevením antiky“, vždyť 

z antiky žil do značné míry celý středověk. Renesance je nové čtení antiky, 

mimo výkladové tradice středověku. A hlavně: každá renesance je velmi 

evropská, protože vždycky římská: je návratem ke kořenům, které nejsou naše, a 

proto k renesanci nemůže dojít v žádné kultuře, která trpí pocitem vlastní 

nadřazenosti a výjimečnosti. 
                                                 
37 Tamtéž, s. 49-50. 
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* 

Jeden z nejvýznamnějších Braguových postřehů se týká zcela jedinečného 

vztahu, jaký křesťanství v důsledku své druhotnosti zaujímá k posvátnému. 

Křesťanství rozlišuje božské a lidské tam, kde je jiné kultury spojují, a naopak. 

Přístup ostatních kultur k této věci je podle Bragua vlastně „přirozenější“: 

oddělují božské a lidské, kde je snadné je oddělit, a spojují je, kde je snadné je 

spojit. K oddělení dochází tam, kde se obojímu připisuje „ontologický status“: 

bohové jsou věční a žijí mimo tento svět, člověk je smrtelný a žije na zemi. Kde 

se naopak obojímu připisuje „obor působnosti“, tam se duchovní neliší od 

světského. „Ve všech kulturách mají sexuální a politické skutečnosti posvátný 

rozměr.“38 Král je zároveň knězem obce, zatímco otec rodiny je zároveň knězem 

ve své domácnosti. 

 Křesťanství naproti tomu odděluje světské a duchovní v politické sféře; 

odmítá být zároveň „náboženstvím a politickým režimem“. Navzdory 

mocenským aspiracím některých církevních hodnostářů a navzdory posvátné 

povaze královských úřadů křesťanství nikdy zcela nepodlehlo pokušení „nechat 

politické pohltit náboženským nebo náboženské politickým“.39 A právě tak 

dokázalo křesťanství vždy čelit opačnému pokušení vyměřit člověku a Bohu dvě 

vzájemně nekomunikující oblasti (nebesa a zemi), neboť vyznávalo a vyznává 

Vtělení. 

 Obojí, „nepřirozené“ odlišení i „nepřirozené“ spojení je důsledkem 

vědomé kulturní a náboženské druhotnosti, a tedy „římské“ povahy křesťanství. 

V důsledku kulturní pokory nemuselo křesťanství vytvářet politické instituce, 

tam, kde už byly zdárně vytvořené; vlastní vytvářené společenství, církev, 

nemusela nahradit to, co již existovalo. Politické instituce proto nemají pro 

křesťany posvátný rozměr. Myšlenka Vtělení tvoří pak jeden celek s druhotností 

                                                 
38 Tamtéž, s. 94. 
39 Tamtéž, s. 98. 
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náboženskou: vtělený Bůh je nepochopitelný bez dějin Izraele. Syn Boží 

nepřichází do světa bez přípravy, nýbrž „jako vyústění smlouvy mezi Bohem a 

lidmi, zapsané v Zákonu a připomínaném proroky.“40 Druhotnost křesťanství 

neznamená ovšem „druhořadost“ Vtělení – je to jedinečná událost. Sama 

lidskost se Vtělením stává posvátnou. Lidskosti každého člověka dává Vtělení 

nekonečnou důstojnost. 

Výjimečnost křesťanství spočívá tedy v tom, že spojuje Boha s tělem, ale 

odděluje náboženství a politiku. Idea oddělení světské a duchovní moci je 

hlásána Ježíšem (Co je císařovo císaři), ale lze ji najít již ve Starém zákoně 

(Samuel-Saul).  

Z výše řečeného činí Brague závažný závěr, v němž upozorňuje na 

nemožnost sekularizace mimo křesťanskou kulturu: vynoření světské oblasti a 

jeho důsledky v Evropských dějinách, včetně možnosti „laických“ společností, a 

dokonce i možnosti radikálního ateismu, je umožněno myšlenkou Vtělení.41 

„Zrození profánní oblasti, která umožňuje sekularizaci, je myslitelné jen 

v končině uvolněné božským ústupem. A tento ústup je pro křesťanství rubem 

soustředění do jedné jedinečné postavy.“42 V křesťanském světě nemůže být 

posvátná nejen žádná politická instituce, ale rovněž žádná kultura ani žádný 

jazyk. Jediným jazykem, který činí posvátným, je lidskost každého člověka, jíž 

dává Vtělení neslýchanou důstojnost. 

„V Evropě křesťanství dopustilo své důvěrné spojení s mocí“, soudil 

Tocqueville.43 Vzhledem k výrazu „dopustilo“ si i Tocqueville nejspíš 

uvědomoval, že spojení náboženství a politiky - v jiných kulturách naprostá 

samozřejmost - bylo pro křesťany něčím problematickým. Brague proto 

považoval za nutné zdůraznit, že křesťanství „muselo v běhu dějin plnit 
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41 Tamtéž, s. 102. 
42 Tamtéž, s. 103. 
43 Tocqueville, 2000, s. 229. 
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občanské úkoly jedině v případě selhání úřadů světské moci.“44 Ve vznikajících 

Spojených státech amerických taková situace nikdy nenastala, a Tocqueville tak 

měl možnost podat zprávu o republikánských sklonech katolíků, které se mohly 

otevřeně projevit až v Novém světě. „Největší část anglické Ameriky byla 

osídlena lidmi, kteří poté, co unikli papežské autoritě, se nepodřídili žádné 

náboženské svrchovanosti (…) Myslím, že je chybou dívat se na katolické 

náboženství jako na přirozeného nepřítele demokracie. (…) Jakmile však jsou 

kněží zapuzeni od vlády nebo se jí sami vzdávají, jak to dělají ve Spojených 

státech, neexistují lidé, kteří by měli vzhledem k své víře lepší předpoklady než 

katolíci k tomu, aby přenesli do politického světa ideu rovnosti podmínek.“45 

 Ve Starém světě musela však katolická církev „v případě selhání úřadů 

světské moci“, tedy po pádu římského impéria, plnit „občanské úkoly“ po 

několik století. V důsledku nedostatečného oddělení náboženství a politiky tak 

získala moc králů posvátný charakter, který shodou historických okolností 

zdědili evropští prezidenti. Zatímco úřad prezidenta Spojených států vznikl 

demokratizací úřadu guvernéra,46 v evropských republikách je prezident, 

koexistující s premiérem, zřejmým pozůstatkem monarchie, z čehož mnohdy 

vyplývá i posvátný charakter jeho moci. Přesto je z Braguovy analýzy zřejmé, že 

posvátnost té či oné politické instituce jde v Evropě proti duchu jejího římského 

dědictví. 

 Občanské a náboženské války raného novověku nemusely být ovšem vždy 

vnímány jako varování před světem, v němž moc usiluje o posvátný charakter. 

Mohl v nich být naopak spatřován důsledek poměrů, v nichž se musí moc o 

svoji posvátnou podobu dělit s kýmkoli dalším. Příští kapitola představí pohled 

myslitele, který se nekompromisně zasazoval za posvátnost státu a inspiraci 

římskou zkušeností důsledně odmítal. 
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Neomezená moc v Hobbesově vizi 

 

Machiavelli nebyl jediným myslitelem, který v době všeobecného rozvratu 

odmítal jakoukoli autoritu nezávislou na panovníkovi, a zvláště pak autoritu 

církevní. K nejvýznamnějším přívržencům silné monarchie patřili Michel de 

Montaigne, Jean Bodin a zejména Thomas Hobbes.  

 Thomas Hobbes ve svém nejznámějším spise Leviathan patrně 

nejdůsledněji ze všech myslitelů prosazoval ideu neomezené moci, která by 

sama měla božskou povahu: „… ve vrchnosti je zdroj vážnosti a cti.“47 Jeho 

nauka o státu a o příčinách jeho vzniku je z našeho hlediska dodnes zajímavá 

tím, jak autor přehlíží váhu spontánně uznávané autority a naopak přeceňuje 

význam moci.  

 Hobbes si nevšímá vstřícnosti, s jakou lidé ochotně poslouchají autoritu a 

přebírají tradici, protože jim to usnadňuje rozhodování. Také se nezabývá 

malými pospolitostmi, které nejsou nijak ohrožovány ze strany svých sousedů, 

takže nemusejí  nikomu svěřovat trvalou moc a při řešení občasných konfliktů se 

mohou zcela spolehnout na autoritu starších a zkušenějších. I ochota poslouchat 

souvisí v jeho pojetí s mocí: ctěného a váženého člověka považují lidé za 

mocného a ochotněji jej poslouchají. Podle Hobbese lidé milují svobodu a touží 

po vládě nad jinými, a protože má každý dost sil k zabití druhého, jsou si všichni 

neustále vzájemnou hrozbou. Moc proto neustavují ze strachu před cizinci, 

nýbrž ze strachu před sebou samými.48 Zkušenost s neomezenou mocí si lidé 

přinášejí už ze sféry domácnosti: „Neboť otec a hospodář byli již před zřízením 

                                                 
47 Hobbes, 1941, s. 215. 
48 Hobbes vlastně rozlišuje stát dobytý a stát zřízený. V dobytém státě se lidé 
podřizují někomu, koho se bojí, kdežto v zřízeném státě si volí vrchnost ze 
strachu před sebou samými. V obou případech je ale jejich jednání motivováno 
strachem. 
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státu neomezenými pány v svých rodinách a ani potom neztrácejí ze své moci 

více, než co jim odnímá státní zákon.“49  

 Obec či stát jsou tedy výsledkem dohody, která zaručuje trvalý mír uvnitř 

společnosti a bezpečí před cizinci; v zájmu zachování života svěřují lidé 

veškerou moc státu, ať už je takový stát ztělesněn jedincem či nějakým sborem. 

Stát je jakýsi umělý člověk, téměř tak mocný jako Bůh, třebaže mu schází jeho 

věčnost; stát je „smrtelný bůh“. Základem tohoto státu je zplnomocnění, které 

mu dal každý jednotlivec a svěřil mu tak ochranu svého života. Představitel 

státu, vladař, má svrchovanou moc, a všichni ostatní jsou vedle něho jeho 

poddaní. 

Z Hobbesova pojednání „O státu“, které tvoří druhý díl celkem 

čtyřdílného Leviathana, je patrné, jak mocně na autora zapůsobila rozkladnost 

opakujících se občanských válek. „Kdyby v Anglii nebylo předcházelo mínění, 

které přijala za své většina Anglie, že je tato moc rozdělena mezi krále, lordy a 

parlament, nebyl by se lid nikdy rozdělil a nebyl by upadl do této občanské 

války.“50 Stát má proto podle Hobbesových představ zajistit mír prakticky za 

každou cenu; na mnoha místech se v různých obměnách opakuje, že smyslem 

státu je zachování života, klidu a bezpečí, a lidé mu svěřují tak velkou moc 

právě proto, aby byli uchráněni přírodního stavu „války všech proti všem“.  

Záchrana života je konečný cíl, kvůli němuž se někdo stává poddaným 

jiného, a hrozba smrti je při porušení poslušnosti jedinou polehčující okolností. 

Omluven je čin proti zákonu, který byl někdo donucen udělat pod hrozbou smrti.  

Kdo se brání hrozící smrti, může poranit útočníka i s rizikem, že ho při tom 

zabije. Kdo jej však zabije i přesto, že měl ještě čas žádat o ochranu státní moci, 

je považován za zločince.  

Za nebezpečná považuje Hobbes rovněž příliš velká města, která mohou 

vydržovat vlastní armádu, nedomnívá se však, že by bylo možné odstranit ze 
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světa válku jednou pro vždy. Jde mu pouze o vyloučení války jako 

permanentního stavu. Mír umožňuje pečlivě zúrodnit každý kousek půdy, a když 

se svět přelidní, je válka posledním „útočištěm a lékem“. Válka se nakonec 

postará o každého, říká autor s jistým cynismem – někomu přinese vítězství, 

někomu smrt. Stát poté opět zajišťuje mír a bezpečí – zase až do další války, a 

tak stále nanovo. Hobbesova vize je tedy opravdu dlouhodobá, a vlastně je v ní 

chod světa upraven jednou provždy. 

 

* 

Moc státu má být skutečně neomezená: „On rozhoduje o tom, čeho je třeba 

k míru. On posuzuje vědecké nauky, on je jediný zákonodárce a nejvyšší soudce 

ve sporech.“51 O neomezené moci králů mluví podle Hobbese už Hospodin 

v první Samuelově knize. Základní ctností poddaných je poslušnost. Má-li 

někdo právo přikazovat, nesmějí poddaní jeho přikázání ani posuzovat, ani se o 

ně přít – jak vyplývá z příběhu o Adamově neposlušnosti. Pokud někdo nechce 

poslouchat vrchnost, domáhá se svobody, s níž pak ostatní budou pány nad jeho 

životem; takové úsilí je podle autora zjevně nesmyslné. Nic nedává poddaným 

právo stěžovat si na křivdy nebo mluvit zle o své vrchnosti: „Vždyť poddaní dali 

už napřed souhlas ke všem jejím skutkům, a propůjčivše vrchnosti moc, uznali 

její činy za své.“ 52 

 V požadavku naprostého podřízení každého člověka moci státu jde ale 

Hobbes ještě dál. Každý jednotlivec svěřil státu svou moc a je tedy původcem 

jeho činů i úsudků: stát proto nemůže nikomu křivdit a nemůže být ani žalován 

pro nespravedlnost. Poddaní sice mohou být vydáni na pospas vášním držitelů 

neomezené moci, ale i ta největší pohroma, která je může stihnout, je „nepatrná 

se zřetelem k pohromě, zkáze a strašlivému utrpení za občanské války“. A na 

jiném místě: „Ale, ač se dá mysliti, že důsledky z moci tak neomezené mohou 
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být velmi zlé, přece tam, kde taková moc chybí, jsou účinky toho mnohem 

horší.“53 Ostatně kupříkladu z potrestání nevinného beztak nemůže státu vzejít 

žádné dobro.  

Svrchovanost je duší státu. Proto je nutné dbát na to, aby moc státu nebyla 

nijak rozdělena ani oslabena, neboť dělit státní moc je totéž co rozkládat 

samotný stát.  

Hobbes jednoznačně odsuzuje zhoubný účinek „duchovní moci“; 

duchovní moc může občanům vyhrožovat tresty a probouzet v nich naději na 

odměny, a je tedy schopna je podněcovat proti státu a vyvolat občanskou válku. 

Rozkladný účinek duchovní moci ilustruje na příkladu canterburského 

arcibiskupa Tomáše Becketa, který byl podporován papežem proti Jindřichovi 

II. Boje římského senátu proti lidu slouží ovšem Hobbesovi za důkaz, že dělení 

moci je rozkladné v každém případě. 

Hobbes varuje před vzpourami a změnami vlád, inspirovanými klamnými 

vidinami svobody, a právě tak před autoritou velkých mužů, kteří by těmto 

vidinám mohli dodat váhu, jmenovitě Aristotela a Cicerona. Z četby starých si 

lidé již od dětství navykali přát převratům a svévolně posuzovat činy vladařů. 

Snaha o napodobení „lidového vládního útvaru“ může vést k vraždě krále, 

pokud se zavražděný napřed označí za tyrana; sama znalost latiny a řečtiny je 

tedy zdrojem mnoha škod.  

Lid si ale nemá přát změny, ani když vidí blahobyt sousedů: blahobyt 

nepochází z demokracie ani z aristokracie, ale z poslušnosti a svornosti občanů. 

 Stát pokládá Hobbes za samostatné a nezávislé sdružení, které musí dbát o 

to, aby žádná další samostatná a nezávislá sdružení nemohla existovat. 

Neomezená moc státu vyžaduje, aby se všechna další sdružení řídila pravidly, 

které stát určí; stát nesmí připustit existenci jakýchkoli sdružení, která by 

narušovala jeho svrchovanou moc nebo škodila míru. Politické strany jsou 

výrazem spiknutí a je třeba je zakázat; veškeré stranictví, ať náboženské nebo 
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politické, překáží veřejnému pokoji a bezpečnosti lidu. Už samotný shluk mnoha 

lidí je podezřelý, není-li zjevná jeho příčina, jako kupříkladu v kostele či 

v divadle. 

Pokud možno by se ani přestavitel státu neměl se svými rádci radit ve 

shromáždění, ale po jednom. Při poradě celého shromáždění se mnozí nesnaží 

pečlivě zvážit projednávanou záležitost, ale touží ostatní oslnit svou 

výmluvností, čímž se zbytečně ztrácí čas. Více očí možná více vidí, ale 

rozhodování musí být v rukou jednoho. Proto také zcela zjevně upřednostňuje 

monarchii před vládou početnějšího sboru, v kterém vidí už pro tuto početnost 

zárodky možného rozkladu.  

* 

Pro stabilitu státu je nezbytně nutné, aby byli poddaní správně poučeni o svých 

povinnostech. Učitelé proto musejí být služebníci státu. Moc poučovat lid má 

jediný vládce přímo od Boha; všichni ostatní ji dostávají nejen z milosti boží, ale 

i vladařovy. Svrchovaná moc může navíc posuzovat, které názory jsou v rozporu 

s veřejným pokojem, včetně názorů vyložených v knihách, a to ještě před jejich 

zveřejněním.  

 Studiem mohou chybné nápady ještě posílit, a je proto nutné dávat pozor 

na omyly, které způsobila autorita některého učitele. Důležité je správné 

vyučování na univerzitách, tím spíše, že v minulosti podporovaly univerzity 

papežovu moc proti moci státní. 

 Autorita státu nesmí být zlehčována: hříchem není jen přestoupení 

zákona, ale i pohrdání zákonodárcem. Zákonodárcem je pouze vládce. Původ 

zákona je ve vladařově vůli projevené rozkazem. A co víc: vrchnost žádného 

státu nepodléhá zákonům, protože může zákony vytvářet i rušit, a může se tedy 

z podřízenosti jakémukoli zákonu kdykoli vyvázat. „Kdo je zavázán jen sobě, 

není zavázán vůbec.“54  
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 Zákon se nesmí příčit rozumu, nelze však rozhodnout, čí rozum má být 

považován za zákon. Výklad každého zákona závisí na autoritě vladaře: 

vykladačem může být jen někdo, koho vladař ustanoví. V opačném případě by 

se sám vykladač stával zákonodárcem.  

Podroben zákonům znamená být podroben státu – tedy sobě samému, a 

být podroben sám sobě znamená být zproštěn podrobení zákonům. Musela by 

existovat druhá moc s právem trestat tu první, a dále ještě třetí, trestající onu 

druhou – až donekonečna, takže výsledkem by byl zmatek a rozklad státu. Když 

vladař uznává vlastní podřízenost občanským zákonům, porušuje svá vlastní 

práva a ocitá se na cestě k tomuto rozkladu. 55 

Poddané ovšem nemůže zavázat k poslušnosti samotný občanský zákon; 

jeho platnost se nicméně opírá o moc přirozeného zákona, a ten zapovídá rušit 

věrnost. Přirozenými zákony jsou slušnost, spravedlnost, nestrannost, 

skromnost, milosrdenství, lidskost, a ty nepotřebují být nikde vyhlášeny, neboť 

jsou obsaženy v jediné všemi uznávané větě: nedělej nikomu nic, co bys 

považoval za nerozumné, kdyby to někdo jiný dělal tobě. Přirozený zákon je tak 

podle Hobbese věčný zákon boží, kterým je vázán i vladař a musí se z něho 

odpovídat Bohu – ale nikomu jinému.  

 Navzdory zmínkám o Bohu či „božím zákonu“ však Hobbes nepotřebuje 

pro svůj projekt žádné náboženství, natož církev, a zcela se spoléhá na stát. 

Poddaní jsou povinni poslouchat jako boží zákon to, co státní zákony za takové 

prohlásí, stejně jako byl lid izraelský povinen poslouchat to, co za zákon boží 

prohlásil Mojžíš, který jediný vystoupil k Bohu. Hobbes nikde neříká, že by 

panovník měl být veleknězem, ale zástupcem Boha před lidmi je v jeho pojetí 

jednoznačně stát. Stát je jedna osoba, a jeho poddaní by měli uctívat Boha jen 

jednou bohoslužbou. Nelze hlásat žádné učení, které je v rozporu 

s náboženstvím uznaném ve státě. Hobbesův stát tak přeci jenom získává do 

značné míry božskou povahu. Je sice bohem smrtelným, vystupuje ale zároveň 
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jako zástupce nesmrtelného Boha. Od počátku evropských dějin se zdejší 

panovníci nepovažovali ani za bohy, ani za jejich zprostředkovatele, a v rozporu 

s touto tradicí se Hobbes ve snaze posílit autoritu státu dovolává Hospodinova 

výroku, že králové jsou bohové.56  
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Neomezená moc v Tocquevillově reflexi 

 

Hobbes se ve svém díle nepokoušel předstírat, že popisuje kterýkoli existující 

stát. Druhou část Leviathana naopak uzavřel úvahou o tom, jak se jeho učení, 

vycházející ze zásad zdravého rozumu, liší od praxe téměř celého světa, a 

zejména evropských zemí, které přejaly mravní zásady Římanů a Athéňanů, a 

vyjádřil obavu, že jeho práce možná bude stejně neužitečná jako Platonovo 

pojednání o státu.  

 Taková obava byla však jistě zbytečná. Hobbesův spis líčí 

s obdivuhodnou důsledností, co všechno by vlastně neomezená moc obnášela, a 

je tedy – patrně nezamýšleným – podnětem k otázce, zda by taková moc byla 

slučitelná s autoritou.  

 Neomezená moc by nesměla umožnit svobodu slova ani shromažďování, 

a musela by tak nejen kontrolovat knihtisk a univerzity, ale rovněž zakázat 

existenci politických stran. Na druhou stranu by nepodléhala žádnému 

nezávislému soudu, a dokonce by se ani nemusela řídit vlastními zákony. 

Přestavitelé takovéto moci by si těžko mohli nadlouho udržet autoritu, a Hobbes 

také neustále zdůrazňuje nikoli ochotu, nýbrž nezbytnost poslouchat. Všichni se 

musejí podřídit moci státu, aby zachránili své životy před ustavičně hrozící 

válkou. Navzdory tomu si však Hobbes uvědomuje, že stát se zcela bez autority 

nemůže obejít, a zdroj takové autority hledá v jakémsi státním náboženství: stát 

má být bohem a král patrně také.  

 Pokud by se skutečně prosadila moc, která by se nemusela řídit ani 

vlastními zákony, šlo by vlastně o vytvoření tyranie či despocie; podle 

Montesquieuho výkladu je v despociích „zákonem“ okamžitá vůle vladaře, a 

žádné skutečné zákony tam tedy neplatí. A despotický vladař si skutečně může 

udržet autoritu pouze tehdy, je-li bohem nebo jeho zástupcem, tedy tím, čím 

v Evropě žádný panovník nikdy nebyl. 
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 V čisté podobě nebyl takovýto stát nikde realizován. V Hobbesově rodné 

Anglii bylo paradoxně obnovení absolutistické monarchie znemožněno tzv. 

Slavnou revolucí (1688) už necelých čtyřicet let po prvním vydání Leviathana. 

Deklarace práv, přijatá v roce 1689, navázala na tradici dělby moci, nikoli však 

už v podobě „moci duchovní“ a „moci světské“, ale omezením panovníkových 

pravomocí ve prospěch parlamentu.  

 Na kontinentě byla řada států ve vytváření neomezené moci výrazně 

úspěšnější (Španělsko, Francie, Dánsko, Prusko, Rakousko), nikde se však 

nepodařilo zcela odstranit tradiční výsady šlechty nebo správní odlišnosti 

jednotlivých regionů. 

 Žádný novověký evropský panovník se také nestal bohem, dokonce ani 

nejznámější „absolutistický monarcha“, francouzský král Ludvík XIV.; pro jeho 

despotismus je však příznačné, že nevystupoval pouze jako král, ale nechal si 

podle nejvýznamnějšího nebeského tělesa a středu planetární soustavy říkat Král 

Slunce. Francouzský král byl v časech „Starého režimu“ (tedy v době mezi 

Frondou a Velkou francouzskou revolucí) téměř suverénním panovníkem: byl 

nejvyšším vojevůdcem i soudcem, řídil správu země a do značné míry i církev.  

 

* 

Snaha o neomezenou moc skončila novověkými revolucemi, v nichž se – 

nejvýrazněji právě ve Francii – projevila její dvojsečnost. V nedokončeném díle 

Starý režim a revoluce popsal Tocqueville, jak touha po co možná největší 

stabilitě a pořádku přivedla nakonec Francii do naprostého zmatku. Výsledkem 

soustředění téměř veškeré moci v rukou Královské rady byla především 

všudypřítomná nezkušenost s praktickou politikou; na počátku revoluce, říká 

Tocqueville, nešlo v žádné francouzské provincii najít ani deset mužů, kteří by 

byli zvyklí jednat společně podle určitých pravidel. Tato nezkušenost vedla 

k odmítání autorit, přeceňování vlastních teorií, vymýšlení abstraktních systémů 

a touze přebudovat vše podle nového plánu. 
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 Bylo již řečeno, že Hobbesova vize neomezené moci nebyla nikde beze 

zbytku realizována, s některými důsledky jejího uskutečnění se však lze 

seznámit právě v Tocquevillově analýze starého režimu, který měl mnohem 

blíže k Hobbesovu státu nežli Montesquieově monarchii. Montesquieu 

zdůrazňoval, že panovníkova moc je v monarchii zprostředkována šlechtou, a 

zákony zde proto musejí pečovat o její výsady, neboť ty jsou jedinou pojistkou 

proti despotismu. Režim v předrevoluční Francii byl však již natolik 

centralizovaný a spravovaný profesionální neurozenou byrokracií, že šlechtu 

prakticky nepotřeboval. Centralizace dokonce dosáhla takové míry, že jakési 

farní shromáždění muselo získat výnos Královské rady, aby mohlo opravit 

kostelní střechu, a Paříž se tak plíživě stávala „celou Francií“. Systém 

nepodněcoval k investicím do zemědělství ani do výroby: vinou všemocné 

administrativy byla tou nejlepší investicí do budoucnosti koupě nějakého úřadu, 

přičemž prodávání úřadů způsobovalo korupci. 

 Šlechtici byli v tomto mezidobí již poraženi, říká Tocqueville, ale lid ještě 

nepovstal, takže jejich vzájemný vztah měl zhruba po sto padesát let zcela 

výjimečnou podobu: venkované již nebyli poddanými místního šlechtice, a on 

dosud nebyl jejich spoluobčanem.57   

 Stavy a společenské třídy žily ve vzájemné izolovanosti a neznalosti; 

nescházely se již na místních shromážděních a panovník nemusel svolávat ani 

generální stavy, neboť mohl s pomocí fungující administrativy vybírat daně 

přímo od poddaných. Odpor neurozených vůči aristokracii zesílil právě v této 

době, kdy byla šlechta zbavena spolu s politickou mocí i náročných správních 

povinností, a ponechala si pouze majetkové výsady. 

 Za velký nedostatek starého režimu považuje Tocqueville absenci veřejné 

rozpravy. Veškeré nešvary starého režimu by podle něj nemohly existovat ani 

dvacet let, kdyby bylo dovoleno o nich mluvit.58 Stavy se nescházely po několik 

                                                 
57 Tocqueville, 2003, s. 157. 
58 Tamtéž, s. 143. 
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generací, a bez svobodné diskuse se problémy ani neřeší, ba ani 

nepojmenovávají, pouze kumulují. K veřejné svobodě patří podle Tocquevilla 

neustálé otřesy, které udržují společnost v bdělosti, Francouzská společnost 18. 

století však stála na krok od propasti, aniž by ji na to cokoli upozornilo.59 

Podobně říká Tocqueville v knize Demokracie v Americe: „Národy usnou 

uprostřed dočasného rozkvětu, který despotismus zajistí, a když se probudí, jsou 

zbídačené.“60 Z těchto důvodů se nelze zabydlet ani v žádné diktatuře, třebaže 

by nabízela sebevětší pohodlí: diktatura problémy neřeší, ale hromadí, a převraty 

jsou pak mimořádně ničivé. Blahobyt navíc není výsledkem poslušnosti, jak se 

domníval Hobbes, ale lidské iniciativy, která se nejlépe rozvíjí tam, kde 

nevládnou lidé, ale zákony. 

 Vzájemná izolovanost a absence svobodné diskuse zapříčinily zmíněný 

nedostatek praktických zkušeností s politikou, a otevřely prostor příznivcům 

obecných a abstraktních teorií, které žádné zvyklosti zpravidla nemírní, zvláště 

ve Francii, kde vyznavači racionalismu ve velké míře pohrdali historií a tradicí. 

Iluzorní představa o možnosti rychlých a radikálních změn byla jedním 

z důvodů, proč měla revoluce nakonec tak zmatečný průběh a skončila obnovou 

silné centralizované moci.  

Na úlohu šlechty se Tocqueville dívá velmi podobně jako Montesquieu. 

Podle Montesquieuho jsou výsady šlechty užitečnou pojistkou proti vládě 

despotické libovůle; šlechtické výsady se mohou omezit pouze tehdy, je-li 

zajištěno důkladné oddělení moci, a kdyby tedy Angličané někdy ztratili svou 

svobodu, byli by nejzotročenějším národem na zemi. Právě tak soudí 

Tocqueville, že národ bez šlechty může o svou svobodu snadno přijít, a 

vyjadřuje politování nad tím, že francouzská šlechta nebyla podřízena vládě 

zákonů, nýbrž ponížena a vykořeněna: svoboda tak utrpěla ránu, která se nikdy 

nezhojila. Zatímco v Hobbesově pojetí představovala jak dělba moci, tak silná 

                                                 
59 Tamtéž, s. 176. 
60 Tocqueville, 2000, s. 182. 
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šlechta nebezpečí pro stát, Tocqueville viděl ve šlechtě záruku stability. 

V Demokracii v Americe k tomu uvedl: „… aristokratický stav je příliš početný, 

než aby mohl být podvodně získán, a příliš málo početný, než aby snadno 

podlehl opojení ukvapených vášní. Aristokratický stav je jako pevný a osvícený 

muž, který neumírá.“ 61  

 Je-li tedy Hobbesův stát alespoň částečně „učiněn tělem“, vykazuje tyto 

znaky: neefektivní centralizaci, sklony ke korupci, nevraživost způsobenou 

vzájemnou izolací a k tomu nereálné vyhlídky na radikálních změny. Takový 

stát si těžko může udržet autoritu, není-li považován za boha, a této pozice 

nemohl v Evropě žádný stát dosáhnout. Je otázkou, zda by se zde mohla prosadit 

despocie, pokud by se celá Evropa stala jediným státem, Francie starého režimu 

však měla řadu sousedů, a francouzští myslitelé s údivem pohlíželi zejména na 

Anglii, v níž mohl kterýkoli spisovatel svobodně a veřejně hájit názor, který 

pokládal za správný. Podle Tocquevilla se Voltaire ani při vynuceném pobytu 

v Anglii nestal velkým příznivcem politické svobody, záviděl však Angličanům 

jejich svobodu písemnictví, aniž snad docenil, jak obojí úzce souvisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
61 Tamtéž, s. 174. 
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Odstranění výsad a dělba moci  

 

Téměř neomezená moc absolutistického státu se nakonec obrátila proti němu 

samotnému, takže začal být považován za příčinu všeho zla. Zatímco Hobbes 

viděl ve státu sílu, bez níž by se lidstvo vrátilo do původního stavu 

permanentního násilí, Rousseau již o století později oprášil myšlenku zlatého 

věku, v němž spolu lidé žili v míru a harmonii. Stát si podle Rousseaua 

nezasluhuje žádnou úctu. Je to podvodný podnik, k jehož založení přemluvili 

majetní nemajetné, aby je mohli lépe ovládat; stát tedy ničí původní rovnost 

všech lidí a podílí se na udržování nesnesitelné nerovnosti.62 

 K odmítnutí absolutistického státu tak výrazně přispěla staronová idea 

rovnosti, jejíž masové přijetí bylo do značné míry způsobeno demografickými 

změnami osmnáctého a zejména devatenáctého století. Až do 18. století 

zůstávalo evropské obyvatelstvo převážně venkovské; společnost byla stále 

uspořádána stavovsky a cechovně, a pozice každého jejího člena v sociální 

hierarchii byla určena jeho původem. Toto uspořádání bylo proto udržitelné jen 

do té doby, dokud vyhovovalo dostatečnému počtu lidí, jinými slovy: dokud 

dostatečně velkou část společnosti tvořili dědici, a to bez ohledu na to, zda 

zdědili šlechtický titul, půdu nebo živnost.  

V důsledku demografického vývoje však neustále rostl podíl těch, kteří 

nic nezdědili, a museli proto nabízet „pouze“ své schopnosti, tyto schopnosti 

zato nacházely stále snáze uplatnění. Rozvíjející se průmysl umožňoval nacházet 

obživu čím dál většímu počtu lidí, kteří neměli půdu a byli by dříve závislí na 

příbuzných; nyní se však postupně uvolňovali z tradičních rodových vazeb a 

zalidňovali rostoucí města. Toto je důležitý mezník, kdy Evropa ztrácí svůj 

venkovský charakter a život přichází o svůj tradiční ráz.  

 

                                                 
62 Schulze, 2003, s. 87. 
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V mnohém tato situace připomíná středomořská města v prvních staletích 

našeho letopočtu,63 ovšem s jedním velkým rozdílem: v přelidněném středomoří 

existovala síla, jež se mohla stát pro všechny „vykořeněné“ sjednocující 

autoritou. Touto silou byla křesťanská církev, která však po novověkých 

náboženských válkách podobnou roli v žádném případě sehrát nemohla.  

 Takzvaný absolutistický stát čerpal dlouho svoji legitimitu ze své 

schopnosti ochránit společnost před občanskými válkami. Mohl být ovšem 

akceptován pouze tak dlouho, dokud společnost dokázala vnímat nerovnost jako 

cosi přirozeného, a to bylo s rostoucím počtem lidí, kteří nic nezdědili a nemohli 

tak najít místo v tradičně hierarchicky uspořádaném světě, stále obtížnější. 

Osvícenecká idea rovnosti a vlády zákona nakonec zbavila „starý režim“ jeho 

legitimity a otevřela cestu „modernímu státu“.  

Moderní stát již není státem poddaných, ale státem rovnoprávných 

občanů; nevznikl nenásilně, ale v sérii revolucí na konci 18. a v průběhu 19. 

století, a svoji legitimitu opírá právě o souhlas těchto občanů.64 Na jednu stranu 

je to fungující a nebývale mocný stát, protože ale vznikl revolucí, nemůže dost 

dobře najít oporu v žádné tradiční autoritě, a může být tedy snadno donekonečna 

dobýván a znovudobýván všemi, kdo jeho legitimitu více či méně oprávněně 

zpochybňují. Je proto ohrožený ze všech stran: aristokracii vzal její výsady, 

                                                 
63 V 19. století se v evropských jazycích také znovu objevuje dlouho 
zapomenuté slovo proletariát. Ve starém Římě, konkrétně v ústavě Servia Tulia, 
označovalo slovo proletarius občana bez pozemků, který nebyl zařazen do 
žádné třídy. Podle Ciceronova výkladu bylo slovo proletariát odvozeno od 
latinského proles (mládež, potomstvo); proletáři přispívali  obci jen tím, že měli 
děti.  
64 Tradiční stavovská a cechovní omezení „starého režimu“ ztrácejí v moderní 
době dramaticky svou platnost, a v 19. století je několik generací (hlavně 
mladíků) fascinováno příběhem Napoleona Bonaparta, neznámého a 
neurozeného dělostřeleckého poručíka, který v chaotické době využil svých 
mimořádných schopností a stal se navzdory svému nízkému původu pánem 
Evropy.  
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živnostníkům cechovní jistoty a zastáncům pokroku naopak nepřinesl 

dostatečnou rovnost.   

Dějiny Francie po roce 1789 mohou posloužit jako ukázka, že po zrušení 

aristokratických výsad se země nemusí proměnit přímo v despocii, jak před tím 

varoval Montesquieu, ale může v ní dojít ke střídání anarchie, diktatury a 

restaurace. Na každý pád však potvrzují, že odchod aristokracie – a obecně 

zánik hierarchického uspořádání společnosti – může snadno vést k ztrátě 

stability, jak ostatně vyšlo najevo už před mnoha staletími v řeckých obcích, a 

zejména v Athénách. Podle Fustela se tehdy první pokus o nahrazení 

aristokracie demokracií nezdařil hlavně proto, že dosud nebyla objevena 

pravidla, kterých musí každá demokracie úzkostlivě dbát, nechce-li se proměnit 

v tyranii; zejména nebylo zřejmé, že demokratická moc musí být pod kontrolou 

soudů.  „Rozsah soudní moci v politickém světě musí tudíž odpovídat rozsahu 

moci volitelné,“ napsal o tom později Tocqueville, který soudil, že po odstranění 

aristokracie se další vývoj může vydat dvěma směry, k demokracii nebo 

k tyranii. 

 

* 

Ani v 18. století nebylo však zcela zřejmé, jak důležité je po odstranění 

šlechtických výsad dbát o vládu zákona, a hlavně jak nezbytná je pro vládu 

zákona dělba moci. Montesquieu sice upozorňoval, že dělba moci je důležitější 

než samotná republikánská forma vlády,65 vůdci francouzské revoluce se však 

přidrželi konceptu suverenity, třebaže ho do jisté míry modifikovali. Bibó 

upozornil na to, že Rousseauovým principem byla suverenita lidu: „Rousseau ve 

svých úvahách s oddělením složek moci nepočítá – suverénní lid u něho 

jednoduše nahrazuje suverénního panovníka. Na základě toho byl za 

                                                 
65 „V italských republikách, kde je trojí moc spojena v jedněch rukách, je méně 
svobody než ve státech monarchických.“ (Montesquieu, 2003, s. 190) 
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Francouzské revoluce požadavek dělby moci nejen navržen, ale na základě 

suverenity lidu také zcela zavržen; a na tom byla postavena všemocnost 

konventu.“66 Bez řádné dělby moci byla vláda zákona neuskutečnitelná, a po 

svržení monarchie tak následoval teror, Napoleonova diktatura, pokus o 

bourbonskou restauraci, další revoluce a pokus o další diktaturu.  

Z mnoha stran ohrožený „moderní“ stát našel nakonec chybějící legitimitu 

v sjednocující ideji národa. Třebaže „národ“ je pojmem dlouhodobě vzdorujícím 

definici, příčiny moderního nacionalismu je třeba hledat právě v zániku 

přehledného, stavovsky a cechovně uspořádaného světa. Jakmile byla odmítnuta 

zděděná legitimita panovníka a stát musel spoléhat na obnovovaný souhlas 

občanů, prudce vzrostl význam komunikace a jejího nejdůležitějšího prostředku, 

všemi sdíleného společného jazyka.  

Každý jazyk je ovšem nejen prostředkem komunikace v konkrétní situaci, 

ale též obsáhlou zásobárnou zkušeností minulých generací. Spojuje nás tedy 

nejen s těmi, kdo jím hovoří „teď a tady“, ale i se všemi, kdo se podíleli na jeho 

vytváření a předávání v minulosti. Národ je tak určen nejen jazykem, ale i 

představou společného původu. 

Anderson upozornil na to, že nacionalistická představivost se na rozdíl od 

moderních ideologií zabývá smrtí a nesmrtelností, a je tedy úzce spřízněna 

s představivostí náboženskou.67 Po zániku církevní autority se tak národ stává 

posvátným společenstvím svého druhu. Důraz na „vlastní kulturu“ a „vlastní 

literární památky“ (které se někdy i dodatečně vyrábějí) je přirozeně v rozporu s 

„ římským“ vědomím vlastní druhotnosti, jak jej pojímá Brague. Bourdieu 

hovoří v souvislosti s „legitimní národní kulturou“, jejíž šíření dostává na starost 

škola, přímo o vštěpování základů „občanského náboženství“.68 

                                                 
66  Bibó, 1997, 273. 
67 „Myslím, že by bylo všechno snazší, kdybychom se k nacionalismu chovali 
jako k něčemu, co patří ke slovům ,příbuzenství‘ a ,náboženství‘, a nikoli do 
stejné kategorie jako ,liberalismus‘ či , fašismus‘.“ (Anderson, 2008, s. 21) 
68 Bourdieu, 1998, s. 80. 
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Moderní stát jakožto stát „národní“ tak našel potřebnou legitimitu 

paradoxně právě v tom, co přirozeně sjednocuje každou společnost tradiční, totiž 

ve společném původu. Přesněji řečeno v „ideji“ společného původu, neboť o 

skutečném „společném původu“, pokud nemáme na mysli přímo „africkou 

kolébku lidstva“, nemá smysl v žádném „národním“ státě vážně uvažovat.69  

Opravdu tak došlo k tomu, že moderní evropský stát chtěl svou stabilitu 

vystavět na principu, který se prokázal jako anachronický už před dvěma tisíci 

lety ve Středomoří plném přistěhovalců, a při rozsahu současné celoplanetární 

migrace je již zcela nepoužitelný.70  

Princip společného původu, který měl moderní stát stabilizovat, přinesl 

ovšem s sebou jedno velké nebezpečí: stát se tímto způsobem proměnil 

z nástroje zákona v nástroj národa, což ve svých důsledcích zapříčinilo 

neřešitelné (a dodnes živé) problémy jak uvnitř tohoto státu, tak 

v mezinárodních vztazích. „Národní stát“ tak vlastně i nadále zůstal ohrožen ze 

všech stran, a vládu zákona bylo nutné obětovat ve prospěch „národního zájmu“. 

V známé „Dreyfusově aféře“, během které se objevila i hesla „Francie 

Francouzům“ a „smrt Židům“, se jasně ukázalo, že představa „společného 

                                                 
69 O slabosti křesťanského univerzalismu a naopak o naléhavé potřebě obnovit 
po zániku tradiční společnosti mechanickou kmenovou solidaritu svědčí 
následující Hegelova slova z Theologische Jugendschriften: „Křesťanství 
vyprázdnilo Vallhalu (síň padlých hrdinů severské mytologie, pozn. M. V.), 
pokácelo posvátné háje, vykořenilo národní tradici jako hanebnou pověru a 
ďábelský jed a vnutilo nám namísto toho tradici národa, jehož podnebí, zákony, 
kultura a zájmy nám byly cizí a jehož dějiny nemají žádný vztah k našim 
vlastním. David a Šalamoun žijí v naší lidové představivosti, zatímco hrdinové 
naší vlasti dřímají v učených historických knihách.“ (Citováno podle Budil, 
2002, s.169.) 
70 Změny, které přinesl zánik tradičního pospolitého světa, byly natolik 
nečekané, že ani odstup jednoho století neumožnil jejich promyšlenou reflexi. 
Pro celé 19. století je charakteristická osvícenecká víra v automatický pokrok 
nebo naopak romantická idealizace minulosti.  
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původu“ nejen sjednocuje, ale právě tak rozděluje.71 Mnozí dokonce ani 

nezastírali, že poslání státu nevidí v zajištění spravedlnosti. „Revize Dreyfusova 

procesu,“ psali tehdy Dreyfusovi odpůrci, „by byla koncem Francie.“ A také: „I 

kdyby byl Dreyfus nevinný, musí se ve jménu cti armády prohlásit za 

vinného.“72 

 Nastolení vlády zákona bránil i pocit ohrožení, jaký vyvolávaly evropské 

země jedna u druhé. Potvrdila se tak Toquevillova slova, která napsal šedesát let 

před vypuknutím Dreyfusovy aféry: „Aby se mohla demokratická republika bez 

nesnází udržet u některého evropského národa, musela by se současně ustavit i u 

všech ostatních.“73 

V důsledku ničivé síly moderní techniky a nevídané moci, kterou nový 

stát disponoval, měly války 20. století ještě pustošivější důsledky, nežli 

náboženské války raného novověku. Za pozornost ovšem stojí především 

rostoucí tempo změn ve světě přelidněných velkoměst, při kterém se stále 

rychleji ztrácí autorita těch, kteří na tomto světě byli dříve.  

Velká válka (1914-1918) radikálně proměnila svět během několika málo 

let.74 Téměř ze dne na den byly otřeseny poslední zbytky důvěry ve zkušenost 

předchozích generací a znatelně oslabena byla i doposavad nezpochybnitelná 

podoba tradiční autority, autorita rodičovská.  

                                                 
71 „Tragédií národního státu bylo, že rostoucí národní uvědomění se s těmito 
funkcemi [ochrany všech obyvatel na svém území] střetávalo. Ve jménu vůle 
lidu byl stát nucen uznávat jako občany jenom ,členy jednoho národa’, udělovat 
plná občanská a politická práva jenom těm, kdo patřili k národnímu společenství 
právem svého původu a faktem svého narození. To znamenalo, že stát se zčásti 
proměnil z nástroje zákona v nástroj národa.“ (Arendtová, 1996, s. 334) 
72 Ferro, 2006, s. 248. 
73 Tocqueville, 2000, s. 170. 
74 Ještě v roce 1951 napsala Hannah Arendtová v Původu totalitarismu: „I dnes 
je téměř nemožné popsat, co se v Evropě 4. srpna 1914 skutečně stalo. Dny před 
první světovou válkou a dny po ní jsou od sebe odděleny ne jako konec 
nějakého starého a začátek nějakého nového období, nýbrž jako den před 
nějakou explozí a den po ní.“ (Arendtová, 1996, s. 380) 
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Po válce se snadno ujal kult mládí; bylo zjevné, že staří si již nadále 

nemohou udržet autoritu těch, kteří díky svým zkušenostem lépe rozumějí světu. 

Právě naopak: zkušenosti starých byly nepoužitelné, neboť byly získány ve 

světě, který se tomu „dnešnímu“ už téměř nepodobal.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Obecný dojem průbojného mládí, které v poválečné Evropě mnohem více věří 
sobě samému nežli předchozí generaci, lze podepřít kupříkladu prudkým 
rozvojem skautského hnutí, nikde jinde se však toto rozložení sil neprojevilo tak 
zřetelně, jako během hyperinflace, která postihla německou Výmarskou 
republiku v roce 1923; v důsledku rychlého poklesu kupní síly peněz mohli 
Němci zůstat solventní pouze skupováním akcií a spekulací na burze, v čemž 
získali mnohem větší zběhlost mladí lidé zhruba kolem dvacítky. „Najednou 
existovali jednadvacetiletí bankovní ředitelé,“ píše o tom ve svých vzpomínkách 
Sebastian Haffner, „a také primáni, kteří se drželi burzovních rad svých o něco 
starších přátel. Takoví mladíci nosili vázanku à la Oscar Wilde, pořádali 
večírky, kde šampaňské teklo proudem, a vydržovali své zahanbené otce.“ 
(Haffner, 2002, s. 62) 
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Autorita zákona a absence cíle 

 

Pro současný dynamicky se proměňující svět je charakteristické, že v něm nikdo 

nemůže mít dost zkušeností, aby bylo možné spolehnout se při správě veřejných 

věcí na jeho rady. Jinými slovy: v politických otázkách nesmí být nikdo obecně 

uznávanou autoritou, a je velmi nebezpečné, pokud se jí stane. 

Nezbývá nám tedy, než se radit mezi sebou, vyměňovat si názory a 

vzájemně posuzovat jejich váhu. Rozhodování je svěřeno nikoli zkušenějšímu, 

ale tomu, kdo dokázal ostatní přesvědčit o užitečnosti svých záměrů. 

Samozřejmě je třeba dodržovat závazná pravidla, ale i ta jsou výsledkem 

dohody, která předchází jednání. Ze všeho nejdůležitější jsou pak pravidla, která 

upravují podmínky takového jednání i výběr jeho účastníků, tedy ústavní 

zákony, které je třeba zvláště chránit před snadnou a častou změnou. Zákony, a 

zejména ústava, jsou tím jediným, co vnáší do rychle se měnícího světa jistou 

stabilitu a předvídatelnost. A právě z potřeby stability čerpá zákon svoji autoritu. 

Nelze ovšem tvrdit, že by měl zákon v našem světě takovou autoritu, 

jakou by si zasloužil. Na předchozích stranách jsem se pokusil ukázat, že cesta 

od tradiční či náboženské autority k autoritě zákona není snadná. Zrekapitulujme  

to nejdůležitější: 

 

V důsledku oddělení královské moci a „autority biskupů“ nebylo v Evropě 

nikdy možné vytvořit despocii opírající se o náboženství. 

 

Po zhroucení církevní autority, která omezovala a kontrolovala světskou moc, 

byly vyzkoušeny dvě zdánlivě zcela odlišné podoby státu: stát absolutistický a 

stát demokratický.  
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V obou případech měl být autoritou samotný stát, poprvé jako garant míru a 

bezpečí, podruhé jako nástroj národa, vnímaného jako posvátné společenství. A 

v obou případech šlo o stát silně centralizovaný, spravovaný mocnou byrokracií, 

zaštítěný suverenitou panovníka, potažmo suverenitou lidu. 

 

První pokus vedl k revolucím, druhý k růstu pseudokmenové xenofobie a 

nebývale ničivým válkám, které radikalizovaly početné masy a zanechaly po 

sobě mezi evropskými státy dodnes patrnou nedůvěru. Nahrazení panovníkovy 

suverenity „suverenitou lidu“ bez jasně vymezených pravidel 

způsobilo diskreditaci parlamentarismu, v horším případě nástup různých 

diktatur.  

Autorita zákona je tak do značné míry stále ideálem, a to ideálem nepříliš 

lákavým. Více či méně intenzivně pociťovaná absence „dlouhodobější vize“ 

svědčí o existenci prostoru, který by mohl v kritické situaci obsadit nějaký 

charismatický diktátor. Samotná vláda zákona zjevně nenabízí dostatečně 

přitažlivé cíle, zvláště ve srovnání s nějakou svůdně prezentovanou představou 

lepšího světa.  

 

* 

Vláda zákona musí s diktaturou pokaždé prohrát, pokusí-li se s ní soutěžit 

v nabízení lákavějšího cíle. Diktatura může vždy nabídnout bezpečnější a 

spravedlivější svět, zatímco zastánci vlády zákona nebudou nikdy schopni 

představit cíl srovnatelně přitažlivý.  

A nejen to: nebudou vlastně schopni nabídnout vůbec žádný cíl. Po 

odmítnutí – či ztrátě – autority je výměna názorů potřebná dnes a denně,76 a 

vlastně tedy žádný konečný cíl nikdy nemá. Potřeba autority se tak může 

                                                 
76 Dahl řadí mezi instituce nezbytné pro fungování demokracie, či v jeho 
skromnějším pojetí „polyarchie“, časté spravedlivé a svobodné volby. (Dahl, 
1995, s. 202) 
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projevit prostě jako touha přestat donekonečna zvažovat všechna pro a proti, a 

začít poslouchat někoho, kdo je schopen vystupovat dostatečně autoritativně a 

dokáže k tomu navrch nabídnout nějakou přitažlivou vizi.  

 Demokracie tak nikdy není dostatečně chráněna před despocií, či spíše 

před nějakou formou diktatury. Tocqueville poukázal na to, že 

v aristokratických společnostech jsou na sobě lidé vzájemně závislí, zatímco 

v demokraciích žijí ve vzájemné izolovanosti; v demokracii je každý v důsledku 

izolovanosti ohrožen ztrátou své svobody, a pokud by si tedy neosvojil umění 

spojovat se se svými bližními k její obraně, „nutně by s rovností rostla tyranie.“ 

„Proto musí místo mocných jednotlivců, kteří zmizeli díky rovnosti životních 

podmínek, zaujmout v demokratické společnosti sdružení. … V demokratických 

zemích je dovednost sdružovat se dovedností základní; na jejím rozvoji závisí 

rozvoj všech ostatních.“77 

Po špatných zkušenostech s nejrůznějšími autoritativními režimy by mělo 

být zdánlivě snadné odmítnout každou autoritu s výjimkou autority zákona, 

potažmo soudu, který dbá na jeho dodržování. Nelze však popřít, že kupříkladu 

účast na formování nějaké „národní gardy“ a následné společné zážitky 

„bratrství ve zbrani“ mohou být mnohem atraktivnější životní náplní nežli 

spořádané respektování nálezů ústavního soudu. 

Za poptávkou po nějaké dlouhodobější „vizi“ se bezesporu skrývá potřeba 

přitažlivého cíle, potenciálně spojená s ochotou podřídit se autoritě toho, kdo 

takový cíl nabídne a ujme se jeho realizace. 

Autorita zákona může naproti tomu pouze vytvořit rámec, v němž je třeba 

o všem dalším trpělivě jednat; rozhodně tedy sama o sobě neposkytuje 

dostatečně silné podněty, které by motivovaly k její obraně, potažmo k obraně 

svobody. Pokud však pohrdneme jednáním pro zjevnou nevyzpytatelnost jeho 

výsledků, a s horlivou úslužností se podřídíme autoritě někoho, kdo nabízí cíl, 

                                                 
77 Tocqueville, 2000, s. 453-454. 
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s velkou pravděpodobností k slibovanému cíli nikdy nedojdeme, a navíc 

přijdeme o možnost jednat, která se jeví jako postradatelná, jen dokud ji máme. 

Přitažlivost velkých cílů je zcela zřejmá. Církev nezakládala svou autoritu 

pouze na svém založení Ježíšem a jeho apoštoly, ale rovněž na tom, že 

zabezpečovala blažený posmrtný život, a byla tedy schopna nabídnout opravdu 

výjimečně dlouhodobou vizi. Vliv na posmrtný život věřících jí nakonec poskytl 

moc, jakou bylo těžké nezneužít, a Hobbesova kritika „duchovní moci“ byla 

v tomto ohledu oprávněná. Velké cíle však zůstaly zdrojem smyslu i po ztrátě 

důvěry v posmrtný život: velikost státu, budoucnost národa, beztřídní 

společnost, vláda nadřazené rasy.  

Zatímco Hobbesův stát život pouze zachovával, novověké pojetí dějin 

coby procesu mířícího k určitému cíli dávalo životu smysl. Pro obyvatele 

rostoucích měst, uvolněných z tradičních rodových vazeb a přehledných 

stavovských struktur, bylo lákavé přidat se k tomu či onomu hnutí, jehož 

zakladatelé věděli, jak změnit svět, a jehož vůdci znali cíl historického procesu a 

zajišťovali tak všem zúčastněným, že se pohybují „správným směrem“. Teprve 

Nietzsche na konci 19. století postřehl, že vnímání dějin jako „světového 

procesu“ odhlíží od jedinečného života každého člověka, a ve svých Nečasových 

úvahách varoval před hledáním jakýchsi dějinných zákonitostí, které snižují 

význam svobodného rozhodování a vytvářejí falešný obraz stáří lidského rodu, 

či dokonce dojem, že navzdory stálému omlazování lidstva v každé generaci 

žijeme v konečné fázi světového procesu.  

 

* 

Krátce po druhé světové válce, v níž bylo za cenu nesmírných obětí poraženo 

hnutí nabízející velmi pochybnou vizi, vystoupila Hannah Arendtová na obranu 

lidského jednání, a to navzdory jeho pomíjivosti. Ve sbírce esejů vydaných pod 

názvem Mezi minulostí a budoucností zdůraznila, že jednání umožňuje lidskou 

svobodu, a je tedy tím, co dělá člověka člověkem. Jednání je projevem lidské 
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svobody, neboť je vždy výsledkem samostatného rozhodnutí, které se nemusí 

řídit nutností, tradicí ani autoritou.  

Ve své obhajobě lidského jednání Arendtová nezamlčuje, že jednání bylo 

tradičně znevažováno pro nepředvídatelnost svých výsledků. Platón se o říši 

lidských záležitostí vyjadřoval s velkým pohrdáním, neboť v ní není možné 

nalézt nic trvalého, a v jeho slavném podobenství jeskyně jde jejím obyvatelům 

jen o vidění: lidé jsou lidmi pouze potud, „pokud chtějí vidět“. Arendtová 

považuje celou filosofickou tradici, vycházející z Platona, za pokus uniknout ze 

světa nevyzpytatelného jednání do přehledné říše myšlení. Myšlení se tak 

rozešlo se skutečností tím více, čím déle tento pokus trval; skončil teprve 

vzpourou existencialistů, kteří odmítli touhu po věčnosti a zdůraznili jedinečnost 

každého okamžiku a svobodu lidského rozhodování. Podobný motiv nachází 

Arendtová i u novověkých snah vnímat dějiny jako proces, směřující k určitému 

cíli: takové pojetí umožňuje rezignovat na samostatné jednání, jehož důsledky 

jsou vždy nejisté, a zapojit se do historického procesu, který dá životům všech 

zúčastněných náplň a smysl. 

Jednání, na rozdíl kupříkladu od tvorby, skutečně nevede k předem 

odhadnutelnému výsledku, a podle Arendtové je činností typickou pro veřejnou 

sféru. Od nazírání věčných pravd – stejně jako od pouhého uchovávání života – 

se jednání odlišuje tím, že se odehrává vždy ve světě, který je všem lidem 

společný, na veřejnosti, kde mohou lidé nejen vidět, ale také být viděni. Správu 

veřejných věcí dodnes označujeme pojmem politika, neboť to byly právě řecké 

polis,78 v nichž lidé poprvé objevili zázrak jednání, tedy svobodného 

rozhodování, které je možné jen v soužití s druhými, a které čerpá svou krásu 
                                                 
78 V eseji o svobodě zdůraznila Arendtová úzký vztah mezi svobodou a 
politikou, s nímž učinil zkušenost už řecký a římský starověk: „Užívat slovo 
„politický“ ve smyslu řecké polis není libovolné ani násilné. Právě v tomto 
slově, které se ve všech evropských jazycích dosud odvozuje od historicky 
jedinečné organizace řeckého městského státu, se odrážejí – a to nejen 
etymologicky a nejen v řeči učenců – zkušenosti společenství, které jako první 
objevilo sféru politična a jeho podstatu.“ (Arendtová, 2002, s. 138) 



 55 

zejména z toho, že se děje druhým na očích, ve společném veřejném prostoru. 

Arendtová zdůrazňuje, že navzdory nejistým výsledkům a zákonité pomíjivosti 

může každé jednání dosáhnout virtuozity, jaká patří k umění prováděnému před 

obcí-obecenstvem.79 Podobně považuje Bourdieu za princip lidského jednání 

nikoli sledování záměru, ale zaujetí pro hru.80 

Vzhledem k nejistým výsledkům je ovšem každé svobodné jednání 

nebezpečné, a ze světa proto nesmí vymizet autorita, která chrání svobodu před 

ní samotnou. Poslušnost vůči autoritě však může vést k rezignaci na vlastní 

jednání, a autorita proto může ve svobodné společnosti patřit pouze soudní 

moci, kterou už Montesquieu charakterizoval jako „takřka neviditelnou“.81 

Lidská svoboda tak nachází svůj výraz ve veřejné rozpravě, tedy právě 

v tom, co by Hobbes nejraději oželel nebo alespoň maximálně omezil, neboť 

podezíral její účastníky, že chtějí pouze předvádět svoji výmluvnost a 

bezostyšně při tom plýtvají časem. Hobbesovi připadalo ostatně podezřelé 

samotné setkání většího počtu lidí, a politickou stranu považoval přímo za 

spiknutí proti státu. Podle Arendtové je však skutečným obsahem politického 

života „radost a uspokojení z toho, že jsme ve společenství svých bližních, že 

jednáme a objevujeme se na veřejnosti, že sami sebe slovy a skutky vkládáme 

do světa, stvrzujeme tím svou totožnost a můžeme stále začínat něco nového“.82  

 Každé jednání sleduje nějaký cíl, jeho konečný důsledek se však se 

sledovaným cílem málokdy zcela kryje. Přesto má lidské jednání hodnotu samo 

o sobě, nezávislou na tom, nakolik dosáhlo stanoveného cíle. Díky jednání se 

                                                 
79 Na tuto souvislost poukazuje i Tocqueville v pasáži věnované politické 
aktivitě Američanů: „Vměšovat se do řízení společnosti a mluvit o ní je 
nejdůležitější věcí a takřka jediným potěšením, jaké Američané znají. Toho si 
lze všimnout i v jejich každodenním životě: i ženy často docházejí na veřejné 
schůze a poslouchajíce politické projevy zapomínají na domácí starosti. Tyto 
kluby jim nahrazují do jisté míry divadlo.“ (Tocqueville, 2000, s. 184) 
80 Bourdieu, 1998, s. 126. 
81 Montesquieu, 2003, s. 192. 
82 Arendtová, 2002, s. 232 
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vzájemně poznáváme, vymaňujeme se ze své izolovanosti, a jsme tak schopni 

zabránit nástupu tyranie a uhájit prostor, v němž se dá i nadále jednat. A pouze 

společnost, v níž se jedná, je včas informována o tom, co ji ohrožuje, zatímco 

v diktaturách se hrozby pojmenovávají až ve chvíli, když už je pozdě.  

 Když Tocqueville popisuje zákonodárnou moc v amerických státech, 

upozorňuje na skutečnost, že podoba jejího rozdělení do dvou komor - zcela 

odlišná od modelu britského parlamentu - byla uvedena do života téměř 

náhodně, „právě tak jako většina velkých pravd“. Užitečná opatření jsou 

opravdu výsledkem spíše šťastné náhody, nežli vědomého úsilí, které si jejich 

realizaci klade za cíl.  

Otevřenost k jednání porušuje zavedenou rutinu a zvyšuje 

pravděpodobnost nových příležitostí, vždy lákavých a zároveň nebezpečných; 

výsledky jednání jsou spíše nečekané nežli předem stanovené.   Možná ani 

příroda, jejíž jsme součástí, nesměřuje k žádnému cíli, leda by tímto cílem bylo 

nikoli zachování, ale neustálé překonávání toho, čeho již dosáhla. V člověku, a 

zejména v jeho schopnosti svobodně jednat, nachází toto úsilí dosud 

nejobdivuhodnější výraz. Také proto jsou patrně dlouhodobě neudržitelné 

despocie, které nabízejí pouze zachování současného stavu. Vzhledem k lidské 

smrtelnosti nemůže být „záchrana života“ konečným cílem státu ani 

zdůvodněním jeho neomezené moci, která by lidi zbavila možnosti svobodně 

jednat. „…co lze milovati na člověku,“ říká Nietzsche s básnickou nadsázkou, 

„jest, že je přechodem a zánikem“.83  

Poněkud střízlivěji připomíná Thomas Kuhn, že ani Darwinova myšlenka 

přirozeného výběru nepočítá s teleologickým vývojem k dokonalejšímu 

uskutečnění prvotního plánu. Rovněž dějiny vědy jsou podle Kuhna sledem 

výběrů bez pomoci nějakého souboru cílů, a je tedy užitečnější nahlížet je nikoli 

jako vývoj "k tomu, co chceme vědět", ale jako vývoj "od toho, co víme".  

                                                 
83 Nietzsche, 1992b, s. 11. 
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Právě tak ani naše jednání nemůže téměř nikdy dosáhnout předem 

stanovených cílů, a může nanejvýš vycházet ze zkušeností, kterých již bylo 

dosaženo, a respektovat předem dohodnutá pravidla. Pokud bychom chtěli 

jednání zbavit jeho nevyzpytatelnosti a získat jistotu o dosažení přesvědčivě 

prezentovaných cílů, museli bychom se podrobit moci, která by nesměla 

respektovat žádnou jinou autoritu a samotnou možnost jednání by radikálně 

omezila. 

 

* 

Na otázku, zda potřebujeme dlouhodobou vizi, lze tedy odpovědět poměrně 

stručně: potřebujeme nikoli vizi, ale kultivovanou a otevřenou rozpravu, v níž 

budeme mít možnost co nejdříve pojmenovat  nezamýšlené a nežádoucí 

důsledky, jaké s sebou vždy přinese realizace každé vize. 
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