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I. Úvod 

Chceme-li sledovat společné znaky v právu, které by měly být společné všem 

společnostem z toho prostého faktu, že se jedná o společnosti lidské, je třeba se podívat na 

právo různých společností. Jak je ale vybrat? Rozhodně bude třeba zkoumat ty, které jsou 

různé geograficky. Bude však třeba podívat se i na právo společností, které jsou sice 

geograficky blízké, ale které mají mezi sebou velkou časovou mezeru. V prvé řadě se 

zaměříme na společnost papuánských indiánů kmene Kapauků, dále také na právo dalších 

kmenů tichomořské oblasti a amerického severozápadu a konečně na právo starověkého 

Řecka a Říma. Jako červená nit se potom celou prací vine otázka, jaký vztah to všechno má 

k tomu našemu, českému právu. 

Výběr těchto společností není náhodný, protože splňují podmínku jak časové tak 

geografické odloučenosti. Mezi českým a římským právem je odluka dvou tisíciletí. Na 

druhou stranu je spojuje okolnost, že římské právo stojí v základu moderního civilního práva 

u nás, ostatně jakožto v celé kontinentální oblasti. Je zde patrný vývoj a tak některé instituty 

prodělaly značné změny. Existují však i takové, které jakoby čas nepoznamenal. Společný 

základ tu není třeba mnoho dokazovat, protože římská kultura, a proto i římské právo, tvoří 

společně s dalšími elementy kořeny evropské civilizace.  

U kmenů tichomořské oblasti nic takového říct nelze. Jejich právo je zcela 

neovlivněné právem evropským i naší kulturou1. A už vůbec nemůže být řeč o tom, že by 

naše právo, potažmo římské, bylo jakkoli ovlivněno právem z oblasti tichomoří. Zajímavé na 

těchto společnostech je spíše než geografická vzdálenost ona časová blízkost, která ho pojí 

s naší dobou. A i přesto je společnost Kapauků jakoby vytržena z dobrodružných románů o 

indiánech. Je to nepochybně také důvod, proč se o podobné společnosti antropologové vždy 

tolik zajímali. Jejich zájem byl zpočátku do značné míry ovlivněn chápání podobných kultur 

jako primitivních, zastaralých, předstátních nebo předprávních. Snad to bylo dáno tím, že 

tehdejší antropologie byla v zajetí pokrokových myšlenek, každopádně to vedlo k názorům o 

jakési linearitě společenského vývoje, na jejímž dosavadním vrcholu měla stát naše západní 

                                                            
1 Tedy alespoň bylo v době, kdy vznikala Pospíšilova publikace. Podle posledních zpráv z oblasti je velkou 
otázkou, zda se ještě vůbec dá o nějakých Kapaucích hovořit 
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civilizace. Pochopitelně, že pokusy o nalezení jakýchsi kořenů práva, společných všem 

společnostem vypadá jako zkoumání, uzamčené v podobném paradigmatu o lineárním 

právním vývoji. Dopředu chci však upozornit, že ukazování naší civilizace jako nejlepší možné 

není smyslem mé práce. Bylo by to pošetilé opakování chyby, které se dopouštělo mnoho 

antropologů. Smyslem je tu ukázat, že určité instituty fungují překvapivě podobně v právních 

systémech, které jsou geograficky i časově natolik oddělené, že to vede k oprávněné otázce, 

zda nemá právo určitý základ, který by snad bylo možné vysledovat v každé lidské 

společnosti, a který by tudíž byl univerzální.  

Není samozřejmě možné zkoumat každý právní institut v každé lidské společnosti. Na 

omezeném prostoru, který je k této práci vymezen, se zaměřím na srovnání institutu 

vlastnictví. Už sama skutečnost, že nějaké pojetí vlastnictví je vlastní každé lidské 

společnosti, je nesmírně zajímavá a už z ní se dá dovozovat společný rys těchto právních 

„řádů“. Nicméně institut vlastnictví pojatý obecně je stále příliš rozsáhlý pro zkoumání a 

proto se ho pokusím ještě zúžit a snažit se zabývat čistě vlastnictvím půdy. Konec konců 

člověk je suchozemský živočich, který je se zemí spojen a je proto nepochybné, že si k ní 

bude vytvářet nějaký vztah. 

Ještě snad jednu nepřesnost je třeba vyložit. On ten vztah totiž není vždy regulován 

právem, nebo lépe řečeno čistě právem. Do jeho regulace, respektive upřesňování, 

vymezování a definování, se zapojuje mnoho fenoménů. Ve starých kulturách není vůbec 

možné zkoumat pouze a jenom vlastnictví, protože tam není pojmově odlišené. Právo těchto 

společností zůstává uzavřeno v těžko uchopitelném homogenním celku, jehož součástí je 

ještě náboženství, mravy a mýtus. A to prosím nikoli pouze u „divošských“ kmenů odněkud 

z tichomořských pralesů, ale také u starých Řeků a Římanů. Aby se vůbec dalo zkoumat 

vlastnictví, aby se dal dohledat jeho původ, bude třeba zkoumat celou řadu příbuzných 

fenoménů, v jejichž čele stojí náboženství 

Nakonec chci podotknout, že tato práce je pokračování úvah, které jsem naznačil ve 

své dřívější práci s názvem „Dají se práva vyčíst z věcí?“, která byla vytvořena jako bakalářská 

práce na Fakultě humanitních studií UK. Protože se k této práci budu často odkazovat a tvoří 

jakýsi odrazový můstek současných úvah, považuji za nutné krátce ji představit a shrnout 

poznatky, ke kterým jsem v ní došel. 
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II. Dají se práva vyčíst z věcí? 

Při překladu části knihy Leopolda Pospíšila „Anthropology of Law“ mi připadalo velmi 

zajímavé jaké mají Kapaukové propracované názvosloví pro popis zemského povrchu.  Mají 

dohromady čtrnáct kategorií terénu (types of terrain). Do těchto kategorií lze zařadit každý 

kousek kapauckého světa. Pospíšil si však při svém výzkumu všiml, že tyto kategorie nejsou 

používány k prostému popisu zemského povrchu, ale váže se k nim něco víc. Jak zjistil, toto 

víc je kapaucký systém pozemkového vlastnictví. Protože Kapaukové nemají žádné psané 

právo, musel Pospíšil vyabstrahovat právní smysl jednotlivých pojmů z běžného jazyka a 

z toho, jak je který pojem používám. To k čemu došel je fascinující. Kapaukové dokážou 

z každého jednotlivého pojmu pro popis zemského povrchu poznat, komu může daný kus 

země patřit. Dále poznají, zda přes něj mohou projít, zda tam mohou lovit, a také co tam 

mohou lovit. 

Je-li člověk opravdu schopen vyčíst právo přímo z věci, která před ním leží, je to 

nepochybně skvělá vlastnost takového práva. Takové právo je srozumitelné, jasné a také 

okamžitě účinné (efektivní). Člověk se neubrání srovnání s naším vyspělým právem a nemůže 

si nepoložit otázku, zda něco podobného funguje i u nás. Protože u Kapauků je tato vlastnost 

známa toliko u pozemkového vlastnictví, zaměřil jsem na stejnou oblast v našem právu a 

k tomuto účelu vybral podobné typy, jaké můžeme nalézt u Kapauků. Konkrétně les, řeku, 

rybník a cestu. 

V případě lesa bylo třeba vycházet ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon). V §2 se dočteme, že lesem se rozumí „ … lesní 

porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.“ Stejný předpis ve své 

hlavě třetí pojednává o tzv. „obecném užívání lesů“. To spočívá v právu každého „ … 

vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou 

na zemi ležící klest.“ (§ 19 odst. 1 lesního zákona). Odst. 2 umožňuje majitelům včelstev „ … 

se souhlasem vlastníka … umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích“. V této hlavě je také 

omezováno toto obecné užívání, aby nedocházelo k nadměrnému ničení lesů a tak je 

stanoven zákaz určitých činností, přičemž některé z těchto zákazů platí i pro vlastníka lesa. 

Toto vše ne z toho důvodu, že by zákon taxativně či snad příkladmo vyjmenovával určité 

pozemky a s nimi spojené zákazy či oprávnění. Nikoli, toto vše z toho jediného důvodu, že se 
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jedná o les. Představme si hypotetický příklad. Mysleme pozemky na kraji lesa, na kterých je 

však louka. Vlastník takových pozemků žádné výše uvedené povinnosti nemá. Za poměrně 

dlouhý čas však tyto pozemky mohou zarůst a stát se tak lesem. Potom vlastníku těchto 

pozemků, identických pozemků, vznikají veškeré výše uvedené povinnosti. Zákon tu také 

nevypracovává nějaké pregnantní vymezení pojmu les, ale spoléhá se na zdravý rozum, 

s jehož pomocí každý soudný člověk les pozná. Jinými slovy pokud nám náš zdravý rozum 

řekne, že to, před čím stojíme, je les, okamžitě víme, že se v onom prostoru můžeme volně 

pohybovat a dělat i ostatní věci, které nám §19 odst. 1 lesního zákona umožňuje. A to vše 

jsme vyčetli z věci samotné, z lesa. Samozřejmě nikoli proto, že by byl text lesního zákona 

vyryt do kůry všech stromů, ale z toho prostého faktu, že jsme v lese. 

V případě vod, tedy řeky a rybníku byla věc o něco složitější. Kvůli problematice 

s vlastnictvím vody, jsem byl nucen zaměřit se zde pouze na právo rybolovu. Vlastnictví vody 

je však problematika s řekou i rybníkem neodmyslitelně spojená. „Předně se řeší otázka, zda 

je voda vůbec věcí v právním smyslu, a zda tedy může být předmětem občanskoprávní 

vztahů resp. vlastnictví. K této otázce se ve svém díle Právo vlastnické vyjadřuje též jedna 

z našich největších právních osobností prof. Antonín rytíř Randa. Po svých úvahách dospívá 

k tomu, že předmětem občanskoprávních vztahů může být pouze voda stojatá – tedy ve 

studních, nádržích, rybnících apod. Svůj argument podporuje tím, že tuto vodu podřídit naší 

faktické moci. S ohledem na vlastnictví to znamená, že ji můžeme fakticky držet. Zde se tedy 

při vymezení stojaté vody pohybuje v paradigmatu vlastnictví jako absolutního panství. 

Naproti tomu tekoucí voda, která se držet nedá, je pro něj res omnium communis (Randa, 

2008), tedy věc, která slouží všeobecnému užívání, což obhajuje společenskými potřebami – 

řeky jsou důležité kvůli lodní dopravě, z hlediska potřeb obyvatelstva, jsou potřebné při 

průmyslové i zemědělské výrobě. Tekoucí vodu považuje za res extra commercium, mimo 

jiné i s ohledem na tradici římského práva. 

Zajímavá diskuze proběhla mezi dr. Kindlem, dr. Krechtem a dr. Zachariášem na 

stránkách časopisu Právník.  Dr. Kindl ve svém článku (Kindl, 1997) prohlašuje, že je sice 

možné uznat právní neexistenci vody, ale byl by to „když nic jiného, tak velký přepych.“ 

Ukazuje, že by se pak s vodou nedalo dělat téměř nic. Nedala by se prodávat ani jinak 

zcizovat, nedala by se pro ni použít ustanovení o náhradě škody. Zabývá se při té příležitosti 

vodou ve studni a říká, že při právní neexistenci vody bychom nemohli požadovat ani 
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náhradu škody na kvalitě či kvantitě vody ve studni při poškození studny. Dále provádí 

historický exkurz a ukazuje, jak byla problematika upravována na našem území v minulosti, 

který shrnuje tím, že „historický vývoj směřuje od státního (panovnického) regálu vlastnictví 

vod ke stavu, kdy vody jsou předmětem vlastnictví soukromých právnických i fyzických 

osob.“ Článek dr. Zachariáše (Zachariáš, 1997), který se přiklání ke Kindlovým názorům, které 

jsou i podle mého názoru správnější, ukazuje, že vlastnictví některých vod bylo dříve 

upraveno jinak. Třeba tzv. jiné vody se považovaly za nerosty podle horního zákona a také 

existovalo výlučné státní vlastnictví přírodních léčivých zdrojů, které bylo založeno novelou 

zákona č. 20/1966 Sb. Zachariáš tak správně upozorňuje na fakt, že existoval stav, kdy 

vlastnictví vody záviselo na tom, zda má určité (např. léčivé) vlastnosti anebo v ní jsou 

rozpuštěny určité látky. Jinými slovy pokud došlo ke zjištění léčivých účinků vody nebo 

přítomnosti určitých látek, tak byla tato voda ex lege vlastnictvím státu. Zachariáš v této 

souvislosti připomíná Kindlovo tvrzení, že se jedná o poslední zestátnění, a to samozřejmě 

bez náhrady. Věc je o to smutnější, že tato novela byla přijata již po vzniku samostatné České 

republiky, a to zákonem č. 161/1993 Sb (srov. Kolín, 2010).“ 

Ačkoli byl můj zájem zaměřen toliko na rybolov, je rozhodně zajímavé ještě 

připomenout, že určité vlastnosti vody, tedy její léčivé účinky, z ní podle zákona 161/1993 

Sb. dělaly výlučné státní vlastnictví. 

Vraťme se však k rybolovu samotnému. Je regulován zák. 99/2004 Sb. (rybářský 

zákon). Nejprve bylo nutné vymezit místo, tedy rybník a řeku, přičemž v případě rybníka byla 

situace jasná z §2 písm. c) rybářského zákona, který vymezuje rybník jako „vodní dílo, které 

je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, 

včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími 

technickými zařízeními,“ a to včetně, jak hovoří rozhodnutí NS 22 Cdo 1121/2008, jeho dna. 

§ 13 odst. 1 rybářského zákona nás zpravuje o jakémsi lovu v rybníkářství a, jak se 

ukazuje, je to klíčové ustanovení. Rybníkářstvím se totiž myslí také chov a lob ryb sloužící 

k zajištění produkce rybího masa, a to dle § 2 písm. b) rybníkářského zákona. Dále se 

dozvíme, že k takové činnosti je oprávněn pouze majitel rybníka, který také jediný může 

podat žádost na vyhlášení rybářského revíru na jeho rybníce, na kterém pak může lovit ryby 

kdokoli s rybářským lístkem. 
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U řeky se jedná o podobnou situaci, až na to, že řeka není předmětem vlastnického 

práva. Kromě toho navíc řeka jako právní pojem neexistuje a zákon jí pojmenovává jako 

vodní tok, přičemž v příloze vyhlášky 470/2001 Sb. jsou vyjmenovány taxativně významné 

vodní toky. Abychom na řece mohli lovit ryby, musí na ní být opět vyhlášen rybářský revír, 

což ovšem nemůže iniciovat vlastník, když žádný není, a proto ho vyhlašuje rybářský orgán 

z moci úřední, a to dle § 19 rybářského zákona. 

Za použití určitého stupně abstrakce bylo možné z právní úpravy rybaření na řece a 

rybníce vyslovit závěr, že na rybníce nesmí rybařit nikdo, zatímco na řece kdokoli. Je tomu 

tak proto, že vyhlášení rybářského revíru i rybářský lístek jsou pouze administrativní nástroje 

regulace rybolovu, a proto je může „vykrátit.“ Tím se dostaneme do bodu nula, kde rybník 

má svého vlastníka zatímco řeka nikoli. Z podstaty vlastnického práva potom vyplyne, že aby 

na rybníku mohl rybařit někdo jiný, než jeho vlastník, musí mít vlastníkův souhlas. To u řeky 

neplatí. Řeka by v takovém stavu měla jakýsi statut „obecní pastviny“, kde by mohl každý 

rybařit, jak by chtěl. Z vymezení pojmů řeka, respektive vodní tok, a rybník vidíme, že při této 

úrovni abstrakce poznáme z pouhého pohledu na řeku či rybník, jak se to tam s rybolovem 

má. Okolnost, zda je člověk schopen v přírodě poznat řeku od rybníka nechávám na 

laskavém zvážení čtenáře. Pokud by měl někdo pocit, že se to poznat nedá, doporučil bych 

snad více chodit do přírody. 

Nakonec je třeba zmínit případ s cestou, u nějž je již velmi problematické 

jednoznačně odpovědět. Vycházel jsem opět z běžného porozumění toho, co to cesta je a jak 

vypadá. Předpokládám opět, že cestu každý pozná, ať už by se jednalo o vyšlapanou a místy 

neznatelnou stezku v lese nebo dobře vyježděnou, prašnou cestu mezi poli. Odhlížím od 

silnic, protože tam platí jiný režim. Pro účely mé práce byl nejlepší příklad vyježděné cesty 

skrz jinak zatravněnou zem nebo na hlínu vyšlapaná pěšina kdekoli na louce. 

Základem pro mě nebyla úprava v zákoně o pozemních komunikacích, ale úprava 

občanského zákoníku o právech k věci cizí, tedy §§ 151n – 180 OZ a dále o vydržení (§ 134 

OZ). Správně řečeno se nejedná o cestu, ale právo průchodu a průjezdu a jeho nabytí 

vydržením. Tento způsob se dá sledovat až do Římských dob a snad ještě dále, o což se také 

pokusím v této práci. V našem právu však platí, že pro vydržení práva průchodu nebo 

průjezdu je třeba splnit několik podmínek. Zaprvé subjekt, který vydrží, musí být způsobilý 

k právům a povinnostem. Dále se musí jednat o způsobilý předmět, tedy věc způsobilá býti 
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předmětem občanskoprávních vztahů. Podmínkou třetí je dobrá víra a konečně čtvrtou 

podmínkou je nepřerušenost držby. Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, nastává 

vydržení přímo ze zákona a není třeba konstitutivního rozhodnutí soudu nebo správního 

orgánu. 

Nyní se zamysleme, jak asi bude vypadat pozemek, přes který se deset let (zákonná 

lhůta) pravidelně (podmínka nepřerušenosti) chodí nebo jezdí? S největší pravděpodobností 

se na tom místě setkáme s pruhem vyšlapané nebo vyježděné hlíny. To je ovšem jev, na 

který když narazíme, dá se vykládat i obráceně. Řekne se: „Tady někdo jezdí/chodí.“ Nevíme 

jak dlouho, ani nevíme, zda oprávněně, ale můžeme si být jisti, že to někdo dělá. Pokud se 

nejedná o zvířecí stezku, můžeme presumovat i to, že se jedná o způsobilý subjekt. 

Nevíme ovšem ani jak dlouho se cesta používá, ani zda je subjekt v dobré víře, že mu 

toto právo průchodu a průjezdu svědčí. Na druhou stranu z toho jak cesta vypadá, se dá 

soudit, zda je používána hodně nebo málo, a pokud hodně, snad i to, že je používána i 

dlouho. Třeba i deset let a víc. Pokud by přestala být používána, dříve nebo později by znovu 

zarostla travou nebo zapadala a zmizela by. O dobré víře však nemůže soudit ze samotné 

cesty vůbec nic. Z toho plynou čtyři možnosti. „Zaprvé je v dobré víře a vlastník budoucího 

povinného pozemku o výkonu jeho práva neví, nezajímá ho to nebo to tiše schvaluje. Potom 

bude vlastník budoucího oprávněného pozemku právo dál vykonávat a vyšlape nebo vyjezdí 

cestu. Zadruhé je v dobré víře a vlastník budoucího povinného pozemku tvrdí opak. Pak se 

musejí obrátit na soud, který dá zřejmě za pravdu vlastníkovi oprávněného pozemku. 

Vznikne tedy věcné břemeno a bude vyšlapána i cesta. Zatřetí není v dobré víře a vlastník 

pozemku, jehož vlastnické právo je tím narušováno o věci neví nebo ji nehodlá řešit. Věcné 

břemeno nevznikne, ale cesta pravděpodobně ano, protože nikdo nebrání přecházení ani 

přejíždění přes pozemek. Začtvrté není v dobré víře a dotčený vlastník se brání. Pokud soud 

konstatuje neexistenci věcného břemena a zakáže narušiteli, aby v přecházení a přejíždění 

pokračoval, zřejmě nevznikne ani cesta“ (srov. Kolín, 2010). 

Dá se tak nakonec shrnout, že samotná cesta nezakládá žádná práva ani povinnosti. 

Na druhou stranu jí musíme přiznat určitou relevanci. Pokud je někde skutečně vyšlapán 

pruh země, může to ukazovat na fakt, že zde věcné břemeno průchodu a průjezdu vzniklo 

nebo vzniká. Na podporu tohoto tvrzení bych rád dodal, že v soudním sporu by musela být 

prokázána nepřetržitost držby. Vyšlapaná cesta svědčící o několikaletém užívání by v tomto 

byla jistě velmi pádným důkazem o nepřerušenosti. 
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V závěru jsem shrnul, že je vidět, že i v našem právu se dají nalézt terénní kategorie, 

ze kterých lze jakoby vyčíst určitá práva a povinnosti, a to z pouze z toho prostého faktu, že 

mají nějaké vnější vlastnosti, jinak řečeno z toho, jak vypadají. U cesty bylo třeba hodně 

představivosti a abstrakce a i přesto to téměř nefunguje. U rybolovu jsme měli větší úspěch, 

ale i tak byl třeba vysoký stupeň abstrakce. Avšak v případě lesa byl úspěch téměř 

stoprocentní a máme tak alespoň jednu terénní kategorii, která opravdu není pouhým 

popisem kusu země, ale přímo z ní vyplývají práva a povinnosti. To je úplná shoda 

s kapauckým právem.  

Je vždy zajímavé vidět, když dvě velmi od sebe vzdálené věci mají něco společného. 

Antropologové zažívali velké vzrušení, když zjistili, že stavba rodiny, rodinné vazby a 

švagrovství jsou napříč kulturami, tu naší nevyjímaje, stejné. Ve společnosti devatenáctého 

století to bylo přímo šokující. Pak se antropologové začali víc zajímat i o právo těchto 

„divochů“ a prošli poměrně dlouhou cestu od názoru, že tyto „primitivní“ společnosti žádné 

právo nemají. Nyní vidíme, že jejich právo má dokonce něco společného s tím naším. Ale jak 

se to mohlo stát? Evropská civilizace přece neměla absolutně žádný kontakt s oblastí 

tichomoří, a to až do dob velkých zámořských objevitelských výprav. A dá se dost těžko 

mluvit o nějakém pronikání tamní „jurisprudence“ do Evropy. Věc se bude mít zřejmě trochu 

jinak. Spíš to vypadá, jakoby se právo ve svých základech utvářelo podobně prostě z toho 

důvodu, že se utváří v lidské společnosti. 

III. Co na to říká H.L.A. Hart? 

Tato myšlenka není v žádném případě nová a asi byla v mysli právních filosofů vždy. 

Stěžejním způsobem ji rozvedl Herbert Lionel Adolphus Hart ve své knize Pojem práva, kde 

pracuje s termínem „minimální základy přirozeného práva,“ které podle Harta bezprostředně 

vycházejí z nejzákladnější potřeby lidské společnosti, kterou, možná překvapivě, není honba 

za co nejvyšším HDP, ale potřeba prostého přežití. Pochopitelně, že společnost se skládá ze 

svých členů, a aby přežila, musí přežít tito členové, což ovšem naráží na samotnou anatomii 

člověka. 

Člověk je mimořádně křehký tvor, který nedokáže přežít sám v přírodě. Přežití mu 

umožňuje společnost – společné soužití s více lidmi. To ovšem přináší konflikty vůlí a zájmů, 

které je třeba nějak regulovat, což se na základní úrovni děje pomocí přirozeného práva. 
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Přirozené právo se nedá vymyslet, vytvořit, nikdo ho neuzákonil – prostě musí být přítomno, 

pokud se společnost nemá rozpadnout. A to se stát nesmí, pokud mají lidé přežít 

„Přežití“ staví Hart na první místo palety zájmů všech živých věcí, člověka nevyjímaje. 

Lidé přitom přežití identifikují jako nějaké „dobro“, jako cíl sám o sobě, a to i dnes, kdy se 

staré teleologické vnímání a chápání přírody změnilo. Ze žaludu prostě „má vyrůst dub“ spíš 

než „by měl shnít“. Přitom obě tyto varianty jsou z hlediska čistě racionálního postupu 

v pořádku – jsou logické a budou nevyhnutelně následovat, pokud budou zajištěny určité 

podmínky. Že vyroste strom, však vnímáme jako správný vývoj věcí, kdežto zkázu semínka 

jako špatný vývoj. Taková úvaha je i vzorem úvahy o „přežití“, které je vnímáno jako správné, 

kdežto smrt je špatná (Hart; Pojem práva str. 185 – 192). 

Aby společnost mohla přežít, což je správné, v situaci kolize zájmů svých členů, musí 

mít určitá pravidla, kterými se budou tyto kolize řídit a řešit. Je jedno jak budeme těmto 

pravidlům říkat, Hart je nazývá přirozeným právem. Zřejmě zcela oprávněně, neboť toto 

právo je společnosti vskutku vrozené a je s ní nerozlučně spojené – pokud by neexistovalo, 

společnost by nepřežila (takový stav je však pouze hypotetický, protože touha a snaha přežít 

je i u lidí tak silná, že by se taková společnost rozpadla na několik jiných, které se však budou 

opět řídit nějakým přirozeným právem). 

Máme tedy vskutku přirozené právo ve společnosti, ale musíme se ptát, co bude jeho 

obsahem. V odpověď na tuto otázku Hart přináší svůj „minimální obsah přirozeného práva“, 

přičemž má na mysli takový obsah, který nutně musí mít právo v jakékoli společnosti, která 

chce přežít. Nevyjmenovává konkrétní normy takového práva, ale nastiňuje, jaké skutečnosti 

budou rozhodující při jeho vzniku, ke kterému dojde vlastně v okamžiku vzniku společnosti, a 

co musí regulovat (Hart, 2010, stránky 185 – 192) 

 

• Lidská zranitelnost – Člověk je tvor, který dokáže fyzicky zranit, i zabít, jiného 

příslušníka svého druhu. Z toho zřejmě vychází nejtypičtější právní norma: Nezabiješ! 

Zdá se to banální, ale pokud by se lidé nedokázali navzájem zranit/zabít, ztratilo by 

toto ustanovení smysl (Hart, 2010, str. 192) 

• Přibližná rovnost – Lidé se sice navzájem liší, ale pokud se na ně podíváme z dálky, 

moc velké rozdíly nepoznáme. Žádný lidský jedinec není natolik silný, aby byl schopen 

proti ostatní obstát neomezenou dobu, aniž by k tomu potřeboval spolupráci jiných. 

Hart správně akcentuje, že i ti nejsilnější nebo nejchytřejší musí občas spát, kdy jsou 
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zranitelní stejně, jako všichni ostatní. To vyžaduje určitou zdrženlivost a schopnost 

kompromisu, přičemž takový systém je výhodný pro všechny. Pro slabé víc než pro 

silné, ale i ti z něho občas těží. Vždy se však najde někdo, kdo bude chtít konsenzus 

narušit ke svému prospěchu. Hart tvrdí, že to je právě důvod pro regulaci pomocí 

vskutku právních pravidel, nikoli jen pravidel morálních (Hart, 2010, str. 193). 

• Omezený altruismus – Lidé nejsou ani ďáblové ani andělé. Mají v sobě různě silnou 

potřebu, aby ostatní přežili. Na druhou stranu je člověk tvor se sklonem k agresi, 

která může být poměrně častá. Tyto dva protipóly na jednu stranu umožňují a na 

druhou vyžadují zdrženlivost, bez které by se společnost rozpadla (Hart, 2010, str. 

194). 

• Omezené porozumění a síla vůle – Výhody zdrženlivosti a vzájemné spolupráce jsou 

tak velké, že i silní jedinci dobrovolně omezují své okamžité zájmy. Vyžaduje to 

vzájemné porozumění a dobrou vůli. To však nemůže fungovat, pokud nebude 

existovat „organizace“ vyvíjející vliv na ty, kteří se podřídit nechtějí. Saknce je potom 

záruka, že se jedinci, kteří se dobrovolně podřídí, nebudou obětováni, kteří by se 

chovali opačně (Hart, 2010, str. 196) 

• Omezené zdroje – Omezené zdroje uvádím na poslední místo, ačkoli Hart je má na 

místě čtvrtém, kvůli jejich mimořádnému významu pro vlastnictví. Lidé mají své 

potřeby, a pokud se budeme soustředit pouze na zájem čistého přežití, jsou tyto 

potřeby dány našimi tělesnými vlastnostmi. Člověk potřebuje předně jíst, jako každý 

jiný tvor. Potřebuje oblečení, protože nemá srst. A konečně potřebuje přístřeší, jako 

určitou ochranu. Tyto věci nejsou neomezené a musí se získat prací. To vyžaduje, 

nějakou elementární formu vztahu k věcem, které lidé už získali a mají je, nebo které 

se teprve chystají získat a budou je mít. Pro věci, které už získali, tento vztah 

nazýváme vlastnictvím. Hart popisuje elementární formy vlastnictví jako vyloučení 

kohokoli, kromě vlastníka, ze vztahu k této věci – nesmí vstupovat na pozemek, nesmí 

pošlapat úrodu, nesmí vzít jídlo atd. Je to druh zdrženlivosti, kterou ostatní vůči 

vlastníku ctí a dodržují. (Hart, 2010, str. 195) 

Postoj práva k omezenosti zdrojů je asi nejlépe vidět na jeho postoji ke zdrojům, 

které jsou považovány za neomezené. Ze základních lidských potřeb byla zmíněna potřeba 

potravy, ale vynechány potřeba dýchání a potřeba pít, a to zřejmě záměrně. Dýchání se 
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neakcentuje, protože vzduch dlouho vůbec nebyl předmětem právní regulace, a to 

z prostého důvodu – bylo ho pro každého dost. Problémy s čistotou vzduchu v moderní 

společnosti z něho ovšem udělali omezený zdroj, což jednoznačně prokazuje rozvoj celého 

trhu s emisními povolenkami a vznik zbrusu nového odvětví zákonodárství, které chrání 

čistotu ovzduší. Dokud nepřišla na přetřes otázka omezenosti tohoto zdroje, právo se o něj 

nikdy vůbec nezajímalo. S vodou je situace stejná. Vodné a stočné, které dnes běžně platíme, 

je spíš platbou za službu než za komoditu. Platíme spíš za dopravu vody do bytu a odvedení 

odpadní vody z něj. V poslední době se diskutuje o povinnosti platit přímo za vodu, což se 

projevuje návrhem platit za odebranou vodu ze soukromé studny, a nutno říct, že takový 

návrh je značně kontroverzní. Vyplývá však z prostého faktu, že i voda má čím dál víc povahu 

zdroje, který není neomezený. Vidíme tedy, že nikoli prostá potřeba určitých zdrojů činí 

z těchto zdrojů předmět regulace, jádro pudla tkví v jejich omezenosti. 

Hart vyjadřuje domněnku, že vlastnictví vzniklo jako jakési ohraničení životního 

prostoru člověka, jednotlivce, do kterého mu nikdo jiný nesmí zasahovat. Na první pohled se 

může zdát, že je to čistě materialistický pohled na věc. Že vlastnictví je prostě nástroj, takový 

klacek, pomocí něhož držím ostatní v uctivé vzdálenosti od svých věcí. Na rozdíl od klacku, 

který občas musím pustit z ruky, i funguje vlastnictví nepřetržitě, což je ovšem nesmírně silná 

výhoda. Jenže pojímat vznik vlastnictví pouze z této čistě materialistické perspektivy je 

klamné a my si ještě ukážeme, že vlastnictví mohlo vzniknout, a taky zřejmě opravdu vzniklo, 

z trochu jiných příčin, ačkoli mají k prosté ochraně věcí velmi blízko. 

Než se ale pustíme do vlastnického práva, resp. do práva samotného, podívejme se 

nejdřív raději na způsoby regulace společenského chování, které jsou jistojistě v každé 

společnosti přítomné, a z kterých se snad právo zrodilo. Konec konců mrav je regulativ, který 

těmto společnostem přiznávali i eurocentričtí antropologové2. 

IV. Mrav 
 

„A sundej si čepičku, Lukáši.“ Tak napomenula maminka asi čtyřletého chlapečka 

v kostele při půlnoční mši. Všiml jsem si, protože stáli hned vedle mě. Chlapeček čepici 

sundal a ptal se maminky proč. „Protože v kostele se čepička sundává. Vidíš, nikdo ji tu 
                                                            
2 Slovo eurocentrický zde samozřejmě nemá nic společného s EU. 
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nemá.“ Chlapeček chvíli přemýšlel a nešlo mu do hlavy, že má najednou čepici sundat, když 

mu maminka v zimě vždycky připomíná, aby si ji vzal. Nakonec to však přijal a pokukoval po 

obrázcích na zdech. Jeho maminka měla pravdu, nikdo v kostele neměl na hlavě čepici. Když 

lidé kostel opouštěli, čepice si nasazovali, loučili se, podávali ruce a navzájem si přáli hezké 

Vánoce, vyjadřovali naději, že se zase brzy uvidí a přitom všem se usmívali, ale zároveň se 

tvářili trochu tajemně a zdobně. Tak se to už dělá. Stejně se obvykle dělá, že člověk pozdraví, 

když někam přijde. A ovšem se také rozloučí, když odchází. Není třeba vymýšlet nic 

originálního, postačí prosté „dobrý den“ a „nashledanou“.  

Pozdravit, sundat si čepici v kostele, nemluvit s plnou pusou, chodit rovně, mluvit 

pravdu atd. Toto a nepřeberné množství další pravidel jednání v sobě máme zakotveno, 

nepřemýšlíme o jejich použití a většinou si je ani neuvědomujeme. Víme přesně kdy a co 

použít a také očekáváme, že ostatní budou odpovídat na naše jednání v podobných 

schématech. Že nějaký takový vzorec chování vůbec máme, si většinou uvědomíme až ve 

chvíli, kdy přestane fungovat, což se dá nejlépe zakusit v cizí zemi jako kulturní šok. 

Ale kde se to bere?3 Sokol to nazývá neviditelným vybavením nebo lidským 

softwarem (Sokol, Malá filosofie člověka, 2004, str. 191), přičemž dodává, že podobnou věc 

můžeme nalézt i u zvířat. Jako příklad uvádí dravce, kteří jsou vybaveni zvláštním instinktem, 

který jim nedovolí zabýt slabšího soupeře vlastního druhu. Když si například lehne pes na 

záda a zvedne nohy, ten druhý ho nekousne. My lidé máme podobné „sociální instinkty“, 

kterým se říká mrav nebo obyčej. A naučili jsme se je „ … tam, kde všechny užitečné věci, 

totiž doma v kuchyni nebo dětském pokoji, kde jsme většinu z toho bez velkých řečí 

odkoukali, a do čeho se nám nechtělo, to jsme se naučit museli“ (Sokol, Malá filosofie 

člověka, 2004, str. 192). 

Mravem je společnost udržována a ustavována, a proto je pro ni velmi důležitý. Musí 

se předávat z generace na generaci, čímž si společnost zajišťuje kontinuitu a „nezbytnou 

míru konformity“ (Sokol, Leges sine moribus vanae). Společnost, která by nedokázala vynutit 

své obyčeje, své mravy, se rozpadne. Že je to vážná věc věděli už Staří, a tak když Sókrata 

poslali na smrt, bylo to právě kvůli  obvinění, že kazí mládež a protiví se bohům a tomu, co 

Římané označovali za mos maiorum, tedy mravu. Ve skutečnosti však Sókratés popouzel 

právě svým upozorňováním na zpustlé mravy a morálku a chtěl svou obec popíchnout, 

                                                            
3 Při odpovědi na tuto otázku se nechávám široce vést výkladem prof. Jana Sokola v jeho knihách Malá filosofie 
člověka a Moc peníze a právo. 
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probudit a snad i trochu změnit. Když Athéňané bránili své postoje, notně se však zaštiťovali 

dobrými mravy, které chtěli bránit. Je to celé zamotané, protože obě strany tvrdí, že hájí 

dobré mravy, ale stojí proti sobě. Přitom společenský mrav může být v jedné společnosti 

pouze jeden. Sókratovi žalobci nakonec svůj postoj před Athéňany uhájili a Sókratés byl 

popraven. Ovšem už za pár dní si Athéňané uvědomili svou velikou chybu a tak, zřejmě i ze 

studu, žalobce vyhnali. 

Šlo však v tomto případě opravdu o mravy? Sókrata popravili, neboli „učinili po 

právu,“ a to už tak úplně do mravu nepatří. Ne proto, že by popravy nebyly mravné, někde se 

to tak už dělá, ale patří to trochu jinam. Je sice pravda, že ty nejzávažnější mravy jsou jistě 

vynucovány právem, ale jak říká Sokol „ … na co je sazba v trestním zákoníku, už nepatří do 

oblasti možného svobodného jednání a už to není vlastně mrav“ (Sokol, Malá filosofie 

člověka, 2004, str. 192). To nám říká velmi důležitou věc, a sice že jednání mravní je také 

jednání svobodné. Kdybychom chtěli právem nahradit mrav v jeho celku, úplně tím mrav 

zničíme, čímž bychom zničili celou sféru svobodného lidského jednání, a to je ovšem totalita. 

Mrav se vynucuje jinak než soudem a policajtem4. Je k tomu potřeba předně nějaká autorita. 

A postačí i rodičovská, jak bylo ostatně vidět v kostele. Ale může se jednat i o autoritu jinou, 

třeba celospolečenskou, která se projeví tím, že se člověk za porušení dobrých mravů stydí. 

Na první pohled se může zdát, že se mrav se běžně týká formalit. Věcí, které nejsou 

důležité a máme je spíš „pro forma.“ Ruce se nepodávají křížem, nohy se nedávají na stůl a 

nikdo pořádně neví proč. Vytváří se tím ale prostředí všeobecné shody a důvěry, bez které by 

se ani nedalo žít (Sokol, Malá filosofie člověka, 2004, str. 193). Podle Sokola se mrav ve 

většině společností týká hlavně pěti tematických oblastí: 1. účesů, vlasů a vousů; 2. oblečení; 

3. společného jídla a stolování; 4. chování vůči jiným lidem, zejména starším; 5. vztahů mezi 

pohlavími (Sokol, Malá filosofie člověka, 2004, str. 195). Podle něj, a cituje další autority 

stejného názoru, mají však tyto maličkosti velký význam, protože z nich často usuzujeme, zda 

se můžeme na dotyčného spolehnout i ve vážných věcech. „Základem mravu a dobrého 

chování je totiž jistý ohled na druhé a samozřejmá ochota k sebeomezení. Komu se tyhle 

dvě věci staly samozřejmostí, je svobodným člověkem, neboť pochopil, že svoboda není 

libovůle“ (Sokol, Malá filosofie člověka, 2004, str. 194). Je to dobrovolné podřízení se 

určitým standardům chování ve společnosti. A to v jakékoli. Nezáleží na tom, jestli se 

pohybujeme v našich zeměpisných šířkách nebo se podíváme na papuánské Kapauky či do 
                                                            
4 V tom se právě ukazuje pochybnost Sókratova procesu. 
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společnosti Inuitů. Všude najdeme mrav a všude funguje stejně. V nejširším slova smyslu se 

dá říct, že je to „…jakási topografie prostoru možných jednání (a nejednání), souhrn pravidel 

lidského provozu“ (Sokol, Malá filosofie člověka, 2004, str. 191). 

Snad se tu dá zahlédnout jakási spojitost s právem. Právo je jistě nástrojem regulace 

lidského chování, chrání společnost, která ho také vynucuje, a také právu se většina z nás 

dobrovolně podřídí. Proto ostatně „mezi přáteli není právo potřeba“ (Sokol, Moc, peníze a 

právo, 2007, str. 152). Právo je ale tvořeno jinak než mrav a ovšem se také prosazuje jinými 

prostředky, což je vidět na způsobu jeho prosazování. Když si někteří lidé obarví vlasy na 

fialovo a vyčešou je do kohouta, je to druh protestu proti zaběhlým pořádkům, proti mravu. 

Takovou fází protestu projde každý člověk a vlastně si tím zkouší, jak moc to jeho společnost 

s těmi svými mravy myslí vážně. Takový člověk od společnosti asi zakusí lehkou negativní 

reakci, která naznačuje, že „takhle se to nedělá,“ ale tím to zhruba končí. Nakonec se téměř 

každý dobrovolně přizpůsobí, smyje barvu a učeše vlasy tak, jak „se to u nás nosí.“ Naproti 

tomu, když tento člověk v rámci svého protestu hází dlažební kostky do výkladních skříní, 

neporušuje už jen mrav, protože to „se opravdu nedělá,“ ale také právo. Za to mu potom 

hrozí reálný postih ve formě náhrady škody nebo i trestního stíhání. A kdyby se nechtěl 

přizpůsobit právu dobrovolně, může být zadržen (např. §75 a násl. trestního řádu), 

předveden (např. §90 odst. 1 TŘ), může být vzat do vazby (§67 a násl. TŘ) atd. Zkrátka právo 

má k dispozici prostředky, které mrav nemá a mít nemůže, protože už pak nebyl ve sféře 

svobodného jednání. 

Ačkoli podobnost mezi právem a mravem cítíme, nesmíme se nechat svést a 

jednoduše tvrdit, že jestliže můžeme mrav nalézt ve všech společnostech a zároveň má právo 

v mravu důležitý kořen, pak musí platit, že pokud někde nalezneme mrav, musí tam existovat 

i právo. Ostatně už výše jsme viděli, že i zvířata mají jakýsi sociální instinkt, kterému se u lidí 

říká mrav. O právu se však ve vlčí smečce dá sotva hovořit. Kromě toho se také z pouhého 

výskytu mravu ve všech společnostech nedá právu přisoudit stejný základ ve všech 

společnostech. 
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V. Mrav či morálka? 
 

Vraťme se ještě na chvíli do Athén. Jednal Sókratés mravně či nejednal? Byl ovádem 

obce, každého štval se svými výtkami a neustále se potloukal po městě a popichoval 

každého, na koho narazil. Snad by se dal považovat za obecního blázna, ale jeho dialogy 

svědčí o mimořádném intelektu a bystré mysli. Viděl kolem sebe obec, která před nedávnem 

prohrála válku a měla na krku tyranii, což ovšem tehdy nemělo ten hrůzostrašný nádech. 

Chtěl v lidech své obce probudit něco větší a lepšího a volil k tomu formu velmi nevybíravou, 

kdy leckoho v rozhovoru usvědčil z hlouposti. Athéňané odsoudili Sókrata k smrti a 

nepovažovali to za nemravné. I dnes se to tak dělá, a to i ve vyspělých zemích. Dali však 

Sókratovi poměrně dobrou možnost uniknout a podstoupit dobrovolné vyhnanství z obce. 

On to však neudělal a, podle Platóna bez váhání, strachu či mrzutosti, vypil čísi bolehlavu5. 

Jeho učedníci se ho ptali, proč nechce uprchnout, na což jim odpověděl, že by zradil své ideje 

a vlastně dal Athéňanům za pravdu. Ve své obraně uvádí: “Na které místo se kdo postaví, 

pokládaje je za nejlepší, tam má podle mého mínění setrvat a podstupovat nebezpečí, nic 

neuvažuje o smrti a o ničem jiném kromě hanby“ (in Sokol, Moc, peníze a právo, 2007, str. 

149). Ještě prozaičtěji to vyjadřuje Bible: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.“ (in Sokol, Malá 

filosofie člověka, 2004, str. 192).  

Toto přikázání po nás nechce slepou poslušnost. Už neříká, že se máme vždy řídit 

obyčejem, ať se děje cokoli. Klade na nás velkou tíhu osobní zodpovědnosti, protože své 

jednání musíme podřídit tomu, co je podle nás správné. Sókratovo konání nebylo vedeno 

touhou jít za každou cenu proti proudu, nebylo poháněno jeho pýchou či nadutostí, ale jeho 

přesvědčením, že dělá dobrou věc. Sókratovo konání bylo podle něj správné, a proto svou 

obranu vede z hlediska morálky, kterou staví proti špatným mravům Athénské obce, které 

jeho žalobci tolik hájí. Vidíme, že se záměrně staví proti tomu, jak „se to tak dělá,“ a to kvůli 

svému vnitřnímu přesvědčení. 

Pojmy mrav a morálka se často používají promiscue, ale v užším smyslu se nejedná o 

to samé. Morálka na rozdíl od mravu je zcela individuální a obrací se ke každému člověku 

zvlášť, což je báječně vyjádřeno právě biblickými přikázáními, která jsou psána výhradně 

v rozkazovacím způsobu a druhé osobě jednotného čísla: „Nepokradeš!“ (Sokol, Moc, peníze 

                                                            
5 Před smrtí dokonce ještě stihl upozornit, že dluží Asklépiovi kohouta, a aby tedy dluh vyrovnali. 
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a právo, 2007, str. 150). Kant to později vyjadřuje už jako apel: Chovej se tak, aby se tvá 

maxima, tedy tvé jednání, mohla stát obecným zákonem. To ovšem ještě neznamená, že by 

měl člověk nárok svou morálku prosazovat silou. Naopak, není a nemůže tu být vůbec žádná 

autorita, která by morálku mohla vynucovat. Zabraňuje tomu právě její ryze individuální 

povaha. Ono se sice okřídlené „Nezabiješ“ dá opsat i takovýmto způsobem: „Kdo jiného 

úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let,“ ale to je opět 

právo, konkrétně §140 trestního zákoníku, které se právě vynucuje na druhých, a to třeba i 

silou. 

Jeho všeobecná povaha, která je v trestním zákoníku vyjádřena onou velkoryse 

pojatou působností, ho činí odlišným od individuální morálky. Pouhé vnitřní přesvědčení 

člověka, že nebude zabíjet druhé lidi, i kdyby to zabíjení bylo nakrásně v souladu s mravem, 

třeba ve válce, nemůže společnost efektivně ochránit. Sice můžeme doufat, že toto 

přesvědčení všichni přijmou za své, ale pro jistotu se pojistíme právně. Individuální povaha 

morálky je pak pěkně vidět právě v situacích, kdy je s ní právo v rozporu. Dworkin ve svém 

výkladu o občanské neposlušnosti to nazývá morálkou nebo také svědomím (Dworkin, Praha, 

str. 259). Jako příklad si bere zákony o odvodech (draft, conscriptions), podle kterých byli 

mladí američtí muži odváděni do armády, aby pak bojovali ve Vietnamu. Dworkin nabízí tři 

možnosti jak řešit konflikt mezi morálkou a zákonem. Buď jako potlačení morálky ve 

prospěch zákona, kdy ho člověk musí dodržovat, i kdyby byl v přímém rozporu s jeho 

svědomím. Nebo jako určitý kompromis, kdy se člověk musí podvolit zákonu až na základě 

rozhodnutí nějaké způsobilé autority, např. soudu. A konečně poslední možnost, kdy se 

člověk smí protivit zákonu i poté, co o jeho souladu s ústavou rozhodne Nejvyšší soud 

(Dworkin, Praha, str. 264 a 265).6 V argumentaci volí tu poslední, nejliberálnější. Doslova 

říká: „Je-li zákon neurčitý, může se (člověk) řídit vlastním úsudkem, a to i poté, co nejvyšší ve 

věci příslušný soud rozhodne jinak“ (Dworkin, Praha, str. 265). Neurčitost zákona vidí v jeho 

ne zcela jasném souladu s ústavou a nechává tak na každém člověku, aby posoudil, zda 

v souladu s ústavou je či není. Dojde-li občan k závěru, že není, Dworkin mu dává možnost 

zákon nerespektovat. 

Člověk však nemůže být spokojen pouze s tím, že neudělal nic špatného a žije 

v souladu s obyčejem (Sokol, Moc, peníze a právo, 2007, str. 151). Bude stále usilovat o něco 

                                                            
6 Ústavnost je pro Dworkina měřítko i morálnosti, což ovšem neřeší situaci, kdy je morálka v rozporu i 
s ústavou. 
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lepšího. To už se podle Sokola v předpisech nalézt nedá. Opět to musí člověk vyřešit sám pro 

sebe, a to zejména v situacích, kdy se mu dostanou do konfliktu příkazy morálky. Jednomu 

bude muset dát přednost, a protože se principy nedají vážit ani měřit, musí to udělat na 

základě něčeho jiného a musí si to nějak zdůvodnit. Proč dát přednost jednomu principu 

před druhým? Hrdinové a světci jsou pro nás velkou inspirací právě proto, že dokázali 

odpovídat na tyto otázky (Sokol, Leges sine moribus vanae). A odpovědi jsou již v rovině 

filosofické etiky (Sokol, Malá filosofie člověka, 2004, str. 199). 

Etikou však nelze chápat tu záplavu etických kodexů, které dnes vydává každá 

korporace. Takové kodexy se zaštiťují etikou proto, aby si dodaly vážnosti, ale ve skutečnosti 

se tím z roviny etiky vydělují. Pokud by byla veškerá etika pevně zakotvena v nějakém 

dokumentu a bylo by možné ji vymáhat, ztratí se ze sféry svobodného jednání a přestane tím 

tvořit jeho podstatnou část. Z povahy věci nemůže být fixně zakotvena, protože má 

upravovat lidské jednání, které se vždy bude odehrávat v nějaké situaci. Filosofové to 

nazývají vržeností a míní tím, že člověk je do oné situace doslova vržen a musí si v ní poradit. 

Svou kvalitu pak osvědčí, bude-li jednat v souladu s etikou podepřenou morálkou. Člověk 

bude nějak jednat proto, že toto jednání vyhodnotil jako nejlepší možné ve své situaci. 

Pokud by jeho jednání bylo vedeno kodexem, nebude již vskutku morální (Sokol, Malá 

filosofie člověka, 2004, str. 192). A konečně pokud by se člověk mohl řídit pouze etickým 

kodexem, čím by se řídili ti, kteří ho napsali? 

„Patrně největší význam měly a mají v lidských dějinách etiky založené na 

náboženství“ (Sokol, Malá filosofie člověka, 2004, str. 204). Podle Sokola je to proto, že 

vycházejí z představy lidské závislosti. To však vůbec neznamená nesvobody! Nezávislost je 

velmi zprofanovaná fráze, která je nesmírně účinná i v reklamě na žvýkačku: „Zažij pocit 

svobody.“ Snad je to proto, že někde podvědomě si uvědomujeme, jak moc závislý ve 

skutečnosti jsme, a to ve smyslu té závislosti jak ji velmi barvitě popsal Leonard Reed v eseji 

„Já, Tužka“. Sokol má na mysli závislost, se kterou se člověk rodí, kterou potom člověk 

vyjadřuje vděčností - „…dobrým jednáním člověk jen velmi nedokonale splácí to, co dostal a 

dostává bez velkého přičinění a předem – život, zdraví, štěstí, přátele, děti“ (Sokol, Malá 

filosofie člověka, 2004, str. 204). Lidské jednání není svobodné tehdy, je-li absolutně 

neomezené, protože takové jednání je libovolné. Člověk se pak pohybuje ve sféře libovůle a 

nikoli svobody. Co je tedy pak svoboda? Odpovědět a popsat ji je nesmírně těžké, takřka 

nemožné. Sokol ukazuje na příklady, jak lze svobodu chápat. Zaprvé jako odstranění vnějších 
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překážek (Sokol, Moc, peníze a právo, 2007, str. 26).  Uvádí jako příklad známou reklamu na 

cigarety s kovbojem uprostřed americké prérie – žádné ploty, žádné zákazy, může si jet, kam 

se mu zachce. Nicméně brzo zjistí, že je to všude stejné. Proto je uveden druhý příklad jako 

možnost volby. Ta se ale také nedá nekonečně stupňovat, protože nakonec je možností tolik, 

že se v nich člověk ztrácí a má pocit, že ta správná, ta, kterou by chtěl on, stejně chybí. 

Nakonec tedy Sokol uvádí příklad soupeřivé hry, která má určitá pravidla, kterým se hráči 

dobrovolně podřizují. Tento příklad ukazuje, že pro svoji svobodu člověk „… potřebuje 

protihráče, potřebuje druhé lidi“ (Sokol, Moc, peníze a právo, 2007, str. 32). 

Lidské jednání je tedy svobodné, je-li nějak ohraničeno. Mravem, morálkou, etikou, 

náboženstvím, právem a asi to není konečný výčet. Viděli jsme, že požadavek na mravní 

jednání je přítomný v každé společnosti – člověk se jednoduše chová tak, jak je to obvyklé. 

Současně na jeho jednání působí morálka, která mu v určitých situacích nařizuje jednat proti 

obyčeji, protože tento člověk neshledává v té dané konkrétní situaci jednání v souladu s 

mravem jako správné jednání. A v souladu s touto morálkou se podle etiky rozhodne jak 

jednat. V ideálním případě by tak měla etika prosvítat i jednáním mravním. 

Nyní máme rozlišeny tři roviny svobodného lidského jednání. Jako mrav, morálku a 

etiku. Nedají se stavět jednoznačně nad sebe a říkat která je důležitější. To ani nebyl účel. 

Důležité je to pro nás z toho důvodu, že z každé této roviny čerpá a vyrůstá i právo. To je 

střípek jeho multidimenzionality. Tím více, že tyto roviny jsou univerzální pro jednání člověka 

vůbec, tedy každého člověka a tedy i pro lidské společnosti jako takové. V každém případě 

patří veškeré jmenované fenomény do toho, co má na mysli Marcel Mauss, když hovoří o 

„totálním závazku“ (Mauss, 1999, str. 23) a Émile Durkheim to nazývá „totálním 

společenským faktem“. To však ve společnostech, kde tyto systémy, pro nás už pojmově 

oddělené, splývaly v jedno, což je právě vyjádřeno onou totalitou. V archaických 

společnostech se tak o právu nelze bavit samostatně, ale pouze v rámci jakéhosi shluku nebo 

totalitě regulace lidského chování, přičemž v této regulaci hraje velkou roli náboženství. 

VI. Náboženství 
 

Pokud bychom se pohybovali čistě ve sféře západní civilizace, mohli bychom 

s Giddensem identifikovat náboženství jako „… víru ve vyšší bytost, jež nám přikazuje, 

abychom na tomto světě dodržovali určitá mravní pravidla, a slibuje nám posmrtný život“ 
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(Giddens, 2004, str. 413). Ale museli bychom se ještě omezit na monoteistická náboženství, 

jež však nejsou jediným kořen evropské tradice. Aplikovat toto vymezení na veškerá 

náboženství by pak bylo velkou chybou, jak ostatně připomíná i Giddens. Na druhou stranu 

je všem náboženstvím „… společné, že používají soustavy symbolů, vyvolávají pocit úcty 

nebo bázně a jsou spojena s kolektivními rituály nebo ceremoniály“ (Giddens, 2004, str. 414). 

Náboženství si však nějak identifikovat musíme, neboť, jak ještě uvidíme, postup podél 

kořene vlastnictví vede, možná překvapivě, právě k němu. 

Jeden sociolog devatenáctého století prohlásil o náboženství, že je to opium lidstva. 

Jedno se tomuto prohlášení musí však nechat – správně akcentuje lidstvo, tedy okolnost, že 

náboženství můžeme nalézt ve všech společnostech. Ostatně stejně jako jazyk. Nedá se 

nalézt lidská společnost, která by neměla jazyk a, jak podotýká Sokol, nenalezneme žádné 

„primitivní jazyky.“ Jazyk, který se ve společnosti používá je vždy schopen popsat přesně to, 

co společnost potřebuje7. Řeč však neslouží pouze ke sdělování informací, ale spíš 

k udržování společenských vztahů a vyvinula se zřejmě jako slavnostní výraz, který je od 

počátku spojen s tím, co bychom nejspíš označili za obřad nebo rituál (Sokol, Člověk a 

náboženství, 2004, stránky 33 - 34). Stejně jako tanec vyžaduje přesný pohyb, který se 

opakuje, tak i řeč musí být přesná a stejná pro všechny, jinak by si lidé nerozuměli a vypadalo 

by to jako taneční pár, kdy jeden tančí polku a druhý valčík. Právě při společném slavení, při 

společných obřadech, nejspíš vzniklo něco, co je artikulované a má pro všechny stejný a 

závazný význam, který se opakováním upevňuje, prohlubuje a rozšiřuje (Sokol, Člověk a 

náboženství, 2004, str. 34). 

Obřad, rituál či svátek není úplně běžná věc a cítí to každý. Rozlišení času na čas 

všední a čas svátečný používá Émile Durkheim, který se zabýval studiem náboženství a 

používá ho i Mircea Eliade ve svém díle Mýtus o věčném návratu, kde popisuje vnímání času 

nikoli lineárně, ale cyklicky. Pro obřad je důležité určité místo a určitý čas. V tento čas a na 

tomto místě se lidé sejdou a společně vykonají obřad nebo slaví svátek. Vytrhují se tak 

z všedního života, který je charakteristický běžným obstaráváním životních potřeb. 

Svátečnost tkví právě v odlišnosti od toho, co je profánní – na chvíli je všechno jinak, člověk 

si nemusí dělat starosti a může strávit nějaký čas s ostatními lidmi. Původ náboženství leží 

                                                            
7 Inuité mají například velké množství slov popisujících druhy sněhu, zatímco my si vystačíme s několika málo 
popisy (prašan, firn) a společnosti Afrických křováků nemají žádná taková slova. 
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právě v tomto svátečním čase, z čehož je vidět, že je zásadně společenské a projevuje se jako 

komunikace (Sokol, Člověk a náboženství, 2004, str. 36). Není tedy původně individuální a 

zvnitřněné, jako například křesťanství, ale naopak vnější a striktně veřejné, a to až do takové 

míry, že účast na rituálech byla někde i velmi přísně sankcionovanou společenskou nutností. 

Jako příklad si můžeme vzít římský census, který měl za cíl pravidelné rituální očištění celé 

obce. Římané dobře chápali důležitost tohoto očištění a neúčast na něm trestali tím 

nejpřísnějším způsobem, a to vyloučením z obce. Zajištěno to bylo soupisem občanů, který 

se tam pořizoval – kdo v něm uveden nebyl, nebyl ani římský občan. Stejně se tento 

prohřešek trestal i ve Spartě (Coulagnes, 1998, str. 195). To se ovšem ve starých dobách 

téměř rovnalo rozsudku smrti8. U Fustela se dočteme, že člověk, který nemá obec je 

psancem a nemá právo, a to v tom nejobecnějším smyslu. Protože ve starých dobách platilo 

právo pouze pro samotné členy obce, cizince byl bezprávným člověkem. Kdokoli ho mohl 

beztrestně zabít. Nemá svou obec, nemá ochranná božstva a do jisté míry přestává být 

člověkem (Coulagnes, 1998, str. 198). 

Je tak vidět důležitost rituálu pro společnost a musíme dát za pravdu Durkheimovi, 

když míní, že „svátek – a náboženství vůbec – na jedné straně vytváří a obnovuje určitou 

společnost jako takovou, na druhé straně ji vyjadřuje a oslavuje (Durkheim, 2002). Obnovu 

společnosti si můžeme vysvětlit tím, že staré společnosti většinou vnímají čas cyklicky, tedy 

jako opakování (Eliade, 2009). Rituálem společnost opakuje akt stvoření. Pokaždé se při něm 

svět propadne do chaosu, aby byl znovu stvořen, a stvořena je znovu i společnost, a to za 

spolupůsobení těch, kdož se účastní ritu, tedy společnosti samotné. Účast na takovém rituálu 

proto není pouhá formalita, je to smrtelně důležitá věc, která pojí celou společnost. „Teprve 

tento veřejný akt, nikoli jen neviditelný a mnohoznačný soukromý pocit, je něco, nač se 

společnost může spolehnout (Sokol, Člověk a náboženství, 2004, str. 39). 

Takové chování obyčejně sledujeme s úsměvem, jakýmsi nadhledem a pousmíváme 

se nad takovou bláhovostí. Ale ona i návštěva půlnoční mše na Štědrý den je takovým 

rituálem. Chodí na ni i lidé, kteří jinak za celý rok o kostel nezavadí, ale na „půlnoční“ je to 

nějak samo táhne. Málokdo z nich přitom ví, že v malém opakují rituál zimního slunovratu, 

který se slaví už po tisíciletí. Slavnostní atmosféru toho místa a toho času nezpochybnitelně 

                                                            
8 Sokol v této souvislosti cituje úsloví některých kmenů: „Les ho zabije.“ Nedá se nesouhlasit, že v pralese 
člověk dlouho bez pomoci přežít nedokáže. Wessel pak připomíná, že ještě i v rané antice se vyloučení z obce 
rovnalo smrti (Sokol, Moc, peníze a právo, 2007, str. 155).  
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cítí. Nemyslí si, že nějak zachraňují svět, ani se nesnaží o jeho znovustvoření, ale nevědomky 

se účastní jakési původní obnovy společnosti. Zvláště při oslavách zimního slunovratu bylo 

v zemědělských společnostech potřeba uprostřed zimy vykřesat malou naději, že „to nějak 

zvládneme.“ Prostě se ujistit, že společnost stále žije a ani v budoucnu nezajde, a my s ní. 

Nejsme tedy až tak odlišní od dávných společností. Některé velmi staré archetypy u 

nás přežívají a daří se jim dobře. Máme také artikulovanou řeč, která nám zřejmě vydrží ještě 

dlouho, a máme také náboženství. Nelze však na tom základě podlehnout dojmu lineární 

vývojové teorie, která byla v módě v devatenáctém století, a myslet si, že pokud bychom dali 

kulturám, které my nazýváme primitivní či archaické, dostatek času, vyvinuly by se nakonec 

v industriální společnost západního typu.9 Linearita opravdu není na místě ani v případě 

náboženství, což nám při jeho uchopení opět přitíží. 

Sokol proto postupně vyvrací definice, které jsou spojeny s bohem, jako příliš úzké a 

poukazuje, že existují náboženství, kde nějaká představa boha zcela chybí. Rovněž se nedá 

souhlasit s představou, že náboženství zrodil strach (Sokol, Člověk a náboženství, 2004, str. 

68 a 69). Již jsme také řekli, že náboženství je vnější záležitostí, a proto musíme odmítnout 

definice, které ho spojují s vírou, která je totiž čistě vnitřní a soukromá. „Co všechny 

náboženství spojuje … je sama povaha a obsah náboženského projevu – to, co třeba různým 

nebo neurčitým adresátům (třeba bohům, předkům, totemům atd.) podobně nebo shodně 

vyjadřují“ (Sokol, Člověk a náboženství, 2004, str. 71). Sokol ještě cituje Tomáše Akvinského, 

který náboženství definuje jako „prokazování víry, naděje a lásky …“ a nakonec vytváří svou 

vlastní definici, o které tvrdí, že v žádném případě není „geometrická“, vyčerpávající a 

přesná. 

„Základní vrstvou náboženství je soustavná, artikulovaná a společná lidská odpověď 

na fakt života a existence, který se zde chápe jako dar. Náboženství vyjadřuje vděčnost za 

život i obavu o něj, biblickou „bázeň Boží“ (Sokol, Člověk a náboženství, 2004, str. 74). 

Soustavností se liší od okamžitých nálad a pocitů. Artikulovanost znamená jeho projev, a to 

vždy vůči druhým lidem – jinak by nemohl být náboženský akt prožit dohromady s celou 

společností. Konečně náboženství je vymezeno jako vděčnost za dar a Sokol cituje významné 

autority od Démokrita, Pavla, Bernarda z Clairvaux, reformátory i R. Descarta, kteří tento 

výměr plně potvrzují. Vždy se jedná o vděčnost za dar života, dobra, světa, ale i 

                                                            
9 To ovšem platí i v oblasti práva. 
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každodenních věcí. Tak je v náboženstvích obvyklá každodenně projevovaná vděčnost za 

jídlo, které je zrovna na stole nebo za půdu, ze které člověk potravu získává, protože i tuto 

půdu dostal. Vděčností pak člověk oplácí to, co dostal darem. 

VII. Náboženství kultu předků a kořeny vlastnictví v západní 
civilizaci 
 

Trní a bodláčí tobě ploditi bude, 

i budeš jísti byliny polní. 

V potu tváře své chléb jísti budeš, 

dokavadž se nenavrátíš 

do země, poněvadž jsi z ní vzat. 

Neb prach jsi a v prach se navrátíš. 

|Gn|3|17 - 18| (Bible kralická) 

 

Bůh v knize Genesis takto přikázal Adamovi a jeho ženě jejich úděl – obdělávat zemi, 

která je bude živit. Je to obrazné vyjádření toho, čemu dnes říkáme zemědělská civilizace. 

Nelze si to však představovat tak, že lidé opustili lov a sběr a začali pěstovat pšenici, kterou 

dnes vidíme na lánech polí. Genesis tu také nemluví o obilí, leč o „bylinách polních“ a lze se 

skutečně domnívat, že to, čím se tehdy lidé začali živit, připomínalo spíš klasy luční trávy. 

Tuto totální proměnu způsobu obživy a potažmo společnosti nazýváme neolitickou revolucí. 

Odehrála se zcela nezávisle na několika místech na zemi a vždy se jednalo o přechod 

k usedlému způsobu života a využívání půdy jako primárního zdroje potravy.  

Taková změna s sebou nese ovšem zásadní proměnu společnosti. Lidé si budují trvalá 

sídla, což vyžaduje střídání ročních období. Pěstování obilí také vyžaduje jistou disciplínu – 

nelze všechno sníst hned po sklizni, zrno se musí ušetřit a v obilních jámách uskladnit až do 

jara, kdy je ho nutné zasít. Na ochraně obilí závisí život a opět k tomu dobře slouží pevnější 

sídla s větším počtem lidí na jednom místě. Se složitější společností přicházejí ovšem i 

složitější náboženské představy. Vezmeme je však od začátku a nyní se budeme zaměřovat 

opravdu pouze na západní tradici. 

Když se člověku podařilo probudit vědomí sebe sama, své existence, bylo pro něj 

setkání se smrtí, s koncem této existence, zřejmě jedním z prvních spirituálních momentů. 



 
28 

Otázka po tom, co „je“ po smrti, „co přesahuje viditelnou zkušenost“ musela nutně přijít 

velmi brzo. V dějinách „… indoevropské rasy nikde nepozorujeme, že by si tato rasa myslela, 

že po tomto krátkém životě pro člověka všechno končí“ (Coulagnes, 1998, str. 13). Lidé se 

domnívali, že smrt je pouze přechodem do jiného života pod zemí. Tato víra se promítá do 

pohřebních rituálů, kdy nebožtíka ukládají do hrobu společně s věcmi, které bude 

potřebovat. O nesmírné síle těchto představ svědčí až do dnešních dob úsloví jako: „Nechť je 

mu země lehká!“ nebo: „Odpočívej v pokoji.“ První z nich znamená opravdu starost o to, aby 

se nebožtíkovi pod tíhou země nad ním žilo dobře10. A druhá z nich vyjadřovala představu, že 

nebožtík pod zemí skutečně žije dál (Coulagnes, 1998, str. 15). Staré básně Homérovi nebo 

Pindarovi nám přinášejí všude podobný obrázek – člověk je ukládán do hrobu a dlí 

v podzemí, přičemž v mimořádných chvílích ovlivňuje i dění na zemi. 

K tomu byl však potřeba hrob, a to velmi nutně. Svědčí o tom opět například Iliada, 

kde se popisuje, jak lidé, kteří nebyli pohřbeni, dál bloudí světem, nemohou dojít klidu a 

straší. O jak strašlivý osud se muselo jednat, svědčí Antigona, která riskovala raději svou 

útrpnou smrt zazděním, než by ponechala bratra bez pohřbu. A Achilleus sice zabil Hektora, 

aby pomstil svého přítele Patrokla. Hektorovo tělo pak ve vzteku a touze po pomstě vláčel 

několikrát kolem celé Tróje a chtěl ho nechat u dutých lodí na pospas psům a supům, ale 

nakonec se přeci nechal obměkčit a vydal Hektorovo tělo Priamovi, aby ho mohl řádně 

pohřbít (Homér, Íllias). Chápal, že vykonat pomstu je jedna věc, ale nedopřát nepříteli 

pohřeb, je něco zcela jiného a hraničí to s bezbožností, s HYBRIS (pýchou), kterou bohové 

trestají nejpřísněji. Ale ještě i později v historické době se vkládala mrtvým do úst mince, 

římský obolos, aby mohli zaplatit Cháronovi za převoz přes řeku Styx do říše zemřelých. 

Jedině člověk uložený do hrobu a řádně pohřben – tedy se všemi správně provedenými 

rituály – dojde klidu a může dál žít pod zemí spolu se svými předky. Hrob je potom „místo 

zasvěcené,“ jak nám říká Gaius: „… (místo) zasvěcené vznikne z vůle naší, (a to) pochováme-li 

na svém pozemku mrtvého a máme-li na pohřeb toho mrtvého právo“ (GAIUS, 2007, str. 97). 

Smrtí a pohřbením však vůbec nekončí vztah zemřelého s žijícími lidmi. Pro živé lidi je 

to vztah s jejich předky, které je nutno uctívat, živit a trochu jim i lichotit. Předkům tak byly 

předkládány koláče, ovoce, sůl, bylo jim rozléváno mléko a i krev obětí. Zdá-li se to až příliš 

naivní, doporučuji procházku na kterýkoli dnešní hřbitov. Na každém hrobě tam najdeme 

                                                            
10 Je velmi zajímavé, že dnes vyjadřuje přání, aby země duši netížila při její cestě do nebe. Význam se tedy 
proměnil, ale slova zůstala stejná. 
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jednu věc, kterou tam kromě jídla dávali i Staří – květiny. Věřili, že mrtví zespodu opravdu 

chodí k hrobu a vskutku užívají věci, které jim tam kladli (Coulagnes, 1998, str. 19). Vztah se 

zemřelými byl umocněn také tím, že hrob byl velmi často přímo pod domem, který obývala 

rodina a zemřelí byli tak vlastně v neustálém kontaktu se živými. A tento kontakt, toto smrtí 

nepřerušené soužití, bylo vyjádřeno také středobodem každého domu – jeho ohništěm. 

Ohniště, tedy vlastně oltář, na kterém stále hořel posvátný oheň, byl v každém 

řeckém i římském domě. Oheň na něm musel hořet stále, kdyby zcela vyhasl, byla by to 

katastrofa, protože by vyhasla i rodina sama. Fustel přímo říká, že výrazy „vyhaslý oheň“ a 

„vyhaslá rodina“ byly u Starých synonymní (Coulagnes, 1998, str. 25). Oltářní oheň nebyl 

v žádném případě používán jako zdroj tepla nebo světla, byl sám o sobě posvátný a 

nedotknutelný. Lidé ho vzývali jako boha, promlouvali k němu a obraceli se k němu 

s prosbami a modlitbami. Dokonce se mu obětovalo vše, co „mohlo být bohu příjemné – 

ovoce, kadidlo, víno, květiny“ (Coulagnes, 1998, str. 26) a za to oheň rodinu a dům chránil. 

Sám Priamos, trojský král, hledá útočiště u svého ohniště ve chvíli, kdy se Achájové vřítili do 

města (Homér, Odyssea). Fustel dále upozorňuje na pozoruhodnou věc. Kult ohně se 

vyskytuje v rámci celé indoevropské rasy – najdeme ho v Řecku, Itálii i na Indickém 

poloostrově, kde se nazývá Agni11. A všude se projevuje stejně, jako je uvedeno výše. 

Je důležité připomenout úzký vztah mezi kultem ohně a kultem mrtvých. Staří si oheň 

personifikovali, byla to skutečná živá bytost. Zároveň to nebyl ledajaký oheň. Jeho kult 

přikazoval i to, jakým způsobem se o něj musí domácnost starat – zapalovat ho předepsaným 

způsobem12 a také ho „krmit“ pouze čistým dřevem. Oheň i mrtví předkové stále žijí 

pohromadě s živými členy rodiny a tvoří OIKOS, který tedy není jen hospodářskou jednotou, 

ale zejména jednotou náboženskou. Oba kulty byly „… tak široce spojovány, že představa 

Starých z nich dělala jediné náboženství“ a „… v běžné řeči se nerozlišovalo mezi ohništěm a 

domácím Lárem13“ (Coulagnes, 1998, str. 31). A protože hrob předků býval nejčastěji pod 

domem, vyjadřuje Fustel nepodloženou domněnku, že ohniště a oheň byly symboly kultu 

předků a byly tudíž neoddělitelně spojeny. Jakoby tedy ohniště tvořilo bránu ze světa 

zemřelých do světa živých, kde oheň vyjadřuje stálý vliv zemřelých na tomto světě. Oddělit 

                                                            
11 Naše slovo „oheň“ zde má etymologický původ. Stejně jako latinské ignis. 
12 Neboť jednou za rok, obvykle při oslavách nového roku, byl uhašen, ohniště vymeteno a poté byl rituálním 
způsobem znovu zažehnut. Přitom se muselo užít rituálního způsobu – tedy tření dřeva o dřevo. 
13 Tedy domácím bohem. Lárové, penáti, geniové – to jsou jen různá označení pro totéž a vše se dá podřadit 
pod pojem „předkové“, kteří žijí v jedné domácnosti s živými. 
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hrob od ohniště je tedy pro Staré zcela nemožné a tato samotná představa by pro ně byla 

nesmírně pobuřující a šokující – asi taková, jakoby se někdo dnes vážně zamýšlel nad 

vybagrováním Olšanského hřbitova, aby tak vzniklo místo pro nový developerský projekt. 

Tyto představy se nám snad mohou zdát naivní, ale ozvěny vidíme i dnes. Co jiného je 

věčný oheň v kostele nebo svíčka na hrobě než symbol věčného života – stejně jako u 

Starých. I my na hroby nosíme květiny našim zemřelým a každý, kdo někdy stál před hrobem 

blízkého člověka, se neubrání dojmu, že je mu najednou nablízku. A nejsou to pouze neurčité 

představy a pověry, které si s sebou neseme po tisíce let ještě odněkud z Asijských stepí. 

Právě tyto náboženské představy stojí vskutku v samotném základu našeho chápání 

vlastnictví. Dá se říct, že jej stvořily. Mluvíme tedy o tom „pravém vlastnictví“, které ještě 

Římané dobře vnímali a podle toho jejich právo rozděluje věci do dvou důležitých skupin. 

Nám po tom všem zůstal v právu už pouze zpřísněný režim nemovitostí. Pokud se někdo 

někdy zamýšlel nad tím, proč vlastně rozlišujeme věci na movité a nemovité, tak ten důvod 

leží právě zde – tisíce let v minulosti u našich předků a jejich náboženských představ. Za chvíli 

uvidíme proč. 

Než však budete pokračovat ve čtení, zkuste se na chvíli zastavit a představte 

jakoukoli věc, která je vaše. Auto, hodinky, tužka, prostě cokoli. A přemýšlejte, co vás k této 

věci poutá, jaký je vás vztah k ní. Ano jistě, zřejmě jste si ji koupili. Tužka na vašem stole byla 

prostě potřeba a až doslouží, vyhodí se a koupí se jiná. Když budete hodně naštvaní, můžete 

jí i vzteky rozlámat. To všechno můžete, protože je vaše, jen vaše. Obvykle to dnes nazýváme 

neomezeností vlastnického práva neboli univerzální panství nad věcí (Knappová, Švestka, & 

kolektiv, 2002, stránky 268, 269). Jeho projevem potom je, že pouze vlastník má právo s věcí 

nakládat a všechny ostatní subjekty se musejí nakládání s ní zdržet. Nedávno zemřelý prof. 

Cepl takovou výměrou kritizoval s tím, že se nám z ní úplně vytrácí ona věc. Jakoby sama věc 

byla pouze okrajovou záležitostí, jakoby se počítal pouze vztah mezi subjekty práva a vztah 

subjektu k věci zůstal zapomenut. Že to tak úplně není, se dá zažít vždy, kdy nám do našeho 

vlastnictví někdo zasáhne. Nepláčeme pak nad samotným zásahem do práva a porušení 

povinnosti, ale nad poničenou věcí. Na nějaká práva a povinnosti si vzpomeneme až ve chvíli, 

kdy přemýšlíme o nápravě. Ta se pak řeší náhradou škody podle zásad občanského zákoníku 

(§ 415 a násl. OZ) třeba tak, že nám škůdce musí zaplatit pořízení nové věci. To samozřejmě 

funguje dobře, jde-li o věci koupené. Hůř se ovšem napravuje ztráta věcí darovaných nebo 
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věcí zděděných. Jak vyvážit škodu způsobenou zničením fotografie z počátku minulého 

století, kde máme zachyceny své předky? Cena vyvolané fotografie je pár korun a ani nestojí 

za to, ale člověk se nemůže zbavit pocitu, že to nějak nestačí. Jak vyvážit škodu způsobenou 

usmrcením domácího mazlíčka? Pes může stát několik tisíc korun, ale kdo nějakého měl, ví, 

že jeho ztráta je jako přijít o člena rodiny, a to se prostě penězi vyvážit nedá. Je v tom něco 

víc. Je to vztah k samotné věci, který pak zpětně ovlivňuje i to, jak ji vnímáme. Říkejme tomu 

třeba cena obliby, citová hodnota, na tom nezáleží. Snad by se to dalo popsat i obráceně, že 

tedy je pro pojetí vlastnictví důležitá věc sama. A to nikoli pouze svou hodnotou, která se 

(ne)dá přepočítávat na peníze. Věc sama totiž v sobě může mít i něco víc a tím přímo 

ovlivňovat povahu vlastnictví, což bylo vidět již výše na příkladu s lesem. Hned uvidíme jak. 

Nejprve je však potřeba udělat pořádek v pojmech. Už jsme řekli, že ve starých 

indoevropských kulturách bývá hrob nejčastěji pod domem, kde je také ohniště. Dům je však 

v řečtině nazýván jako OIKOS a znamená jakousi totální jednotu rodiny a majetku. Staří to 

vlastně úplně nerozlišovali. Nikdo by tehdy neřekl, že mu patří dům, pole, stodola, pec, 

hrnčířský kruh, pár volů atd. To vše je zahrnuto pod pojem OIKOS. Ten tak tvoří skutečnou 

jednotu, do které je zahrnuta ovšem také rodina, tedy všichni, kdo v tomto samostatném 

hospodářství žijí. V každé učebnici dějepisu se lze dočíst, že tento OIKOS byl samostatný a 

obyčejně se to odůvodňuje jeho hospodářskou samostatností – tedy tak, že svým 

hospodařením uspokojil plně potřeby domácnosti. To ale není ono. Málokde se už totiž říká, 

že se zejména a předně jednalo o samostatnost náboženskou. Důvodem je, že tam žijí i 

zemřelí předkové a nachází se v něm ohniště. A jedná se o vskutku striktní samostatnost. To 

se dá doložit manželskými obřady, kdy žena přechází z jednoho domu do druhého – tedy 

z jednoho kultu k jinému. Fustel popisuje celý obřad uceleně a detailně, ale jeho určité útržky 

nacházíme ve starých bájích. Patří do něj i únos nevěsty ženichem,14 o kterém se dočteme 

v báji o Pelopsovi (Kun, 1976). Nejdůležitějším prvkem svatby potom je společné jídlo 

novomanželů u ohniště, čímž je nevěsta přijata předky k novému domácímu kultu, a tím 

ovšem ztrácí jakýkoli vztah ke kultu starému (Coulagnes, 1998, stránky 42 - 48). Stará řečtina 

měla pro rodinu slovo EPISTION. „To doslova znamená: ten, který je u ohniště“ (Coulagnes, 

1998, str. 41). 

                                                            
14 S ním se setkáme i dnes. Ženich musí nevěstu dostihnout a obrazně si ji vybojovat. 
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Shrňme tedy, že EPISTION znamená totální jednotu rodiny a předků, kteří společně 

žijí v OIKOS. Tento dům, hospodářství, je však také součástí rodiny a neodmyslitelně k ní 

patří. Vztah EPISTION a OIKOS je asi taková, že EPISTION dlí v OIKOS a nemůže od něj být 

odtržena. Jednotu z nich dělá právě náboženství. Jak náboženství starých zasahuje do 

rodinných vazeb, zasahuje přirozeně i do práva. Vlastně bychom to měli říct obráceně. Právo 

z náboženství vychází a je s ním v souladu. Tak je-li stanoveno, že vdaná dcera ani 

emancipovaný syn nemůže dědit, není to zvůlí „zákonodárce“ ani pátera famillias, ale je to 

vynuceno náboženstvím. Dědí se totiž celé postavení otce rodiny, dědí se tedy kult, a ten 

nemůže přejít někomu, kdo v něm není zasvěcen. Není vůbec myslitelné, aby rituální obřady 

vykonával příslušník jiného kultu, a dokonce je zakázáno, aby při nich byl jen přítomen. Proto 

také adoptovaný, tedy do kultu zasvěcený, syn dědit naopak může (Kincl, Urfus, & Skřejpek, 

1995; Skřejpek, Prameny římského práva - Fontes iuris romani, 2004, str. 17; Coulagnes, 

1998, stránky 71 - 84). 

Z výše řečeného je zcela evidentní, že Staří museli mít zákonitě vytvořený specifický a 

silný vztah k určitému místu. A to nikoli pouze citový, jako máme my dnes k místu, kde jsme 

vyrůstali, ale náboženský. Vlastnictví, domácí náboženství a rodina jsou v řeckých a italských 

společnostech velmi silně zakotveny (Coulagnes, 1998, str. 61). Že nejde pouze o nějakou 

náhodu svědčí fakt, že v Řecku se tyto náboženské představy uchovaly přes několik invazí 

nových kmenů. Nacházíme je jak v nejstarším období, o kterém píše Homér, tak v 

mykénském období, nezničila je ani invaze Dórů, která jinak smetla naprosto vše ze staré 

kultury (Fernau, 2000, str. 31) a zpravují nás o nich zprostředkovaně ještě zákony Drakónovy 

i Solónovy. Fustel přímo říká, že tyto principy najdeme v celé indoevropské kultuře. Jsou 

proto zřejmě daleko a daleko starší než kam můžeme sledovat historii osídlení na březích 

Iónského moře. 

Myšlenka vlastnictví je zakotvena přímo v náboženství – lidé měli své ohniště a své 

předky, penáty, láry, a ti byli skutečně výhradně a pouze jejich. Mezi všemi těmito prvky 

starého náboženství a zemí, půdou, je nepřehlédnutelný vztah. 

Ohniště je vlastně kámen, jakýsi oltář, na kterém věčně hoří posvátný oheň. 

Nepřenosnost takové věci je nabíledni. Fustel to vyjadřuje přesně: “Fyzicky je těžké přenášet 

kámen, na kterém hoří oheň – ale nábožensky je to ještě obtížnější“ (Coulagnes, 1998, str. 

61). Ohniště je místo, kde přebývá bůh, a ten tam nebude pouze „přechodně,“ dokud ho 

člověk nepřestěhuje. Vůbec ne. Ohniště bylo vždy zřizováno tak, aby tam mohl bůh dlít 
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věčně. A protože lidé, tedy rodina, jsou připoutání ke kultu, jsou logicky připoutání i 

k určitému místu na zemi. To místo je jejich, je to vlastnictví rodiny a nikoho jiného. 

Výše bylo řečeno, že žena, která se vdá, opouští svůj původní kult a stává se součástí 

nového. Je to výraz přísného oddělení náboženství a ostatně také přísného oddělení ohnišť 

od sebe. Cizinec se k němu nesmí přiblížit ani na dohled, jsou-li konány obřady. Kamenný 

dům nebo dvorec je vlastně vyjádřením sféry působení boha ohniště a ve starých 

představách vznikl dům hlavně jako místo pro ohniště. I dům je tak výrazem vlastnictví 

rodiny a jejího pouta k určitému místu – jednomu člověku by stačila i slaměnná chýše, možná 

i stan, ale dům se staví pro rodinu, aby vydržel po celá pokolení. 

Hrob je potom snad ještě výstižnějším vyjádřením zakotvení rodiny na jednom místě. 

Má ho každá rodina a ukládá tam své, a výhradně své, zemřelé. Nebylo vůbec myslitelné, aby 

do něj byl uložen cizinec – a za takového by se považovala i provdaná dcera nebo 

emancipovaný syn, protože byli odtrženi od kultu15. Předkové, řádně a s obřady uloženi do 

hrobu,  však obývají svět pod zemí. Oni jsou pak pravými vlastníky této země a živý lidé jsou 

vlastně pouhými dočasnými správci, kteří se zemí nemohou nakládat. Rodina si tak původně 

přivlastnila zem tím, že do ní uložila své mrtvé. 

Tento prostý fakt je nezrušitelný – nelze prostě vykopat kosti a hrob přemístit na jiné 

místo. Ve starých kulturách je to přímo kacířská myšlenka, absolutní tabu. Nesmíme tomu 

však rozumět tak, že rodina měla nějakou hrobku, do které pohřbývala všechny zemřelé. Ani 

si to nemůžeme představit jako dnešní urnový hřbitov, kde jsou urny uloženy pod kamenou 

deskou před náhrobním kamenem a vejde se jich tam několik. Řekli jsme, že hrob se obvykle 

nacházel pod domem, ale pak jsme tento pojem zpřesnili v tom smyslu, že to znamená pod 

„hospodářstvím“, které zahrnuje i pole. A vskutku, Staří pohřbývali své mrtvé do pole, které 

obdělávali. Může být jejich vztah k jejich půdě, k určitému pevně danému místu na zemi, 

vyjádřen lépe nebo silněji? Staří nepotřebovali katastr nemovitostí, aby prokázali své 

vlastnictví. Mohli říct: „Zde leží moji předci, toto je mé.“ O určitosti tohoto místa, o jeho 

přesném vymezení si povíme ještě později, až se budeme věnovat mezníkům.  

Fustel zde dělá důležitou poznámku: „U většiny prvotních společností se vlastnické 

právo vytvořilo přes náboženství“ (Coulagnes, 1998, str. 65). Je to pro nás zcela klíčové 

prohlášení a uvidíme, zda se podaří něco takového prokázat i v jiném kulturním kontextu, 

                                                            
15 Provdaná dcera se tak jako manželka uloží do hrobu rodiny manžela, neboť se svatebním obřadem stala 
součástí jeho kultu. 
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než kterým se zabýval de Coulagnes16. Zatím vidíme, že s náboženstvím, které se vyvinulo u 

řeckých a italických kmenů, je vlastnictví zcela neodmyslitelně spojeno. A to pouze 

soukromé. Společné vlastnictví půdy si nelze představit, protože prostě není možné, aby u 

jednoho ohniště obětovali lidé různých kultů, nebo aby do stejného hrobu ukládali své 

zemřelé navzájem cizí lidé. Sílu těchto představ zakoušíme i dnes – je přece cosi zvláštního 

na společném hrobě a třeba masový hrob je přímo odpuzující, a to nikoli pouze tím, co mu 

předcházelo. 

Popsané pojetí vlastnictví s sebou konsekventně neslo vážné důsledky. Zejména bylo 

nezcizitelné, alespoň z počátku. Žijící člověk, jako pouhý správce, logicky nemohl mít 

možnost polnosti prostě prodat. Důvod je prostý. V polích jsou pohřbeni jeho předkové a ty 

opravdu prodat nelze. To oni, bohové, ho poutají k půdě a oni jsou pravými vlastníky. Žijící 

člověk se o svou půdu nijak nezasloužil, dostal ji, stejně jako svůj život, své zdraví a další věci. 

Vidíme zde paralelu s tím, co bylo řečeno výše o náboženské etice a nemohu jinak, než 

citovat Sokola, který uvádí slova z Bible: „Máš něco, co bys nebyl dostal?“ (Sokol, Malá 

filosofie člověka, 2004). Toho se člověk prostě nemůže zříci. Kdyby to zakazoval zákonodárce, 

resp. zákon, nebylo by to zdaleka tak silné. Chtělo by se napsat, že prodat pole by bylo jako 

prodat život nebo kus rodiny, ale tento příměr neobstojí. Člověk se mohl stát otrokem třeba 

pro dluhy a pater familias mohl prodat syna (Kincl, Urfus, & Skřejpek, 1995), ale pole prodat 

nemohl. Fustel tu dokonce vyjadřuje domněnku, že dlužní otroctví vzniklo právě jako reakce 

na nemožnost zcizit půdu. Věřitel se nemohl uspokojit prodejem dlužníkových statků, ale 

mohl ho vzít do otroctví. Zajímavé je, že takový člověk si však ponechává rodinné vlastnictví 

– věřitel pak užívá jeho práce, ale vyvlastnit ho nemůže. Ještě Drakonovy zákony prodej 

pozemků zakazují. O změně tohoto prinpicu nás informují až zákony Solónovy a také Zákon 

dvanácti tabulí, které, což je mimořádně zajímavé, vznikaly v téže době. Solón umožnil pole 

prodat, ale pod sankcí ztráty občanských práv (Coulagnes, 1998, str. 69), což vychází 

z náboženské logiky. Občanem, tedy členem obce a členem kultu, nemůže být někdo, kdo 

zpřetrhá své vazby s předky. Takový člověk se stává bezdomovcem – nemá žádné místo na 

zemi, k němuž by ho poutalo ohniště a hrob. Zákon dvánácti desek je liberálnější a umožňuje 

prodat pozemky, ale nikoli hrob – ten zůstal nezcizitelný a rodina k němu musela mít zajištěn 

                                                            
16 Ten zde cituje Starý zákon, konkrétně pasáž, kde Bůh říká Abrahámovi „Já Hospodin, který tě vyvedl z Uru 
chaldejského, abych ti dal tuto zemi,“ a pak Mojžíšovi: „nechám vás vstoupit do země, kterou jsem přísahal dát 
Abrahámovi, a dám vám ji v dědictví.“ 
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přístup (Cicero, de Legibus II 24, 61 in Skřejpek, Prameny římského práva - Fontes iuris 

romani, 2004, str. 49). 

Vidíme, že myšlenka táhnoucí se skrz celý koncept vlastnictví založeného na domácím 

náboženství je trvalost. Vlastnictví by nemělo smysl a ani by se neslučovalo s náboženstvím, 

pokud by bylo pomíjivé. Lidský život je pomíjivý, ale rodina, náboženství ani vlastnictví nikoli. 

Ty musejí trvat věčně. Inu stálost a trvalost je přece imanentní vlastnictví, bez něj ani není 

možné. Je to však kulturně podmíněné. Sokol v této souvislosti připomíná, že ve starých 

germánských společnostech se každoročně půda znovu rozdělovala. Dá se samozřejmě 

v takové situaci spekulovat o tom, zda se ještě vůbec jedná o vlastnictví nebo spíš dočasné 

užívání. Z našeho pohledu se jistě o vlastnictví nejedná. Vada na kráse této úvahy však 

spočívá v tom, že je vedena z pozice vlastnictví, jemuž je trvalost vlastní. V kontrastu stálosti 

náboženství a vlastnictví s pomíjivostí lidského života musely tyto představy samy zplodit 

systém nástupnictví, kterému říkáme dědické právo. 

Zásadně se dědí z muže na muže. Dívka nedědí, protože nemůže být pokračovalkou 

kultu. V Řecku nedědí v žádném případě a v Římě nedědí, je-li vdaná, čímž se odtrhla od 

svého kultu. U neprovdané dcery je situace v nejstarších římských dobách značně zamlžená, 

ale s tím si nemusíme dělat velké starosti. Obecně se dá říct přinejmenším to, že dívky byly 

v daleko slabším postavení než muži, což vycházelo z náboženství. Syn je pokračovatelem 

kultu, který bude po zemřelém otci obětovat domácím bohům a konat obřady u ohniště 

Z toho vyplývá, že dědí i statky, které jsou spojeny s kultem, a to všechny. Z hlediska představ 

Starých se dá říct, že to nejsou statky, keré přecházejí, ale člověk. Jeden dočasný správce 

odešel, aby se připojil ke svým předkům, místo něho přichází jeho nástupce, a to zcela 

automaticky. V nejstarších dobách se ani nepřipouštělo, aby otec zanechal závět – stejně 

jako o statcích nemohl rozhodovat za živa, nemůže prosadit ani svou poslední vůli. Ze stejné 

logiky nemůže syn dědictví ani odmítnout (Coulagnes, 1998, str. 72). Fustel na stejném místě 

cituje římské právo, kde se syn nazývá heres suus – tedy dědic vlastní – což vypadá, jakoby 

dědil sám po sobě. Dědictví tedy není chápáno jako předchod, ale jako pokračování – syn 

pokračuje v otcově kultu, který ho předtím převzal od svého otce a ten zase od svého. 

„Člověk … pokolení za pokolením přechází ve svou stanovenou hodinu, aby pokračoval 

v kultu a převzal péči o panství“ (Coulagnes, 1998, str. 72). 

Stejně jako mohl převzít pouze celý kult, mohl převzít pouze všechen majetek. 

Pravidlem dědění bylo, že prvorozený syn získává vše. Pravidlo nedělitelnosti kultu se 
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vztahuje i k majetku. „Prvorozený … byl zplozen, aby plnil povinnost vůči svým předkům; ti 

ostatní se narodili z lásky,“ říká Fustel, přičemž cituje indický Manuúv zákoník (Coulagnes, 

1998, str. 81). Aristotelés nás ve své Politice potom zpravuje o stejných principech ve Spartě, 

v Thébách i Korinthu. Prvorozený syn tu všude dědí zejména odpovědnost za pokračování 

kultu a té by nemohl dostát, pokud by současně nedostal kontrolu nad rodinnými statky. 

S pomocí několika autorit se nám tedy podařilo dobrat se ke kořeni vlastnického 

práva v indoevropské civilizaci. Jeho základ leží ve starém domácím náboženství, v kultu 

mrtvých a kultu ohniště. Musíme si však uvědomit, že až my dnes můžeme něco takového 

prohlásit. Staří tomu rozumněli jinak. Vůbec pojmově nerozdělovali jednotlivé prvky tohoto 

totálního jevu, který obsahuje náboženství, právo, morálku i mravy. Vše bylo smícháno 

v jedno a chápáno jako jeden celek. Vlastnictví se předávalo z generace na generaci spolu 

s kultem a povinností provádět obřady a rituály. Dále do toho spadala předávaná moc „otce 

rodiny,“ tedy jejího soudce a vládce, který měl moc nad životem a smrtí jejich členů. Dnešní 

člověk se tu samozřejmě zhrozí, ale musíme si uvědomit, že pater familias měl zejména 

odpovědnost za zachování rodu – populární představa sadistického maniaka posedlého 

neomezenou mocí by byla výrazem naprostého nepochopení staré morálky. Ano, pater 

famillias měl opravdu možnost syna usmrtit nebo prodat do otroctví (Coulagnes, 1998; Kincl, 

Urfus, & Skřejpek, 1995; Skřejpek, Prameny římského práva - Fontes iuris romani, 2004), ale 

takové jednání musíme chápat v určité situaci.  Ta musela být nepředstavitelně vážná, když 

se odhodlá k takovému kroku – vždyť to pro něj znamená obětovat pokračovatele kultu a 

rodu. Snad by se po smrti ani nemohl podívat svým předkům do očí, kdyby svou zvrácenou 

zvůlí způsobil zánik rodu, a jen bohové vědí, co by s ním bylo. Navíc jen on je občanem a jen 

on bude souzen za činy spáchané členy jeho rodiny (Coulagnes, 1998). 

Vlastnictví je pouze jednou malou částí „totálního závazku“ Starých. My si ho dnes 

můžeme dovolit vytrhnout díky jeho pojmové oddělenosti, která vznikla vývojem někdy 

v průběhu prvního tisíciletí před naším letopočtem. Jeho základ však tkví ve zvycích Starých, 

je do nich pevně vetknuto a v jejich dobách bylo vždy chápáno pouze ve spojitosti s kultem. 

Než budeme zkoumat zda tomu bylo podobně i v jiných kulturách, poprosím ještě čtenáře o 

laskavé prominutí a udělám zastávku u určitosti předmětu vlasnictví, o kterém jsme již 

mluvili dříve. 
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VIII. Podobnost kapauckých terénních typů s instituty starověkého 
Řecka a Říma 

 

„Kdo rozorá mez, nechť je zasvěcen i s voly.“ 

Numa Pompilius 

 

V předchozí práci jsem se snažil ukázat paralelu mezi kapauckým právem 

pozemkového vlastnictví a naší současnou právní úpravou a v některých případech se to 

podařilo. Nicméně to jsou příklady, které jsou snad blízké časově (oba pocházejí z 20. století), 

ale z hlediska kulturního vývoje jsou velmi vzdálené. Z hlediska vývoje společnosti bychom 

totiž papuánské Kapauky označili za archaickou společnost. Proto je třeba přinést příklady ze 

společností, které jsou jim blíž. Chápu nebezpečnost této logiky, která snad až příliš zavání 

lineárním evolucionismem, a proto dopředu uvádím, že vůbec nechci naznačovat možnost, 

že by se kapaucká společnost vyvíjela podobně jako společnosti evropské, pokud by dostala 

dostatek času. Je sice pravda, že vývoj zemědělských společností, které prožily neolitickou 

revoluci v oblasti úrodného půlměsíce, byl rychlejší než jinde na světě, protože se tyto 

společnosti vyvíjely pod tlakem neustálých změn, na křižovatce kultur a ještě v úrodné 

oblasti, ale z toho nelze postulovat stejný, pouze pomalejší, vývoj všude na světě. Na druhou 

stranu se domnívám, že by bylo chybou zaklínat se opačnou argumentací a tvrdošíjně 

odmítat možnost podobného nebo stejného vývoje v určitých dílčích oblastech pouze kvůli 

obavám z nařčení z příklonu k evolucionismu. Osobně se domnívám, že takový postoj by byl 

ještě nebezpečnější, protože by musel nutně vést ke snaze rozdíly nalézat a zdůrazňovat. A o 

to mi tu nejde. Snaha je naopak prokázat možnost podobného základu vlastnického práva 

napříč kulturami. 

Abychom mohli srovnávat instituce starého Řecka a Říma s těmi kapauckými, je třeba 

udělat nejprve krátké představení kapauků. Jsou to domorodí obyvatelé ostrova Nová 

Guinea, kteří sídlí v centrální oblasti jeho západní části. Kapaukové podle Pospíšila 

rozeznávají 14 tzv. terénních typů. … „terénní typ“ je označením toho, jak vypadá nějaká část 

zemského povrchu. Pospíšil je vždy uvádí i s jejich originálním názvem, což vypouštím. 

Terénní typy jsou zahrada, dvůr, ladem ležící travnatý pozemek, ladem ležící buš, využívaný 
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panenský prales, panenský prales, horský vrchol, útes, bažina, potok, malé jezero, velké 

jezero a řeka. „Tyto kategorie plně pokrývají matrici kapauckého zemského a vodního 

prostředí a společně tvoří … svět“ (Pospíšil, Etnologie práva, 1997, str. 81). … Každá terénní 

kategorie je poměrně spolehlivě odlišena od jiné na základě znaků, které se dají poznat na 

první pohled. Těchto 14 terénních typů je rozděleno zejména podle jejich ekonomicko-

právního významu (Pospíšil, Etnologie práva, 1997, str. 92 a 94). Nejsou totiž pouze 

označením části zemského povrchu, ze kterého se dá soudit, jak to tam vypadá, ale je v nich 

obsažena i právní úprava, kterou se řídí. Tak když Kapauk řekne slovo „gamouda,“ tak to není 

jen označení pro lesnatý pozemek, kde byla již vykácena většina „ratanových palem a stromů 

vhodných pro výrobu kánoí a kůlů“ (Pospíšil, Etnologie práva, 1997, str. 83). Tento pojem 

nám také říká, že pouze vlastník sám byl oprávněn stromy vykácet a použít (Pospíšil, 

Etnologie práva, 1997, str. 102), a že stromy druhé generace může také kácet pouze sám 

vlastník, zatímco staré stromy může kácet kdokoli (tamtéž). Současně je v tom obsažena 

úprava lovu krys, který je omezen na členy vlastníkovi podlinie (Pospíšil, Etnologie práva, 

1997, str. 101), a lovu všech zvířat, které se loví lukem nebo kyjem, tzv. „ne-krys“, který tam 

mohou provádět všichni (Pospíšil, Etnologie práva, 1997, str. 104). Dále nám říká, že právo 

chůze má na tomto pozemku kdokoli a rovněž kdokoli tam může sbírat divoké plodiny a 

zvířata (Pospíšil, Etnologie práva, 1997, str. 102). Nakonec nás zpravuje i o úpravě 

vlastnického práva, protože pozemek, který je zařazen do této kategorie, je vždy ve 

vlastnictví Kapauka - jednotlivce (Pospíšil, Etnologie práva, 1997, str. 100). Všechny terénní 

typy, oprávnění a jejich subjekty Pospíšil shromáždil a uspořádal v tabulce na str. 105 

(Pospíšil, Etnologie práva, 1997). Pokud jsou tedy terénní typy nativně, tedy samotnými 

domorodci, rozlišeny podle svých fyzických znaků a zároveň už v sobě implicitně obsahují 

právní úpravu relevantního chování, tak to znamená, že v praxi mohou kapaukové poměrně 

spolehlivě určit, jaká mají práva a povinnosti z pouhého „ohledání“ pozemku.“ (srov. Kolín, 

2010). 

Takovou komplexnost v právu Starých nenajdeme, ale můžeme si všimnout určitých 

podobností, kdy právo resp. povinnost vychází z věci samotné, resp. z náboženství a mravu. 

Jak jsme již řekli, ohniště je umístěno v domě a cizincům není umožněn přístup k němu, 

konají-li se náboženské obřady. Cizinec se v tu chvíli dokonce nesmí přiblížit ani na dohled. 

„Řekové říkali, že ohniště je naučilo stavět domy“ (Coulagnes, 1998, str. 63). Dům totiž 
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neslouží jen k pohodlí a ochranně lidí, ale také, a možná zejména, jako příbytek domácích 

bohů, lárů a penátů. Konstruován byl potom do čtverce rozděleného na dvě části, kdy jedna 

tvořila dvůr a druhá obytnou část, a ohniště stálo uprostřed (tamtéž). Po obvodu čtverce byla 

postavena zeď, která ohniště jednoznačně oddělovala od okolí – ohniště bylo „odděleno od 

všeho, čím není“ (Coulagnes, 1998, str. 62). Z Fustelova rozsáhlého popisu je evidentní, že se 

jednalo zejména o symbolické a náboženské oddělení. Zeď tedy zřejmě nefungovala jako 

fyzická zábrana, která měla chránit rodinu před zloději, ale hlavně jako jednoznačné 

rozdělení světa na jakýsi „svět kultu“ a všechno ostatní. Lapidárně se dá říct na „domov“ a 

„vše ostatní.“ Přičemž to, co bylo uvnitř zdí, co se nazývalo domovem, bylo pod ochranou 

božstva. Tam mohl člověk nerušeně odpočívat po práci, tam byl chráněn před světem venku, 

tam bylo jeho vlastnictví.17 S postupem času a zejména ve městech se z tohoto principu 

zachoval pouze symbolický pruh mezi budovami, protože platilo, že dva domy nemohou mít 

společnou zeď (tamtéž). V Římě se mu říkalo ambitus a měl šířku dvě a půl stopy 

(Encyklopedie antiky, 1974). Stejně o něm mluví i Dvanáct desek prostřednictvím pozdějších 

autorů (Skřejpek, Prameny římského práva - Fontes iuris romani, 2004, str. 39). Z Fustelovi 

argumentace je potom evidentní, že jde o prvek starého náboženství, který se zachoval ještě 

dlouho do historického období. 

Podívejme se nyní na pozemky, kde, jak uvidíme, je situace velmi podobná. Rozloha 

země nutná pro uživení jednoho člověka se v důsledku neolitické revoluce a přechodu k 

zemědělství snížila zhruba na jednu setinu (Sokol, Člověk a náboženství, 2004, str. 62). Na 

druhou stranu pro zemědělství je výhodná půda v rovinatých nížinách, ideálně kolem řek. A 

té je třeba v oblasti Řecka velmi málo, protože se jedná o hornatou krajinu. S prudkým 

populačním růstem, který je pro neolit typický, dochází brzy k obsazení dobré půdy a 

postupně se využívají i méně příznivé oblasti. V takové situaci musí logicky docházet 

k potížím při určování, čí je jaká půda. Dnes tyto věci řešíme katastrem nemovitostí, a pokud 

si nejsme jisti, obrátíme se na profesionálního geodeta, který pozemky vyměří a umístí na 

jejich okraje geodetické značky. Staří však neměli ani katastr ani geodety. 

Viděli jsme, že kolem domu byla postavena zeď. Ale jak vymezit pole? Návod 

najdeme u druhého krále Říma, Numi Pompilia, který, jak nám říká Livius, provedl druhé 

založení města, a to „ … právem, zákony a mravy.“ Starý Dionýsův text nás poučuje v tom 

smyslu, že „ … přikázal, aby (každý) stanovil hranice svého pozemku a na hranicích postavil 
                                                            
17 Je samo o sobě příznačné, že stejně charakterizujeme domov dnes. 
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kameny, ty zasvětil Iovovi Terminovi. Rozhodl, aby ten, kdo mezníky vytahá nebo přesune, 

byl zasvěcen bohu“ (Skřejpek, Prameny římského práva - Fontes iuris romani, 2004, str. 19). 

Jinými slovy bude takový člověk obětován, a to i s tažnými zvířaty, na usmířenou. Velmi 

přísný trest za porušení vlastnického práva. To by jistě byl, kdyby se tu jednalo pouze o 

vlastnické právo. Stejný král stanovil, že ten, kdo neúmyslně zabije člověka, má nabídnout 

jeho agnátům18 hlavu berana, a to před shromážděným lidem. A dále nacházíme v Zákoně 

dvanácti desek několik ustanovení, které pojednávají o porušení vlastnického práva, ale 

rozhodně se za ně nežádá lidská oběť – např. ustanovení 14, 15 a 16 na desce VIII (Skřejpek, 

Prameny římského práva - Fontes iuris romani, 2004, str. 43). Vidíme, že porušení hraničních 

kamenů nemohlo být považováno za prostý zásah do vlastnického práva, to by bylo jistě 

trestáno mírněji. Jde tu opět o velmi živý vliv náboženství, které v narušení hranic pozemků 

vidělo „svatokrádež“, a tu potom právo ve shodě s náboženstvím trestá přísně. 

Kámen na hranicích, o kterém mluví Livius, je vyjádřením začátku sféry božího vlivu, 

který vychází z kultu předků. Již jsme řekli, že hrob rodiny býval v polích, někdy po okrajích 

pole. Vlastnictví rodiny je s hrobem neodmyslitelně spojeno a proto zásah do vlastnictví, 

myslí se pozemkového vlastnictví, znamená také zásah do samotného kultu rodiny. Iovus 

Terminus, jak praví Fustel, je splynutím dvou božstev, přičemž Terminus je starší a je hmotně 

vyjádřen právě kamenem, mezníkem. Siculus Flaccus nás informuje: „Naši předkové konali 

toto: nejdříve vykopali jámu a postavili mezník na okraj. Ověnčili jej girlandami trávy a květin. 

Potom přinesli obět; krev ze zabité oběti nechali téct do jámy; házeli tam žhavé uhlíky, obilí, 

koláče, ovoce, trochu vína a medu. Když to jáma pohltila, na ještě žhavém popelu se zarazil 

kámen nebo kus dřeva“ (Coulagnes, 1998, str. 67). 

Mezník je proto stejně důležitý jako zeď okolo domu, respektive okolo ohniště. 

Nevyjadřuje jen hranici dvou pozemků, ale zejména hranici dvou kultů. Od mezníku na 

každou stranu se nacházejí jiní bozi a jiné kulty. Stejně jako není možné míchání dvou kultů, 

není možné ani míchání dvou pozemků. Bylo třeba vytyčit přesnou a neporušitelnou hranici, 

která jednoznačným způsobem oddělí kulty od sebe. O jak silný princip se jednalo, vypráví 

báje, kterak se chtěl Jupiter usadit na Kapitolské hoře, kde však již sídlil bůh Terminus, 

kterého ovšem nemohl vyvlastnit (Coulagnes, 1998, str. 67). Terminus, mezník, je tak sám 

bohem, a tím člověk manipulovat nemůže. Skřejpek k tomu říká: „Podle starořímských 

představ v nich sídlily zvláštní nadpřirozené síly (numina) a  numen mezí … se nazýval 
                                                            
18 Tedy jeho příbuzným. K problematice agnáctví srov. (Coulagnes, 1998, stránky 56 - 60) 
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Terminus (Skřejpek, Ius et religio, Právo a ve starověkém Římě, 1999, str. 221). Ke změnám 

v uvedené úpravě dochází až později za císařství, a to v souvislosti se změnami 

v náboženských představách (Skřejpek, Ius et religio, Právo a ve starověkém Římě, 1999, str. 

223). 

S tím je spojen institut confinia, který encyklopedie definuje jako „… pět stop široký 

pruh mezi sousedními pozemky, vyhrazený veřejnému užívání, přičemž náleží každému ze 

sousedů do poloviny a je vyloučen z usucapio“ (Encyklopedie antiky, 1974). Zřejmě první 

informaci o tomto institutu nám přináší Zákon dvanácti desek na své VII. Desce, kde se říká: 

„Vydržení do pěti stop je XII deskami zakázáno“ (Skřejpek, Prameny římského práva - Fontes 

iuris romani, 2004, str. 39).  Tento pruh dostatečně jasně odděluje dva pozemky od sebe. 

Z přísného postihu za jeho porušení opět vidíme, že se nejedná tak úplně o ochranu 

samotného vlastnického práva. Confinium je výrazem oddělení dvou kultů a jeho porušení 

proto znamená porušení kultu. Tento pruh požívá podobné ochrany jako sám mezník, ačkoli 

není považován za boha samotného. Fustel naznačuje, že mezník chránil celou hranici, tedy 

jakoby confinium bylo chráněno jeho působením, a cituje přitom z Ovidiova díla Fasti: „Kdyby 

bůh ucítil dotek radlicí nebo motykou, vzkřikne: Stůj! Toto je mé pole, támhle je to tvé. 

(Coulagnes, 1998, str. 67). 

Řecká úprava je v principu totožná s Římskou, a není divu, protože vychází ze stejných 

náboženských představ. Jako byla římská pole vytyčena confiniem v němž byly zapuštěny 

terminy, měli Řekové své HOROI, což je pouze řecký výraz pro mezník. Název je jiný, ale 

funkci měl stejnou jako v Římě. Fustel cituje Solóna: „Náš první zákon musí být: Ať se nikdo 

nedotkne mezníku, který odděluje jeho pole od pole sousedova, neboť musí zůstat nehybný. 

Ať se nikdo neopováží rozviklat kamínek, který dělí přátelství od nepřátelství, kámen, který 

se přísahou zavázal nechat na jeho místě“ (Coulagnes, 1998, str. 68).  

Výše uvedené informace můžeme čerpat ze starých textů, ať už básníků, politiků či 

právníků. Všechny však pocházejí již z historické doby, která je poměrně mladá. Je však jisté, 

že tito staří autoři si mezníky, domácí bohy, láry a penáty nevymysleli. Zachycovali pouze 

staré zvyky, které jsou mnohem a mnohem starší a snad už i těmto autorům připadaly 

některé z nich zvláštní. Museli bychom jít hluboko do minulosti, abychom našli společnost, 

která tyto staré zvyky znala a praktikovala v původní čisté podobě19. Fustel na mnoha 

                                                            
19 S určitou nadsázkou ovšem.  Jejich opravdu krystalicky čistou podobu bychom asi nenašli nikde. Už jen proto, 
že se o nich dozvídáme přes mnoho zdrojů, což s sebou může nést nepřesnou interpretaci. 
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místech naznačuje, že si je indoevropská civilizace nese ještě z dob, kdy společně obývala 

prostor Asijských stepí. Zvyky, mravy a náboženství, které mají takto hluboké kořeny, se 

potom vyvíjely rozdílně, ale je v nich patrný stejný základ. Zřejmě nikdy se nepodaří zjistit, 

kdy a jak přesně vznikla myšlenka přivlastnit si půdu, tedy idea vlastnictví, ale z popsaných 

náboženských představ, zvyků, mravu a staré morálky, tedy z „totálního závazku“ Starých, 

jednoznačně vyplývá, že „ … to co naučilo člověka přivlastnit si půdu a zajistilo mu nad ní 

právo, je domácí náboženství“ (Coulagnes, 1998, str. 68). 

Zkusme se nyní vcítit do mysli obyvatele Argolidy v době, kdy se nad ní ještě pyšně 

tyčily hradby Mykén, a říkejme mu třeba Phrixos. Protože v té době se ještě nerozvinula 

řemesla ani specializace ve výrobě, bude Phrixos s největší pravděpodobností zemědělec. 

Jeho rodina bydlí ve zdí obehnaném domě s dvorem, okolo domu má svá stáda a také svá 

pole. Kromě rodiny obývají jeho dům také lárové a penáti a nachází se tam samozřejmě také 

ohniště a na hospodářství má pohřbené své předky. Okolo polí se v různých intervalech 

nacházejí mezníky, které určují, kam až sahají jeho polnosti a odkud je půda sousedova. 

Mezník pro něj není pouze geodetická značka, je to představitel božstva, snad bůh 

sám. Své polnosti by asi poznal i bez tohoto vymezení, ale není na něm, aby o tom 

rozhodoval – mezník tam stál dlouho před jeho narozením a bude tam stát věčně. A on také 

přesně ví, co to znamená - nesmí se odvážit zasahovat do cizího pole. Dobře také ví, že 

takový skutek by byl velmi přísně potrestán a riskoval by tím zánik svého rodu a kultu, který 

mu byl předky svěřen k opatrování. To všechno přitom ví, aniž by na kameni bylo vytesáno 

jediné slovo. 

Stejně tak půjde-li k sousedovi, nesmí vstoupit do jeho domu se zlým úmyslem. 

Nesmí navíc vstoupit v době, kdy se konají rituály. Je-li pozván dovnitř, nejprve vzdá čest 

sousedovu ohništi, čímž vyjádří respekt k jeho předkům a zároveň tím prokazuje dobré 

úmysly. Ohniště vždy bezpečně pozná – nikoli proto, že vypadá stejně jako jeho vlastní. Spíš 

ho pozná z jeho umístění, z chování pána domu vůči ohništi a z toho, že ho bude obklopovat 

aura posvátného. 

Stejná aura obklopuje i sousedova pole i jeho dům. Vůči Phrixovi se bude projevovat 

jako neurčitý vnitřní pocit, že je zde cizincem. To vůbec není nic romantického či 

pohádkového. Tento vnitřní pocit: „jsem tu cizincem“, mají všechny teritoriálně se chovající 

druhy ve chvíli, kdy se nacházejí na území jiného individua svého druhu. Sokol v této 
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souvislosti uvádí, že tito vetřelci také velmi často prohrávají v soubojích s „majitelem“ 

takového teritoria (Sokol, Moc, peníze a právo, 2007, str. 55). Aura, která obklopuje 

vlastnictví Phrixova souseda, je jakýsi psychologický projev jeho vlastnictví, a stejně to platí 

obráceně. Je třeba si uvědomit, že se tento pocit dostaví právě při setkání s mezníkem 

(kamenem nebo kmenem stromu), domem nebo ohništěm. Rozhodně se nedostaví, když 

přes cestu spadne strom – ten je prostě potřeba odstranit a zprůjezdnit cestu. Ale zachovat 

se stejně k mezníku? Vyloučeno! 

Je lhostejné zda budeme tento pocit označovat za náboženské cítění, psychologický 

projev vlastnictví, primitivní právní povědomí nebo jako mrav s tím, že „tak už se to tehdy 

dělalo“. Musíme si uvědomit, že se nacházíme ve společnosti, kde všechny tyto fenomény 

ještě spadají pod Durkheimův „totální společenský jev“ a Maussův „totální závazek“. Důležité 

pro nás naopak je, z čeho se tento pocit dostavuje. Jsou to ony samotné věci – ze samotného 

mezníku, z ohniště. Právě při setkání tváří v tvář s nimi se naplno projeví vlastnictví, projeví 

se povinnost zdržet se zásahu do předmětu vlastnického práva, která působí vůči každému. 

Ale není to už naše současné a, jak se rádi chlubíme, pregnantní vymezení vlastnictví? Je… 

Co mají tedy společného právní instituty antického Řecka a Říma s fungováním 

kapauckých právních institutů je nyní už jasnější. Kapaukové nemají psané právo, a přesto 

jsou schopni z pouhého pohledu na věc samu zjistit jaká práva a povinnosti pro ně vyplývají, 

budou-li vůči věci nějak právně relevantně jednat. Příklad o pár stran výše to demonstruje. 

Kapaukové sice nemají výraz pro pole, ale jakoukoli půdu, která je obdělávaná nazývají 

zahrada, bugi. Pospíšil popisuje způsob hospodaření v horských oblastech i v nížinách, 

přičemž uvádí, že jde o intenzivní a komplexní obhospodařování, které je patrné z „… pečlivě 

obdělaných a hnojených záhonů, zavodňovacích příkopů …“ (Pospíšil, Etnologie práva, 1997, 

str. 82).  Navíc ve svém popisu používá pojmy zahrada a pole promiscue a lze je tak zřejmě 

ztotožňovat. Zahrada je ostatně pojem, který výrazu bugi přiřkl sám Pospíšil, a to z toho 

důvodu, že jsou všechna oplocená. Dále nás informuje, že „Před domy Kapauků … je vždy 

neobdělávaný prostor, „… kde se střetávají dospělí, (slouží) jako dílna pro mužské a ženské 

řemeslníky, jako hřiště pro děti … nebo jako místo pro různé magické rituály i jiné … obřady.“ 

Tento prostor se nazývá juwuuda neboli dvůr. Když se ještě podíváme na výsledek jeho 

srovnávací analýzy, zjistíme, že pole i dvůr patří vždy do vlastnictví jednotlivce. Projevem 

takového vlastnictví je potom oplocení pole. V případě dvora můžeme chápat jako projev 



 
44 

vlastnictví umístění v těsné blízkosti domu (Pospíšil; Matematika Papuánců kmene Kapauku, 

2002, Vesmír, str. 168). 

To plně koresponduje s výše uvedeným příkladem. Kapaukové opět zcela nepochybně 

poznají co je pole a co je dvůr. Dokážou je spolehlivě odlišit od jiných „typů terénu“ a také 

vědí zcela přesně, že jsou buď jejich, nebo někoho jiného, a to je vylučuje z jakékoli dispozice 

s nimi. Úplně stejně jako Phrixos dokáže podle mezníků určit hranice pozemků, a to nikoli 

pouze na svých polích. Dokázal by to i kdekoli jinde v Argolidě, ale i v Lakónii, Achaie nebo 

Arkádii. A Kapaukové to dokáží nejen v rámci konfederace Ijaaj-Pigome, kde Pospíšil 

prováděl svůj výzkum, ale kdekoli jinde v rámci kmene. Tato obecnost je nesmírně důležitá. 

Dokazuje, že hranice pozemků opravdu vycházejí z určitých vnějších znaků – ať už je to 

mezník nebo plot, hradba nebo blízkost domu – přičemž tento princip funguje ve starém 

Řecku, Římě i na Papuy. 

 

IX. Věci mancipační a věci nemancipační, oloa a tonga 
 

QUI MALUM CARMEN INCANTASSIT … 

Lex Duodecim Tabularum, Tabula VIII. 

 

Snad by se mohlo zdát, že jde jen o náhodu, shodu okolností. Dobrá, tak vidíme 

podobnost pojetí vlastnictví v Řecku, Římě a u Kapauků, ale je nutné se jí zabývat? Opravdu 

můžeme z těchto několika fragmentů usuzovat na podobný vývoj práva, na jeho stejné 

kořeny? Možná prostě jen promítáme naše kulturní vzorce do cizí zkoumané kultury a vidíme 

tak souvislosti, které objektivně neexistují. Ostatně nebylo by to poprvé, co se evropští 

badatelé dopustili takové chyby. Podívejme se pro jistotu ještě do jiné kultury. Třeba 

objevíme zcela jiný vývoj a odlišný základ a budeme moct uzavřít s tím, že jsme se mýlili, a že 

vývoj práva je unikátní a neopakovatelný v každé jednotlivé kultuře. 

Podíváme se na římskoprávní rozdělení věcí na mancipační a nemancipační, na 

podobné dělení věcí v Melanézii a řekneme si ještě něco o zvláštní magické síle některých 

věcí a o jejich předávání, vlastně darování. Následující kapitola bude proto vycházet 
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převážně z klasických děl francouzského antropologa Marcela Mausse a polského, resp, 

britského, antropologa Bwonislawa Malinowskeho20. 

 

Mauss, podobně jako Durkheim, používá pojem "totální společenský jev", pod kterým 

vidí vše, co tvoří vlastní sociální život společnosti. Patří sem proto prvky náboženství, mravu, 

morálky, etiky, práva, umění, "ekonomie", atd. Mauss se však věnuje pouze "zdánlivě 

nenucené a nezištné, přitom však nucené a zištné ... výměně darů"21, přičemž se snaží 

dokázat, že za vším stojí závazek a ekonomický zájem (Mauss, 1999, str. 9). Darovaná věc tu 

není pouze předmět směny, ale ona sama se směny účastní a přímo ovlivňuje její způsob, 

rozsah i dobu, kdy k ní dochází. Totálnost závazku se projevuje tím, že nejde jen prostou 

směnu, která by zavazovala dva jednotlivce, ale zavazuje se celé společenství. Pod pojmem 

směna si také nesmíme představovat dnešní obchod, protože se směňují nejen věci, ale také 

hostiny, obřady, pomoc, trhy, ženy i děti. Slovo "totální" je opravdu na svém místě. 

Darovaná věc je v celém systému klíčová. Nemůže jít o jakoukoli věc, která člověku 

zrovna padne do ruky. Mauss uvádí, že na Samoi se rozlišují dva druhy věcí - jedny se 

nazývají oloa (neboli "věci mužské") a druhé tonga (v překladu "věci ženské"). Přitom ony 

ženské tvoří "majetek" v pravém slova smyslu, který přináší bohatství a vliv, a je to právě 

tento majetek, který se směňuje darováním. Když člověk dostane takovou věc darem, 

nemůže si ji nechat, ale musí ji po nějakém čase dát dál. Existuje rozlišení mezi oběhem 

darovaných věcí na Samoi, v severoamerickém potlači a v kule na Trobriandských ostrovech, 

ale to nás nemusí tolik zajímat. Co je pro nás naopak velmi zajímavé, je důvod neustálého 

darování. Mauss to vysvětluje teorií o hau - duchu věci, který má pouze tonga. Hau je moc 

nad obdarovaným, kterou má dárce, a která přináší autoritu. Hau je to, co nutí 

obdarovaného věc vrátit - kdyby to neudělal, zůstane v moci dárce. Dárce také čeká, že mu 

obdarovaný jeho dar oplatí a ještě přidá něco navíc, aby zase pro změnu on získal hau. Takto 

se na Samoi vytváří to, co dnes nazýváme závazkovým vztahem, až na to, že tamní závazek 

má totální povahu - pokud by náčelník kmene odmítl přijmout dar od jiného náčelníka, 

rovnalo by se to vyhlášení války mezi kmeny (Mauss, 1999, stránky 20 - 23). 

                                                            
20 U obou je však označení "antropolog" příliš obecné a zjednodušující. Pohybovali se na poli etnologie, 
sociologie, antropologie a do jisté míry ekonomie i práva. 
21 Zde chci upozornit na kapitolu V., kde se o darech a darování mluvilo. Bylo to v souvislosti s náboženstvím a 
bude zajímavé sledovat, jak vypadá vděčnost a oplácení darů v tichomořské kultuře ve srovnání se starými 
evropskými náboženskými tradicemi. 
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Stejný systém vidíme i na Trobriandských ostrovech, kde se působil Malinowski a 

detailně popsal systém nazvaný "kula" (v překladu "kruh")22. Trobriandské ostrovy jsou 

souostrovím v Tichém oceánu, přičemž většinou není vidět z jednoho na druhý. Kula probíhá 

tak, že se členové jednoho kmene, vedeni náčelníkem, vydávají na výpravu po jednotlivých 

ostrovech. Vyžaduje to mimořádné navigační schopnosti a celý podnik se spojen s velkým 

nebezpečím. V rámci kuly se odehrávají i náboženské slavnosti a také je to příležitost ke 

gimwali - prosté směně zboží. Rozdíl spočívá opět ve věcech samotných - obyčejné věci 

"obchodního rázu" se předávají prostou tradicí, kdežto kula je přímo obřad. Jedni s 

přehnanou skromností dávají a druzí s hraným odporem dary opovrhují. Nakonec je však 

přijmou, čímž je vyrovnán starý závazek a vzniká nový. Samotné předměty mívají i vlastní 

jméno, a přináší svému majiteli velkou vážnost. Ten si je však nesmí příliš dlouho nechat - při 

nejbližší příležitosti je musí darovat, čímž oslní obdarovaného. Malinowski to popisuje jako 

neustálé braní a dávání. Mauss vychází z Malinowského popisu kuly a dává jí do příměru se 

systémem na Samoi, přičemž i zde platí, že jde vlastně o jakousi „hru o moc“ – kdo nedokáže 

dar patřičně oplatit, ztrácí tvář a dostává se do podřízeného postavení (Mauss, 1999). Na 

druhou stranu je kula pojítkem společnosti. Vytváří její vnitřní strukturu a zejména vytváří 

bohaté vztahy mezi jednotlivci, kmeny i „národy“. Ano, jde o soupeřivou činnost, ve které se 

snaží jeden přebít druhého a získat moc, ale vyzyvatel nikdy neusiluje o zničení svého 

protivníka, resp. jeho kmene. Správný náhled na kulu je tedy takový, že jde o fenomén, 

kterým je společnost udržována, spojuje v sobě prvky náboženské, právní, ekonomické a 

ovšem obsahuje i prvky mravní, morální i etické. 

Podobný systém nacházíme i v u severoamerických indiánů, kde se mu říká potlač23. 

Rozdíl mezi kulou a potlačem je zejména v jeho divokosti a násilné povaze. Při potlači 

probíhá výměna věcí najednou24 a jeden se snaží přebít druhého. Vše začíná setkáním, kde 

vyzyvatel začne zpívat zlou píseň, kterou uráží druhého a celý jeho kmen. Když ho dostatečně 

zesměšní a urazí, začne ho zahrnovat dary. Ten pochopitelně odmítá, a to tak, že vyzyvateli 

předhazuje své věci. Vše se stupňuje a darují se čím dál tím cennější věci až jeden nebo 

druhý nemůže "dorovnat" a prohrává - svou čest, postavení, moc. Mauss nás informuje i o 

tzv. "ničivém potlači", kdy nejde o darování, ale věci se rovnou ničí, čímž jejich vlastník 

                                                            
22 (Malinowski, 1922) 
23 Slovo „potlač“ je počeštěný výraz „potlach“, což je do angličtiny foneticky přenesený výraz jazyka indiánů pro 
„dar“ nebo „darování“. Ve stručnosti se o něm lze dočíst na wikipedii pod heslem „potlač“ nebo „potlach“. 
24 To je rozdíl od tichomořské oblasti, kde se s vrácením daru musí po určitou dobu vyčkat, jinak by šlo o urážku. 
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naznačuje, že ani nestojí o to, aby dostal něco na oplátku. Divokost potlače jde tak daleko, že 

náčelníci ničí zásoby na zimu, zabíjejí manželky i děti. Větší vážnosti dosáhne ten, který zničí 

co nejvíc drahocenných věcí, přičemž jde často o ty, které zajišťují přežití celého kmene. Tak 

se získává mana=auctoritas=bohatství. 

Všude je to právě síla věci, která nutí obdarovaného oplatit dar. Věc se chce jakoby 

vrátit ke svému majiteli, dokud není dluh vyrovnán. Pokud obdarovaný oplatí darem vyšší 

hodnoty, dluh je vyrovnán a věc může spočívat dál poklidně u něj. Kdyby to ale neudělal, věc 

sama způsobí ztrátu cti a postavení. Jak bylo řečeno výše, existuje víc druhů věcí. Jedny jsou 

pro běžnou spotřebu (potraviny, nástroje atp.). A pak ty druhé věci – magické nebo svaté – a 

také věci, které mnohokrát prošli potlačem, některé i pod vlastním jménem. Ty tvoří pravé 

bohatství a podle nich se měří vážnost člověka. Nejdůležitější jsou ovšem ty, které vlastně 

splývají s majitelem, duchem předmětu, hrdinou, který je vyrobil, získal, nebo vybojoval. 

Potlač tak vypadá spíš trochu jako z akčního filmu. Tím spíš, že velmi často končil 

hádanicí, urážkami i krvavými souboji. To v kombinaci s krevní mstou a svárem (Pospíšil, 

Anthropology of law, a comparative theory, 1974, stránky 2-7) tvoří extrémně třaskavou 

směs. Není pak divu, že úřady tehdy ještě mladých USA z nich byly poněkud v šoku a ve 

jménu šíření křesťanství a dobrých mravů je plošně zakazovaly. Není to však zdaleka první 

dokumentovaný zákaz potlače. Ten je totiž opravdu velmi starý - téměř dva tisíce pět set let 

a pochází z Říma. To je opravdu šokující - že by se takové věci děly ještě těsně před 

historickou dobou v samotné kolébce naší civilizace? Vše tomu nasvědčuje. V Zákoně 

dvanácti desek se totiž setkáme s ustanovením, které bylo citováno v úvodu této kapitoly - 

"Kdo by zlou píseň zazpíval..." Dlouho se vůbec nevědělo, co tím decemvirové mysleli. Zcela 

jistě to však nebyl výraz amuzikálnosti Římanů. Když se později podařilo zdokumentovat 

průběh potlače, ukázalo se, že velmi podobný systém existoval i v Evropě. To je ostatně 

právě Maussova argumentace. Proto decemvirové cítili nutnost zakázat samotnou 

potlačovou píseň, která když zazněla, všichni věděli, že to zřejmě skončí krví. 

To už ale přestává vypadat, jako pouhá shoda okolností. Tím méně, když u Mausse 

čteme o svazcích lidí a bohů. "Ve všech společnostech severovýchodní Sibiře a u Eskimáků na 

západní Aljašce a na asijském břehu Beringovy úžiny působí potlač nejen na lidi ...", ale i "... 

na duše mrtvých, které se přímo na událostech podílejí a jejichž jména lidé nosí ..." (Mauss, 



 
48 

1999, stránky 27 - 28). Zahrnuty jsou ale i duše lovených zvířat25, bohové a příroda. Při 

festivalech, jejichž součástí je potlač, jim lidé děkují, přinášejí jim oběti a věří, že tyto 

nadpřirozené síly jsou přítomny. Oběťmi lidé s mrtvými uzavírají smlouvy a Mauss říká, že 

tyto kultury věří, že právě předkové je naučili festivalům a potlačům. A protože duchové 

předků jsou skutečnými vlastníky pozemských statků a věcí (!), museli s nimi lidé uzavírat 

smlouvy ze všeho nejdříve. Nesměňovat s nimi bylo velmi nebezpečné. Na druhou stranu 

směna s předky je nejjistější, protože nemohou odmítnout. Jen na okraj uvádím, že je tu 

zjevná odlišnost od starých blízkovýchodních náboženství, kde má obětník vždy obavu o 

přijetí oběti - resp. daru. Nepřijetí, či pouhé přehlédnutí, mělo pak vážné následky, o čemž 

vypovídá Biblický příběh Kaina a Ábela. Naopak tam, kde hrají předkové hlavní roli, se jaksi 

předpokládá, že oběti přijmou. Zbožštění předků a jejich začlenění do každodennosti i do 

slavností, což vidíme na potlači i kule, je typické právě pro Řecko a Řím. 

Mauss už přesně neříká, zda s předky vyměňovali, věci pravého bohatství, tedy ty 

s hau, nebo věci obyčejné, ale z jeho výkladu to můžeme dovodit. Jestliže se v Melanézii, na 

Samoi, v kulturách amerického severozápadu i u Inuitů při oslavách rituálně předávají tyto 

„věci znamenající bohatství“, přičemž víme, že potlači se lidé naučili od předků, můžeme 

učinit závěr, že předkům se obětují věci s hau. Tento závěr podporuje i skutečnost, že během 

slavností se předávají i věci běžné spotřeby, kterážto obchodní směna se označuje jako 

gimwali (Malinowski, 1922). Navíc, pokud víme, že předkové jsou skutečnými vlastníky věcí, 

snadno nahlédneme i důvod prvotní směny s předky – je to snaha o alespoň částečné vrácení 

toho, co člověk dostal bez vlastního přičinění, je to snaha splatit dluh a neztratit tvář před 

svými předky. Chceme-li, můžeme toto konání vytrhnout z totálního společenského jevu a 

označit si ho pojmem „náboženství“.26 Takové náboženství ale popisuje Fustel de Coulagnes 

jako náboženství předků starých obyvatel středozemí. A zde právě vidíme, jak náboženství 

napříč kulturami ovlivňuje samotné právo, resp. povahu věcí. 

Tady se na chvíli zastavíme, protože předchozí věta v sobě obsahuje příliš 

zjednodušení a skoro vypadá jako nějaké univerzionalistické klišé. Předně musím opět 
                                                            
25 Zde srov. Sokolův výklad totemových kultur, kde totem je vždy nějaké zvíře či rostlina, která je pro dané 
společenství nedotknutelná, a kterou uctívají (Sokol, Člověk a náboženství, 2004). 
26 Zde se mimochodem ukazuje, proč univerzální definici náboženství téměř nelze vystavět. Navíc pojmenování 
určitého souhrnu chování, které je součástí totálního společenského jevu, nám známým pojmem, je 
zjednodušení, a jako takové je nebezpečné. Bohužel nedokážeme nahlédnout totální jevy v jejich úplné 
celistvosti, protože naše kultura je nezná. Proto si bohužel musíme jednotlivé projevy označovat pojmy, které 
známe. Přitom je však potřeba zařazení pod určitý pojem podrobovat časté kritice a neustále si klást otázku, 
zda nevkládáme do cizí kultury něco, co tam není. 
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zdůraznit, že slovo náboženství je potřeba chápat zásadně v rámci totálního společenského 

jevu. Postavit ho zvlášť a zkoumat ho striktně odděleně vůbec nelze. To samé platí i o právu. 

A pokud se budeme bavit o obou těchto fenoménech najednou, je to dvojnásob důležité. 

Právo bez náboženství v kulturách na Samoi, Melanézii atd. vůbec nelze zkoumat. Je v něm 

přímo inkorporováno a oba jevy tvoří nedílný celek, a to ještě spolu s mravy, morálkou, 

etikou atd. Povaha věcí pak také vychází z tohoto homogenního útvaru – nebyly to lidé, kdo 

ustanovil dělení věcí. Nikoli, vychází to opět ze všeho výše popsaného. Pro moderního 

člověka je to těžko představitelné, ale přesto se o to musíme pokusit. Archaický člověk se 

neptá, proč jsou věci takto rozděleny. Ne proto, že by byl hloupý, ale protože odpověď má 

předem – v totálním společenském závazku. Proto je poslední věta předchozí odstavce 

problematická a příliš zjednodušující. Povahu věcí neovlivňuje ryze náboženství, ale vše, co 

s ním v archaické kultuře tvoří onen celek. Okolnost, že my dnes můžeme pojmově 

oddělovat jednotlivé prvky od sebe je dáno pouze tím, že v minulosti došlo v naší kultuře 

k jejich separaci. Otázku po tom, jakým způsobem se to stalo, zde nedokážu poskytnout, 

protože je neuvěřitelně široká a je to vlastně otázka po celém vývoji naší společnosti. Kromě 

toho to není cílem této práce. Je zaměřena hlavně na vlastnictví a na věci, u kterých tedy 

také zůstanu. 

Marcel Mauss ve své knize používá příměr k našemu dělení věcí na movité a 

nemovité. Tohle dělení jsem již výše zmínil a také jsem slíbil odpověď na otázku, kde se 

vůbec vzalo. Nuže zde se pokusím svůj slib splnit a vyjadřuji hypotézu, že je to pozůstatek 

archaického dělení věcí na věci obyčejné a věci, které znamenají skutečné bohatství. Také by 

se dalo říct, že je to dělení na věci obyčejné a důležité. Je docela lhostejné, jak je přesně 

označíme. 

Kdo se někdy pokusil filosoficky se zamyslet nad dělením věcí na movité a nemovité, 

musel nakonec uznat, že to příliš nedává smysl. Jistě, z právního hlediska je věc jasná. 

Občanský zákoník v § 119 odst. rozděluje věci na movité a nemovité a stanoví, které jsou 

nemovité, přičemž všechny ostatní jsou movité. Dále se také dozvíme, že nemovitosti mají 

zvláštní režim při jejich převádění (nutná písemná forma), vede se pro ně také zvláštní 

evidence v podobě katastru nemovitostí. I s jejich vlastnictvím jsou spojena určitá specifika, 

ostatně některá z nich byla zmíněna výše v povídání o lesech, vodách a věcných břemenech. 

Ale proč to všechno? Zvláštní režim převádění můžeme zavést pro cokoli a převod 
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nemovitosti není rozhodně jediným převodem, pro nějž zákon vyžaduje písemnou formu. 

Zrovna tak dokonalou a velmi detailní evidenci vedeme i u aut nebo u akcií. A specifika 

spojená s vlastněním věci najdeme opět třeba u aut a ostatně také u akcií, jejichž režim se 

bude brzy ještě zpřísňovat. Ale ani pro auta ani pro akcie nevytváříme zvláštní kategorii věcí. 

Okolnost, že nemovitost je pevně spojena se zemí je sice klíčový poznatek, ale sám o sobě 

přeci nevyžaduje, aby tato věc byla nějak oddělena od ostatních. Stejně jako nijak zásadně 

neoddělujeme věci, které se zemí občas vůbec spojeny nejsou, třeba letadla. A ani není 

pravda, že by nemovitosti byly dražší než věci movité – kdekteré auto je přeci dražší než 

třeba byt na okresním městě. A není ani pravda, že musíme nutně sledovat právě tuto 

kategorii věcí, protože by s jejím vlastnictvím byla spojena nějaká výsadní práva či přístup 

k moci apod. Právník bude samozřejmě vždy argumentovat evergreenem právní jistoty, ale 

už nedokáže vysvětlit, proč je tak důležité, aby byla právě u nemovitostí zajišťována jistota o 

jejich vlastnictví a převodech na tak vysoké úrovni. Zkrátka z čistě dnešního pohledu 

nenalezneme žádný důvod, proč věci dělit na movité a nemovité. Proč tedy? 

Nevyhneme se argumentaci, že takové rozdělení je čistě tradiční, a proto ho 

přebíráme. Tak se to u nás už dělá. A skutečně, budeme-li sledovat právní historii našeho 

státu, zjistíme, že katastr nemovitostí má u nás dlouhou historii (Malý, 2003). Dřív se však 

jmenoval jinak – pozemkové knihy a ještě dřív zemské desky. Lepší otázka bude, proč bylo 

vůbec nutné s evidencí nemovitostí, a hlavně pozemků, vůbec začínat. Výše citovaná kniha 

nás informuje o tom, že zemské desky vznikají již na počátku třináctého století za Přemysla 

Otakara II. A ačkoli původně nebyly myšleny jako „katastr nemovitostí“, záhy se do nich 

začaly zapisovat jejich převody, až se staly jednoznačným dokladem vlastnictví (Malý, 2003, 

str. 98). Mezi řádky kniha říká, že se tak dělo kvůli právní jistotě o nemovitostech. Inu, to již 

víme. Nedozvíme se ale odpověď na důležitou otázku: “Proč?“. Co je na nemovitostech tak 

zvláštního, že jim věnujeme enormní pozornost? Kdyby ale člověk řekl, že nemovitost vlastně 

nic zvláštního není, měl by asi neodbytný pocit, že něco není v pořádku. Nemovitost je dům, 

pozemek nebo byt. To tak mít, to by bylo něco! Ale právo je přece velká věda a ta nestojí na 

nějakém prchavém pocitu. Nebo ano? Asi nezbývá nic jiného než se ponořit hlouběji do 

historie a podívat se i do jiných kultur. Máme tam již naštěstí půdu dobře připravenou. 

Vraťme se tedy k Maussovi. Ten při popisu rozlišení věcí na mužské a ženské (oloa a 

tonga), srovnává toto dělení s rozlišením na věci movité a nemovité (Mauss, 1999, str. 13) a 



 
51 

považuje tonga zejména za nemovitosti. To ovšem není úplně přesné hned ze dvou důvodů. 

Zaprvé, tonga rozhodně nejsou pevně spojena se zemí.27 A za druhé, což je zajímavější, jistě 

najdeme i věci movité, jejichž darováním dosáhneme u obdarovaného velké vážnosti, a které 

i sami o sobě přinášejí bohatství. Například drahé šperky, sportovní auta, velké domy apod. 

Mauss tu ovšem nevyslovuje velmi důležitý předpoklad, na kterém jeho srovnání stojí, a 

který je také důvodem zvláštního postavení nemovitostí – on považuje nemovitosti za věci 

opravdového bohatství. A má zřejmě pravdu. Je to pravděpodobně tento předpoklad, který 

nám dává zvláštní pocit, který jsem zmínil výš. 

Pokud zachováme Maussovo rozlišení věcí, tak by se ale pro příměr spíš hodilo 

rozlišení, které najdeme v Římě, a to na věci mancipační a nemancipační. Při jejich popisu 

vycházím z klasického díla římského právníka Gaia Učebnice práva ve čtyřech knihách. 

V knize druhé, která je zaměřená na věci, Gaius nejprve provádí zevrubné rozdělení věcí. 

Nejprve Gaius dělí mezi věcmi práva božského a věcmi práva lidského (Gaius II, 2)28. Věci 

práva lidského jsou buď veřejné, nebo soukromé (Gaius II, 10). Rozlišuje také věci tělesné a 

netělesné, podle toho, zda je možné se jich dotknout (Gaius II, 13). Dělení věcí na mancipační 

a nemancipační uvádí Gaius pod odstavcem 14a: „… jsou totiž buď (věci) mancipační anebo 

nemancipační. Mancipační jsou třeba tyto: pozemek na italské půdě, dále stavby na italské 

půdě, dále otroci a ta zvířata, která se dají zkrotit jhem či sedlem, jako hovězí dobytek, koně 

mezci, osli, také služebnosti pozemků venkovských.“ (Gaius II, 14a) Dělení skýtá určitá úskalí, 

na která Gaius také upozorňuje. U zvířat, která se krotí jhem, je otázka, zda jsou věcí 

mancipační ihned po narození nebo až při zkrocení. Právníci se rozdělovali na dvě skupiny, 

přičemž obě zastávaly opačné názory. Avšak i skupina právníků, která tvrdila, že se věcí 

mancipační stávají až zkrocením, uznávala, že pokud zvíře nemůže zkroceno pro svou 

divokost, přesto se stává věcí mancipační, dosáhne-li věku, kdy zvířata tohoto druhu bývají 

obvykle zkrocena (Gaius II., 15). Všimněme si, že nakonec všechna zvířata, která se krotí 

jhem, a říkejme jim zatím prostě „hospodářská zvířata“, jsou věcmi mancipačními. Volím toto 

označení, protože se s ním snáze pracuje. Kromě toho si ho lze dovolit, protože i Gaius sám 

připomíná, že existují zvířata, která můžeme krotit jhem, ale mezi mancipační se nepočítají 

                                                            
27 Alespoň o jejich hmotné formě to může číst s naprostou jistotou. 
28 Při citování Gaia používám tradiční systém citování, kdy se nejprve uvede číslo komentáře a pak číslo 
odstavce. Nesplňuje sice normu pro citace, ale je univerzálnější, protože se dá použít pro jakékoli vydání této 
římské učebnice práva. V této práci používám její nejnovější české vydání z roku 2007 v překladu Jaromíra 
Kincla. 
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(např. medvědi, sloni nebo velbloudi), což Gaius vysvětluje čistě historicky. Odvolává se tu 

prostě na fakt, že v době, kdy se zvířata rozdělila, nebyl některá ještě vůbec záma (Gaius II., 

16). Na příkladu velblouda vidíme důležitou věc – musíme za věci mancipační považovat 

pouze ta hospodářská zvířata, která se vyskytují na evropské pevnině, resp. v Itálii, a to zcela 

přirozeně. Gaius ještě říká: “… skoro všechny věci netělesné jsou nemancipační, jen 

s výjimkou služebností pozemků venkovských. Neboť tyto, jak známo, jsou mancipační, 

přestože patří do skupiny věcí netělesných“ (Gaius II., 17). Proč je však toto dělení důležité? 

Gaius neuvádí, že by pro samotnou držbu, jako jednu ze složek vlastnického práva, 

bylo nějak zvlášť důležité, je-li věc mancipační, či není. To až pro uplatnění ius disponendi je 

to důležité. Chceme-li převést vlastnické právo věci, bude platit jiná úprava pro věci 

mancipační a jiná pro věci nemancipační. Vlastnictví věci nemancipační přechází pouhou 

tradicí, tedy předáním věci (Gaius II, 19). „Věci mancipační jsou naproti tomu ty, které se na 

druhého převádějí pomocí mancipace…“ (Gaius II, 22). Mancipace je způsob převodu 

vlastnictví, která je jakýmsi obrazným prodejem a Gaius ji vysvětluje takto: „… v přítomnosti 

ne méně než pěti svědků, dospělých občanů římských, a kromě toho dalšího, stejného 

postavení, jenž drží bronzové váhy a nazývá se (proto) vážný, ten, jenž mancipací nabývá, 

drže v ruce (kousek) bronzu, řekne toto: JÁ PRAVÍM, ŽE TENTO OTROK JE PODLE 

KVIRITSKÉHO PRÁVA MŮJ A TEN BUDIŽ MNOU KOUPEN POMOCÍ TOHOTO BRONZU A 

BRONZOVÉ VÁHY. Nato (kouskem) bronzu udeří o váhy a jakoby trhovou cenu dá ten bronz 

tomu, od koho mancipací nabývá.“ (Gaius I, 119). Důležitá je zde hlavně přítomnost 

dohromady šesti svědků, včetně vážného. Musí jít navíc ve všech případech o římské občany 

– tedy příslušníky stejné obce, která zastřešuje všechny gens s jejich kulty zakladatelů a tím i 

všechny příslušníky těchto gens s jejich domácími kulty (Coulagnes, 1998). Požadavek na 

přítomnost šesti příslušníků stejné obce tvoří záruku, že sama obec, a skrze ni i všichni 

předkové, s transakcí souhlasí a posvěcují ji. 

Mancipace se nám do dnešních dnů nezachovala. To emancipace je nám pojem 

daleko bližší. Znamená vymanění se ze závislosti, získání svobody, vyproštění se z moci 

někoho nebo něčeho, a ačkoli to je pojem, který získal na popularitě v souvislosti s ženským 

hnutím na začátku dvacátého století, není to rozhodně pojem nový a jeho souvislost 

s mancipací není vůbec náhodná. Pochází opět z Říma a je velmi starý. Dozvídáme se o něm 

z Dvanácti desek, kde se na čtvrté tabuli píše: „Jestliže otec třikrát prodá syna, budiž syn 
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osvobozen od otcovské moci.“ Prodejem se myslí právě mancipace, tedy obrazný prodej, 

který musí být proveden třikrát a při tomto třetím prodeji syn přestává být v pravomoci otce.  

Pravomocí otce se myslí moc patera familias nad rodinou. Jenže rodina, tedy familia, 

je, jak už bylo řečeno výše, širší pojem než dnes a patří do ní jak osoby, tak věci, přičemž vše 

je podřízeno moci otce. To ovšem není vyjádření nějaké zvůle či despotické nátury Římanů. 

Otec je, jak již řečeno, pouze správcem pozemských věcí, které mu předali předkové a jim je 

také odpovědný za přežití rodu a kultu. Proto musí mít takovou moc a proto také, co se týče 

„převodu“, má syn podobné právní postavení, jako např. pozemek na italské půdě, až na to, 

že pro převod pozemku stačila jediná mancipace. 

Opět nesmíme ani na chvíli zapomenout v jaké době a jaké společnosti se 

pohybujeme. Srovnávat právní postavení lidí, tedy subjektů práva, a věcí, je z dnešního 

pohledu nesmyslné, škodlivé, až nebezpečné. My se ovšem ve starých kulturách 

nepohybujeme pouze na poli práva, ale uvažujeme v paradigmatu totálního společenského 

jevu, kde hrají velikou roli náboženství, staré mravy a morálka! Původně přeci, jak víme, 

nebylo vůbec možné převádět pozemky, protože na nich byli uloženi předkové a bylo prostě 

nemyslitelné, aby hrob s předky jednoho kultu náležel najednou k jinému kultu. Samo 

náboženství neumožňovalo převod pozemků. Naopak, jak jsme viděli na příkladu svatby, bylo 

možné „převést“ člověka – vykořenit ho z jedné rodiny, z jednoho kultu, a zvláštním 

postupem, svatebním rituálem, jej doslova přenést do jiné rodiny. To ovšem platilo pouze 

pro ženy, jako pro nevěsty. Chtěl-li pak otec emancipovat syna, provedl to právě pomocí 

mancipace. 

Vidíme, že ve starém římském právu, existují dvě skupiny věcí, které se dělí na 

mancipační a nemancipační podle toho, jak se převádí vlastnické právo k nim. Otázkou 

zůstává proč? Ono na první pohled přeci nedává smysl, takto věci dělit, a pokud bychom 

zůstali u práva, budeme schopni přinést pouze argument právní jistoty, což ale není 

uspokojivá odpověď. Abychom našli vysvětlení, musíme obrátit k náboženství, protože to 

totiž tvoří pojítko mezi emancipací syna i mancipací pozemků. 

Syn je součástí rodiny, je členem kultu. Stejně tak je však součástí familias i pozemek, 

jakožto i dům, kde je umístěno ohniště. Moc otce vychází z kultu, vychází z jeho postavení 

domácího obětníka. A je to také otec, kdo zajišťuje spojení rodiny s předky. Otec, jako 

správce, je také jediný, kdo může určit, jaký osud budou mít věci, které mu byly svěřeny, a 

které jednou on sám předá svému synovi. Syn i pozemky mají v kultu své pevné místo a 
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proto jejich „převod“ nelze vidět jako pouhý přechod vlastnictví. Něco takového by se dalo 

udělat i tradicí. Ale u toho, co je součástí kultu nelze tento způsob použít, a to nikoli proto, že 

právo stanoví něco jiného, ale protože náboženství to neumožňuje. Otec se nemohl 

jednoduše zbavit něčeho, co mu vlastně tak úplně nepatří. To by museli posvětit předkové, 

stejně jako posvěcují odchod dcery z kultu a její zasvěcení do jiného kultu – tedy vdavky. 

Mancipaci proto musíme vidět jako snahu o náboženský převod, jako vykořenění věci 

z jednoho kultu a její začlenění do kultu jiného. Je ovšem jednodušší a kratší než svatební 

obřad. Snad by se dalo dokonce říct, že to je to takový malý podvod. Lidé jí vlastně obcházejí 

starý náboženský zákaz, ale zároveň se snaží náboženství učinit zadost tím, že je jí přítomno 

několik svědků, kteří všichni jsou občané římští, tedy jsou součástí římského kultu. Ten, jak 

vysvětluje Fustel de Coulagnes, jaksi „zastřešuje“ kulty jednotlivých gens a ty pak zase kulty 

jednotlivých rodin (Coulagnes, 1998, stránky 115 - 125). 

Dalo by se říct, že rozdělení věcí na mancipační a nemancipační je tedy vlastně 

rozdělení na věci, které jsou součástí kultu a na věci, které stojí mimo kult. Podíváme-li se na 

mancipační věci, objevíme u nich jednu zvláštnost. Všechny z nich jsou mimořádně důležité 

pro samotné přežití. Chtěla-li rodina přežít, musela dbát zvláštní pozornosti právě o tyto věci, 

a pokud by přišla byť o jedinou z nich, její osud by visel na vlásku. Bez pozemků není úrody, 

bez hospodářských zvířat není maso ani mléko a ani se nedají obdělat pole, bez domu není 

přístřeší a je v nebezpečí samotné ohniště. Bez rodiny není, kdo by pole obdělával. V neolitu, 

kdy podle Fustela vznikalo náboženství předků, na těchto věcech záviselo samotné bytí a 

nebytí lidí. Není proto divu, že požívají zvláštní ochrany samotného náboženství, a že jsou 

součástí kultu. Náboženství předků nás potom učí, že zejména tyto věci jsou ve vlastnictví 

předků a pater familias je jejich správce, který je musí ochraňovat, ale i užívat, aby rodina 

přežila a s ní i kult. A pokračování kultu je jeho nejdůležitější úkol vůbec. 

Mancipační věci mají však ještě jednu zvláštnost. Patří do skupiny věcí, kterými se 

měří bohatství. Pozemky na italské půdě, dobytek a jiná zvířata, domy a jiné stavby, otroci, 

to vše vyjadřuje postavení člověka a jeho rodiny ve společnosti. Jistě ne náhodou si Solón 

vzal obilní výnos, tedy jakýsi ekvivalent velikosti polností a efektivitě jejich obhospodařování, 

jako míru rozdělení athénských občanů do jednotlivých tříd. Ostatně také pojem 

„pozemková aristokracie“ prochází celou antikou. Míru bohatství může samozřejmě 

vyjadřovat mnoho věcí, například drahé kovy, ale pozemkové vlastnictví bylo vždy důležitým 

faktorem a i římští Patriciové si na něj vždy potrpěli. Všimněme si také paralely 
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v severoamerickém potlači. Nakládá se při něm s věcmi, které mají právě zásadní význam pro 

přežití celého kmene a které samy o sobě znamenají bohatství. Vážnost a postavení 

náčelníka se potom pozná podle toho, kolik těchto „drahých“ a životně důležitých věcí rozdá 

nebo zničí. 

Pokud se ještě jednou vrátím k Maussovi a jeho rozdělení na věci pravého bohatství a 

ty ostatní, můžeme směle vyjádřit tvrzení, že věci mancipační, patří do skupiny, kterou 

označíme jako „věci skutečného bohatství“. Jsou to věci, skrze které člověk zbohatne, zvážní, 

neboli ztěžkne, jak se říká na Polynésii (Mauss, 1999). V Řecku, Římě, v Polynésii i u indiánů 

amerického severozápadu se jedná o věci, které mají zvláštní režim vlastnictví a zejména 

zvláštní režim zcizování. 

A u nás je to velmi podobné. Míra bohatství se určuje podle mnoha věcí a 

nemovitosti mezi ně dozajista patří. Můžeme ho posuzovat podle drahých aut, šperků, 

oblečení atd., ale mezi tím vším budou mít nemovitosti vždy určitý zvláštní status.  

 

X. Závěr 

Nejprve bylo nutné udělat poměrně rozsáhlý úvod, který akcentoval mrav, morálku, 

etiku a náboženství. Na konci této práci je vidět, že jsem na začátku zamlčel, že do stejné 

skupiny patří i právo. Všechny totiž tvoří součást totálního společenského jevu archaických 

kultur, přičemž archaičnost v žádném případě nemůžeme chápat geograficky. Jinými slovy, 

není pravda, že tento fenomén nalezneme pouze kdesi v tichomoří nebo americkém 

severozápadě či ve společnostech Inuitů. Totální společenský jev byl vlastní i středomořským 

národům, jejichž kultury tvoří kořeny naší civilizace. 

Právo samotné potom tvoří součást totálního společenského jevu a z něho se časem 

oddělilo. Způsob i podoba takového oddělení jsou však kulturně podmíněny a nelze tedy 

postulovat lineární vývoj. Nemůžeme automaticky předpokládat, že ve všech kulturách by 

nakonec došlo ke stejnému nebo podobnému vývoji, jako v naší civilizaci. To se samozřejmě 

týká i vlastnického práva. Nevíme, a asi se nikdy nedozvíme, jak se mohlo vyvinout například 

v archaických kulturách tichomoří. Na druhou stranu o jeho samotné existenci nemusíme mít 

pochyby. Tím spíš, když jsme viděli, že jeho základ je shodně tvořen náboženstvím. Hlavně ten 

vývoj není lineární od totálního společenského jevu, který se pod vlivem vědy štěpí a dělí, až dokážeme identifikovat jednotlivé pojmy. Ten 
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přechod je vlastně převrat, revoluce, v Řecku se to stalo nesmírně rychle s příchodem filosofie, která odmítá drtí mýtus a s ním i totální 

společenský jev. Diví se, ptá se, kritizuje, a to všechno otevřeně – samotným vznesením těch otázek padá staré uspořádání světa, a to 

rychle a náhle. .. Ne že by byl ve starém světě pojem vlastnictví zbytečný, on prostě nemohl samostatně vzniknout. To čemu my dnes 

říkáme vlastnictví, bylo prostě vysvětleno jinak – pomocí toho, čemu my dnes říkáme náboženství, nebo mýtus 

Ve středomoří, resp. v indoevropské kulturní oblasti, je vlastnictví postaveno na 

náboženství předků. Vztah člověka a půdy byl vybudován pohřbením mrtvých do země, čímž 

byl vystavěn nezrušitelný vztah s touto zemí. Ohniště, s nímž nelze pohnout, potom tvoří 

prostředníka mezi živými a mrtvými, přičemž však samo je bohem. Předkové člověka jsou 

pak pravými vlastníky půdy, ve které jsou pohřbeni, a proto s ní živí lidé nemohou svévolně 

nakládat. A protože půda, stavení, dobytek, rodina atd. tvoří jednotu (řecký OIKOS nebo 

římskou familia), vytváří se tu dva druhy věcí. Ty, které do kultu patří, a ty druhé. Římské 

právo si pro ně vymyslelo rozdělení na (ne)mancipační věci. Pozůstatek tohoto dělení pak 

vidíme u našeho dělení na věci movité a nemovité s jejich zvláštním režimem. 

Dělení věcí na dva druhy nalezneme i v tichomořských a severoamerických 

archaických společnostech. Vidíme ho zejména ve spojitosti s potlačem, kulou a podobnými 

slavnostmi. Existují věci obyčejné a pak věci pravého bohatství, skrze jejichž dávání nebo 

ničení člověk zvážní a dostane se mu moci a autority. Těchto slavností se účastní i mrtví 

předkové, posvěcují je a udržují tak kontakt se živými. Ti jim na oplátku obětují. Mauss toto 

obětování nazývá původní výměnou s předky. Předkové totiž naučili lidi výměně darů a 

potlačům a naučili je i samotnému vlastnictví. Přitom je rozdíl mezi vlastnictvím, které se 

váže k věcem pravého bohatství a tím, které se váže k věcem obyčejným. Vlastnictví k věcem 

pravého bohatství se převádí v rámci kuly nebo při potlači, tedy velmi zdobnou a rituální 

formou. Musí při ní být dodržena všechna pravidla, jinak by se směna neproběhla a 

vlastnictví by nepřešlo. 

Identifikovali jsme potom věci mancipační s věcmi pravého bohatství, protože forma 

jejich převádění se řídí náboženstvím. Kromě toho máme přímo Dvanácti deskami zachycen 

zákaz potlačové písně, ze kterého můžeme jednoznačně vyvodit, že tyto slavnosti byly ve 

středomoří obvyklé. Na tomto místě upozorňuji, že v žádném případě nelze jít v paralele tak 

daleko, abychom tvrdili, že při potlačích ve středomoří snad byly rituálně předávány 

pozemky nebo stavby! 
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Důležitý je tu společný kořen vlastnického práva, který leží v náboženských 

představách archaické společnosti. Lépe řečeno leží v totálním společenském jevu této 

společnosti. Přitom univerzalita, kterou se tento jev vyznačuje, je až zarážející – našli jsme ho 

v Římě, na Samoi, v Polynésii i na americkém severozápadě a s ohledem na staré báje ho 

můžeme presumovat i v Řecku29. Tedy v kulturách, které spolu nikdy neměly žádný kontakt. 

Onen zákaz potlačové písně ve XII. Deskách nám dokonce ukazuje, že i jeho podoba byla 

téměř shodná a vychází zřejmě z konceptu darů a protidarů. Na to konečně ukazují i útržky, 

které nalezneme ve Starém zákoně (Hospodin dává zemi Abrahámovi a pak Mojžíšovi. Za to 

očekává poslušnost a vděčnost), což univerzalitu tohoto jevu ještě posiluje. 

Postupem času se rozpadnul a jeho některé složky se oddělily, pročež o nich můžeme 

mluvit odděleně, a jiné zanikly. Tento vývoj ale netvoří linii od totálního společenského jevu, 

který se pod vlivem vědy štěpí a dělí, až dokážeme identifikovat jednotlivé pojmy. Ten 

přechod je vlastně převrat, revoluce, v Řecku se to stalo nesmírně rychle s příchodem 

filosofie, která drtí mýtus a s ním i totální společenský jev. Filosofie se diví, ptá se, kritizuje, a 

to všechno otevřeně – samotným vznesením otázek padá staré uspořádání světa, a to rychle 

a náhle. Oddělilo se i právo, ale své základy si nese stále s sebou a vlastnictví, jako jeden 

z nejstarších právních institutů, má kořeny právě v tomto totálním společenském jevu. 

Konkrétní podoba vlastnictví se sice liší – v indoevropské kultuře, která je od neolitické 

revoluce zemědělskou společností, je akcentován vztah k půdě, zatímco v tichomoří se 

zvláštní pozornosti těší spíš magické předměty – ale to nic nemění na jeho kořeni, který je v 

popsaných kulturách stejných. A stejně jako jsme nalezli totální společenský jev v každé 

popsané společnosti, nalezli jsme tam i koncept vlastnictví. Proto se domnívám, že vlastnictví 

můžeme považovat za univerzální koncept, který je lidské společnosti imanentní a bez něhož 

se může těžko jednat o společnost lidskou. Mohou na to ukazovat i následky pokusů tento 

institut ze společnosti odstranit. 

Kromě toho metoda těchto pokusů ukazuje, že ani dnes není vlastnictví pouze věc 

práva. Svědčí o tom jeho symbolika, na kterou bylo velmi dbáno v padesátých letech 

minulého století, kdy se komunistický režim snažil vyvrátit pozemkové vlastnictví. Komunisté 

dobře chápali, že pro úspěch konceptu kolektivního zemědělství není tak úplně důležité 

                                                            
29 Například již jednou zmíněná báje o Pelopsově závodě s králem Oinomaem. 
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škrtem pera pozemky vyvlastnit. Bylo potřeba zejména odstranit tisíciletími ctěný systém 

výměry půdy – tedy rozorat meze (Hájek, 2008). Jedině tak bylo možné vytvořit koncept 

výhradně společného vlastnictví půdy, který byl Starým bytostně cizí. A to nikoli kvůli násilí, 

které kolektivizaci provázelo. Pro ně by ta samotná myšlenka byla bezbožná, nemravná a 

hrozící zkázou společnosti. 
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Intercultural basis of law by comparison of 
ownership 
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Resumé in English: 

The name of this thesis could be translated as „Intercultural basis of law by 

comparison of ownership.“ As you can see it is quite a long name and it needs 

clarification. 

During reading Leopold Pospíšil´s book Antropology of law I was very surprised 

of how effective and sophisticated Kapauku Papuan´s law of land ownership is. In my 

first work, that was created as a thesis at Faculty of humanities, Charles University, I 

compared their system of law with system of law in Czech Republic. What really 

interested me back then was total clarity of their land law – it has fourteen categories of 

land and each of them contains not only description of the land itself (i.e. jungle, field, 

road etc.) but also whole legal regulation concerning the land. It is truly fascinating 

characteristic and I was wondering whether our law, Czech law, has something similar 

to that. I have been difficult to compare two totally different systems of law but in the 

end of the day it turned out that Czech law has indeed some land categories that works 

similarly. It is a forest in the first place, ponds and rivers, and roads where the function is 

a bit compromised however. 

After this discovery I was wondering about the law itself. My question was:”Are 

there some other similarities between our law and Kapauku Papuan law?” Under the 

influence of several books (mainly Fustel de Coulagnes´s book La Cité de l´Antique, 

Dworkin´s Taking the rights seriously and couple of others) I widened the question: “Are 
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there some similarities that could advocate idea that the law itself has the same basis in 

all cultures in world, a truly intercultural basis?” It was too wide however. Therefore I 

chose one field of law that I suspect to be inherent to the law itself, the ownership, and I 

was planning to compare how it works in different societies and cultures. I chose 

societies that have big time gap between their existences or societies spread all over the 

world in order to minimize risk of their mutual influence. Selection is as follows: 

contemporary Czech society, antique Greek and Roman society, Kapauku Papuan´s 

society, Samoan society, societies of American north-west. 

In pre-state, or primitive, societies law exists in a complex called “total social fact” 

(according to Marcel Mauss) and therefore I had to concern other parts of this total 

social fact or “total social phenomenon.” These “parts” are mainly morality, ethics and 

religious beliefs, economics etc. All of these phenomena influenced the law.  

Concerning the ownership of land I focused on Mediterranean area where 

antique Greek and Roman cultures were located. Reason for this is quite clear – it is well 

documented, mainly in Fustel´s book. He states ownership emerged as a bond to land 

created by ceremonial burials - a man buries his ancestors into the ground and they live 

on under that soil which is why it is his own from the time on. Therefore the ownership 

is more than anything else matter of religion.  

Such religious beliefs are very similar to those that are described on Samoa (by 

Marcel Mauss), in Melanesia (by Bronislaw Malinowski) and at northwestern America. 

In all these places the ownership is governed by almost the same religious beliefs as in 

Mediterranean area. And that is not all. 

Samoan, Melanesian societies and even societies of American northwest 

recognize, and widely use, two categories of things (res). These are divided not by law 

(as it is in our culture) but again by religion. It would fairer to say that the division is 

created and cultivated by the whole total social phenomena. Do you ask why? It is 

because some things are considerably more important and much more valuable than the 

other. What are the criteria? They are contained in total social phenomenon again. It is a 

matter of religion. The valuable things (copper pieces, jewels, mussels, bones etc.) have 

privileged position because they come from the ancestors. Their deeds or charisma 
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(mana) made them special and therefore they are used during rituals called kula or 

potlatch. These rituals were also founded by the ancestors.  

Acording of Fustel beginnings of ownership in Mediterranean is unbelievably 

similar to the system described in Pacific area. The land has privileged position because 

of the ancesters who taught the men how to administer it. These two categories of things 

stay at the base of our differentiating of movables and real estate – real estate was 

originally described as land and other res mancipio (described in Roman law). 

The bottom line here is that law has indeed universal basis through cultures. This 

idea was brilliantly worked out by H.L.A Hart in his book Concept of Law. He shows that 

natural law has certain minimal content in every society otherwise the society wouldn´t 

survive. He stresses that ownership emerged as one of backbones of law itself. I hope I 

managed to prove the similar outcome by comparison of ownership in different cultures. 
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