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1. Úvod:

“T hings fall apart; the centre cannot hold; 

M ere anarchy is loosed  upon the world, 

T he blood-dim m ed tide is loosed , and everyw here  

The cerem ony o f  in n ocen ce is drowned;

T he best lack all con v iction , w h ile  the worst 

A re full o f  passionate in tensity“ 

W . B . Yeats: The S econ d  C om in g1

Frank Kermode, americký literární kritik, charakterizoval určující duchovní prožitek generace 

evropských intelektuálů v letech po 1. světové válce jako „the sense of ending“ -  „pocit
2 v j  s . . .

konce“. Přesvědčení o soumraku západní civilizace proniká kulturní život od sociologických 

studií Spanglera nebo Ortegy у Gasseta až po poezii Yeatse, Rilkeho nebo T.S. Eliota. Pojem 

„krize“ signalizuje přechodnou, transformační fázi vývoje, během které stav „normality“, 

všeobecně uznávaného řádu, ztrácí svoji platnost. Jak to vyjádřil Yeats ve výše citované 

básni: „Things fall apart, the centre cannot hold.“ Podle Reinharta Kosellecka pochází však 

slovo „krize“ z řeckého „krinó“, nebo-li „dělit, vybírat, rozhodovat, soudit; a ve zvratné 

formě, poměřovat se s něčím“. Období krize je tedy nejenom okamžikem rozkladu, ale i boje 

směřujícího к definitivnímu rozhodnutí, které určí podobu budoucnosti.3

Slovo „krize“ zaujímá ústřední místo i v analýze současnosti, kterou nacházíme 

v dílech politických filosofů Carla Schmitta a Leo Strausse. Konkrétní dějinnou zkušeností, 

která rozhodujícím způsobem ovlivnila -  i přes věkový rozdíl -  jejich vnímání moderní 

reality, byla zkušenost Výmarské republiky. Příběh jejího úpadku se pro ně stal obrazem 

úpadku politického řádu civilizace jako celku a definitivního zhroucení se osvícenského 

projektu liberální a racionalistické organizace společenského života. A stejně jako v případě 

Platóna a Aristotela, krize zde platila jako stimulus к reflexi nad základy onoho řádu, 

к hledání příčin jeho neúspěchu u samých pramenů pojmů politična (spíše než běžné 

každodenní politiky) a modernity (chápané jako soubor idejí spíše než chronologické 

označení). Hledání základu politična bylo pro ně totožné s vypořádáním se se současným 

liberálně-demokratickým řádem, v němž se politická dimenze modernity projevila nejúplněji,

1 W.B. Yeats, “The Second Coming”, in: The M ajor Works ofW . B. Yeats, Oxford 2001, str. 91-2.
2 F. Kermode, The Sense o f  Ending, New York 1968.
3 R. Koselleck, „Kilka problemów z dziejów poj^cia ‘kryzys’”, in: O kryzysie, vyd. K. Michalski, Warszawa 
1990, str. 60.
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a který ve své době vnímali jako neschopný další existence a neschopný čelit novému 

fenoménu masové totalitní demokracie. Zkušenost krize umožňovala překročit obzor 

existujícího systému, přejít od otázek technického rázu, které nutně převažují v podmínkách 

stability řádu, opět к tázání se po základních vztazích mezi obcí a jednotlivcem či autoritou a 

normou. Jejich politické myšlení se tak do jisté míry stalo kritikou liberalismu.

Mohli bychom si položit otázku: má smysl se zabývat těmito mysliteli v době 

definitivního triumfu liberální demokracie, která se nakonec přece jenom ukázala silnější než 

její totalitní nepřátele? Má smysl se zabývat koncepcemi právníka, který v roce 1933 vstoupil 

do služby nacionálního socialismu, jak tomu bylo v případě Carla Schmitta. I kdyby se 

jednalo -  podle slov Jana-Wernera Mullera -  o „nejbrilantnějšího kritika liberalismu v 20.-a--
století“4? A má smysl dešifrovat Straussovy analýzy klasických děl antické filosofie, v nichž 

se to hemží z hlediska moderní politické vědy archaickými pojmy jako „ctnost“, „obecné 

dobro“ nebo “nejlepší stát“, jejichž relevance pro současný politický život se zdá být spíše 

pochybná? Neplatí pro ně premisa, kterou formuloval sám Strauss jako kritiku 

zjednodušujícího pohledu současné „politické vědy“: nemá cenu se zabývat klasiky 

(Schmittem a Straussem), protože nebyli demokraty?5

Takový postoj by byl ospravedlnitelný z pohledu Fukuyamova triumfálního vyhlášení 

„konce dějin“. Avšak od doby vydání manifestu tohoto postmoderního hegeliánství prodělal 

svět opět veliké změny, které bolestně upozornily, že -  jak by řekl Schmitt -  liberální ráj 

„neutralizace“ a smrti politična je stále v nedohlednu. Příznačné je, že i Strauss a Schmitt se 

v průběhu posledních let opět stali hrdiny bouřlivé akademické a mediální debaty. 

Zveřejňování studií o jejich intelektuální příbuznosti a vzájemném působení, zahájené 

Heinrichem Meierem6, bylo zvláště ve Spojených státech medializováno a vyústilo ve vlnu 

zájmu ze strany „investigativních novinářů“, jejichž palcové titulky hlásaly objevení 

„fašistických kmotrů“ neokonzervativců, údajně ovládajících Bushovu administrativu.7 I 

seriózní vědecké studie jako např. The Political Ideas o f Leo Strauss od Shadie Drury nebo 

McCormickova průkopnická analýza Schmittovy politické filosofie ústí v závěru

6>

4 J. W. Muller, A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-W ar European Thought, New Haven 2003, str. 1.
5 L. Strauss, „Co je politická filosofie?“ [What is Political Philosophy], in: Eseje o politické filosofii, Praha 1995, 
str. 33. Dále se na tento zdroj odkazuje v textu, zkratkou WIPP a číslem stránky.
6 H. Meier, Carl Schmitt and Leo Strauss. The Hidden Dialogue, Chicago 1995.
7 Srov. např. J. Steinberg, Leo Strauss, “The Fascist God-Father o f the Neo-Cons“, in: Executive Intelligence 
Review, 21.03/2003; R. Lexington, “Philosophers and Kings“, in: The Economist, 15.01/2003.
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v dramatické varování před aktuálním nebezpečím, které liberální demokracii hrozí ze strany
o

obou myslitelů.

Kromě námitky irelevance a morální „protifašistické“ výzvy, se analýza obou autorů 

zdá na první pohled složitým úkolem také kvůli specifickým stylistickým a metodologickým 

rysům jejich prací. Na jedné straně Schmitt ve svých spisech většinou používá metodu, již 

Meier charakterizoval jako „rétorický positivismus“9 -  zdánlivě „hodnotově neutrální“, 

realistickou analýzu právních a technických aspektů liberálního politického systému, z nichž 

často je teprve třeba extrapolovat skryté filosofické premisy. Na druhé straně se Strauss 

zásadně vyhýbá přímému adresování konkrétních problémů současnosti10, a i v případě 

„historické“ analýzy se skrývá za maskou pouhého exegeta děl klasické politické filosofie, 

což čtenáře staví před otázku, zda se extrapolace specifických politických „názorů“- pokud je 

vůbec možná -  neprotiví záměrům autora a charakteru jeho myšlení.11 Přesto se zdá, že 

v obou případech lze vystopovat linii argumentace, která přes odlišné přístupy a styly směřuje 

ke kritice liberalismu na úrovni antropologické a etické teorie -  jako falešné představy o 

lidské přirozenosti a podstatě politické existence člověka, nikoli jako struktuře konkrétních 

systémových prvků organizace politického života.

V předložené práci bych se chtěl zabývat právě stále aktuálním -  a navíc v českém 

prostředí v podstatě nezpracovaným -  tématem komparace pohledů těchto dvou politických 

filosofů na krizi osvícenského projektu modernity, jejíž základním politickým projevem je 

krize liberalismu jako hegemonického diskurzu současnosti. Zaměřit bych se chtěl na 

základní díla Schmittova „výmarského období“, tedy především: Politische Theologie 

(Politická theologie)', Römischer Katholizismus und politische Form (.Římský katolicismus a 

politická forma)', Die geistgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (Duchovní a 

historická krize současného parlamentarismu) a konečně Der Begriff des Politischen (Pojem 

politična) a související přednášku Das Zeitaler der Neutralisierungen und Entpolitisierung

8 Srov. S. Drury, The Political Ideas o f  Leo Strauss, New York 1988, především str. 193-202; J.P. McCormick, 
Carl Schmitt’s Critique o f  Liberalism. Against Politics as Technology, Cambridge 1997, str. 302-5.
Nota bene, stejně emotivní reakce na spojování jmen Schmitta a Strausse se ozvaly i mezi americkými 
„Straussiany“. Především Robert Howse stojí vehementně na pozicí odmítání jakéhokoliv vlivu Schmitta na 
Straussovo myšlení a klasifikuje toho druhého jako „přítele, i když kritického, liberální demokracie“. Podobné 
stanovisko zaujímá Allan Bloom ,který v The Closing o f  the American Mind vyjmenovává Schmitta spolu 
s Nietzschem a Heideggerem jako ztělesnění hrozby postmoderního nihilismu a relativismu, která přenesená 
z Německa nyní ohrožuje americký akademický a politický život.
9 H. Meier, The Hidden Dialogue, str. 60.
10 Výjimku zde tvoří úvody к některým jeho spisům, především к The City and Man a Spinoza's Critique o f  
Religion, v nichž se Strauss přímo a poměrně osobním tónem zaměřuje na problémy dneška. Tyto krátké texty 
jsou tak pro tuto analýzu neocenitelným zdrojem.
11 Srov. A. Sollner, „Leo Strauss“, in: K. Ballstrem, H. Ottmann, Politická filosofie 20. stoleti, Praha 1993, str. 
103.
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{Doba neutralizace a depolitizace). V případě Strausse se soustředím na jeho analýzu kořenů 

liberalismu obsaženou především ve spisech The Political Philosophy o f Hobbes a Natural 

Right and History, ale i v četných esejích jako Three Waves o f Modernity nebo Liberal 

Education and Responsibility, a samozřejmě i na Straussovy Notes on Carl Schmitt’s ‘The 

Concept of the Political4 - jediný explicitní důkaz „skrytého dialogu“ probíhajícího mezi 

oběma autory. Nedostatkem práce -  z hlediska analýzy Schmittova m y šlen í-je  určitě 

nepřítomnost sekundárních zdrojů v němčině, na druhé straně „boom“ popularity autora 

Pojmu politična v anglosaském kontextu přinesl jak četné překlady z němčiny tak objevné 

práce anglicky mluvicích autorů, jako John McCormick nebo David Dyzenhaus; kromě toho 

využívám také velmi bohaté „schmittovské“ literatury v polštině.

V první částí práce bych chtěl zmapovat výchozí pozice Schmittovy a Straussovy kritiky 

modernity na pozadí široce pojatého konservativního myšlení, к němuž jsou často oba autoři 

řazeni -  především kvůli jejich kritickému postoji к dědictví modernity, avšak zároveň obzor 

konservatismu výrazně přesahují a otevírají cestu к nové -  dalo by se říci „postmoderní“ -  

variantě konservativní teorie politiky. Dále přejdu к analýze jejich pohledu na liberalismus 

jako určující jev moderního politického myšlení, jejímž vyústěním je kritika antropologických 

a etických základu liberalismu. Na závěr se budou zaobírat otázkou alternativ к překonání 

krize Západu - ztělesněné v politické dimenzi krizí liberálního státu. V případě Strausse byla 

v tomto ohledu společná výmarská zkušenost dodatečně modifikována setkáním s americkým 

liberalismem.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat vedoucímu předkládané práce ing. Aleši Havlíčkovi 

Ph.D., především za pomoc při shromažďování literatury, díky které jsem se mohl seznámit 

s publikacemi jinak v Cechách nedostupnými, a také za mnoho cenných rad ohledně struktury 

práce a za množství obsahových a stylistických připomínek. Kromě toho můj dík patří také 

dalším osobám, s nimiž jsem o svém tématu diskutoval nebo využil jejich pomoci při 

shromažďování sekundární literatury: panu profesoru Ryszardu Legutkovi z Ošrodka Mysli 

Politycznej v Krakově, Dr. Michaelu Foleyovi. z Baylor University of Texas, Mgr. Jakubu 

Jinkovi z Institutu politologických studií a PhDr. Vojtěchu Bellingovi z Občanského institutu 

v Praze.
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2. Konservativei v éře „přehodnocení všech hodnot“

„Falling tow ers  

Jerusalem  A thens A lexandria  

V ien n a London  

U nreal“

T .S .E liot, The W aste L and

Ve své The Anatomy o f Antiliberalism Stephen Holmes řadí Schmitta a Strausse к tradici 

konservativního (na rozdíl od druhé, marxistické, linie) „antiliberalismu“, začínající 

francouzskými ideology kontrarevoluce, v čele s de Maistre. Přes zřejmou politickou 

motivaci, jejímž cílem je odhalení nutně „proto-fašistické“ podstaty jakékoliv kritiky 

liberalismu, Holmesova analýza poukazuje na základní spojnice mezi katolickými obhájci 

ancien régime a pozdějšími mysliteli: především chápání liberalismu nikoli jako vyvrcholení 

krize modernity, ale spíše jako elementu tuto krizi generujícího, a to skrze uvolnění 

politického a etického řádu západních společností. Jak u románských kontrarevolucionářů tak 

v případě Strausse a Schmitta se tak terčem nejtěžší kritiky nestávají primárně konkrétní 

systémová řešení liberální politiky, jako rozdělení moci nebo individuální svobody, ale spíše 

její teoretické pozadí, které je propojeno s celkovou genezí „modernity“ charakterizované 

jako éra dominace lidské hybris, víry v budování spravedlivé a blahobytné společnosti pouze 

na základě lidského rozumu, který je schopen jak ovládnout přírodu pro zajištění materiálního 

pokroku, tak vypracovat universální praktické principy morálky a politického soužití.12

Není pochyb o tom, že Strauss a Schmitt sdílí základní antimodernistickou sensibilitu 

konservativního myšlení. Na rozdíl od Bonalda a de Maistre sledují nikoli okamžiky vzestupu 

prométheovského projektu, ale spíše jeho důsledky -  proměnu víry v materiální pokrok 

v nadvládu bezduché techniky, a degeneraci víry v universální humanitu na nihilistický 

positivismus. Oba jevy charakterizuje základní relativismus, bezobsažnost, která umožňuje 

nástup nového ducha marxistické nebo nacionálně-socialistické totality. Novověký projekt 

končí ve zmatení a hédonismu: „moderní obyvatel Západu ztratil povědomí o tom, co chce -  

už nevěří, že dokáže rozeznat dobro a zlo, odlišit co je dobré, od toho, co je špatné“, tak
i  o

začíná Strauss své úvahy nad genezí modernity. ' Stejně tak Schmitt ve svém raném eseji 

věnovaném básníkovi Theodorovi Daublerovi mluví o svých současnících: „Toužili po ráji na

12 Srov. S. Holmes, The Anatomy o f  Antiliberalism, Cambridge Mass 1993, str. xiv-xv, 2-5.
13 L. Strauss, “The Three Waves o f Modernity“, in: An Introduction to Political Philosophy. Ten Essays by Leo 
Strauss, vyd. H. Gildin, Detroit 1989, str. 81.

5



zemi, ráji, jenž by byl výsledkem obchodu a průmyslu...“, čehož konečným výsledkem byla 

„obecná výměna a falzifikace hodnot -  jemné rozlišení užitečnosti a škodlivosti nahradilo 

rozdíl mezi dobrem a zlem.“14

Oba autoři vycházejí ze základního konservativního protikladu moderního a pre- 

moderního -  u Strausse je tento protiklad explicitně formulován v opozici mezi klasickou a 

moderní politickou filosofií a slouží jako základní rámec celého jeho díla; Schmitt se naopak 

ve svých úvahách pohybuje výhradně v horizontu novověku, nevyvíjí ani žádnou obšírnější 

vizi dějin, základní protiklad je však přítomen implicite, např. v absolutním kontrastu mezi 

pre-moderní politickou formou katolicismu a ideologiemi modernity. V rámci tohoto pohledu 

se liberalismus a totalitní komunismus, buržoazní společnost a vidina nadvlády industriálního 

proletariátu, jeví pouze jako dvě odlišné, ale příbuzné děti novověkého projektu, z nichž 

mladší v dohledné době „likviduje“ staršího sourozence. Schmitt v Římském katolicismu píše: 

„velkopodnikatel má stejný cíl jako Lenin -  elektrifikace Země. Spor se týká pouze správných 

metod provedení elektrifikace“15. „Ekonomické myšlení“, a z něho vycházející „duch 

technicky“ (Technizität), se nevyhnutelně zdá vést к věku totalitarismu.16 Strauss vyvíjí 

filosofickou teorii navzájem podmíněných „vln modernity“, ve které liberalismus a 

osvícenství silou svého druhu „dialektiky“ vedou postupně к Marxovi, a po Nietzscheově 

zničující kritice, dál к nihilismu a Hitlerovi. De Tocqueville v jednom ze svých parlamentních 

vystoupení v bouřlivém roce 1848 říkal: „Francouzská revoluce začíná stále znovu a znovu, 

stále máme co do činění s jednou a tou samou revolucí. A jak postupujeme ku předu, její 

finále mizí ve tmě.“17 Strauss a Schmitt se považují za svědky onoho finále jedné a 

nerozdělitelné revoluce modernity.

Na druhé straně tato příbuznost mezi Schmittem, Straussem a ideologií proti- 

liberálního a protirevolučního konservatismu vzbuzuje četné pochybnosti. Jak poukazuje 

McAllister na případu Strausse, jedná se o myslitele, jenž byl konservativním hnutím 

„adoptován proti své vůli“ a navíc s pocitem, že do tohoto kontextu „zcela nesedí“.18 Podobně 

Schmitt, „pária mezi pravicovými mysliteli“19, se v posledním půlstoletí stával paradoxně

14 Citováno podle H. Meier, The Lesson o f  Carl Schmitt, Chicago 1998, str. 3
15 C. Schmitt, „Rzymski katolicyzm i polityczna forma“ [Römischer Katholizismus und politische Form], in: 
Teologia Polityczna i inne pisma, str. 84-114, Krakow 2000, str. 93. Na tento esej bude dále odkazováno v textu 
zkratkou RK  a číslem stránky z uvedeného vydání.
16 C. Schmitt, „Epoka neutralizacji i apolityzacji“ [Das Zeitaler der Neutralisierungen und Entpolitisierung], in: 
Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, Poznan 1999, str. 427-444. Na tento esej se bude dále 
odkazovat v textu, zkratkou ZNE  a číslem stránky z uvedeného vydání.
17 Citováno podle P. Kaczorowski, „Tocqueville i Schmitt“, in: Przeglqd Polityczny, 71/2005, str. 123.
18 T.V. McAllister, Revolt Against Modernity, Kansas 1996, str. 10, 278-9.
19 T. Darby, “Power and Wisdom: Politics as Destiny“, in: Kritika a koncept, 3-4/1998, str. 113.
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častěji inspirací právě pro marxistický tábor, radikálními studenty z roku 68 počínaje a 

prostředím frankfurtské kritické školy konče. Oba -  z různé perspektivy -  jsou totiž 

konfrontováni se zničením jistoty a stálosti starého řádu: pro Schmitta se jedná o definitivní 

pád starých politických forem, jež přivodila první světová válka; pro Strausse jde o destrukci 

tradice západního racionalismu provedenou Nietzsche a Heideggerem. Problematické místo, 

které oba autoři zaujímají v rámci konservativní antiliberální tradice je tedy otázkou, od níž je 

třeba začít analýzu jejich přístupu к liberalismu. V napětí mezi bytostně konservativními 

sklony a přesvědčením o definitivní nemožnosti návratu ke ztracené jistotě se otevírá klíč 

к jejich základnímu filosofickému postoji.

2.1 Carl Schmitt: staré formy a nový začátek

Na závěr svých slavných přednášek Politika jako povolání, které Max Weber pořádal v době, 

kdy se Německo zmítalo v křečích spojených s pádem císařství a revolucí zněla slova: „Není 

před námi kvetoucí léto, ale spíše polární noc s mrazivou tmou a tvrdostí, ať navenek zvítězí 

kterákoliv skupina. Neboť kde nic není, tam svá práva ztrácí nejen císař, ale i proletář.“20 Carl 

Schmitt se těchto přednášek účastnil také a jestliže Max Weber byl občas charakterizován 

jako „liberál, který propadl zoufalství“, Schmitta můžeme nazvat „zoufajícím 

konzervativcem“. 1

Pro generaci výmarských intelektuálů, jejichž nejtypičtějším představitelem byl Ernst 

Jünger se vžilo určení „konservativní revolucionáři“ - pokus vystihnout paradoxní povahu 

jejich ideje. „Konservativní revoluce“ je oxymoron jak z hlediska Burkova evolučního 

konservatismu, tak z perspektivy integristické obrany řádu ve spisech de Maistre a Bonalda. 

Pád Císařství byl pro tuto generaci „kosmickou katastrofu“, jíž ještě zesílilo poválečné 

ponížení Německa a hrozba komunistické revoluce.22 Schmittova perspektiva není zatížená 

vizí Zlatého věku, к jehož restauraci by měl upínat všechny síly; zdá se, že by souhlasil s 

Hansem Freyerem, který se vysmívá těm, kteří stále „naivně vyhlížejí jitřenky jejich minulosti 

vstávající z mrtvých“.23 Útěk starých konzervativců do minulosti, jejich snaha o vzdorování

20 M. Weber, „Politika jako povolání“, in: Metodologie, sociologie a politika, vyd. M. Havelka, Praha 1998, str. 
296.
21 Srov. J.W. Muller, A Dangerous Mind, str. 12.
22 A. Wielomski, „Aksjologiczne fundamenty dyktatury u Carla Schmitta”, in: Pro Fide Rege et Lege, 2 /  2005, 
str. 8-9.
23 Wielomski, „Aksjologiczne fundamenty dyktatury u Carla Schmitta”, str. 9.
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technice obratem к iracionalismu je klasifikována jako v konečném měřítku pasivní a 

bezmocný romantický Subjektivismus.

Pokud přijmeme, že dvě základní polohy široce pojatého konservativního myšlení 

představují Burke a de Maistre, lokalizovat v tomto kontextu dílo Carla Schmitta se může 

ukázat nadmíru složité. Jak poznamenal Schmittův žák Armin Mohler, kdyby se autor Pojmu 

politična potkal s nějakým zástupcem konservatismu 19. století, nedokázali by najít stejnou 

řeč, a dokonce by se navzájem chápali jako pravý opak. V Burkově pojetí je konservativec 

obhájce bytí proti nebytí, toho co je, co se rozvíjí v dlouhém procesu dějin, proti abstraktním 

geometrickým konstruktům revoluce. Pro De Maistre je naopak obhájcem věčného 

neměnného řádu, který přesahuje sféru politické a společenské organizace a je zakotven 

v transcendentnu; řádu který je třeba restaurovat a uhájit proti revoluci, jejíž „ne-řád“ je 

naopak dílem pouhého lidského rozumu a lidské hybris. V obou případech však rozhodující 

roli hraje vazba mezi řádem a konkrétní formou - institucemi a symboly jako monarchie, 

církev a stavovská společnost vedená zemskou aristokracií - které nejsou pouhými prostředky 

udržení řádu, ale jeho inherentní součástí; nezávislé na tom, zda jejich posvátný charakter je 

výsledkem tradice nebo odrazem transcendentna. Radikální konservativec výmarského 

Německa je -  podle Jiingera - naopak „pánem forem“26, nebo -  podle Freyera -  „tvůrcem 

věcí, které stojí za to zachovat“27. Realita Výmaru -  státu ničeného vnitřními konflikty a 

ztrátou víry v jeho základní hodnoty -  je stádiem „přechodného rozkladu“ 

(„Abbruchunternehmer“ Leona Bloye) po němž musí přijít „die magische Nullpunkt“ -  nový 

začátek a nové formy, skrze které se budou zjevovat věčné zásady hierarchie a autority.28 Je 

zřejmé, že Augustina, Tomáše a teoretiky kontrarevoluce zde v pozici inspirátora vystřídal 

Nietzsche.

V moderním světě zbaveném politických forem -  neboť moderní racionalita po 

zničení starého řádu není schopna je nahradit vlastními výtvory -  přetrvává podle Schmitta 

pouze jediná entita, v níž je pre-moderní, neliberální idea politické formy zachována. Jedná se 

o katolickou církev, která se opírá o princip reprezentace. Teorie reprezentace poskytuje 

protiváhu pro nietzschovské, nihilistické tendence revolučního konservatismu. Zároveň však 

Schmittovo vylíčení této koncepce v Římském katolicismu poukazuje na nevyhnutelné 

směřování jeho pohledu na politično к teorii decisionismu. Idea reprezentace nemá nic

24 Srov. McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 48.
25 A. Mohler, „Konserwatyzm niemiecki po 1945“, in: Arcana, 1/2000, str. 65-66.
26 Wielomski, „Aksjologiczne fundamenty dyktatury u Carla Schmitta”, str. 9.
27 J. Z. Muller, „Carl Schmitt, Hans Freyer and the Radical Conservative Critique o f Liberal Democracy in 
Weimar Republic“, in: History o f  Political Thought, XII /4 /  1991, str. 696.
28 Wielomski, „Aksjologiczne fundamenty dyktatury u Carla Schmitta”, str. 9-10.
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společného se zastupitelským systémem liberální demokracie -  opírá se o myšlenku 

autentické re-praesentatio nemateriální, avšak substanciální entity (ideje) skrze osobu. Tedy 

nikoli zastupování, ale spíše ztělesňování -  Církev je koneckonců „mystickým tělem Krista“
29 x(RK 97). S reprezentací skrze osobu je spjata myšlenka osobní autority, jejímž ztělesněním 

je postavení papeže. Mohler charakterizoval proto Schmittovu pozici jako „sekularizovaný
30 oultramontanismus“.' Ultramontánské chápání Církve zdůrazňuje na jedné straně dogmatický 

základ řádu, tedy svého druhu paralelu к liberálnímu Rechtsstaatw, na straně druhé však 

obsahuje afirmaci absolutní moci papeže skrze dogma o neomylnosti. Katolický princip 

reprezentace umožňuje tak živé (protože personalistické) spojení s re-prezentovaným 

principem (v tomto případě s Kristem) -  spojení, které je nadřazeno mrtvým mechanismům 

moderního systému -  a zároveň si uchovává prostor pro neodvolatelné suverénní rozhodnutí, 

pro tvorbu nových norem na základě papežské neomylnosti (RK 107). Tímto způsobem 

slučuje v jednom celku „moc a ethos spravedlnosti“ - tedy dva prvky, které jsou pro moderní 

sensibilitu, ovládnutou liberálním a anarchistickým postojem, neslučitelné (RK 108-9). Na 

jedné straně přijímá dynamické vidění dějin, opřené o konkrétní situaci a ničím neomezované 

rozhodnutí. Není vázán к jedné konkrétní politické formě, ale spíše dokáže spolupracovat 

z každou formou, která je s to „zajistit minimum řádu“ (RK 85-6, 106).31 Tato flexibilita a 

proměnlivost je  však na straně druhé vyvažována neustálým odkazem к reprezentaci něčeho, 

co tento dynamický a proměnlivý svět přesahuje. Model organizace Církve se stává vzorem i 

pro Schmittovo vnímání politična, avšak systematicky -  pravděpodobně kvůli potřebám 

polemického střetu s liberálním moralismem - v něm získává převahu element „decise“ a

29 Katolický kněz je zároveň osoba a funkce, nepatří ani do liberální kategorie čistě neosobního instrumentu, 
funkčního pojetí reprezentace, ani do Weberovy kategorie charismatické legitimity. Není ani pouze prorok ani 
pouze úředník -  papež na jedné straně pouze reprezentuje vyšší ideu, je vicario Christi, na druhé však zůstává 
osobou, jeho vztah jak к "lidu" tak к Bohu zůstává bytostně personalistický. Církev jako celek reprezentuje 
stálou přítomnost Krista a zároveň Jeho spojení s civitas humana (RK  97). Tato koncepce pramení z odlišné 
racionality stojící v pozadí katolické vize světa a v ostrém kontrastu к racionalitě novověké, na jedné straně zde 
máme uchopování materiální skutečnosti skrze zakotvení v transcendentnu a vnímání přírody a člověka jako 
napětí mezi hříchem a milosti, tělem a duchem. Na straně druhé -  myšlení založeno na víře v ovládnutí hmoty, 
poháněno výlučně principem efektivity a užitečnosti, v němž je  reprezentace omezená na reprodukci jedné věci 
skrze jinou.
30 Citováno podle A. Wielomski, „Carl Schmitt we frankistowskiej Hiszpanii“, in: Pro Fide Rege et Lege, 3-4 / 
1998, str. 16.
31 Toto je jeden z hlavních důvodu proč by se spojení mezi Schmittem a radikální Výmarskou pravici nemělo 
přeceňovat. Jiingerův "radikální konservatismus“ reagoval na nevyhnutelný úpadek starých forem legitimace a 
vítězství zbaveného vyššího smyslu systému buržoazní společnosti afirmaci konfliktu jako takového, 
Nietzscheovy „kreativní destrukce“. Kromě toho nelze si nevšimnout, že především v raném období své tvorby 
nebyl asociován se skupinou kolem Jüngera a jeho články většinou vycházely v časopisech spojovaných s 
katolickými intelektuálními kruhy a stranou Zentrum, (srov. J. Bendersky, Carl Schmitt. Theorist fo r  the Reich, 
Princeton 1983, str. 50, 57-60).
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„moci“, zatímco „ethos spravedlnosti“ a odkaz к „transcendentní ideji“ zůstávají pouze 

implicitně přítomnými předpoklady.

Schmittovy názory ohledně základních otázek politického řádu se v jeho raném období 

vyvíjely od afirmace „diktatury komisařů“ římského typu, jejímž cílem je vyřešení výjimečné 

situace a návrat ke stavu před výskytem ohrožení řádu, к teorii politického decisionismu, 

který se stal základem pro vizi svrchované diktatury, jejíž Suverén vytváří řád na principu 

imitace stvořitelského gesta Boha -  ex nihilo,32 Schmitt se v Politické theologii opakovaně 

vrací ke dvěma charakteristikám suveréna, které obsahují skryté odmítnutí premis obou křídel 

konservativního proudu: za prvé, legitimizaci diktátora je třeba posuzovat nikoli z hlediska 

minulosti, tedy např. tradice, kterou se snaží restaurovat, ale aposteriorně -  na základě vize 

vytvoření řádu, kterou realizuje. Za druhé, suverénovo rozhodnutí nesmí být jakýmkoliv 

způsobem omezeno mimopolitickými požadavky jako morálkou nebo přirozeným zákonem.33 

Zatímco pro ancien régime tvorba zákona byla totožná s objevováním, interpretováním už 

předem daného řádu, božského nebo přirozeného, Schmittovým mottem se stává Hobbesova 

nauka ,Auctoritas non veritasfacit legem“ (PT 59). Suverén vstupuje na scénu nikoli 

předpřipravenou Prozřetelností nebo procesy organického dějinného růstu, ale nachází se ve 

stavu axiologického prázdna, z něhož teprve tvaruje nový řád. Vládce není scholastický 

Defensor Pacis, jednající v rámci přede vymezeného kontextu, ale Hobbesův Creator Pacis.34 

Jedná se o perspektivu zbavenou transcedence, v níž všechny formy jsou proměnlivé a 

všechny pojmy mají výlučně polemický význam. Nepatří tedy do sféry věčné pravdy, ale 

platónských doxai -  autorizovaných a ospravedlňovaných konkrétní situací a konkrétní vůlí, 

která je schopna je prosadit.

Tento prvek machiavelistického „poodhalení“ čisté vůle к moci jako původního 

základu autority je však v teorii konservativismu obsažen od počátku. Burke v jedné 

s nejemotivnějších pasáží Reflections on the Revolution in France popisuje scénu 

„znesvěcení“ majestátu královny Marie Antoinette pařížskou lůzou. Královna je pro něho 

symbolem rafinované ale křehké krásy ancien régime, vzniklé staletími vývoje a 

zdokonalování. Na druhé straně je tento symbol v zápětí charakterizován jako „milé srdci 

iluze, které moc dělaly laskavou a poslušnost vznešenou ctností, které vytvářely harmonii

32 Srov. McCormick, C arl Schm itt’s  Critique o f  Liberalism, 23-135; Wielomski, „Aksjologiczne fundamenty 
dyktatury u Carla Schmitta”, 13.
3 C. Schmitt, „Teologia polityczna“ [Politische Theologie], in: Teologia Polityczna i inne pisma, str. 33-83.
Na tento esej se bude dále odkazovat v textu, zkratkou PT a číslem stránky uvedeného vydání.
34 Pokud přijmeme Schmittovu tezi, že všechny politické pojmy modernity jsou sekularizované koncepty 
theologické, dá se říct, že Schmittův Bůh už není -  jako v případě většiny konzervativců -  Bohem Akvinského, 
jenž buduje racionální a harmonický svět a jeho zákony zapisuje do lidské duše, ale spíše Bohem Dunse Scotta 
nebo Occhama, Bohem voluntaristů, který výlučně silou své vůle vtiskuje vesmíru arbitrární Zákon.
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mezi různými elementy života“ (zvýraznění přidáno -  M.R.), jež nyní mají být nahrazeny 

„dobyvatelským impériem světla a rozumu.“35 U de Maistre najdeme poprvé opozici mezi 

liberálním naivním moralismem a realistickým pohledem na politiku jako elementem 

konservativního antiliberalismu: základem politického života není smlouva a universální 

„lidská práva“, ale osoba popravčího a specifická práva Angličanů, Francouzů nebo Němců.36 

Schmitt si sám jako svého „duchovního otce“ zvolil další významnou postavu kontrarevoluce

-  Donoso Cortese, který udělal další krok směrem к „odhození forem“ starého řádu skrze 

svoji koncepci diktatury, jež nahradila plané naděje na restauraci monarchie předrevolučního 

typu (PT 72). Avšak i v případě Cortese byl řád vybudovaný diktátorem legitimizován a 

neoddělitelně propojen s axiologickým základem. Komentátoři Schmitta ve frankistickém 

Španělsku poukazují na to, že i když je diagnóza obou autorů ohledně liberalismu jako „ne

řádu“ téměř identická, podobnost v řešení krize je pouze zdánlivá. Podle Jose Caamano 

Schmitt nechápe, že řád vyžaduje „metafyzické základy“, které může poskytnout pouze 

přirozené právo jako „kritérium absolutní pravdy a spravedlnosti“. Luis Agesta kategoricky 

prohlašuje, že -  v opozici ke Schmittovi -  „rozhodnutí u Donoso Cortese se neobjevuje ex
37nihilo, ale vychází z Pravdy“.

Můžeme tedy říci, že Schmitt obrací konservativní konstrukci „vzhůru nohama“. Ve 

jménu záchrany ideje „autority“ a „suverenity“ obětuje „pravdu“, na jejímž základě by měla 

stavět. Obrat к Hobbesovi -  a nikoli к antické filosofii nebo dědictví Christianitas, které byly 

většinou inspirací konservativních obhájců řádu -  je pro Schmitta příznačný. Klasické teorie 

kladou důraz na společenskou organizaci splňující standardy „dobrého života“ a „dobrého 

zřízení“, zatímco pro Schmitta -  v podmínkách hroutícího se světa Výmaru -  je otázkou 

existence uspořádaného společenství jako taková. Klasikům schází pojetí suverenity, neboť 

před-politický řád bezpečně garantuje trvání základních pilířů politické formy. Hobbes ve 

svých spisech naopak reflektuje svět po rozpadu jednoty Christianitas, tedy v okamžiku, kdy 

se řád o sobě stává kategorií problematickou. Namísto odvolání к vyšší normě se do popředí 

dostává otázka suverenity. Tento posun umožňuje i změnu pohledu na „přirozenost“ nebo 

„posvátnost“ forem, která rozděluje předválečné a výmarské konservativce. Sepjetí mezi 

institucionální a symbolickou formou a „řádem“ není možné udržet v podmínkách

35 E. Burke, Reflections on the Revolution in France, vyd. С.С. O ’Brien, Harmondsworth 1968, str. 171.
36 Srov. Holmes, The Anatomy o f  Antiliberalism, 14, 21, 30.
37 Wielomski, „Carl Schmitt we frankistowskiej Hiszpanii“, 17. Nejpravděpodobnější spojnici mezi „starými“ 
konzervativci a Schmittem tak může představovat pouze Maurras, myslitel, jenž „zbavil monarchismus 
sentimentů a mravního základu legitimismu“ a nahradil ho proto-decisionistickým systémem „dictature royale“ 
v čele s králem-Leviatanem. (srov. J.Bartyzel, Umierač, ale powoli. O monarchistycznej i katolickiej 
kontrrewolucji w krajach romaňskich 1815-2000, Krakow 2002, 491-532).
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vykořeněnosti a rozkladu poválečné Evropy. Tyto formy je třeba obětovat, aby byly 

zachráněny nejhlubší základy: tedy nikoli monarchie, aristokracie a církev, ale sama idea 

autority, elity a náboženství. Ve světě, v němž má vše pouze polemický charakter, jediným 

jevem, pro který Schmitt používá adjektivum „věčný“ je vztah „ochrany a poslušnosti“ -  

„protego ergo obligo“ - tedy idea autority a vrchnosti sama (BdP 223).38 V Pojmu politična ji 

srovnává s karteziánským „cogito ergo sum“ -  oba principy jsou ve své sféře tím 

nej základnějším, teprve na nich vzniká stavba reality. Jejich zrušení je totožné s kosmickou 

katastrofou, pádem všeho do nicoty.

Primárnost relace autority a podřízení v sobě spojuje dvě zmíněné základní tendence 

Schmittova myšlení: na jedné straně radikálně realistický důraz -  ovlivněný Machiavellim a 

Hobbesem -  na otázku moci, autority a násilí, jenž je shrnutý v základní otázce „quis 

judicabitur /  interpretabiturTi - kdo soudí, interpretuje, konečně -  „kdo rozhoduje?“39 Na 

straně druhé - stále přítomná vazba na politickou formu katolicismu spjatou s vírou v 

existenci vyššího řádu a „uchopení psychologické a společenské přirozenosti v mravní 

dimenzi“ (RK 93), která je však především poslední nadpřirozenou garancí a depozitářem 

věcného vztahu ochrany a poslušnosti. Pro Bakunina a jiné nepřátele ideje autority byla právě 

víra v Boha „příčinou všeho zla, každé politické a státní autority, metafyzickým 

centralismem“ (RK  112). Celá Schmittova filosofická konstrukce pramení z napětí a 

vzájemného pronikání těchto tendencí, spojených primárním předpokladem existence 

autoritativního vztahu.40

2.2 Leo Strauss: filosof a obec

„Pokrok se stal problémem -  zdá se jakoby nás přivedl na okraj propasti“ -  tím začíná jeden 

ze Straussových esejů. Proti „pokroku“ stojí „návrat“, jehož hebrejský ekvivalent, „ťshuvah “ 

nese sebou význam „pokání“, navozuje obraz pokorného návratu marnotratného syna do 

otcova domu 41 Novověký projekt selhal a úkolem, který před sebe Strauss staví, je  hledání 

alternativ právě skrze návrat ke kořenům západní civilizace, к tradici klasické politické

38 C. Schmitt, „Pojede politycznošci” [Der Begriff des Politischen], in: Teologia Polityczna i inne pism a  str. 
191-250, К tomuto eseji bude odkazováno v textu, zkratkou BdP  a čílem stránky uvedeného vydání.
39 Srov. např. G. Schwab, The Challenge o f  Exception, Berlin 1968, str. 46.
40 Jak poukazuje např. Bockenforde, pro Schmitta byl právě proto vždy východiskem nikoli revoluční postoj 
Jungerův, ale katolické stanovisko, důrazně zopakované v encyklikách Lva XIII., tedy povinnost loajality ke 
každému konstituovanému řádu, která se výrazně projevuje ve spisech s doby poslední krize Republiky.
41 L. Strauss, „Postup czy powrót“ [Progress or Return] in: Sokratejskie pytania, vyd. P.Špiewak, Warszawa 
1998, str. 193. Na tuto esej bude dále odkazováno v textu, zkratkou PoR  a číslem stránky uvedeného vydání.
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filosofie. Jedná se tedy o bytostně konservativní pozici, přesto však „adopce“ Straussových 

myšlenek americkým konzervativním hnutím provázely četné pochybnosti, které se netýkaly 

pouze praktické využitelnosti Straussovy exegese starých mistrů, ale i celkového 

intelektuálního a etického postoje a světonázorů filosofa. Stejně jako v případě Schmitta není 

zde kritika modernismu a liberalismu totožná s prosazováním konservativních premis. Tato 

nejednoznačnost recepce Straussova myšlení pramení na jedné straně z jeho vysoce 

heterodoxní interpretace klasické tradice a na straně druhé z komplikovaného vztahu к tradici 

filosofie moderní, který spojuje zdánlivě radikální odmítnutí novověku s hlubokou závislostí 

např. na Nietzschem a Heideggerovi.

Prvním aspektem je tedy originální vize řecké filosofie, která je opřena o afirmaci 

racionality jedince-filosofa, schopného hledat a poznávat řád přírody -  tedy neměnné a 

dokonalé normy, která se většinou nachází v protikladu к normám, které platí za neměnné a 

posvátné v konkrétní obci. V první řadě se tak Straussova teorie „klasického přirozeného 

práva“ -  osa jeho politické filosofie -  staví do protikladu vůči zakladatelské vizi anglosaského 

konservativismu, tedy dílu Burkovu. „Objevení“ přirozeného právaje totožné s objevením 

„přírody“ jako vzorce člověka přesahujícího a universálně platného. Objevování toho, co je 

přirozené je totožné s filosofií, tedy hledáním prvních příčin. Přirozené právo v okamžiku 

svého zrodu zpochybňuje právo dosud existující, opřené o zvyk a konvenci, které však 

uplývající čas „sakralizoval“, udělil mu status božského díla. Tradice není nic jiného než 

mínění, platónských doxai, pro které je moudrost bytostnou hrozbou. Filosofie odhaluje i 

skutečnost, že posvátné dílo polobožských předků je ve skutečnosti dílem člověka. Oproti 

tomu se Burke hrdě hlásí právě к předsudkům („prejudice“) jako základu společenství. 

Společenské zřízení je základem organického růstu, tedy procesu neregulovaného ani lidským 

rozumem ani nadlidskými standardy, a specifického pro dané místo a danou komunitu. Tato 

ústava získává své posvěcení právě uplývajícím časem, svojí starobylostí. Zatímco pro klasiky 

(ve Straussově interpretaci) mohla být ústava dílem velikého jednotlivce, tedy dílem 

plánování, a konstrukcí opřenou o lidské ratio, Burke vystupuje v podmínkách střetu 

s osvícenským racionalismem zásadně na obranu politické praxe proti teorii, konkrétní 

zkušenosti proti abstraktním schématům vznikajících v důsledku lidské hybris. Podle Strausse 

však oprávněná kritika osvíceneckého racionalismu dovedla Burka až к zhoubné kritice 

racionalismu jako takového, к úplné převaze praxis nad „metafyzikou“ a konečně к afirmaci 

„dějin“ jako jediné absolutní síly řídící osudy společností.42

42 L. Strauss, Natural Right and History, Chicago 1965, str. 81-119, 294-323. Dále bude к této knize odkazováno 
v textu, zkratkou NRH a číslem stránky uvedeného vydání.
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о

Subversivní pohled filosofa, který se nevyhýbá kritickému přístupu i к těm největším 

svátostem řádu je přítomen i v dalších Straussových úvahách. I když na jedné straně vyvozuje 

z Platónových a Aristotelových spisů vysoce konservativní koncepci „smíšeného zřízení“ 

opřeného o aristokracii a zemědělství, v zápětí tento základ politického systému dekonstruuje. 

Poukazuje na to, že princip hierarchie a aristokratické vlády, základ klasické politické 

filosofie byl ospravedlněn podmínkami „nedostatkové ekonomie“ („economy of scarcity“) -  

v pre-moderním světě pouze určitá omezená skupina měla možnost získat vzdělání a 

schopnosti nezbytné pro politický život. Novověký projekt ovládnutí přírody pomocí vědy 

vytvořil naopak prostor pro „ekonomii blahobytu“ („economy of abundance“) a osvícenská 

víra v propojení materiálního a mravně-intelektuálního pokroku diskreditovala neodvolatelně 

ideu této elity -  otázka toho, proč je jedna rodina „přirozeně“ vybrána к vládnuti a druhá 

к nedostatku se tak jeví jako arbitrární.43 Za druhé, u Strausse nenajdeme zcela jednoznačné 

odmítnuti Machiavelliho dědictví v novověké politické filosofie: Machiavelli zbavil starý řád 

jeho posvátných základů a veškerou vrchnost odvodil ze zločinu. Morálka je kontext, který 

vzniká až spolu s řádem, zakládající akt je tedy nutně amorální (např. WIPP 37-8). Strauss 

píše:

„B ylo  by opravdu h loupé popírat, že  starý kapitál má často  své  zapom enuté kořeny v zločin u .

A le  m nohém  šlech etn ější je  věřit, a asi je  to také b líže  к pravdě, že  staré rodiny p och ázejí od

prvních osadníků a těch, kteří vedli národy do vá lk y .“ (LAM 12)44

Záměrně neosobní styl Straussových textů čtenáře nechává na pochybách -  jsou 

Machiavelliho odhalení nezvratná? A je doopravdy každý řád opřen pouze o iluzi posvátnosti, 

v níž se musí v obecném zájmu „věřit“?

Druhým elementem zpochybňujícím Straussovo zakotvení v „konservativním táboře“ 

byla jeho konstrukce západní historie na principu nevyřešitelného střetu mezi „Athénami a 

Jeruzalémem“, tedy mezi filosofií opřenou o nekonečné zpochybňování a tázání se, a tradicí 

zjeveného náboženství vycházející z poslušnosti transcendentní autoritě. Filosofie je -  jak už 

bylo řečeno - z principu subversivním elementem v obci: klade otazník při všech posvátných 

pilířích společenského řádu, zpochybňuje existenci bohů a neporušitelnost mytického 

zákonodárství. Co je však zásadní -  není jisté zda namísto otřesených hodnot vnáší nějaké

43 Srov. např. L. Strauss, “Liberal Education and Responsibility“, in: Liberalism Ancient and Modern, Chicago 
1968, str. 19-20. Dále bude na tuto knihu odkazováno v textu, zkratkou LAM  a číslem stránky.
44 Srov. Derridovo, „v násilné struktuře zakladatelského výkonu je zazděno mlčení“ (J. Derrida, Síla zákona. 
„Mystický základ autority“, Praha 2002, str. 19.)
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hodnoty vlastní. Jejím principem je spíše tázání se, než dávání odpovědí. Na jedné straně se 

jedná o hledání vycházející z hypotézy o existenci „věčného řádu, nebo příčin věčného řádu 

všech věcí“. Cílem zkoumání přírody je odhalení neměnných standardů, nezávislých na 

konkrétní dějinné a existenční situaci, které umožňují budování politického řádu obce, jenž by 

onen standard alespoň aproximoval. Na druhé straně - jak poukazuje Stanley Rosen - 

v Straussových úvahách i platónské ideje jsou definovány jako „fundamentální problémy“ 

spíše než konečná řešení, filosofie je Sokratovým „věděním o vlastním nevědění“ (NRH:

32).45 Ve skutečnosti není vyloučeno, že filosofické zkoumání postrádá jak pevné základy, tak 

nemůže doufat v jednoznačné závěry. Je heroickým hledáním tváří v tvář ohromující 

prázdnotě a nedostatku jistoty, jenž je příznakem „lidství“ -  navždy zavěšeného mezi 

nereflexivní existenci zvířat a dokonalým bytím bohů. V této vizi -  pokračuje Rosen -  „jsme 

už velmi blízko Nietzscheho.“46

Na tomto místě však „do hry“ vstupuje fenomén „politické filosofie“. V její klasické 

formě je tato filosofie „politická“, neboť bere v potaz nejen hledání pravdy o sobě, ale i 

společenský kontext filosofova působení. Vychází z toho, že -  jak říká Maimonides -  „lidé 

všude touží po morálce“, po jistotě řádu 47 Stephen Holmes poukazuje na překvapivou 

příbuznost mezi Straussem a de Maistre, atheistickým filosofem židovského původů a 

aristokratickým obhájcem katolického absolutismu: tuto příbuznost shrnuje de Maistreho 

soud: „Rozum je schopen zničit komunitu, pouze náboženství však ji dokáže stvořit.“48 

Strauss si je zcela vědom konfliktu mezi filosofem a obcí a destruktivního vlivu, který 

skeptické tázání může mít na základy společenství. Filosofovo dilema spočívá ve faktu, že 

z jedné strany je puzen láskou к pravdě, ve své podstatě nebezpečnou pro stabilitu poliš, a na 

druhé straně stabilní obec potřebuje, jako prostor pro své působení. Zatímco ctností nezbytnou 

pro hledání pravdy je odvaha, která umožňuje transcendovat všeobecné mínění, ústřední 

politickou ctností je uměřenost. Proto Strauss ve svých spisech rozvíjí teorii esoterického 

učení, v níž jsou nebezpečné „pravdy“ skryté pouze pro skupinu „vyvolených“, zatímco ve 

své exoterické nauce se filosof soustřeďuje na zajištění maximální trvalosti a stability zřízení 

obce. Z hlediska exoterického učení se propast mezi Straussem a Burkem nivelizuje a závěry, 

к nimž oba přicházejí, vyznívají v mnoha ohledech podobně. Zjevení a klasická politická 

filosofie se shodují v ústřední roli morálky a poslušnosti zákonům, na nichž je postavena obec

45 S. Rosen, Hermeneutyka jako polityka [Hermeneutics as Politics], Warszawa 1998, str. 157; S. Rosen, “A 
Quarrel between the Ancients and the Moderns”, in: Leo Strauss’s Thought. Toward a Critical Engagement, vyd. 
A. Udolff, Boulder Colorado 1991, str. 162.
46 S. Rosen, “A Quarrel between the Ancients and the Moderns“, str. 162.
47 S. Rosen, Hermeneutyka jako polityka, str. 146.
48 Holmes, The Anatomy o f  Liberalism, str. 18, 64-5.
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(PoR 213-14). Otázka do jaké míry Straussovy úvahy o morálce a nejlepším zřízení spadají do 

kategorie „šlechetných lží“ („noble lies“), kterými je třeba „krmit“ lid, aby byla udržena 

jednota a řád, jsou předmětem bouřlivé diskuse a pro mnohé svědčí o nihilistické podobě 

Straussovy filosofie.49

Tato nejednoznačnost Straussova myšlení pramení ze skutečnosti, že jeho reflexe krize 

modernity není totožná s totálním odmítnutím, ale naopak často vychází od akceptace 

některých jejích filosofických premis. Intelektuálním proudem, který zásadním způsobem 

modifikoval Straussův konservatismus byl německý antimodernismus Nietzscheho a 

Heideggera. Podle Catherine Zuckertové, Strauss usiluje především o záchranu sokratovské a 

platónské filosofie před zdrcující Nietzscheho kritikou západního racionalismu.50 Zatímco 

Nietzsche vnímá tradici racionalismu jako kontinuum, Sokratem počínaje a positivismem či 

neo-kantismem konče, Strauss se snaží poukázat na zásadní zlom, jenž nastal přibližně v 16. 

století, a který proměnil chápání racionalismu. Nietzscheho kritika by se tak netýkala klasické 

tradice, ale pouze její moderní modifikace.51 Strauss - jak se zdá - akceptuje v jistém smyslu 

premisu historicismu ohledně neexistence „věčně platných zásad“ -  avšak odtud pramení jeho 

heterodoxní interpretace Platóna, která zdůrazňuje nedogmatický charakter filosofie. Jestliže 

ve Zrození tragédie Nietzsche tvrdí, že Sokrates slíbil, že „úplné vědění přinese spásu“, a 

Kant ukázal, že poznání věci o sobě, tedy „úplné vědění“ není možné, racionalismus je ve 

skutečnosti pouze maskovanou „vůlí к moci“.52 Strauss oproti tomu argumentuje, že 

Sokratovým cílem není „dosažení úplného vědění“, ale pouze jeho „hledání“ -  snaží se 

zachránit „vůli к pravdě“ i za cenu toho, že bude její dosažení nebo dokonce i sama její 

existence zpochybněna. V konečném měřítku tím, o co se člověk s jistotou může opřít, není 

„věčný řád“, ale spíše „přirozená touha po věčnému řádu“.53

Tato nejednoznačnost a konečná neurčitost Straussova myšlení ho staví mimo tradici 

tomistů a kontrarevolucionářů, a představuje jakousi postmoderní variantu konservatismu, 

který obhajuje klasickou tradici i když možná nesdílí její jistotu; s vědomím jisté účelovosti 

této obhajoby ve jménu uchování stability. Jak však poukazuje Rosen, můžeme tuto neurčitost 

ignorovat, neboť pro politickou teorii je zcela irelevantní zabývat se tím, zda exoterické učení 

představuje „opravdové“ postoje filosofa.54 Kromě toho je „odhalení“ Straussova údajného

49 Hlavní kritickou analýzou „Strausse-nihilisty“ je už zmíněná kniha S. Drury.
50 C. Zuckert, Postmodern Platos: Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida, Chicago 1996, str. 116-17, 
129-30.
51 A. Bloom, “Leo Strauss“, in: Political Theory, 2 / 4 /  1974, str. 384.
52 C. Zuckert, Postmodern Platos, str. 116-17.
53 Rosen, Hermeneutyka jako polityka, str. 167.
34 Rosen, „The Quarrel between the Ancients and the Moderns“, str. 163.
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nietzschovského nebo přímo postmoderního relativismu zpochybněno skutečností, že i 

v případě, kdyby jediným cílem jeho myšlení byla „ochrana filosofa“ a lidské touhy po pravdě 

a transcendentnu, jedná se o cíl postačující ke komplexní kritice modernity a liberalismu.

Právě tato touha představuje totiž „to nejvyšší“ v člověku -  její zrušení znamená nejenom 

„ochuzení“, ale radikální proměnu lidské přirozenosti. A jak píše Strauss:

„M oderní m yšlen í dosahuje svéh o vrcholu ... ve velm i radikálním  h istoricism u, tj. ve 

vysloven ém  od sou zen í pojm u věčnosti к zapom nění. N eboť zapom enutí na věčnost nebo, 

jinak řečeno, od cizen í od nejhlubší lidské tužby, a tím  i od  základních problém ů je  cenou , 

kterou m usel m oderní č lověk  ... platit za pokus být absolutním  suverén em ...“ ( W IPP  4 8 -4 9 )

Dilema rozpolcenosti mezi touhou po konečných odpovědích a nemožností jejich dosažení 

hraje však také rozhodující roli v Straussově kritice liberalismu. Na jedné straně klasická 

politická filosofie umožňuje provést mnohem zásadnější a zdrcující kritiku základů 

liberálního řádu, než tomu je v případě Schmitta, který se pohybuje stále v prostoru 

vymezeném myšlením novověku. Na straně druhé však sokratovské, nebo možná jak sugeruje 

Rosen -  spíše kantovské a nietzschovské55 - přiznání neuchopitelnosti fundamentálních pravd 

přírody lidským rozumem, znemožňuje stejně radikální odmítnutí liberalismu jako u 

Schmitta, a spíše vede ke snahám o zmírňování jeho nejradikálnějších a nej nebezpečnějších 

tendencí, к „ozdravování“ existujícího řádu působením zevnitř.

5 Srov. Rosen, Hermeneutyka jako polityka, str. 167.
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3. Kritika liberalismu

„Cum  en im  dixerint: ‘Pax et securitas’, tunc 

repentinus e is  superveniet interitus, sicut dolor  

in utero habend, et non effu g ien t.”56

l.Thess. 5.3

„K ein Hirt und E ine H eerde!“ 

F. N ietzsch e: Also Sprach Zarathustra57

Výmar -  stát zmítaný stranickými šarvátkami a stále méně schopen čelit působení 

extrémistických skupin, stále na pokraji zhroucení a revoluce -  byl základní formující 

zkušeností pro oba kritiky liberalismu. Nejedná se zdaleka o paušální kritiku marxistického 

typu, která by zpochybňovala legalitu existujícího režimu a volala po jeho násilné změně. 

Naopak, Schmittovy spisy z období konečné krize republiky jsou explicitně koncipovány jako 

snaha o záchranu stávajícího řádu před hrozbou zániku politické jednoty státu.58 Kritice 

teoretických základů liberalismu předchází zkušenost bezmocnosti státu, krize vůle.

V reflexích obou autorů se ozývá identická nota: Schmitt charakterizuje v pozdější studií o 

Hobbesovi pluralismus pohlcující stát a „vládu stran“ nahrazující jednotu, jako síly, které 

„berou z rukou Suveréna meč“.59 Strauss v jedné ze svých vzácných „vzpomínkových“ pasáží 

v Introduction to Spinoza’s Critique o f Religion popisuje Výmar jako „smutný špektákl 

spravedlnosti neschopné použít meč“ (LAM 224-5). Oba autoři zde navazují na Pavlovu 

charakteristiku trestající spravedlnosti jako primární funkce vládce.60 Tedy roli, kterou vnitřně 

roztříštěná republika nesplňovala a samou setrvačností svých mechanismů se dostala do rukou 

nacionálního socialismu. Z tohoto vývoje však Schmitt a Strauss vyvodili zcela jiná 

ponaučení. První z nich trval i nadále na stanovisku, že základní otázkou zůstává přežití 

politického řádu jako takového, že politično je primárním existenciálním problémem -  což 

liberalismus není s to uchopit a dokonce sám generuje anti-politické tendence. V případě 

Strausse se naopak jednalo o potvrzení chybné etické a antropologické diagnózy liberalismu, 

konečný důsledek filosofie positivistického relativismu, tedy primárně nikoli krizi státu, ale

56 „Až budou říkat ‘mír a bezpečí’, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou“ (1. list 
Tesalonickým, 5.3 (citováno podle: Písmo Svaté starého a nového zákona, ekumenický překlad, Praha 2005).
57 „Žádný pastíř a jediný ovčinec!“ (F. Nietzsche, Так pravil Zarathustra, Olomouc 1995,1.5, str. 14.)
58 Jedná se především o Verfssunglehre a D er Hüter der Verfassung.
59 Citováno podle: McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 255.
60 ,Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese m eč nadarmo; je  Božím služebníkem, vykonavatelem  
trestu nad tím, kdo činí zlo:“ (List Římanům, 13.4, citováno podle: Písmo Svaté, ekumenický překlad).
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krizi chápání smyslu a podstaty lidského života: „největší událost roku 1933 by se spíše zdála 

potvrzovat, pokud by takové potvrzení bylo zapotřebí, že se člověk nemůže vzdát otázky po 

dobré společnosti a že se nemůže zříci odpovědnosti za její zodpovězení...“ (WIPP 25, 

zvýraznění M.R.).

3.1. Schmitt: Liberalismus jako popření politična

Ve Vzpouře davu Jose Ortega у Gasset definoval liberalismus jako politickou formu, která 

představuje „nejvyšší úroveň vůle к soužitf’, včetně „soužití s nepřítelem, navíc se slabším 

nepřítelem”. Z hlediska Schmittovy filosofie ztělesňuje tato formulace dvojí důkaz 

falešnosti a nebezpečnosti liberalismu. Na jedné straně představuje explicitní popření 

základního předpokladu existence „politična” -  tedy přítomností „nepřítele”. Je projevem 

naivní víry v možnost uskutečnění světa bez nepřítele. Na straně druhé - „pokrytecky“ 

prohlašuje mravní nadřazenost liberální myšlenky, za kterou se však ve skutečnosti skrývá 

mocenský, bytostně politický, zájem. „Politično je osud“, před nímž nelze uniknout (BdP 

250).

Jestliže pro Ortegu у Gasseta představuje liberalismus až nepřirozenou snahu o 

pokojné soužití, Schmittova vize politična pro změnu odmítá celou tradici, počínaje 

Aristotelem, která „to politické“ odvozovala primárně z přátelství. Z pohledu Schmitta 

politika pochází nikoli od poliš, ale od polemos.6:l Je výsledkem vše předcházejícího a vše 

zahrnujícího rozlišení přítel -  nepřítel. Toto rozlišení je logickým pokračováním teorie 

decisionismu na úrovni kolektivní: stejně jako suverénní rozhodnutí postrádá jakékoliv 

normativní základy, jedná se o čistě existenciální fakt, zbavený jakéhokoliv metafyzického 

hávu. A stejně jako suverénní rozhodnutí, rozlišení představuje akt ustanovení, umožňuje 

vznik základních obrysů řádu. Rozlišení přítel-nepřítel je rozhodnutí primární a zakládající, 

pouze skrze ně se může konstituovat politické společenství (BdP 210).

Rozlišení v Schmittově interpretaci přesahuje běžné politické soupeření a stává se 

rozhodujícím faktorem identity společenství. Jako příklad se zde uvádí Platón a jeho rozlišení 

mezi válkami Helénů mezi sebou a válkami s barbary - ti druzí jsou totiž „nepřátelé ze své

61 J. Ortega у Gasset, Bunt mas [Rebelión de las masas- český překlad: Vzpoura davu, Praha: MF 1994], 
Warszawa 1982, str. 86; srov. J. W. Muller, A Dangerous Mind, str. 1.
62 V tomto druhem ohledu, jak poukazuje např. E. Kennedy a J. W. Muller, Schmittova kritika má překvapivě 
mnoho společného s rétorikou Frankfurtské školy a její metodou Ideologiekritik -  odhalování mocenského 
elementu skrytého za morálními požadavky (srov. A Dangerous Mind, str. 12).
63 Srov. H. Ottmann, „Carl Schmitt“, in: Politická filosofie 20. století, str. 69.
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přirozenosti“ (BdP 200). Ústřední roli však hraje další příklad -  Cromwellova řeč o 

nepřátelství se Španěly, která do rozlišení vnáší jednoznačně křesťanský eschatologický 

nádech: navazuje totiž na verš z Genesis (3:15), v němž Bůh stvrzuje věčné nepřátelství mezi 

potomky Evy a hadem, symbol apokalyptického boje proti Antikristovi (BdP 238-9). К této 

dimenzi Schmittova politična svádí i eschatologie románské kontrarevoluce, přítomná 

především u De Maistre a Donoso Cortese, která ústí do vize „poslední bitvy“ („ la gran 

contienda “) mezi silami náboženství a autority a atheistickým barbarstvím. Schmitt se na tuto 

vizi odvolává jak v závěru Římského katolicismu, tak v Politické theologii. V obou případech

-  ve shodě s Donosem - zdůrazňuje, že „nepřítelem“, „Antikristem“, bude anarchismus a 

socialismus spojený z „duchem technicky“. Naopak liberalismus má v tomto střetnutí blíže 

к pozicím západní civilizace (RK 114). Podobné závěry vyplývají z úvodu ke knižnímu 

vydání Doby neutralizace, v níž je Nepřítel implicite ztotožněn se sovětským Ruskem. Proč 

se tedy o Schmittovi píše především jako o „největším nepříteli“ liberalismu?

Leo Strauss si všímá tohoto paradoxu Schmittovy kritiky liberalismu ve svých Notes 

on Carl Schmitt’s Concept of the Political.65 Tato kritika je „pouhou přípravnou činnosti, 

vyklízením pole" (iV 118) před konečnou bitvou. Liberalismus není zde chápán jako nepřítel 

par exellance, avšak na druhé straně se Schmitt ztotožňuje s postojem Donoso Cortese, jenž 

jistý respekt к metafyzickému „Nepříteli“, Bakuninovi, spojuje s pohrdáním pro „diskutující 

třídu“ -  buržoazii - a její ideologii, která je překážkou na cestě к rozhodujícímu střetnutí (PT 

77-8, 81). Není náhodou, že Schmittův současník a jeden z ideologů německého 

neomarxismu, Walter Benjamin poznamenává na adresu současného parlamentarismu:

„C hybí jím  sm ysl pro násilí, které klade právo, jež je  v n ich  reprezentováno; n en í divu, že

n edospívají к rozhodnutím , která by byla  tohoto n ásilí hodna, nýbrž kom prom isem  u silu jí o

d om něle n enásilné projednání p olitických  zá lež ito stí.“66

Tato slova zní jako přímá paralela к postojům Schmitta, pro kterého je analýza marxistických 

teoretiků diktatury a „přímého jednání“ (především Sorela), mnohem přínosnější pro vývoj 

vlastní koncepce politična než díla autorů liberálních. Mezi Schmittem a Benjaminem nebo 

Sorelem existuje základní shoda týkající se samé podstaty politického života -  obě strany

64 McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 106-108.
65 L. Strauss, “Notes on Carl Schmitt, The Concept o f  the Political“, in: Meier, The Hidden Dialogue. Na tento 
esej se odkazuje v textu, zkratkou N  a číslem  stránky uvedeného vydání.
66 W. Benjamin, „Ke kritice násilí“, in: Agesilaus Santander, Praha 1998, str. 63.
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uznávají základní rozlišení přítel-nepřítel. Naopak liberalismus představuje nikoli nepřítele v 

konečném, eschatologickém smyslu slova, ale spíše nepřítele politična jako takového.

Liberalismus zpochybňuje relaci „protego ergo obligo“ neboť ztotožňuje autoritu s 

násilím a naopak za základní fakt života nepovažuje vztah, nýbrž osobu -  svobodného 

racionálního jednotlivce, jehož existence (a tedy i práva) předchází jakékoliv vazby a 

závazky. „Každý konsekventní individualismus spočívá v negaci politična“ - prohlašuje 

Schmitt (BdP 241). Liberalismus nesdílí anarchistické totální odmítnuti státu, ale jako 

obvykle volí „střední cestu“ kompromisu. Jeho přístup ke státu vychází z individualistické 

perspektivy a je tedy nutně „podezřívavý“. Stát není definitivně zamítnut neboť je pociťován 

na jedné straně jako nebezpečí, na straně druhé však jako nezbytný instrument к zajištění 

bezpečí (BdP 241, 242). Úkolem státu je v této perspektivě -  jak poprvé formuloval Hobbes -  

udělat vše, aby „bylo zajištěno, že všichni občané mají dostatek prostředků nezbytných 

nejenom pro udržení života, ale i pro požitek ze života.“67 Stává se nástrojem pro realizaci 

soukromých cílů jednotlivců, jejichž práva nesmí zároveň narušovat. Vztah liberála ke státu 

se tak odvíjí od novověkého racionalistického přístupu к přírodě -  jde zde o nepřátelskou sílu, 

hrozbu, která však může být spoutaná, ovládnutá a využita к individuálnímu prospěchu. 

„Liberalismus toleruje stát a politiku pouze pod podmínkou, že budou směřovat к zajištění 

svobody a bránit jejímu omezování“ (BdP 242). Liberalismus však není kvůli tomu schopen 

vytvořit vlastní teorii politična, vždy bude směřovat pouze к jeho kritice. Není radikálně 

nepřátelský vůči státu, ale musí ho minimalizovat do pozice pouhého služebníka. Stavem 

vyhovujícím liberálovi je svého druhu „politické interregnum“. Proto koncepce politična a 

decisionismus, klíčové pojmy Schmittovy teorie, jsou natolik jednoznačně namířené právě 

proti liberalismu. Suverénní rozhodnutí popírá ustavující princip Rechtsstaatu -  nadřazenost 

právní normy; politično zpochybňuje liberální víru ve svobodného jednotlivce obdařeného 

před-politickými právy jako „terminus a quo a terminus ad quem“ politického života (BdP 

241), ustanovuje základ původnější než je individuum a poukazuje na cíl závažnější než je 

individuální blahobyt -  trvání jednoty a řádu politického společenství.

V „geografii“ Schmittova antiliberalismu hrají klíčovou roli dvě místa: Výmar a 

Ženeva.68 První je symbolem nezdařeného německého experimentu s liberální demokracií, 

státu disponujícího „nejliberálnější ústavu v tehdejší Evropě“, jenž se však ukázal neschopný 

existence a ochrany řádu. Druhé město -  sídlo Ligy národů -  zastupuje liberální humanistický 

universalismus a touhu po likvidaci pluralitní podstaty světového řádu a tedy i existence

67 T. Hobbes, On the Citizen [De Cive], Cambridge 1998, XIII.4, str. 144.
68 Srov. J. W. Muller, A Dangerous Mind, str. 24.
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politična. Tuto lokalitu ještě nutně doplňuje třetí klíčové místo, Versailles, symbol „pravé 

tváře“ universalismu, který za hesly morálky a míru skrývá neměnnou touhu po moci a 

zničení protivníka. Tím samozřejmě znovupotvrzuje politično, avšak na mnohém 

nebezpečnější, totální úrovni. Analýza Schmittovy kritiky liberalismu se musí odehrávat 

právě v trojúhelníku vytvářeném těmito městy.

Kromě toho v Schmittově terminologii vystupuje liberalismus ve třech převlecích. Na 

úrovni filosofie práva jako "normativismus", přesvědčení o nadřazenosti právní normy nad 

politickým rozhodnutím a její původnosti ve vztahu к politickému řádu. Na úrovni politické 

organizace jako „Parlamentarismus“ - snaha o neutralizaci politična skrze mechanismy 

rozdělení moci a pohlcení exekutivy legislativním orgánem svobodné diskuse. Konečně na 

úrovni mezinárodního společenství jako „universalismus“ - víra v možnost vybudování 

světového řádu založeného na humanistické morálce a všeobecném míru. Tyto tři principy 

spojuje úsilí o svět zbavený fenoménu politična, v němž bude sféra politiky zcela podřízena 

požadavkům právně kodifikované liberální morálky na straně jedné a ekonomie na straně 

druhé. Jejich následkem -  a zároveň příčinou krize Západu -  není však likvidace politična 

jako určujícího jevu lidské existence, protože jak se zdá „před jeho následky nelze uniknout“, 

ale pouze - slovy Leo Strausse -  „konec schopnosti rozumět" tomuto fenoménu (N  92). 

Politično je stále latentně přítomno, neustále afirmuje samo sebe: na jedné straně rozbíjí 

zevnitř liberální řád (Výmar), na straně druhé -  zahaleno do hávu pacifistické terminologie a 

opřeno o „neutrální“ technické metody prosazování -  vede svět ke zničujícím konfliktům ve 

jménu „míru a humanity“.

Schmittova kritika výmarského parlamentarismu se vyvíjí dvěma zásadními směry. Na jedné 

straně Schmitt odhaluje propast oddělující současnou praxi liberálně demokratického státu od 

ideálů, které stály u zrodu parlamentního zřízení - klasického liberalismu 19. století. Zároveň 

na straně druhé ukazuje, že nevyhnutelný pád Výmaru je zakódován už v samých základech 

liberalismu, v jeho snaze o popření politična a jeho nahrazení neosobními mechanismy a 

normami, „vládou zákona“ a „ekonomickým myšlením“.69

Základem parlamentarismu je koncepce pravdy vznikající -  analogicky к fungování 

trhu - z „volné soutěže názorů“ (P 149). Jedná se o vizi parlamentu -  debatního kruhu,

69 C. Schmitt, „Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu“ [Die geistesgeschichtliche Lage 
des heuitigen Parlamentarismus], in: Teologia polityczna i inne pisma, str. 115-190. Na tento esej se odkazuje 
v textu, zkratkou P  a číslem stránky uvedeného vydání.

22



prosazovanou ve spisech Johna Stuarta Milla nebo Guizote.70 Její silou bylo přesvědčení o 

mravní nadřazenosti principu „veřejnosti“ politického života nad modelem „kabinetní 

politiky“, machiavelistického a absolutistického principu arcana rei publicae (P 121,150-1). 

Jednalo se o střetnutí machiavelismu a „mravního a právního ethosu“, jenž byl motivován 

ideálem liberální rovnosti osvícených občanů -  a tedy nadřazenosti transparentní politiky 

svobodné diskuse nad politikou příkazu a jednání „za zavřenými dveřmi“ (P 151). Podmínkou 

pro uskutečňování této myšlenky jsou technické požadavky jako např. svoboda tisku, 

veřejnost politického života a nezávislost zastupitelů na institucionalizovaných zájmových 

skupinách, především politických stranách. Současná „krize parlamentarismu“ spočívá 

v odmítnutí základního duchovního principu otevřené diskuse, které je logickým následkem 

změny společenské a politické situace - následkem neorganického a dlouhodobě 

neudržitelného propojení parlamentarismu s masovou demokracií. Vláda skrze diskusi 

vyžadovala, aby parlament zůstal výlučnou doménou lidí vzdělaných a materiálně zajištěných 

(.Bildung und Besitz), měl být „politickým agentem osvíceného názoru“, podporovaným 

osvícenou „veřejností, jež dokáže kontrolovat a obohacovat proces politického rozhodování“ 

(P 134).71 Na její místo se v podmínkách masové demokracie veřejný život proměnil v střet 

soukromých zájmů jedinců a skupin odehrávající se za zavřenými dveřmi „stranických 

kanceláří a výborů“ (P 121), v němž zapojení veřejnosti do debaty o obecném dobru bylo 

nahrazeno mechanismy propagandy. V této situaci nelze realizovat snahu o „nalezení pravdy“ 

ve smyslu obecného dobra státu. Liberální idea se proměnila v pouhou fasádu, skrývající 

skutečnost kapitulace státu před partikulárními egoistickými zájmy; „přišel o své mravní a 

duchovní zázemí a stal se bezduchým strojem, který funguje pouze silou mechanické 

setrvačnosti“ (P: 134-5). Vzhledem к tomu, že „žádný politický systém není schopen přežít 

ani jednu generaci pokud se opírá pouze o techniku udržování moci“, pokud mu chybí „idea“ 

(RK 96) -  představuje degenerovaný výmarský liberalismus hrozbu pro politické společenství, 

neboť není už schopen zajistit jednotu a řád.

Projevem tohoto stavu je i „degenerovaná“ liberální koncepce „reprezentace“, která 

spočívá v pouhé mechanické, kvantitativní reprodukci individuálních zájmů, nikoli v „re

prezentaci“ nemateriálního (nikoli však ne-substanciálního) principu osobou vládce nebo 

zákonodárce. Dokud parlament zastupoval národ (který byl ztotožněn se „třetím stavem“), 

v boji proti králi a aristokracii, mohlo se jednat o instituci, jejíž existence doopravdy

70 W.E. Scheuerman, Carl Schmitt: The End o f  Law, Lanham 1998, str. 40.
71 E. Kennedy, „Introduction“, in: C. Schmitt: The Crisis o f  Parliamentary Democracy, Cambridge 1988, str. 39; 
W. E. Scheuerman, Carl Schmitt. The End o f  Law, str. 41.
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reprezentovala jistou nemateriální ideu a zakládala se na principu jednoty. Současně však 

uvnitř parlamentu probíhá rozdělení, dosahující až intenzity vztahu přítel-nepřítel, čímž je
J J # П'У

fungování státu definitivně znemožněno. „Vláda stran“, v níž se Parlamentarismus vyvinul 

je totožná z anihilací státu, který Schmitt definuje jako „politickou jednotu národa“.73

Tento současný stav však zároveň vyplývá z teoretických předpokladů liberalismu. 

Pluralistická ideologie, rozvíjená podle Schmitta mysliteli jako Harold Laski, hlásá, že stát je 

pouze jedním z mnoha sdružení, ke kterým jednotlivec projevuje loajalitu, a není nutně tím 

nej důležitějším (BdP 211-12). Tento přístup však znamená ztrátu „monopolu na politično“, na 

rozhodování o základních existenciálních otázkách společenství. Tento monopol byl 

klasickými teoretiky liberalismu považován za samozřejmost -  přicházeli ke státu jako 

к danosti, к základnímu faktu, na němž lze stavět další konstrukce. Schmitt oproti tomu 

hluboce pociťuje, že se jako nezbytný základ všech úvah o politice jeví nikoli dílčí otázky 

uspořádání státu, ale sama otázka existence státu, stále přítomná hrozba návratu latentně 

přítomného chaosu, Hobbesova přírodního stavu.74

Zmínka o Hobbesovi není náhodná: Schmitt zdůrazňoval v pozdější době zásadní 

podobnost mezi situací Anglie během občanské války a Výmarem.75 Hobbes si na rozdíl od 

pozdějších liberálních myslitelů uvědomoval, že norma, zákonné ustanovení, vzniká díky 

přítomnosti autority, vůle schopné zákon prosadit a legitimizovat ho: „zákon v pravém smyslu 

je slovo toho, kdo má pravomoc rozkazovat jiným“.76 Cítil stálou hrozbu proměny řádu v 

chaos, trvalou možnost nahrazení jednoho systému - autorizovaného pouze silou - jiným. Pro 

Schmitta byla v tomto ohledu symbolem liberálního selhání snaha o vytěsnění z politické 

teorie otázky výjimečného stavu, situace, kdy je ohrožena existence společenství jako 

takového a kdy je dosud uznávaný řád zpochybněn nebo ztrácí svoji platnost. Přitom právě ve 

výjimečném stavu se otázka politična zjevuje nejzřetelněji a nejúplněji (BdP 210). 

Liberalismus není schopen se postavit možnosti vystoupení výjimečného stavu z několika 

důvodu. Za prvé ve své původní podobě je postaven na víře v universálně platné přírodní 

zákony a přirozená práva, která - jak správně poukazuje Blumenberg - nejsou světu vtisknutá

72 Scheuerman, Carl Schmitt. The End o f  Law, str. 50
73 •V tomto ohledu -  jako v mnohá jiných případech -  je Schmittova kritika přímým opakováním argumentů 
Maurrase: „Co je vláda v republice? Je to vláda stran, tedy ničeho. Co je strana? Rozdělení, část (la partie). 
Samým svým názvem poukazuje na to, jakým je  zlem.“ (citováno podle Bartyzel, Umierač, ale powoli, str.499).
74 Srov. P. Kaczorowski, My i oni. Paňstwo jako je d n o ščpolityczna, Warszawa 1998, str. 34 -5.
75 McCormick, Carl Schmitt’s Critique o f  Liberalism, str. 252.
76 T. Hobbes, Leviathan, vyd. E. Curley, Indianapolis 1994, XV,41, str. 100.
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aktem božské svrchovanosti, ale spíše nutně vyplývají ze struktury vesmíru.77 Zatímco Boží 

všemohoucnost jako suverénní zdroj řádu světa přirozeně umožňovala i pozastavení platnosti 

tohoto řádu, tedy zázrak, mechanistická příroda osvícenství, propojená ve sféře theologie 

s deismem, takové zásahy vylučovala. Do velké míry za tento koncept odpovídá i Hobbes -  

jeho Leviathan je podle Schmitta transpozicí kartesiánského jedince, tedy těla-stroje 

oživovaného duchem-suverénem. Správná -  tedy vědecká - konstrukce tohoto mechanismu 

„učiní ústavu, pokud nebude ohrožena násilím z vnějšku, trvalou navždy“.78

Za druhé tomu brání podstata liberálního pojetí státu jako asociace svobodných 

jedinců obdařených před-politickými právy. Zatímco společenská smlouva ustanovující 

Leviathana znamenala, že se jedinec odevzdává celý vytvořenému celku, Lockova a pozdější 

teorie vychází z odevzdání pouze částí práv, služební funkce státu vůči jednotlivcům, a tedy 

nadřazenosti zákona ztotožněného se společenskou smlouvou. Konečným následkem je pak 

právní stát, který ve své krajní podobě ztotožňuje legitimitu к rozhodování s legalitou a 

neuznává jiný způsob vzniku nové normy než pomoci odvození z normy už existující. V 

rámci liberálního myšlení sice existují umírněnější proudy79 - avšak převahu získává 

Condorcetova vize absolutního podřízení exekutivy, politického jednání, legislativním 

normám. Posledním naplněním této tendence je pak Kelsenův právní formalismus, který 

neponechává politice v systému „suverenity zákona“ jakýkoliv autonomní prostor. Rozlišení 

mezi obecnou normou a příkazem získává v teorii právního státu klíčový význam: obecná 

norma je ztotožněná s neosobní autoritou a racionalitou, zatímco příkaz - týkající se konkrétní 

situace je automaticky degradován jako projev individua ovládaného vášněmi (P 156). 

Liberalismus tak v podstatě zpochybňuje aristotelskou tradici fronésis jako základní ctnosti

státníka -fronésis  se začíná jevit jako zneužití moci, projev svévůle, ohrožení pro práva
80jednotlivců tvořících společenství. Osobní kvality úředníka nejsou v novém řádu relevantní: 

ve shodě s logikou novověké přírodní vědy „může stroj pracovat sám od sebe“ (PT 70).

Víra v možnost „světa bez politična“ vychází tedy v konečném měřítku z hybris 

osvícenského racionalismu - přesvědčení o možnosti vyřešení všech problémů nikoli skrze 

přítomnost rozhodující suverénní moci, ale na základě racionální diskuse, negociace a 

kompromisu, vycházející z racionality ekonomického styku. Všechny nevyřešitelné konflikty

-  primárně se v době zrodu liberalismu jednalo o konflikt konfesní -  lze vyřešit jejich

77 Citováno podle: McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 150
78 T. Hobbes, Leviatan, X X X,5, str. 221; srov. E. Voegelin, Nová věda o politice [New Science o f  Politics], Brno 
2000, str. 132.
79 Schmitt jmenuje zde federalisty, ale i u Locka (v The Second Treatise on Government) najdeme jasné 
vymezení nezávislosti exekutivy v případě výjimečného ohrožení (P  159-60).
80 McCormick, Carl Schmitt''s Critique o f  Liberalism, str. 148-149.
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„privatizací“, vytlačením z veřejné sféry.81 Jeho projevem je vrchol liberalismu -  „stato 

neutrale e agnostico“ devatenáctého století, který „neutralitu povýšil na smysl své existence“ 

{ZNE 436). Nevyhnutelnost politična jako předurčení lidské společnosti však způsobovala, že 

odsun jedné oblasti do neutrální, nepolitické zóny byl následován vznikem nové sféry 

existenciálního konfliktu -  od náboženství к metafyzice, od metafyziky к etice atd., a 

v současné době vede к politizaci čerstvě vybojovaných „neutrálních sfér“ společenského 

života v souvislosti s působením demokratického ducha v rámci liberálního systému.

V Schmittově interpretaci se tak dějiny novověku stávají dějinami nezdařených pokusů o 

neutralizaci, o útěk od politična do vytoužené sféry liberální racionální společnosti opřené o 

Constantův „civilizovaný kalkul“ (ZNE 437-438; BdP 246). Liberální obvinění z „používání 

násilí“, namířené vůči státu, je v konečné perspektivě odvozeno právě s této „metafyziky 

pokroku“, která spojila ekonomický racionalismus, technický pokrok a intelektuální a mravní 

vývoj člověka. Na jejím konci mělo být politično -  zdroj násilí a pozůstatek „temných dob“, 

kdy lidmi vládly „barbarské vášně“ -  neutralizováno mezi póly racionální morálky a 

ekonomie (BdP 244-6).82

Pólem užitečnosti a ekonomického přístupu к politické skutečnosti se tedy liberální 

přístup nevyčerpává. Základem osvícenské vize dějin byla víra v propojení pokroku 

hospodářského a vědeckého s mravním zdokonalováním člověka. Druhou zbraní proti 

političnu je tak humanitářská morálka, jejíž konečným stádiem je universalismus, který se ve 

Schmittově době projevil vznikem instituce Ligy národů. Zatímco před-liberální svět je ve své 

podstatě pluriversum, místem střetávání soběstačných subjektů, které se navzájem rozlišují na 

principu přítel-nepřítel; liberální pohled na politiku vychází z principu všeobecně platných 

přirozených práv jednotlivce a nejvyššího zákona individuální svobody a bezpečnosti. 

Základními subjekty nejsou zde organizované skupiny, politická společenství, ale jedinci. 

Politické společenství, které může požadovat po jednotlivci jednání neshodující se s jeho

81 Tato myšlenka zůstává středem liberální teorie i dnes, stačí vzpomenout Rawlse nebo Dworkina. Rorty
v návaznosti na Nietzscheho a Heidegerrovu alternativní představu lidské vznešenosti a smyslu společenského 
života píše pro liberála je nejlepším řešením toho typu výzvy je  „požádat tyto lidi, aby své projekty, své názory o 
vznešenosti, privatizovali, aby se na ně dívali, jako na něco, co nemá žádné propojení s politikou.“ (citováno 
podle T. Pangle, Uszlachetnianie demokracji [The Ennobeling o f  Democracy], Kraków 1994, str. 84)
82 Kromě toho, že se jedná o snahu předem určitou к nezdaru, proces, který byl spuštěn liberální touhou, má pro 
současnost zásadní důsledky poslední „bezpečnou zónou“ se totiž stala technika. Jedná se o jednoznačný 
důsledek liberální afirmace ekonomického myšlení projevujícího se ideologií „dobývání přírody“ a budování 
blahobytu spojených údajně s pokrokem mravním a společenským, a v oblasti politického života důsledek 
liberálního sklonu к neosobním mechanismům na úkor osobní autority a organického růstu. Schmitt však sdílí 
Heideggerovu hrůzu z techniky jako principu čisté užitečnosti, zbavené jakéhokoliv obsahu, který lze využít pro 
jakýkoliv účel. Vzhledem к inherentní „prázdnotě“, slabosti liberalismu lze předpokládat, že se technika stane 
zbrani v rukou nějaké nové ideologie, přestane být pouze prostředkem zvyšování blahobytu, ale naopak 
předmětem konfliktu. Schmittova analýza, předcházející Heideggerově vizi „bestie spuštěné ze řetězu“, je
v kontextu dějin 20, století samozřejmě vysoce profetická.
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soukromým zájmem, je tedy projevem „násilí“ a „nespravedlnosti“ (BdP 241-2). Cestou 

ochrany před tímto zásahem celku do individuálních práv je spoutání politična požadavky 

individualistické morálky. Jak zdůrazňuje Locke, politika vždy zůstává pouhou součástí 

mravní filosofie. Z tohoto přístupu přímo vychází myšlenka „světového řádu“ a „zákazu 

válek“, neboť ty se protiví jak ekonomickému racionalismu, tak výlučně individualistické 

morálce. Války podle liberalismu se buď „nebudou vyplácet“, nebo budou definitivně 

odsouzené z mravních pozic: tou mravní pozicí je primát jednotlivce před jakýmkoliv jiným 

dobrem, včetně dobra celku, který znemožňuje požadavek „obětování vlastního života“ 

v zájmu záchrany společenství. Liberalismus se za každou cenu snaží vyhnout krajní situaci a 

konfliktu a usiluje tak o „demilitarizaci pojmů“, lingvistickou paralelu к širšímu dějinnému 

procesu „neutralizace“. Ve skutečnosti se však tato proměna odehrává pouze v jazykové 

rovině -  liberalismus se nedokáže zbavit politického charakteru existence pouhou změnou 

terminologie, stejně tak jako je nemůže eliminovat pouhým „opuštěním“ všech konfliktních 

zón (BdP 225-6, 249-50; ZNE  443). S narážkou na současné dění v Německu Schmitt 

poukazuje, že změna pojmu „tribut“ na „reparace“ nemění nic na vztahu mezi subjekty, který 

je i nadále postaven na násilí a podřízenosti, avšak obsahuje dodatečné mravní odsouzení. 

Jazyk nové morálky se totiž -  stejně jako technika - stává mohutnou politickou zbraní, která 

umožňuje označení protivníka už nejenom za nepřítele určitého společenství, ale nepřítele 

lidstva jako takového. V okamžiku, kdy si jedna strana nárokuje postavení výlučného 

zástupce „lidstva“, „morálky“ a „míru“, její protivník je lidství automaticky zbaven a jeho 

totální anihilace je zcela ospravedlněna (BdP 202-3, 243-4). Rétorika „vyšší morálky“ se 

mění na prostředek dobývání a kontroly. Jak poukazuje Reinhart Koselleck: „být apolitický se 

stalo politikem osvícenství“ - morálka se stala v této dialektice nejmohutnější politickou 

zbrani.83 Vznešené ideály Ženevy nevyhnutelně modifikuje v Schmittově pohledu zkušenost z 

Versailles.

Stejně jako v případě fikce parlamentního systému i zde však pokrytectví liberálního myšlení 

skrývá ještě hlubší otázku po samých základech universalistického a moralizujícího přístupu. 

Vznik „světového státu“, stejně jako vznik společností plně racionálních, ekonomicky 

smýšlejících jedinců, v němž bude jednotlivci garantována „plná svoboda“ je umožněn pouze 

na základě víry v určitou koncepci podstaty lidské přirozenosti a jejích cílů. Na stejné víře 

v určitou ideální formu lidského života je postavena touha po depolitizaci a neutralizaci

83 Citováno podle: J. W. Muller, A Dangerous Mind, str. 106-107.
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veřejného prostoru. Nastolení „světového státu“ by vedlo к tomu, že „stát, říše a impérium, 

republika a monarchie, aristokracie a demokracie, ochrana a poslušnost -  všechny ty pojmy 

by přišly o svůj smysl“ (BdP 228). Tento zdánlivě náhodný výčet kulminuje u dvojice 

„ochrana a poslušnost“ -  liberální řád je popřením základní relace „protego ergo obligo“.

Tato relace však není pouze náhodným elementem života, je vepsána přímo do podstaty 

lidského bytí. Otázkou, kterou Schmitt v tomto kontextu klade je: jaký bude člověk v tomto 

nepolitickém světě, „k čemu bude svoboden“? Kritika nebo afirmace liberalismu je v 

konečném měřítku otázkou mravní a antropologickou.

3.2. Strauss: liberalismus jako popření klasické politické filosofie

Současný teoretik liberalismu, Ronald Dworkin napsal: liberální stát

„m usí zůstat neutrální oh ledně k on cep cí dobrého života; p olitická rozhodnutí m usí být 

v m axim ální m ožné m íře n ezáv islá  na jak ék o liv  konkrétní představě o  dobrém  ž ivo tě , nebo o 

tom , c o  dává životu  hodnotu“ .84

Tento názor by pro Strausse obsahoval jádro problému liberalismu: situaci, v níž politické 

společenství se vzdává hledání odpovědí na fundamentální otázky politického života a vzdává 

se svého základního cíle, praktikování ctnosti. A zároveň se dostává do nevyřešitelného 

dilematu neutrality a hodnotově-neutrálních soudů a rozhodnutí, neboť „každá politická 

aktivita je vedena ideou lepšího a horšího“ (WIPP 11). Neutralita je požadavkem nezbytným 

pro realizaci ideálu individuální svobody -  základu liberální koncepce. Zároveň však nedává 

žádné jistoty ohledně toho, zdaje tento ideál svobody lepší než jakékoliv jiné mínění o cíli 

člověka. Liberalismus je tak zamotaný do nevyřešitelného paradoxu: jako každý myšlenkový 

směr vyžaduje nějaký absolutní nezrušitelný fundament, na druhé možnost existence takového 

absolutního základu explicitně odmítá.

84 Citováno podle The Crisis o f  Liberal Democracy. A Straussian Perspective, vyd. K.L. Deutsch, W. Soffer, 
Albany 1987, str. 1. Ve stejném duchu hodnotí liberální projekt v jeho Dworkinovské verzi Alsdair McIntyre: 
„Dworkin nedávno dokazoval, že stěžejní nauku moderního liberalismu lze vyjádřit tezí, že otázky dobrého  
života člověka či cíle lidského života musí být z veřejného hlediska prohlášeny za systematicky neřešitelné ... 
Morální pravidla ani zákon proto nelze odvozovat z žádné elementárnější představy toho, co je  pro člověka 
dobré, ani je takto nelze zdůvodňovat. Jsem přesvědčen, že tímto tvrzením Dworkin vystihl nejen typickou pozici 
liberalismu, ale moderního m yšlení vůbec“ (A. McIntyre, Ztráta ctnosti, Praha 2004, str. 143, zvýraznění přidáno 
-M .R .)
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V úvodu к Natural Right and History Strauss nastiňuje geograficko-intelektuální 

symbolismus svého antiliberalismu. Na jedné straně staví zkušenost svého mladí -  výmarskou 

republiku a její vyústění, nacistický totalitarismus. Tento proces degenerace liberálního řádu 

je ztotožněn s positivistickým a historicistním myšlením, jehož konečným následkem je 

nihilismus a politika opřená o „vůli к moci“. Na druhé straně máme zkušenost z jeho „druhé 

vlasti“, jejíž řád je postaven na Deklaraci nezávislosti, s jejím přihlášením se к „všeobecně 

známým pravdám“ ohledně lidské přirozenosti, к víře v existenci přirozeného řádu jako 

standardu dobrého života. Pád Výmaru je totožný s odmítnutím relevance otázky po tomto 

standardu, odmítnutím myšlenky lidské přirozenosti. Tato juxtapozice však obsahuje v sobě 

varování: Amerika přestala být věrna své minulosti a ovládají ji stejné intelektuální proudy,
*Яг~

které přivodily katastrofu výmarského liberalismu. Neutralita v otázce „dobrého života“ má 

svoji cenu: na jejím konci se tyčí „Hitlerův stín“ (NRH 1-8, 42).85

Na první pohled by se tedy mohlo jednat o jistou paralelu к Schmittově taktice 

v úvodních kapitolách Parlamentarismu -  protiklad zdrojů liberální tradice a jejich současné, 

krizi generující, metamorfózy. Oblast zkoumání se značně liší: zatímco Schmitt se 

soustřeďuje na mechanismy a teorii fungování státních instituci a zákonů, Strauss od začátku 

analyzuje krizi modernity z hlediska „války „-ismu“, střetů a prolínání intelektuálních a 

filosofických proudů. Základní struktura si však navzájem odpovídá. Schmitt sleduje 

degeneraci původní ideje parlamentarismu směrem к pokrytecké „partitokracii“, zatímco 

Strausse poukazuje na postupný vývoj od klasického liberalismu, který stále operuje 

s klasickými pojmy a uznává rozlišení mezi positivním a přirozeným zákonem, až к současné 

krizi, jejímž projevem jsou koncepce positivismu a historicismu. Podle Blooma Strauss cítil 

hlubokou náklonnost к liberálnímu „americkému zřízení“ a za hlavní nebezpečí považoval 

právě positivistickou „moderní vědu“, která už nedokáže „racionálně zdůvodnit víru 

v principy, na nichž bylo (tzn. americké zřízení -  pozn. M.R.) založeno a tak vede к erozi 

přesvědčení, že je toto zřízení spravedlivé.“86

Positivismus -  v Straussově rétorice označení pro celý soubor konceptů tvarujících 

světonázor modernity -  se zakládá především na rozlišení mezi fakty a hodnotami a vyloučení 

těch druhých ze sféry racionálního diskurzu. Jedná se o následek specifického osvícenského 

racionalismu, který se opírá o metodologii přírodních věd, a - řečeno s Adornem -  o 

„ztotožnění myšlení s matematikou“. Ze skutečnosti nejednotnosti hodnotových soudů,

85 Srov. také J. Gunnel, „Political Theory and Politics: The Case o f Leo Strauss and Liberal Democracy“, in: The 
Crisis o f  Liberal Democracy, str. 70-1; A. McAllister, Revolt Against Modernity, str. 165-6.
86 Bloom, „Leo Strauss“, str. 376.
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nemožnosti dosažení absolutní jistoty, positivismus usuzuje, že je třeba tuto sféru oddělit od 

vědeckého zkoumání par exellance. Otázka hodnot je však v případě politického jednání 

stejně nevyhnutelná jako Schmittovo politično. Novověký projekt mohl fungovat dokud byl 

naplněn vírou ve vlastní absolutní správnost, schopnost lidského rozumu stanovovat a 

dosahovat stanovených nejvyšších cílů, jinak řečeno přesvědčením o nevyhnutelnosti 

pokroku. V okamžiku, kdy tento optimismus vystřídal existenciální Angst, se mezi 

přesvědčením a skutečností otevřela propast. Jejím projevem je Nietzscheho dekonstrukce 

základů liberální etiky, která chtěla udržet racionalizovanou biblickou morálku, aniž by 

zachovala biblickou theologii (srov. např. PoR 206). Stejný osud postihl základ liberálního 

politického postoje - existenci nezcizitelných lidských práv. Ty se v okamžiku, kdy otázky 

hodnotové byly z uvažování vyloučené, ukázaly pouze jako projev lidské víry, nikoli 

objektivně dokazatelná skutečnost. Zákon je otázkou plánování a dohody a tedy vždy lidským 

dílem, konvenci, která vylučuje existenci vyššího řádu normy. Zjištění, že jsou základy řádu, 

jenž byl dosud považován za přísně racionální, pouze „hodnotové“, může vést к Weberovu 

„zde stojím, a nemohu jinak“ -  tedy к čistě subjektivnímu a iracionálnímu rozhodnutí ve 

prospěch „etiky zodpovědnosti“87, ale stejně tak otevírá cestu pro totální relativismus, který 

odmítá rozlišovat mezi potřebami a koncepcemi štěstí a v posledku končí tak nihilistickou 

afirmací subjektivní vůle. Tento relativismus vstupuje na scénu v podobě historicismu, který 

nevyhnutelně očekává positivistického vědce, jenž si uvědomí, že i jeho „hodnotově- 

neutrální“ postoj, i jeho preference pro „selekci fakt“ nikoli hodnot -  jak poukazoval Gyorgy 

Lukács -  jsou výtvorem konkrétní kultury a konkrétní situace, nikoli universálně platnou 

normou. Berlinova afirmace „negativní svobody“ -  základní manifest pozdně moderního 

liberalismu - se Straussovi jeví jako paralela к Weberově iracionální volbě etiky 

zodpovědnosti. Na jedné straně Berlin stvrzuje zakotvení „posvátnosti svobody“ v koncepci 

„normálního člověka“, a prohlašuje, že „autentická víra v neporušitelnost minimálního 

rozsahu soukromé svobody vyžaduje zaujetí takového absolutního stanoviska“. Na druhé 

straně důrazně potvrzuje, že „uvědomění si relativity vlastních názorů, spojené 

s neotřesitelnou věrnosti těmto názorům, odlišuje civilizovaného člověka od barbara“.88 

Absolutním základem, na němž chce stavět, není tedy svoboda, ale relativismus a všeobecná 

tolerance, spojená však s afirmací vyznávaných hodnot. Je však možné trvání kultury, která je 

založena na vědomí vlastní konvencionality a relativity všech hodnot? Pokus o založení 

liberalismu na relativistickém postoji vede к tomu, že jako duchovní předchůdci se pro

87 Weber, „Politika jako povolání“, str. 295.
88 L. Strauss, „Relatywizm“ [Relativism], in: Sokratejskie pytania, str. 244-8.
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současné liberály jeví spíše athénští sofisté než Otcové zakladatelé USA nebo Locke, kteří 

stále uvažují (nebo přinejmenším „vyjadřují se“) v kategoriích přirozeného řádu (LAM  28-9; 

WIPP 45).

Zároveň však je toto odcizení liberalismu svým kořenům pouze zdánlivé, neboť jak 

současní tak klasičtí liberálové mluví nikoli o antické koncepci přirozeného zákona, ale o 

právech přináležejících jednotlivci. Výčet svobod obsažen v úvodní větě Deklarace kulminuje 

ve svobodném „hledání štěstí“ („pursuit of happiness“), který dává kvalitě „všeobecně 

platných zákonů“ specifický novověký nádech -  jedná se totiž nikoli o „štěstí“ jako nej vyšší 

dobro aristotelské etiky, ale o subjektivní preferenci jednotlivce.89 A „rovnost“ všech definicí 

štěstí a příjemnosti musí nakonec nutně vést к rovnosti všech „hodnot“.90 Stejně jako u 

Schmitta, směřuje analýza krize současnosti к tvrzení, že její zdroje jsou „zabudovány“ už 

v základech moderního projektu, u základu liberálního myšlení. Rozdíl je v tom, že zatímco 

pro Schmitta je primární hodnotou život společenství jako takový -  a tedy je nucen kritizovat 

liberalismus za „převrácení vzhůru nohama“ vztahu mezi jednotlivcem a státem - pro Strausse 

společnost nežije pro samu sebezáchovu, ale má svůj cíl - „dobrý život“ a 

„sebezdokonalování“. Kritika liberalismu vychází tedy primárně ze změny nikoli 

existenciálního vztahu jednotlivec - obec, ale „morálního“ a „epistemologického“: jednotlivec

- příroda, která je chápána jako zdroj neměnné normy přesahující člověka.

Straussova koncepce „novověkého projektu“ jako vzpoury proti klasickému myšlení je do 

jisté míry rozvinutím satirické vize obsažené v Swiftově The Battle o f  Books: dochází tam ke 

sporu mezi obyvateli Parnasu, the Ancients, a the Modems, kteří pobývají ve stínu této hory. 

„Novověcí“ vystupují s kategorickým požadavkem: buď se jejich sousede odstěhují z výšin 

hory na „nějaké níže položené místo“, anebo „napadnou Parnas s lopatami a zarovnají 

vrcholek na úroveň okolní planiny“.91 Pro Strausse ústředním motivem novověkého odvratu 

od tradice politické filosofie bylo přesvědčení -  poprvé vyslovené Machiavellim a následně 

Hobbesem -  o „nerealistickém“, „v praxi nevyužitelném“ charakteru klasického myšlení, 

který má být vyřešen právě oním Swiftovym „zarovnáním s okolní planinou“ -  nebo-li 

„snížením standardů“ (WIPP 37-9). Mělo by se tedy jednat o odklon od usilování o ctnost a 

dokonalost, od hledání „nejlepšího zřízení“ -  tedy od klasických přirozených práv, к praxi -

89 Srov. L. Strauss, The City and Man, Chicago 1964, str. 49. Dále se na tuto knihu odkazuje v textu, zkratkou 
CM  a číslem stránky uvedeného vydání.
90 S. Drury, The Political Ideas o f  Leo Strauss, str. 149.
91 Srov. E.L. Fortin, “Thoughts on Modernity”, in: Human Rights and the Common Good, Lanham 1996, str. 
150-1.
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к vytváření maximálně aplikovatelných schémat konkrétních opatření, nezbytných pro 

„zlehčení lidského údělu“, zajištění míru a blahobytu (CM 3-4). Toto obrácení hierarchie mezi 

teorii a praxi má mnohem dalekosáhlejší následky pro politické myšlení, než by se na první 

pohled mohlo zdát. Právě od tohoto posunu začínají procesy moderní dialektiky. Proto může 

Strauss z jistotou pronést kontroverzní tvrzení, že „krize modernity je v podstatě krizí 

moderní politické filosofie“.92

Zatímco v pojetí Platónova Sokrata politická filosofie vychází od mínění o věcech 

politických, např. o spravedlnosti, a vede к epistémé, к poznání pravé podstaty těchto věcí; 

moderní chápání politické filosofie předpokládá zcela jiný druh pohybu: od theoria, 

abstraktního schématu, „návodu“ na správné řešení politických záležitosti, ke konkrétnímu, 

к jejich aplikaci (např. WIPP 41-3, NRH 124). Zatímco klasické myšlení se zabývalo úvahami 

o zřízení, které je nejlepší podle přírody, a jehož vznik byl podmíněn výskytem v podstatě 

ideálních okolností; pro novověk se právě aplikovatelnost teorie ve všech podmínkách, tedy i 

na „nedokonalou“ matérii, stává nejvyšší požadovanou hodnotou. Tento posun je motivován 

„humanisticky“ -  politická filosofie má být „aktivní a dobročinná“. Společně s přírodními 

vědami, jejichž cílem je ovládnutí přírody, má povznést společnost na vyšší stupeň vývoje 

(CM 3-7). Logika přírodních věd vede -  paralela к Schmittově vizi liberální ekonomické 

racionality -  к omezení politických otázek na problémy čistě technického rázu. Sokrates a 

klasická politická filosofie začíná od tázání se po esenci, od otázky: „Co je (člověk, poliš, 

spravedlnost)?“ V podmínkách moderní vědy však tato otázka ztrácí relevanci a je nahrazena 

problémem funkčnosti, aplikovatelnosti systému, tedy jednoduchým „jak“. Modernita je 

„profánním pohybem, který se pokouší garantovat uskutečnění ideálu, nebo dokázat 

nevyhnutelnost koincidence rozumového a skutečného“ -  racionality a reality (WIPP 45). 

„Garantovat“ znamená vytvořit -  na rozdíl od klasických utopií -  kodifikaci praktických 

postupů, které vedou ke skutečnému pokroku. „Koincidence rozumového a skutečného“ je 

projevem víry v schopnost praktického rozumu obsáhnout a ovládnout přírodu, přesvědčení, 

že -  slovy Oakeshotta -  „jediným věděním nezbytným pro správné jednání je vědění
93 otechnické“. " Na rozdíl od klasiku, kteří berou v potaz propast rozdělující teoretické premisy a 

proměnlivou realitu, a zdůrazňují tedy nemožnost získat stejnou jistotou ohledně závěrů, 

osvícenský projekt je založen na usilování o „absolutní jistotu praxis“.94 Vzniká tak 

specifický druh racionality, jenž podle Strausse představuje zásadní zlom ve vztahu к tradici

92 “Three Waves of Modernity”, in: An Introduction to Political Philosophy, str. 82.
93 M. Oakeshott, Rationalism in Politics, New York 1991, str. 14.
94 S. Rosen, Hermeneutyka jako polityka, str. 7.
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řeckého racionalismu. Jak napsal Oakeshott: „suverenita Rozumu znamená pro Racionalistu 

suverenitu techniky“.95 Tento posun od kontemplace řádu к technikám jeho ovládnutí -  i když 

uskutečněn ve jménu rozum uje  ve skutečnosti příčinou smrti racionalismu. V konečném 

důsledku totiž osvícenské ratio dokáže pouze vymezit správné prostředky, jimiž lze 

dosáhnout cíle, avšak kvůli svému odklonu od hledání otázek po podstatě, esenci, není 

schopno tyto cíle zdůvodnit. Kartesiánský převrat na jedné straně afirmuje rozum, na druhé ho 

okamžitě podřizuje vůli.96 Na konci této cesty je pak positivistické odmítnutí „hodnotových 

soudů“, které patří do iracionální sféry. V oblasti politického a společenského života má 

příklon к technice zcela zásadní význam. V tomto ohledu existuje ideální shoda mezi 

Straussovým a Schmittovým viděním liberálního racionalismu. Strauss v podmínkách studené 

války píše o vědě, která „není schopna ospravedlnit cíle, pro jejichž realizaci hledá 

prostředky“, a tak je nucena se omezit na realizaci požadavků svých „zákazníků“ (LAM  22). 

Stejně tak Schmitt píše o „ekonomickém myšlení“ ovládajícím moderní společnost - technika 

znamená racionální organizaci produkce aniž by existovala racionální organizace cílů, 

uspokojování potřeb nezávisle na jejich podobě:

„perfektně fun gujíc í m echanism us ... jen ž  se  stejnou vážn ostí a p r e c iz n o stí... uspokojuje

každou poptávku, n ezáv isle  na tom , zda se  jed n á o hedvábné k ošile  nebo jed ovaté  b ojové

p lyn y .“ (R K  94)

Všechny tyto dalekosáhle procesy, na jejichž konci čeká přízrak totalitního režimu opřeného o 

technické výdobytky moderního racionalismu, jsou důsledkem odklonu od tématu ústředního 

pro klasiky, totiž od ctnosti a dobrého života, jež politickou filosofii spojovalo s celkovým 

věděním o kosmu. Tento postoj je nahrazen důrazem na institucionální organizaci a tvorbu 

právního systému, který zajistí správné fungování mechanismu státu. Aplikovatelnost je 

důvodem pro ono „snižování standardů“, v němž ústřední roli hrají otcové zakladatelé 

liberalismu, Hobbes a Locke.

V klasické politické filosofii se napětí mezi egoistickými tendencemi přirozenosti 

jednotlivců a otázkou společného dobra - zjevné z empirické zkušenosti - řešilo z teleologické 

perspektivy, tedy poukazem na cíl člověka, kterým je dobrý život opřený o pěstování ctnosti. 

Člověk v aristotelské definici je „tvorem společenským“ právě v tom smyslu, že pouze život 

v obci mu umožňuje dosažení přirozeného cíle. Mimo obec nelze usilovat ani dosáhnout

95 M. Oakeshott, Rationalism in Politics, str. 15.
96 S. Rosen, Hermeneuťyka jako polityka, str. 9.
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dokonalosti. Z tohoto vyplývá, že obec je v jistém smyslu nadřazena jednotlivci, jehož 

postavení určují jeho povinnosti vzhledem к celku (NRH  169). V Hobbesově perspektivě je 

tento vztah převrácen vzhůru nohama. Odklon od teleologického pojetí přírody, odvozený od 

objevů novověké vědy, vede v důsledku к odklonu od „společenské podstaty“ člověka: ze 

stále přítomných egoistických instinktů, které nejsou už doplněny poukazem na cíl, lze 

vyvodit, že harmonie mezi jednotlivcem a obcí není stavem přirozeným - lze ho nastolit pouze
97uměle. Také základy politického řádu se už nesmí stanovovat z ohledem právě na onen 

„nerealistický cíl“, ale spíše vyvozovat z jevů hmatatelných a všeobecně platných -  tento 

proces umožňuje zajistit aplikovatelnost teorie nejenom v ideálních podmínkách, ale právě 

naopak na jakoukoliv společnost, včetně -  jak zní slavný Kantův bon motte -  „společenství 

ďáblů“.

Prvotní, všeobecně platnou charakteristikou, na níž je možné za každých okolností 

založit politický řád, je  pud sebezáchovy, strach před násilnou smrtí -  hodnota, která se pro 

klasické přirozené právo nacházela na nejnižším stupni hierarchie, je povýšena do pozice 

jediného reálného základu, jenž nevychází z neuskutečnitelné etiky klasiků. Z tohoto obrácení 

hierarchie hodnot plyne celkový liberální pohled na společnost. Za prvé, povýšení strachu 

před smrtí předpokládá existenci přirozeného stavu, který není dokonalým cílem, ale naopak 

tíživou zkušeností před-politické existence. Příroda je jevem nepřátelským vůči člověku a stát 

je jejím opakem -  umělým výtvorem lidské konstrukce. Za druhé, stát -  a tedy povinnosti 

občana a morálka - je druhotným jevem, odvozeným od pra-základu, práva na sebezáchovu.

Z toho také pramení pojetí státu jako služebníka jednotlivce, jehož úkolem je pouze zajistit 

ochranu tohoto práva. Konečně za třetí -  právo na sebezáchovy předpokládá i právo na 

prostředky nezbytné pro tuto sebezáchovu. Vzhledem к vyloučení objektivního cíle lidské 

přirozenosti je jedinec sám jedinou instancí vhodnou pro posouzení, jaké prostředky vyžaduje 

sebezáchova. Podle klasiků přirozenými tvůrci práv jsou ti, kteří disponují praktickou 

moudrostí -  avšak v okamžiku, kdy vznik státu je ztotožněn se smlouvou mezi jednotlivci, 

moudrost je nahrazena konsensem v roli rozhodujícího principu zákonodárství. Existence 

jakýchkoliv standardů neodvozených ze smlouvy, tedy přirozeného zákona, ohrožuje samu 

její podstatu (NRH  126, 166-172). Jak poznamenává Strauss na závěr svých úvah o 

Aristotelovi, „velká tradice“ řecké filosofie se shoduje s liberalismem v tom, že člověk 

v jistém smyslu přesahuje obec. Zatímco však pro Platóna a Aristotela bylo jevem, který toto 

transcendování ospravedlňoval „to, co je v člověku nejlepší“ („the highest in man“) -  tedy

97 V De cive Hobbes poukazuje, že společenství je výlučně „výsledkem sebe-lásky“, a lidé „vstupují do 
společenství, které sami vytvořili podle plánu...“ (On the Citizen, I, 1-2, str. 23-4; XIII, 4, str. 143-4).
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eudaimonia ve smyslu pravého štěstí realizovaného v kontemplativním životě, v liberální 

logice se jedná o „pursuit of happiness“ v jakékoliv, subjektivně definované, podobě (CM 49). 

U zrodu liberalismu tak jsou přítomny prvky Berlinova nebo Dworkinova relativismu -  první 

znamení krize, jejímž zdrojem je neschopnost odlišení „dobrého a zlého“.

V evoluci liberalismu generované obrácením vztahu mezi teorií a praxí v politické 

filosofii hraje další klíčovou roli Locke. Jeho teorie, která základem společenského řádu 

učinila vlastnictví a honbu za hmotnými statky, je podle Strausse přímým pokračovatelem 

teorie Hobbesovy. Stále se jedná o využití lidských vášni (spíše než imaginární „ctnosti“ 

klasiků) pro vytvoření všeobecně aplikovatelného systému. Jediným rozdílem je modifikace 

práva na sebezáchovu, na právo shromažďování majetku. Právě všudypřítomný egoismus 

člověka, který kompromitoval klasické učení o ctnosti a společenské podstatě člověka, se nyní 

stává základem společenství. Liberální koncepce se tak opírá -  jak píše Pangle - o 

„spojenectví mezi vášněmi a rozumem“98; tedy o koncepci, kterou zpopularizoval Lockův 

přímý pokračovatel Mandeville ve své slavné bajce o včelách. Podstatu liberálního projektu 

shrnul Montesquieu, jenž postavil do protikladu dvě velké republiky -  římskou a anglickou. 

První z nich se snažila o vyřešení problému politického konfliktu a střetu partikulárních zájmů 

pomocí ducha ctnosti, zatímco druhá našla náhradu pro zásadu ctnosti v „obchodu a 

financích“ (WIPP 43-4). A je to právě obchod, který tvoří mír. Racionalita ekonomického 

styku má stejný efekt jako výchova ke ctnosti, tedy „léčí ničitelské předsudky“ a vede к 

„humanitě -  mírumilovným mravům“, a zároveň na rozdíl od ctnosti je aplikovatelná 

všeobecně a mnohem efektivnější. „Přirozeným následkem obchodu je, že vede к míru.“99 

Strauss -  opět zcela ve shodě se Schmittem -  poukazuje na to, že liberalismus představuje 

ekonomické řešení politického problému. Racionalita ekonomické myšlení se opírá o 

užitečnost a prospěch, a tedy stačí aby se tendence nebezpečné pro společnost staly 

neprospěšné a lidé se začnou chovat rozumně (LAM  19-20). Konflikty hodnot, ideje, 

náboženské války, mají být eliminovány díky nové racionalitě homo economicus.

Výše citovaná Straussova definice modernity jako víry v možnost „garantovat 

uskutečnění ideálů“ a ztotožnit reálné s racionálním (tedy technickým) vyžaduje jeden 

nezbytný předpoklad: musí se „zbavit toho, co zásadně překračuje každou možnou lidskou 

skutečnost.“ (WIPP 45) Ctnosti jsou ve služebném postavení к cíli pokroku, a nikoli cílem 

samy pro sebe; příroda namísto normy se mění v prostor pro uskutečnění pokroku; 

náboženství na místo realizace touhy po transcendentnu se může omezit maximálně na

98 T. Pangle, Uszlachetnianie demokracji, str. 192.
99 Citováno podle: Pangle, Uszlachetnianie demokracji, str. 201.
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společensky přínosnou theologia civilis. „Absolutní jistota praxe“ má nahradit jakékoliv 

transcendentní „Absolutno“.100 Hobbesovův odklon od theoria směrem к praxis, explicitně 

namířený proti aristotelské etice, je motivován primárně změnou antropologické perspektivy, 

změnou v chápání problému místa člověka v kosmickém řádu. Pro Aristotela nadřazenost 

teoretického poznání nad praktickým byl projevem přesvědčení, že „člověk není nejvyšší 

bytosti ve vesmíru“. Naopak Hobbes ho považuje za „nejdokonalejší dílo přírody“.101 Otázka 

kritiky liberalismu se stává v konečném měřítku otázkou po definici conditio humana.

3.3 Spor o Hobbese - liberalismus jako falešná etika a falešná antropologie

Kritika liberalismu -  koncipována jako obhajoba politična nebo jako apologie klasické 

politické filosofie -  končí ve stejném bodě, tedy u otázky po podstatě a cíli lidské přirozenosti 

a místě člověka v kosmu. V případě Strausse jde o logický následek platónské paralely mezi 

řádem duše a řádem obce a zakotvení diskurzu v přirozeně-právní tradici; v případě Schmitta, 

operujícího podle vlastního mínění striktně na úrovni realistické politiky osvobozené od 

mimopolitických omezení, se jedná o mnohem skrytější, avšak latentně všudypřítomnou 

konstataci.

V Schmittových výmarských spisech se liberalismus jeví primárně jako „slabý“, 

neschopen přijmout realitu politična a tedy ani uchovat řád tváři v tvář ohrožení politické 

jednoty. Zároveň se také jedná o projev „pokrytectví“, které zahaluje politično, nevytěsnitelné 

ze sféry kolektivního jednání, do hávu pacifistické a moralizující terminologie. Jak však 

poukazuje ve svém komentáři к Pojmu politična Strauss -  Schmittova jistota ohledně 

nevyhnutelné prohry liberalismu není absolutní. Schmitt přiznává, že liberalismus nebyl stále 

nahrazen jiným systémem a zůstává hegemonickým diskurzem současnosti. Především však, 

během analýzy konceptu liberálního apolitického universalismu prohlašuje: „Zda vůbec, nebo 

kdy tento stav na zemi nastane, nevím“ (BdP 225). Možná tedy -  sugeruje Strauss -  politično 

není doopravdy nutností mezilidských vztahů (N  106)? Vášnivá obhajoba politična v případě, 

že by se jednalo o neporušitelnou jistotu, neměla by příliš smysl. Schmittova apologie je tedy 

motivována i jinak -  za prvé je zde hnacím motorem vize (popsaná v předchozí kapitole) 

rozhodujícího střetu, nikoli mezi „válečnickým duchem“ příznivců politična a pacifistickými

100 S. Rosen, Hermeneutyka jako  polityka, str. 7.
101 Srov. L. Strauss, The Political Philosophy o f  Hobbes, Chicago 1963, str. 35. Dále se na tuto knihu odkazuje v 
textu, zkratkou PPH  a číslem stránky.
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liberálními normativisty, ale mezi Západem a anarchismem, mezi ideou autority a ideou „ne

řádu“; za druhé se jedná o morální odsouzení liberalismu jako falešné vize lidské osoby (TV 

107). Vzhledem к tomu, že jak idea autority, tak její protiklad -  refutace státu a afirmace 

svrchovaného jednotlivce - vycházejí z určitých koncepcí lidské přirozenosti, a že za vznik 

onoho protikladu odpovídá primárně liberální myšlení, je i v případě Schmitta kritika 

liberalismu především kritikou liberální etiky a antropologie.

К tomuto problému směřuje výše citovaná otázka, jíž Schmitt končí své úvahy na 

téma „universálního státu“; zatímco liberální ideologové hlásají, že se v tomto stádiu budou 

všichni lidé těšit „absolutní svobodě“, Schmitt se ptá: „k čemu budou svobodní?“ Jak je 

zřejmé, politično není pouze základní předpoklad existence lidského společenství. Jedná se 

také o zásadu -  ačkoliv Schmitt to explicitně popírá -  „mravní“ nebo „normativní“, zásadu 

která v konečném měřítku je i základem „lidství“ o sobě. Jak píše Strauss: ve světě zbaveném 

dimenze politična „člověk přestává být člověkem“, život definitivně ztrácí svoji „vážnost“ a
o 102„důstojnost“. V okamžiku zmizení rozlišení „přítel-nepřítel“ zbývá ve světě „pouze 

apolitický světonázor, apolitická kultura, civilizace, ekonomie, morálka, právo, umění, 

zábava“ (BdP 225). Ve Straussově interpretaci tuto větu nelze číst jako pouhý výčet, ale spíše 

jistého druhu dialektickou řadu, v níž „zábava“ tvoří finis ultimus -  definitivní cíl liberálního 

projektu a konečný cíl Schmittovy kritiky (TV 111). Není, myslím, náhodné, že nejodvážnější 

přihlášení se к ideálu universálního, post-historického a v podstatě i post-lidského státu, 

Kojévovo Introduction á la lecture de Hegel, obsahuje tvrzení, že člověk na konci dějin bude 

šťastný právě díky „umění, lásce, z á b a v ě které budou však mít zřetelné rysy návratu к „pod- 

lidské, zvířecí“ přirozenosti.103 Schmittova teorie tak -  ačkoliv Strauss to nezmiňuje -  dostává 

distinktivně nietzschovskou podobu, stává se variaci na slavný výkřik „Nepřátelé, není 

nepřátel“, který podle Derridy vyjadřuje „spíše nářek než radost“ a zmizení nepřítele a tím i 

konec „velké politiky“ vnímá jako katastrofu.104 Pro Nietzscheho „svobodný člověk je 

bojovníkem“, zatímco liberalismus představuje pouze náhradu svobody v podobě 

materiálních požitků „stádného člověka“ chápaného jako „spotřebitel“105 -  pohled v podstatě 

totožný se Schmittovou vizí světového společenství, v něm politično nahrazuje „sdružení 

konzumentů a producentů“ (BdP 228).

К této interpretaci svádí i klíčová kapitola Pojmu politična, která následuje za otázkou 

po smyslu života v „universalistickém společenství“. Podle Schmitta lze na ni odpovědět

102 H. Meier, The Hidden Dialogue, str. 71.
103 Citováno podle S. Rosen, Hermeneuťyka jako polityka, str. 138.
104 J. Derrida, Politiky přátelství, Praha 1994, str. 6-9.
105 Citováno podle J. Bartyzel, W gqszczu liberalizmów, Lublin 2004, str. 200-1.
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právě s odvoláním na pesimistický, nebo optimistický pohled na lidskou přirozenost, tedy zda 

je člověk „od přírody dobrý“, nebo „od přírody špatný“ (BdP 229). Schmitt od začátku 

relativizuje tyto pojmy -  slova „dobro“ a „zlo“ se objevují v uvozovkách, a v dalších úvahách 

se mluví o „primitivním jazyce oné politické antropologie, která se tvrdošíjně odvolává na 

rozlišení mezi dobrem a zlem“ (BdP 231). Především však hned na začátku provádí 

relativizaci „zla“ poukazem na protikladnost jeho definice: „Zlou přirozenost člověka lze 

chápat jako zkaženost, slabost, zbabělost, hloupost (ve smyslu morálním nebo theologickém -  

jako poznamenává Strauss), ale také jako brutalitu, vášeň, vitalitu, iracionalitu atd.“ -  které 

Strauss ztotožňuje s „animální sílou“ nebo „natura potentia“ Spinozy, nezávislou na 

kategoriích hříchů nebo viny (N  109). Podle Strausse projevuje Schmitt výrazný „obdiv“ pro 

tuto druhou, „nevinou“ alternativu, čemuž napovídá zvláště jeho příklon к Plessnerově 

antropologické teorii, jejímž základem je „dynamická otevřenost“ člověka (BdP 230-1). Pro 

Plessnera se nejvyšší cíl lidského jednání realizuje v jednání samotném -  člověk je z počátku 

pouze „otevřený“ a „nepoznatelný“ a „utváří sám sebe“ skrze konání: „jednající člověk je 

jako král“.106 Schmitt - zdá se - sugeruje, že Plessnerova antropologie patří také do kategorie 

zla jako „animální síly“, a zároveň se s ní explicitně ztotožňuje (BdP 231). A skutečně, 

Plessnerova koncepce je ve velmi úzkém vztahu к Schmittovu decisionismu. Jestliže Plessner 

chápe člověka jako dynamickou bytost, která vytváří svůj svět skrze jednání, bez odvolání se 

na fysis, před-existenciální normy a schémata, Schmitt předvádí tuto koncepci v její politické 

dimenzi, v níž se politično zakládá v aktu suverénní kreace norem a obzorů, v „absolutní 

bezprostřednosti a přímosti“ moci tvořící řád. Důstojnost člověka je obsažena právě 

ve schopnosti к jednání, к suverénnímu rozhodnutí, které není opřeno o předcházející logiku 

dějin nebo normativní systém, ale samo je jediným zdrojem čisté legitimity.107

Jak poukazuje Strauss, zde spočívá zdroj konečné nepřesvědčivosti Schmittovy 

analýzy. Jejím základním -  i když možná neuvědomělým -  neúspěchem je ztotožnění 

morálky jako takové a tedy i celé sféry politického života přesahující pouhé existenciální 

rozlišení a holé přežití obce, s humanitářskou morálkou liberalismu.108 Z toho pramení

106 M. Cichocki, „Helmuth Plessner and Carl Schmitt: Closeness and Distance“, in: 
http://www.omp.org.pl/index.php?module=subiects&func=viewpage&pageid=383, str. 2-3.
107 Cichocki, Helmuth Plessner and Carl Schmitt, 3-4. Srov. také Donosovu definici člověka: „Člověk byl 
stvořen к jednání, nikoli к diskusi“ (citováno podle Bartyzel, W gqszczu liberalizmów, str. 198). O tom, jak 
veliký význam přikládal Schmitt rozhodnutí jako základu „lidství“ je slavná pasáž z Politického romantika, v níž 
srovnává romantika uzavřeného do vlastního subjektivního světa a tedy pasivního, a Dona Quijota. Ten druhý
z tohoto srovnání vychází jako vítěz, neboť dokázal se rozhodnout, i když bylo to rozhodnutí absurdní. Přesto 
v situaci velikého „buď -  nebo“ nejedná se ani tak o to, kterou možnost zvolit, ale o schopnost volby samou 
(srov. McCormick, Carl Schmitt’s Critique o f  Liberalism, str. 53).
108 Srov. Zuckert, Postmodern Platos, str. 107-8.
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neschopnost definovat zlo jako „mravní nízkost“ a obdiv к čisté síle, která ve skutečnosti není 

ničím jiným než „nedostatkem“, „touhou“ -  jmenovitě „touhou po moci“ (N  109-10).

V závěru svého komentáře Strauss tvrdí, že konečnou kritiku liberalismu je možné provést 

pouze „mimo obzor“ vyznačovaný novověkým myšlením, za jehož zakladatele považoval 

tehdy Hobbese (N 117).109 Odpovědí na krizi liberální demokracie by měl být obrat к pre- 

modernímu, klasickému učení o obci, zatímco Schmitt zůstává v podstatě stejným produktem 

novověku jako myšlenky, které kritizuje. Pro Schmitta je základním problémem suverenita, 

tedy v konečném měřítku otázka vůle schopné konstituovat řád. Avšak samo objevení se 

otázky suverenity a jeho voluntaristické implikace jsou důsledkem zásadní proměny myšlení 

o politickém řádu: jsou důsledkem odklonu od klasického pojetí přírody a přírodních práv. 

Pokud popřeme klasické přesvědčení o tom, že existuje standard neměnný a nezávislý na 

člověku, a že tento standard lze poznat filosofickým zkoumáním, a místo toho máme pouze 

jednotlivé „názory“, platónské doxai na téma dobrého života; konečně pokud -  jak to udělal 

Hobbes -  popřeme existenci jedinců od přírody schopnějších vládnout a rozhodovat, pak se 

nevyhnutelně politický řád stává otázkou dohody nebo vůle nejsilnějšího -  suverenita se stává 

ústředním politickým problémem (PPH 158-9). Schmitt se nedokáže osvobodit ze sevření 

moderních konceptů a je tak odkázán na afirmace jednoho mínění proti druhému, aniž by si 

byl s to představit přechod od mínění к vědění o podstatě, o nejlepší obci a nejlepším vladaři. 

Jeho vize řádu je stejně bezobsažná ohledně otázek po „dobrém životě“ a smyslu obce jako 

koncepce liberální. V jednom z pozdějších esejů Strauss ztotožňuje Hobbesova suveréna, vzor 

Schmittovy teorie, se suverénním jedincem v liberálně-demokratickém řádu. Oba spojuje 

axiologické prázdno, v němž se nacházejí, a postavení mimo rámec komunity.110 Konečná 

podoba kritiky liberalismu je tak závislá na interpretaci Hobbese.

Zdá se, že Hobbesova antropologie je pro Schmitta implicitně přijímaným 

předpokladem jeho vlastní koncepce politična. Ztotožnění status naturalis se status belli 

pochopeným „nikoli jako faktické válčení, ale stálá dispozice к němu“111 vytváří paralelu 

к realitě politična, které také nespočívá v -  jak sugerují někteří kritikové -  neustálém 

válečném stavu, ale ve vědomí možnosti vyvstání konfliktu. Prvním zřejmým rozdílem je 

však skutečnost, že zatímco Hobbes mluví o „válce všech proti všem“ v rovině individuální, 

Schmitt se zabývá skupinami, politickými celky, které jsou opřeny nikoli o nepřátelství všech 

vůči všem, ale na „rozlišení“ mezi „přítelem a nepřítelem“ (N 99). Především však Schmitt -

109 V pozdější době v roli „otce modernity“ Hobbese vystřídal Machiavelli.
110 Jedná se o Political Philosphy and the Crisis o f  Our Times, citováno podle J. Gunnel, „Political Theory and 
Politics: The Case o f Leo Strauss and Liberal Democracy“, in: The Crisis o f  Liberal Democracy, str. 77.
111 T. Hobbes, Leviathan, XIII, 8, str. 76.
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jak se zdá - opomíjí to, že Hobbesův „přirozený stav“ není chápán jako stav existence, který 

by byl neměnný a byl z jakéhokoliv hlediska žádaný. Naopak, nachází se v protikladu ke 

státu, к organizovanému společenství, jehož založení eliminuje podmínky stavu přírodního.112 

Hobbesova „negativní“ antropologie ho skutečně odlišuje od pozdějších liberálních teoretiků, 

avšak jejich úvahy jsou umožněny právě díky posunu v chápání člověka a morálky, kterého 

autorem je filosof z Malmsbury, a jehož závěry se podle Strausse nachází v přímém 

protikladu к závěrům Carla Schmitta.

V Straussově interpretaci je Hobbesovo učení o člověku založeno na „politizováném 

hedonismu“. Hobbes stvrzuje asociální přirozenost člověka a zároveň poukazuje na ztotožnění 

toho, co je příjemné a prospěšné pro jednotlivce s „dobrem“.113 Založení politické existence
«*■

na právu sebezáchovy jako nejvyšším dobru a cíli státu podmiňuje „reformu“ systému 

klasických ctností způsobem, který by nejlépe zajišťoval ochranu před násilnou smrtí a 

umožňoval získávání prostředků pro udržení individuální existence. „Vášně, které vedou 

člověka к míru, jsou strach ze smrti, touha po věcech, které jsou nezbytné к pohodlnému 

životu a naděje к jejich získání skrze vlastní pracovitost“ -  začíná Hobbes úvahy o 

přirozených právech.114 Aristotelské shrnutí ctnosti do dvou kategorií, z nichž první-  

ušlechtilost - byla zaměřená na osobní dokonalost, a druhá - spravedlnost - na vztahy s jinými 

lidmi, Hobbes redukuje pouze na otázku relace к celku, s tím, že spravedlnost v podstatě 

ztotožňuje s mírumilovností (NRH  187). Z toho pramení protiklad strachu, který je Hobbesem 

povýšen na pozici „dobrého rádce“, a „cti“ a „odvahy“, ctností užitečných pro bojovníky, 

nikoli však občany toužící po klidu a bezpečí. Strauss popisuje (PPH 111-113) proměnu, 

kterou prochází „čest“, hlavní „aristokratická“ ctnost, v Hobbesově díle: v Elements o f Law 

stále ještě figuruje jako „základní pravidlo konání během války“, zatímco v Leviathanovi jsou 

už vlastnosti užitečné v boji ztotožněny se „silou a lstí“ (’’Force and Fraud“). Hobbesova 

morálka se tak podle Strausse stává morálkou „věku buržoazie“, jejímž mottem je: „Nejsou 

žádné jiné dobra, než dobra smyslová a prostředky к jejich získávání“ (PPH 118-21).

Smyslem existence namísto antického ideálu pěstování ctnosti nebo křesťanského usilování o 

věčnou blaženost se stává „commoda huius vitae“ (NRH  189).115 Výsledkem Hobbesovy 

morálky je právě ona společnost založená na „zábavě“ jako „sdružení konzumentů a 

producentů“, které se Schmitt tak děsí, a jejíž mentalitu podle Waltra Benjamina nejlépe

112 Z výjimkou vztahu mezinárodních, srov. např. Leviathan, XIII, str. 78.
113 Srov. Leviathan, VI, 7, str. 28.
114 T. Hobbes, Leviathan, XIII, 14, str. 78.
115 V De cive Hobbes se stále vyhýbá odkazu na posmrtnou blaženost a na místo toho se omezuje výhradně na 
salus populi a felicitas pochopené v čistě „pozemském“ aspektu (např. On the Citizen, XIII,6, str. 144).
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vyjádřil Hegel: „Nejdříve se starejte o jídlo a oblečení, a Boží království vám pak bude 

přidáno.“116

Pro Strausse liberální stát, jehož úkolem je výlučně starost o bezpečnost a materiální 

blahobyt občanů, je ve své podstatě analyzován už v obraze Platónova „státu vepřů“ (CM  32). 

Moralita buržoazního věku má zároveň hluboký dopad i na chápání politična. Hobbesovy 

závěry opět spíše anulují, než podporují Schmittovu apologii. Pokud strach je největší silou v 

člověku, největší touhou se stává bezpečnost. Pouze tato korelace je základem vzniku 

společnosti. Hobbes je tedy otcem liberální změny hierarchie, ustanovení primátu jednotlivce 

před státem. Z nadřazeného postavení práva na sebezáchovu vznikají pro ideu politična vážné 

problémy. Pro Schmitta je nejzazším projevem politična, důkazem jeho postavení před 

jednotlivcem v řádu vesmíru, skutečnost, že politické společenství může od individua 

vyžadovat oběť z vlastního života. Toto je ta „mezní situace“, „výjimečný stav“, v němž se 

esence politických jevů ukazuje nejúplněji. Avšak Schmittovo tvrzení se nachází v přímém 

protikladu к úvahám Hobbesa: v XXI. kapitole Leviathana Hobbes uznává existenci 

nevyřešitelného konfliktu mezi právy Suveréna, které zahrnují i právo trestat smrtí a právo 

posílat členy společenství na smrt ve válce; a právem na sebezáchovu, např. jednání dezertérů 

během války lze považovat za „nečestné“, avšak nikoli za „nespravedlivé“.117 Podle Strausse 

toto dilema je možné vyřešit pouze dvěma způsoby: buď zákazem války nebo vznikem 

„světového státu“ (NRH 180-2). Hobbesova antropologie ve skutečnosti stojí u zrodu 

liberálního snu, jehož konečným projevem jsou Liga národů a universalismus.118

Ve svém prvním aspektu má tedy liberalismus dopad na radikální „ochuzení“ lidské 

přirozenosti, jehož projevem je čistě materiální, „zvířecí“ existence buržoazního člověka, 

jejímž cílem je pouze bezpečnost a hromadění majetku. Oproti tomu Strauss souhlasí se 

Schmittem, že utrpení, oběť, politický konflikt je součásti lidské vznešenosti. Klasická 

politická filosofie -  píše Strauss v Spinoza ’s Critique o f Religion -  se zabývá „lidskou nouzí“, 

tedy člověkem jako bytostí nedokonalou, ale zároveň schopnou vznešenosti, zatímco fysika 

(moderní věda) je soustředěna na „lidské štěstí“ a končí tak u afirmace hedonismu a existence

116 W. Benjamin, “Theses on the Philosophy o f History”, in: Illuminations, vyd. H. Arendt, New York 1973, str. 
256.
117 T. Hobbes, Leviathan, XXI, str. 143.
118 Pozice liberalismu ohledně práva komunity požadovat po jednotlivci oběť ze života pokročili v dnešní době 
dále. Habermas v tomto ohledu píše, že „vláda zákona“ je  totožná se „zrušením otázky obětí“ v politickém  
společenství. Rawls podobně tvrdí, že „každá osoba má svoji nedotknutelnost, vycházející ze zásad 
spravedlnosti, která nemůže být překonána ani pokud jde o dobro celé společnosti“ (citováno podle: W. Palaver: 
„Schmitt’s Critique o f  Liberalism”, in: Telos, 102 /  1995, str. 44).
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neschopné obětí a duchovního vzepětí.119 Nejedná se tedy o utrpení nebo konflikt pro ně 

samé. Podle Maiera Schmitt reaguje na Straussovu kritiku ohledně „fascinace animální silou“ 

rozlišením, které dělá v dalším vydání Pojmu politična, mezi „agonálním“ a „politickým“ 

přístupem, z nichž ten první znamená právě afirmaci konfliktu pro konflikt sám, ve smyslu 

prosazovaném v té době např. Jüngerem. „Politické“ je založeno na střetu vyššího řádu, 

v němž se jedná nikoli o boj sám, ale o konflikt principů, „na základě kterých je srozumitelné 

požadovat po člověku oběť ze života“.120 Řečeno se Strausem -  nejde o „fakt, že se lidi přou, 

ale o co se přou“ (N  113). Zdá se, že toto rozlišení lze propojit s vizí dějin novověku jako 

pokračující „neutralizace“ -  tedy útěků od konfliktů ohledně základních otázek týkajících se 

„řádu lidských věcí“ ke konečnému stádiu „duchovní nicoty“ spojenému s věkem techniky 

(ZNE 441, 444). Strauss ze své pozice „mimo obzor liberalismu“ dokáže tento vývoj sledovat 

к jeho kořenům: moderní politická filosofie začínající Hobbesem se opírá o rezignaci na 

řešení „základních otázek“ ohledně podstaty bytí, obce a člověka, neboť jejich následkem je 

ohrožení bezpečnosti jedince. Namísto hledání pravdy nastoluje jako nejvyšší hodnotu 

kompromis:

„...vždy se s druhými a sami se sebou přeme o to, co je spravedlivé a dobré ... Proto pokud se

někdo snaží o dohodu za každou cenu, není jiné cesty než rezignovat na otázku toho, co je

správné, a zabývat se pouze prostředky ...“ (N  114)

Kompromis za každou cenu je však totožný s kompromisem za cenu smyslu lidské existence. 

Člověk je člověkem právě kvůli tomu, že hledá odpověď na základní otázky -  rezignace na 

toto hledání tak v konečném důsledku znamená rezignaci na „lidství“. Na konci této cesty je 

vize universálního státu, opřeného o „víru v neomezenou moc a panství člověka nad přírodou, 

dokonce nad samou lidskou/y.v/.v, v neomezený ústup přirozených bariér, v neomezené 

modifikování a obšťastňování přirozeně časného bytí člověka“ (ZNE 442).

Tento obraz ze závěru Schmittovy Doby Neutralizace však zároveň poukazuje na 

skutečnost, že modernita byla ve svém počátku -  jak opakoval Strauss -  „positivním 

projektem“, jehož cílem měla být změna tíživých podmínek lidské existence, „ulehčení 

lidského údělů“. Tak se dostáváme к druhému ústřednímu elementu obrazu liberalismu: jeho

119 Srov. McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 261; Drury, The Political Ideas o f  Leo Strauss, 
str. 176. V tomto kontextu je třeba poukázat na hlubokou podobnost mezi Tocquevillovou a Schmittovou a 
Straussovou kritikou liberální morálky. V Demokracii v Americe Tocqueville píše: „...je těžké předpovědet, do 
jaké propasti hanby a ubohostí se tyto lidé budou schopni ponořit, jen aby nemuseli obětovat песо ze svého 
blahobytu pro dobro jejich spoluobčanů.“ (citováno podle: W. Palaver: „Schmitt’s Critique o f Liberalism“, str. 
46).
120 H. Meier, The Hidden Dialogue, str. 63-5.
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„faustovské“ nebo „prométheovské“ tváři, která se opírá sice o víru v ovládnutí přírody, ale 

ve skutečnosti končí u pokusu o ovládnutí a změnu přirozenosti lidské.

Pro Schmitta je pojem politična nevyhnutelně spojen s „pesimistickým“ pohledem na lidskou 

přirozenost -  myšlenka autority a nadřazenost společenství nad jednotlivcem, rozlišení přítel- 

nepřítel a nutnosti obětovat v krajní situaci vlastní život pro celek - jsou vysvětlitelné pouze 

pokud přijmeme předpoklad, že „člověk je ze své přirozenosti špatný“ nebo minimálně 

„problematický, neklidný a nebezpečný“ (BdP 229-31). Pouze kvůli tomu nelze stát a 

vrchnost považovat za nemorální, spojené s „násilím a útlakem“ (BdP 242). Tato antropologie 

je podle něj v „přímém vztahu“ ke koncepci status naturalis filosofů raného novověku, 

především právě Hobbese (BdP 230). Jak však poukazuje Strauss, Hobbesova antropologie 

není nutně postavená na víře v neměnnost některých rysů lidské přirozenosti. Naopak, Hobbes

jak se zdá připouští, že agresivita, „síla a lest“, jsou především situativně podmíněné,
• 1 2 1  v  vyplývají z logiky přežití v přirozeném stavu. Přechod od status naturalis ke společnosti,

předpokládá, že lidi lze „naučit rozumnosti“, „vzdělat je ke kultuře“, zkrátka předpokládá

proměnlivost a tvárnost lidské přirozenosti (N  101, 110). Rozdíl mezi Hobbesem a pozdějšími

teoretiky liberalismu spočívá pak pouze v tom, že Hobbes -  píšící v „neliberální době“ -  je si

stále ještě vědom negativní stránky člověka, kterou jeho „optimističtí“ nástupci mohou už

opomenout; stále ještě si uvědomuje, že liberální svět je budován nejen v boji s institucemi

starého řádu, ale především s „přirozeným zlem v člověku“ (N 101).

V konečném měřítku spíše než к Hobbesovi tíhne tak Schmittova antropologie 

к augustinské tradici učení o prvotním hříchu. Schmittův údajný „konservatismus“, který 

nelze -  jak bylo řečeno - chápat v běžném smyslu hledání nebo afirmace neměnného řádu, se
✓ v  ч/ 1 2 2projevuje právě zde -  v pohledu na universální, neměnnou existenciální situaci člověka.

Pouze tento theologický základ může poskytnout oporu pro vizi nezrušitelné 

„problematičnosti“ lidské bytosti a věčně přítomné možnosti „výjimečného stavu“ -  

netrvalého „řádu lidských věcí“. „Plena securitas non est expectanda in hac vita“ -  toto 

Augustinovo motto platí pro lidskou existenci vůbec, nikoli -  jako v případě Hobbesa -  pouze 

pro stav přirozený. Cílem Hobbesova Leviathana je naopak onu securitas v nejvyšší možné 

míře zajistit. Na místo theologického „Extra Ecclesia nulla salus“ musí nastolit stejně

121 Srov. R. Skarzyňski, O d chaosu do ladu, Warszawa 1992, str. 63.
122 Srov. R. Skarzyňski, „Carl Schmitt -  ideolog i polityk“, in: Carl Schmitt i wspólczesna mysl polityezna, vyd. 
R. Skarzyňski, Warszawa 1996, str. 51; J. W. Muller, A Dangerous Mind, str. 11.
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radikální „Extra civitatem nulla securitas,“123 „Proměnlivost lidských věci“ a věčná nejistota 

existence jsou důsledkem Pádu a zkaženosti, jsou vepsané do samé esence člověka a 

přírody.124 Z této skutečnosti pochází neustálá hrozba války, v nichž národy „nesou smrt 

jiným, nebo samy musí podlehnout smrti.“125 Z ní je odvozena i „prozatímnost“ každého 

pozemského míru a nadvlády.126 Nauka prvotního hříchu je -  jak naznačuje Meier -  základem
197existence politična. A skutečně, Schmitt se opakovaně odvolává na koncepci prvotního 

hříchu, vždy když zmiňuje základní provázanost, která musí spojovat každou politickou teorii 

s určitou antropologickou vizí. V Politické theologií poprvé -  v souvislosti s Donoso 

Cortesem - mluví o analogii mezi „theologickým způsobem myšlení“ a pesimistickou 

politickou antropologií, která je nezbytnou součástí každé koncepce zahrnující smysl 

politična. Vize prezentovaná v Politické theologií činí s dogmatu prvotního hříchu základ 

sporu ústícího do „krvavé poslední bitvy“ mezi ideou autority a „atheistickým anarchismem“. 

Na jedné straně se Donoso cítí povinen ještě zdůraznit nenapravitelnou přirozenou zkaženost 

člověka tak, že přesahuje katolické dogma a blíží se к luteránské nebo kalvinistické definici, 

právě proto, že pouze na tomto základě je schopen odporovat absolutizaci opačného druhu -  

Proudhonově a Bakuninově myšlence „dobré přirozenosti“ a bytostně „zlé“ podstaty státu. 

Tuto provázanost zároveň cítí i sami anarchisté: podle Bakunina je právě „označení člověka 

za věčného zločince“, tedy učení o hříchu, konečným zdrojem moci a kontroly. „Negace 

theologie (ve smyslu nauky prvotního hříchu -  pozn. M.R.) znamená negaci morálky, a 

v dalších důsledcích i negaci politické ideje“ (PT 82). V „rajském světě“, který eliminuje 

perspektivu věčnosti (Božího soudu) a problematickou přirozenost člověka není místo pro 

„mravní a politické rozhodnutí“ (PT1A-T, 82). Podobná propojenost je přítomná i v Pojmu 

politična: v harmonickém světě obývaném výlučně dobrými lidmi „jsou kněží a theologové 

stejně zbyteční jako politikové a státnici“ (BdP 236). Tento vztah -  spojení mezi koncepci 

prvotního hříchu a pojetím politična je „vztahem nutným“, neboť obě ideje „uvádějí do světa 

rozdíl a distanci“ ve smyslu prvotního rozlišení „přítel-nepřítel“. Pouze na tomto základě se 

„bezvýhradně optimistická vize člověka stává jednoduše nemožná“ (BdP 235). Nelze popřít, 

že se Schmitt vehementně brání přílišnému ztotožnění s theologickou koncepcí, kvůli 

„mravním a pedagogickým“ asociacím s ní spojenými: theologie může vést к „zmatení

123 Srov. A. Wielomski, „Thomas Hobbes w niemieckiej filozofii politycznej“, in: Pro Fide Rege et Lege,
1/2006, str. 19.
124 Kromě toho Augustina spojuje ze Schmittem -  a proti Hobbesovi -  odpor к státu zaměřenému na pouhé 
„zpřístupňování slasti“. (Paňstwo Bože [D e civitate D ei], K?ty 2002,11.20, str. 83).
125 Augustin, De civitate Dei, XV, 4, str. 552.
126 Tarnt., XIX, 26, str. 797.
127 H. Meier, The Lesson o f  Carl Schmitt, str. 13.
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pojmů“ pokud přenáší „politické rozlišení do sféry morálky“, čímž nastoluje nadvládu 

„normativního fikcionalismu nebo obyčejného oportunismu“ (BdP 236). Na druhé straně, tuto 

„anti-theologickou“ deklaraci následuje fragment, v němž Schmitt uvádí slavný historicky 

příklad situace, kdy „rozlišení přítel-nepřítel“ v moderních dějinách dosáhlo „největší 

intenzity“. Jedná se o nepřátelství mezi Španělskem a Cromwellovou Anglií, které Cromwell 

v Schmittem citované řeči formuluje právě theologickým, dokonce přímo eschatologickým, 

jazykem, s odvoláním na primordiální nepřátelství mezi hadem a potomky Evy, které stvrzuje 

v Genesis sám Stvořitel. Toto propojení mezi theologii a političnem je definitivně stvrzeno -  

jak poukazuje Meier -  ve třetím vydání Pojmu politična z roku 1933, v němž Schmitt 

prohlašuje: „popření prvotního hříchu ničí každý společenský řád.“128

V tomto kontextu se rozlišení „přítel-nepřítel“, o němž Schmitt důrazně mluví jako o 

zbaveném jakýchkoliv nepolitických konotací z mravní nebo jiné dimenze, začíná přece 

jenom blížit neodvolatelné volbě „Buď -  Nebo“, mezi „Bytím a Nebytím“, o které Schmitt 

psal v kontextu ideologů románské kontrarevoluce (РГ 73-4). Konečné a radikální politické 

rozhodnutí je ultimativně rozhodnutím pro nebo proti myšlence prvotního hříchu, tedy pro 

nebo proti ideji autority jako takové. Autorita je -  ve shodě s de Maistre -  podmíněna právě 

přesvědčením o lidské zkaženosti: „jestliže člověk je špatný -  nutně musí být ovládán.“129 

Tento zdánlivý protiklad -  mezi deklarovanou „a-morálností“ politična a mravním a 

eschatologickým vyzněním - lze přičítat selhání Schmittova ztotožnění morálky s liberálním 

normativismem. Jedná se však především o chápání morálky nikoli jako konkrétního 

dogmatického schématu jednání, ale pouze o základní rozlišující existenciální situaci, situaci 

vyžadující „morální a politické rozhodnutí“. Schmittův „augustinismus“ nelze chápat 

absolutně, ve smyslu akceptace nějaké nauky, jedná se spíše o totožnost základního náhledu 

na podstatu lidské existence a existence společenství: věčně přítomné rozlišení, věčně 

přítomné břímě hříchu a z nich pramenící nestabilitu, nemožnost získání „plného bezpečí“. 

Člověk viděn z perspektivy hříchu se neustále nachází ve stavu možné vzpoury proti Bohu, je 

rebelem in potentia, se stále přítomnou možností ponoření se do chaosu, v podmínkách -  

augustinovsky pochopené - nezrušitelné proměnlivosti a netrvalosti „řádu lidských věcí“. 

Vztah autority je v zásadě sankcionován poprvé jako vztah mezi Bohem a světem -  Bůh 

poskytuje ochranu a požaduje poslušnost. V tomto ohledu Augustin poukazuje na to, že je

128 H. Meier, The Lesson o f  Carl Schmitt, str. 13.
129 J. de Maistre, Wybór pism, vyd. J. Trybusiewicz, Warszawa 1968, str. 144.
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poslušnost u racionálních bytosti „matkou a strážkyni všech ctností“.130 Stát je z tohoto 

hlediska positivním nástrojem pozemského míru, který tuto hrozbu vzpoury oddaluje.131 Je 

spojen se základním rozlišením věrnosti a rebelie.

Toto rozlišení používá i Strauss ve svém eseji Progress or Return, v němž staví do protikladu 

základní existenciální a etický postoj pre-moderního a moderního člověka. Perspektiva 

„biblického člověka“ je opřena o opozici mezi věrností a vzpourou vůči Bohu, je podmíněna 

skutečností hříchu a ztracené „dokonalosti Počátku“ (PoR 193-5). Naopak moderní člověk 

proti myšlence návratu к počátkům, „klasické minulosti“ nebo vykoupení, staví ideu pokroku. 

Tato idea znamená nahrazení základního rozlišení „věrnost-vzpoura“ novým rozlišením, 

v němž místo původní loajality a poslušnosti figuruje „předsudek“ a vzpoura se mění 

v „revoluci“, tedy v konečné perspektivě ve „svobodu“ (PoR 196). Tento krok je spojen 

s radikální změnou jazyka, v němž rozlišení „dobra a zla“ se nahrazuje opozicí „pokrokového 

a zpátečnického“ (PoR 209). Bible a řecká filosofie spolu nesouhlasí ohledně „základů 

morálky“ a také toho, „co ji přesahuje“, existuje však dokonalá shoda obou tradic -  zřetelná 

právě v protikladu к moderní pozici -  týkající se „roli morálky“ a základní situovanosti 

člověka ve vesmíru. Pro obě kultury je spravedlnost především totožná s poslušností právu, 

které má zřetelně posvátný charakter, zahrnuje i sféru dnes charakterizovanou jako „mravní a 

náboženská“ (PoR 213-14). Obě spojuje představa člověka jako bytosti omezené, představa 

existence vyššího řádu -  Absolutna nebo přírody, které přesahují sféru lidské moci a jednání:

„Příroda je zdrojem normy zcela nezávislé na vůli člověka ... Člověk má ustálené místo 

v rámci celku, místo velmi vznešené; dálo by se říci, že člověk je mírou všech věcí nebo že je 

mikrokosmem, ale toto místo zaujímá od přírody; člověk má své místo v řádu, kterého není 

tvůrcem.“132

V tomto aspektu „existuje zásadní shoda“ mezi řeckou a biblickou tradicí -  místo přírody v té 

druhé vystupuje řád vytvořený Bohem. Strauss, jenž spíše než jazyk zjeveného náboženství 

používá řeč klasické tradice, tuto existenciální situaci charakterizuje jako postavení člověka 

„in between“ - „mezi zvířaty a bohy“ (NRH 152). Zároveň však -  ve vztahu к biblické tradici

130 De civitate Dei, XIV. 12, str. 528; srov. také: C. Thornhill, Political Thought in Modern Germany. An 
Intoreduction. Cambridge 2000, str. 59; H. Meier, The Lesson o f  Carl Schmitt, str. 16, 74-5.
131 M. Cichocki, „Unamuno i Schmitt: Dawid czy Salomon?“, in: Christianitas, 19-20 /  2004, str. 315.
132 “Three Waves o f Modernity”, in: An Introduction to Political Philosophy, str. 85.
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-  poukazuje na skutečnost, že ideje pokroku, hnací motor novověkého projektu -  se může 

uskutečnit pouze popřením koncepce hříchu (PoR 201).

V Schmittově eschatologii se jako úhlavní nepřítel, který totálně odmítá dogma o 

„zkaženosti“ lidské přirozenosti a s ní i ideu autority, jeví Bakuninův anarchismus. 

Liberalismus je v tomto kontextu pouze „neschopností rozhodnout se“ -  prázdnou touhou po 

kompromisu, zavěšenou mezi nenávistí ke státu a autoritě jako zdroji omezování individua, a 

hrůzou ze socialistických mas. Na druhé straně Schmitt chápe podstatu modernity stejně jako 

Strauss -  jako víru v „přímou cestu pokroku“, která povede od „temnot fanatismu“ к 

„duchovní svobodě a dospělosti“, jejímž základem je propojenost mezi pokrokem vědy a 

techniky a „dospíváním“ lidstva к dokonale racionální morálce {BdP 244). Navíc, za změnu 

„rozhodující a nejzávažnější ve svých následcích“ v celém novověkém procesu „neutralizace 

a depolitizace“ považuje prvotní odklon od náboženského chápání světa, které „určilo směr“ 

celého pozdějšího vývoje, odklon jenž nastal v 17. století a je tedy částečně totožný se 

vznikem liberálního myšlení (ZNE 437). Byl to však Strauss, který plně definoval propojení 

mezi liberalismem jako zdrojem modernity a odmítnutím koncepce prvotního hříchu, nebo 

postavení člověka „mezi zvířaty a bohy“.

Podle Ernsta Cassirera „idea prvotního hříchu je společným nepřítelem, proti kterému 

všechny odlišné směry osvícenské filosofie spojují své síly“.133 To, co ještě pro Pascala bylo 

„tajemstvím lidského dualismu“, „rozpolcenosti mezi zvířetem a Bohem“, z něhož pramení 

„velikost a nízkost“ člověka, se pro Voltaire jeví už pouze jako užitečné a prospěšné 

„protiklady lidské přirozenosti“ a „nezbytné přísady pro pokrok a pro nové výdobytky“.134 

Strauss však tento jev popisuje už na základě Hobbesova myšlení. Jeho zdroj je obsažen už 

v samé terminologii -  přesněji v pojmu „status naturalis“, který předtím složil jako 

theologické určení pro stav existence před zjevením Práva nebo příchodem Krista, stav lidstva 

po Pádu, ale ještě bez naděje na spásu. Status naturalis je protikladem к stavu milosti, 

blaženosti, který je však u Hobbesa nahrazen státem. Podle Strausse je tak zpochybněna 

„pokud ne sama skutečnost Pádu, tak určitě jeho význam“ (NRH  184). Za druhé je nutnost 

„odmítnutí hříchu“ spojena se samou myšlenkou primátu práva na sebezáchovu. V koncepci 

prvotního hříchu je totiž obsažena i prvotní závislost člověka, jeho prvotní povinnost 

předcházející -  a tím pádem i nadřazena ideji sebezáchovy. Jestliže primát sebezáchovy má 

být udržitelný, člověk jako člověk o sobě musí být svobodný a morálka, hodnotící kategorie

133 E. Cassirer, The Philosophy o f  the Enlightenment, Princeton 1951, 141.
134 Tamt., str. 143, 145.
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jako hřích, musí vycházet až druhotně z primárního práva (N  109-10). Konečně za třetí, pojem 

hříchu se jeví jako nebezpečí pro společnost konstituovanou smlouvou, neboť obsahuje právě 

hodnotící náboj, neodvozený od smlouvy, odvolávající se na právo vyššího řádu (NRH  185- 

6). Právě odtud -  jak se zdá -  v konečném následku pochází Hobbesovo pojetí suverenity 

personifikované v osobě vládce, které tak obdivuje Schmitt. Koneckonců otázka „kdo 

rozhoduje“, základní pro teorii decisionismu, u Hobbese zní primárně „quis interpretabitur?“ 

a vztahuje se na nezbytnost toho, aby platnost určité interpretace Písma byla závislá na vůli 

Suveréna.135

Popření hříchu je v konečném měřítku nezbytnou podmínkou toho, aby svět 

koncipován jako danost mohl být nahrazen světem jako dílem člověka.136 Hobbesův protiklad 

mezi status naturalis a umělým lidským výtvorem -  státem - představuje odmítnutí klasické 

koncepce přírody a zároveň i jejího biblického chápání jako uspořádaného díla rozumného 

Stvořitele. Pouze tato změna umožňuje zahájit proces „dobývání přírody“, nezbytný pro 

„ulehčení lidského údělu“. Paradoxem Hobbesova myšlení je, že toto odmítnutí přírodního 

stavu spojuje s opřením své teorie právě o nejsilnější přirozené instinkty. Problém spočívá 

v tom, že pokud jeho stát -  na rozdíl od utopií klasiků -  je postaven na nejsilnějším elementu 

v člověku, měla by být jeho existence věčná (NRH 170). Hobbes takovou možnost 

nevylučuje, ale podmiňuje ji vzděláváním mas, procesem uvědomění si svých pravých potřeb

-  zkrátka „osvícením“ kantovských ďáblů к racionálnímu jednání působením správným 

zákonů a institucí. Jak přiznává na několika místech v Leviathanovi, strach před násilnou 

smrtí není vždy nejsilnějším prvkem ovlivňujícím jednání. Hlavní brzdou procesu této 

racionalizace je „strach před neviditelnými silami“ -  tedy náboženství, které představuje 

instanci konkurenční vůči sebezáchově, a tedy posléze i vůči státu, jež by mohla ovládat 

lidské jednání (NRH 197-200)137. Skutečnost, že nikdo dříve neformuloval Hobbesovu nauku 

ohledně lidské přirozenosti a společenského života (přestože se jedná o jednoznačně 

prokazatelné, empirické zjištění) sám její autor vysvětluje právě „strachem z neviditelných
138 v ✓ уsil“. Terčem útoku liberálního a osvícenského projektu není primárně absolutismus, ale 

spíše Hobbesovo „kingdom of darkness“, jehož refutaci věnuje filosof z Malmsbury většinu 

svého nejslavnějšího díla, a jehož zničení bylo tím, co spojovalo jednotlivé myslitele

135 Např. T. Hobbes, Leviathan XXXI, str. 242.
136 L. Strauss, Spinoza’s Critique o f  Religion, New York 1965, str. 29.
137 T. Hobbes, Leviatan, XXIV, 88; XLII, 388; XXIX, 215-216. Ještě explicitnější je Hobbes v Behemotovi, kde 
prohlašuje: „Věčná muka jsou mnohém hrůznější než smrt, a tedy mnoho lidi se bojí spíše kléru než Krále“.
138 Strauss se o tom zmiňuje v: Studies in Platonic Political Philosophy, Chicago 1982, str. 230.
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✓ х  139 v  •osvícenství. Ve skutečnosti však boj proti „království temnot“ byl totožný se snahou o -  

řečeno s Voegelinem -  „vyloučení amor Dei z výkladu psýché“ a nahrazení ho výlučně amor 

sui.H0 Aby mohl být realizován projekt čistě lidského a čistě „materiálního“ světa, nezbytným 

úkolem bylo zničit to, co je pro Strausse v člověku nejlepší - touhu po pravdě, po něčím, co 

lidské bytí přesahuje.

Takto se dostáváme opět ke Kantovu „státu ďáblů“ -  důležité však je, že svoji tezi o 

primátu institucionální a právní organizace před mravní kvalitou jednotlivců německý filosof 

okamžitě doplňuje požadavkem jejich „osvícenosti“, jinak řečeno přijetí osvícenské koncepce 

morálky opřené o ekonomický racionalismus užitečnosti a prospěchu. Konečným cílem 

tohoto projektu je -  jak prohlašuje Kant -  člověk osvobozený od poručnictví Boha a přírody, 

který je suverénním tvůrcem řádu. Zároveň se však projekt opřený o manipulaci s přírodou se 

nemůže obejít bez manipulace s přirozeností lidskou. Na konci cesty je Rousseau, který 

přenáší otázku prvotního hříchu na úroveň společenství: už nejde jen o jednotlivce, kterého je 

možné zdokonalovat, ale celá společnost je pouze tím, čím ji udělá vláda a zákony. Pokus o 

„převýchovu“ lidstva v okamžiku ztráty víry v absolutní smysl novověkého projektuje 

zanechává zbavené schopnosti rozlišovat dobro a zlo, tváři v tvář se zničující silou techniky, 

jejíž cíle už nedokáže ospravedlnit, která může být použitá pro realizaci jakéhokoliv plánu. 

Nenalézá ani podporu politické filosofie, neboť ta -  vedena snahou o aktivistickou, 

filantropickou činnost -  se nakonec proměnila v pouhou ideologii -  tedy prostředek stejně 

bezobsažný a zneužitelný jako technika. Přitom lekce reality 20. století ukázala, že „žádná 

krvavá nebo nekrvavá změna společnosti nemůže vykořenit zlo v člověku: dokud tu budou 

lidé, bude i zloba, závist a nenávist...“ (CM 3)

139 S. Rosen, Hermeneutyka jako polityka, str. 147.
140 E. Voegelin, Nová věda o politice, str. 153.
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4. Konservativní revoluce? Alternativy.

„An extrahere poteris Leviathan hamo 

et fune ligabis linguam eius? 

Numquid pones iuncum in naribus eius 

aut spina perforabis maxillam eius?” 

lob 40, 25-6141

4 .1 . Schmitt: Hledání Suveréna

Schmittovo odsouzení liberalismu se tedy opírá o specifickou dialektiku: liberalismus je 

popřením politična a není tak schopen řešit „výjimečný stav“ ohrožení státní existence. 

„Ochuzuje“ lidský život o veřejnou dimenzi (a spojenou s ní vznešenost), uzavírá jedince do 

posvátného soukromého světa, a tím více oslabuje stát chápaný jako „politická jednota 

národa“. Zároveň skrze svoji vizi sekulární pozemské spásy, skrze popření základního 

konstituujícího rysu lidské přirozenosti -  prvotního hříchu -  osvobozuje síly, které není 

schopen zadržet a neutralizovat a vede к sebe-destrukci člověka a společenství. Popření 

prvotního hříchu znamená popření ideje autority, na jehož konci není buržoazní ráj věčné 

diskuse a hromadění majetku, ale iracionální „satanský“ duch anarchismu spojeného 

s technikou -  poslední etapa rebelie proti lidské přirozenosti a „řádu lidských věcí“.

Pochopení této sounáležitostí je spojeno s realitou výmarského Německa. Reflexe nad 

Hobbesovými úvahami o podstatě auctoritas a suverénní moci, kterou Schmitt podává v páté 

kapitole Pojmu politična je zároveň aluzí к duchovní a politické situaci Výmaru:

„Hobbes pochopil tu pravdu v krutých dobách občanské války, kdy mizí všechny iluze 

spojené s vírou v právní normy a formy legitimizace, iluze, jež lidi, naivně, vkládají do 

politické reality v obdobích ničím nerušeného míru a bezpečí.“ (BdP 223)

Schmittova „augustinovská mentalita“ poukazuje na iluzorní charakter liberální securitas, na 

utopický charakter snů o universálním míru, které jsou neudržitelné ve střetu s neměnnou 

esencí lidské přirozenosti a lidského světa, jejichž následkem je právě proměnlivost, 

nedokonalost, nekonečný boj řádu s chaosem. Politické pojmy mají vždy charakter

141 Job 40, 24: „Vytáhneš udicí leviatana,/ a zkrotíš provazem jeho jazyk? /  Vložíš mu do chřípí sítěnou houžev, 
probodneš mu čelist hákem?“ (Písmo svaté Starého a Nového zákona [včetně deuterokanonických 
knihl, český ekumenický překlad, Praha 2005).
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„polemický“, a tedy není návratu к před-liberálním formám organizace. V závěru 

Parlamentarismu však Schmitt mluví o „nových formách moci a novém pochopení řádu, 

disciplíny a hierarchie“. Tato formulace otevírá otázku alternativ к neúspěšnému liberálnímu 

experimentu, nebo způsobu, jak zachránit civilizaci oslabenou liberalismem.

O „nových formách řádu“ se Schmitt zmiňuje v souvislosti s marxistickými a 

anarchistickými teoriemi diktatury a především ve spojení se Sorelovou koncepcí 

životodárného mýtu a „přímého jednání“. Není pochyb o tom, že Schmittovy úvahy mají 

hodně společného s vizemi teoretiků revoluce. Když Walter Benjamin v Ke kritice násilí píše 

o „násilí kladoucím právo“ -  iracionálním a amorálním zdroji každé autority -, jeho náhled se 

velmi blíží Schmittovu přesvědčení o proměnlivosti politična založeného výlučně o vůli 

schopnou dát mu nezbytnou legitimitu. Toto násilí „trvá tak dlouho, dokud nad násilím, které 

dosud kladlo právo, nezvítězí nové nebo dříve utlačené síly, а к novému úpadku tak založí 

nové právo“.142 Parlamentarismus v současnosti ztratil podle Benjamina vědomí „latentní 

přítomnosti“ onoho násilí a je tak odsouzen к záhubě. Prostředkem к stimulaci tohoto pádu a 

vzniku nového řádu je „nastolení opravdového výjimečného stavu“, v němž -  ve shodě se 

Schmittem -  předchozí legitimita ztrácí platnost a v legálním prázdnu se rozhoduje o 

legitimitě nové.143 Schmitt sám se s výrazným respektem zabývá teorií Sorelovou: už samo 

umístění rozboru koncepcí syndikalistického myslitele v závěru analýzy „krize současného 

parlamentarismu“ vyznívá symbolicky. Podle Sorela nelze zachovat „politickou strukturu ani 

moc nad společností“ bez mýtu, který je projevem „životodárné síly“ a jediným zdrojem 

schopnosti к „jednání a heroismu“ (P 181). Vzhledem к tomu, že Parlamentarismus popisuje 

právě mrtvolnou strnulost liberální ideje, je zřejmé, že v tomto případě je třeba takový 

„pulzující zdroj“ hledat jinde. V tomto kontextu se pak jeví srozumitelnější Schmittův důraz 

na „metafyzickou“, theologickou (nebo spíše anti-theologickou) podstatu koncepcí takových 

jako Bakuninův anarchismus (přítomen jak v Politické theologii [PT 83], tak v Římském 

katolicismu [RK 112-14]) a rozlišení mezi o sobě neutrální technikou a „duchem technicity“ 

v Době Neutralizace (ZNE 442) -  tyto koncepce si zachovávají svoji životnost, jsou poháněny 

vírou a tedy schopné jednání a rozhodování, nejedná se v jejich případě pouze o bezduchou 

mechanizaci, jak je tomu v praxi výmarského parlamentarismu. Paralelu к Sorelově koncepci 

vytváří také Schmittovo pojetí „výjimky“, které je popsáno jako „projev pravého života, jenž 

se dere ven skrze realitu zkostnatělou vlivem působení bezduchého mechanismu“ (PT 41). 

Akceptaci Sorelových premis provází však -  podle McCormicka -  zásadní odlišnost: zatímco

142 W. Benjamin, „Ke kritice násilí“, str. 78.
143 W. Benjamin, Illuminations, str. 259.
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Sorel „životodárný mýtus“ viděl v internacionalistické ideji proletariátu, Schmitt poukazuje 

na to, že všechny opravdové mýty současnosti mají „nacionalistické kořeny“ (P 189). Na 

první pohled se tedy zdá, že zde máme afirmaci „životodárné síly emanující z entusiasmu 

mas“ hnaných vírou v iracionální mýtus, spojenou však se zdůrazněním národního 

partikularismu, „Volkgeist“, jako jediného možného základu „nového řádu, disciplíny a 

hierarchie“ (P 190).144

Zvláště zásadní je pak v tomto kontextu Schmittova „dekonstrukce“ liberální 

demokracie, kde odděluje liberální „mechanistickou fasádu“ a živý duch demokratické ideje, 

jehož spojení s liberalismem je ve své podstatě neorganické a dlouhodobě neudržitelné. 

Demokracie podle Schmitta je definována jako „identita vládce a ovládaných“, jejímž 

principem není individualismus, ale homogenita. Jedná se o definici odvozenou především 

z Rousseauovy „obecné vůle“ a „pouvoir constituant“ revoluční Francie. Rozdělení moci, 

individuální práva a volby jsou tak liberálním „cizím tělesem“ v demokratickém řádu: ve 

skutečnosti vůli lidu mnohem lépe vystihuje buď princip aklamace, tedy souhlasu všech, nebo 

rozhodnutí jednoho může, který tuto vůli reprezentuje (P 129, 131,150). Nejbližší 

demokratickému duchu metodou organizace moci je tak „caesariánská“ nebo plebiscitní 

forma vlády (P 131).

Schmittův decisionismus je samozřejmě mnohem bližší tomuto chápání řádu než 

liberálním principům, neboť demokratická jednota umožňuje opětovné osvobození 

suverénního rozhodování z pout liberálních „checks and balances“ a z normativismu. 

Schmittova teorie se tak může jevit jako radikalizace Weberova konceptu charismatické 

legitimity, jíž se Weber snažil zabudovat do výmarské ústavy skrze posílení funkce říšského 

prezidenta a jeho pravomocí ve „výjimečných situacích“. Schmitt navazuje na stejnou 

koncepci ve většině svých prací z tohoto období, počínaje Politickou theologií, kde obhajuje 

nutnost přítomnosti exekutivní síly nespoutané žádnými dalšími normativními nebo 

zákonnými omezeními, jež je jediná schopná čelit krajním situacím ohrožení řádu a 

jednoty.145 Podle McCormicka se tato zóna nezávislého jednání suveréna časem v Schmittově 

interpretaci rozšiřuje a mění od funkční metody jak řešit krizovou situaci к stálé přítomnosti 

nadřazené, ničím nesvázané, exekutivní moci v politickém systému.146 Na jejím konci je 

podle něho vize unitárního národního státu opřeného o princip neliberální masové demokracie

144 McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 191, 195.
145 Kelsen v tomto kontextu poznamenává, že se Schmitt snaží redukovat ústavu na článek 48, tedy definici 
presidenta jako „garanta jednoty státu“ (srov. McCormick, Carl Schmitt’s Critique o f  Liberalism , str. 144).
I4ft McCormick, Carl Schmitt’s Critique o f  Liberalism, str. 134-7, 154.
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a vůdcovství, „estetizace politiky soustředěné na exekutivu, iracionální a nacionalistické“ 

vi/с analogická Mussoliniho fašismu.147

Podle Davida Dyzenhause měl ve Weberově koncepci silný říšský prezident 

zastupovat „etiku smýšlení“, zatímco jeho vztah к parlamentu a právnímu řádu představoval 

prvek „etiky zodpovědnosti“. Dyzenhaus v souvislosti s tím, že Schmittova koncepce na 

Webera výrazně navazuje, tvrdí, že zatímco Kelsen a jiní positivističtí teoretikové 

Rechtsstaatu představují přístup к politickému životu opřený výlučně o etiku zodpovědnosti, 

naopak Schmitt ztělesňuje „čistou etiku smýšlení“ v její krajní podobě -  jeho Voluntarismus a 

iracionalismus je ztotožněn s pózou chiliastického „nového proroka“.148 Toto rozlišení však 

nebere v úvahu Weberovu definici obou postojů: etika smyšlení podléhá snadno kouzlu 

revolučního entusiasmu a touze měnit svět, která se může projevit např. výzvou к 

„poslednímu násilí, které odstraní násilí vůbec“ -  tedy pozice zcela protikladná к Schmittově; 

naopak etika zodpovědnosti počítá s „defekty lidí“, nepředpokládá jejich „dobrotu a 

dokonalost“ -  uvažuje tedy na základně stejných premis ohledně lidské přirozenosti jako 

Augustin a Schmitt.149

Ve světle organického spojení nauky prvotního hříchu a ideje autority se Schmittův 

postoj nutně vymyká zjednodušujícím iracionalistickým interpretacím. Mytická teorie 

v konečném následku odkazuje к Nietzscheově „kreativní destrukci“ a nové aristokracii, která 

svede boj „o vládu na Zemi“ -  avšak ani životodárné násilí ani světové panství nejsou pro 

Schmitta přijatelnými cíli.150 Je pravda, že idea demokratické legitimity představuje na rozdíl 

od ancien régime jedinou „vitální“ formu vlády současnosti, na druhé straně vliv masové 

demokracie může mít pro řád zničující následky a je třeba ho spíše zadržovat než podporovat. 

Výklad Sorelovy teorie mýtu „přímého jednání“ uzavírá varování:

„takový druh iracionalismu je samozřejmě velmi nebezpečný, neboť ničí poslední relace a 

vazby, které se ve společenském a politickém životě dochovaly, a na jejich místo nastoluje 

pluralismus nekonečného počtu mýtů. Z pohledu politické theologie se jedná o polytheismus.“ 

СP 190).

147 McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 195.
148 D. Dyzenhaus, „Introduction: Why Carl Schmitt?“, in: Law as Politics. Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, 
vyd. D. Dyzenhaus, Durham 1998, str. 9-11.
149 M. Weber, Politika jako povolání, str. 288-90.
150 Srov. H. Meier, The Lesson o f  Carl Schmitt, str. 59-60.
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Masová demokracie s sebou nese hrozbu pro státní „monopol na politično“ a vede 

к prolomení bariéry mezi státem a společností, která způsobuje „politizaci“ všech aspektů 

společenského života a tedy nebezpečí vnitřních rozbrojů, zničení státu jako „jednoty“:

„Ve výsledku vzájemného pronikání sféry státu a společnosti, mizí dosud ...neutrální... 

oblasti, takové jako náboženství, kultura, vzdělání nebo hospodářství; přestávají být 

...neutrální... a tedy ne-státní a ne-politické. Opakem takto pochopené neutralizace a 

depolitizace podstatných sfér života je totální stát, tedy stát, jenž je totožný se společností. 

Totální stát kolonizuje každou sféru a každou oblast života. V takovém státě je všechno 

alespoň potencionálně politické...“ (BdP 195)

Schmitt zde ukazuje mechanismus vzniku „kvantitativního totálního státu“, který je logickým 

následkem vývoje liberální demokracie v éře vlády mas a technologie.151 Tato proměna 

v první řadě zasahuje dogmata liberální doktríny: posvátnost soukromí a autonomii 

společnosti a jejich jednotlivých sfér ve vztahu ke státu. Avšak v konečném důsledku je 

nebezpečná i pro politično samo. Vzhledem к tomu, že vše je „potencionálně politické“ 

v rámci totálního státu mohou vznikat i politické konflikty o nejvyšší možné intenzitě, tedy 

opřené o rozlišení přítel-nepřítel. Přitom nezbytnou podmínkou existence politického celku je 

právě zabránit vzniku takových konfliktů ve vnitrostátní sféře.152 „Polytheismus“, o němž 

mluví v souvislosti se Sorelem, je na úrovni společenského života extrémní „pluralismus“, 

jenž znamená „negaci suverénní jednoty státu“ (BdP 212). Na jeho konci je opět Hobbesova 

zkušenost z anglické občanské války, tedy období, kdy se v rámci státu objevují 

„organizované celky, které jsou s to garantovat svým členům větší bezpečnost než státní moc“ 

СBdP 223).

Protikladem „kvantitativního totálního státu“ je totální stát „kvalitativní“. Jeho obrysy 

Schmitt načrtává už v Pojmu politična, i když základní analýzu mu věnuje ve spisech 

věnovaných obraně výmarské ústavy. „Jednotu“ a „suverenitu“ spojenou s pojmem politična 

nelze podle něho chápat v absolutním smyslu:

„Tyto pojmy neznamenají přece, že každý detail ze života člověka jako člena politického 

společenství by měl být politicky řízený, nebo že bude centralistický systém ničit všechny jiné 

organizace a sdružení.“ (BdP 210)

151 Srovnání kvalitativního a kvantitativního totálního státu viz. např. McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  
Liberalism, str. 276; J. W Muller, A Dangerous Mind, str. 36; W. Schauerman, The End o f  Law, str. 89.
152 E. W. Bockenforde, „The Concept o f the Political. A Key to Understanding Carl Schmitt’s Constitutional 
Theory”, in: Law as Politics, str. 37-40.
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Jedná se pouze o to, aby střet mezi takovými organizacemi a idejemi, které reprezentují, 

nedosáhl takové intenzity, která by vedla ke vzniku konkurenční „politické jednoty“, ani aby 

v případě války s vnějším nepřítelem, v níž jsou ohrožené zájmy nebo principy některé 

skupiny, loajalita к partikulární ideji se neukázala jako silnější než identita ke státnímu celku. 

Příkladem takového konfliktu byl pro Schmitta beze sporu „Kulturkampf“. V Pojmu politična 

uvádí také příklad dopisu kardinála Newmana ohledně případné účastí Británie na podpoře 

italské revoluce proti papeži (BdP 214).153 Totalita Schmittova státu neznamená pohlcení 

všeho státním aparátem, ale pouze skutečnost, že stát zůstává nejvyšší, nadřazenou entitou a 

objektem loajality, který netoleruje entity sobě rovné.154

Demokratický princip ve své čisté podobě není vhodný pro tento druh státu z ještě 

jednoho důvodu -  jedná se o zásadu bytostně imanentní.- Když v Politické theologií Schmitt 

prezentuje svoji koncepci politických idejí jako „sekularizovaných pojmů theologických“, 

staví do protikladu theistické představy Boha jako transcendentna, které se staly zdrojem 

absolutistického nahlížení na suverénní moc (PT 60, 69-70) a duchovní sféru devatenáctého 

století „zcela ovládnutou představou imanence“, jejíž následkem jsou teorie opřené o identitu, 

ztotožnění nebo organický charakter státu, v nichž hlavní roli hraje právě demokracie 

(ztotožnění vládce a ovládaných -  PT 71). Deistické a později imanentistické theologické 

představy znemožnily chápání suverenity v jejím personalistickém aspektu. Deismus jako 

předobraz liberální teorie předpokládá pasivního Boha-velkého hodináře, jenž nezasahuje 

do fungování vesmíru, imanentismus definitivně ničí samo rozlišení mezi Stvořitelem a 

stvořením. Oproti tomu teorie suverenity založená na „demisi“, především základním 

rozhodnutí ohledně jednoty konstituované na rozlišení přítel-nepřítel, nutně vyžaduje moc 

osobní a transcendentní vůči celku.155 „Král je ve svém království jako Bůh ve vesmíru“ -  

říká svátý Tomáš Akvinský,156 pro Schmitta byli však bezprostřednější inspirací Bodin a 

především Hobbes. Suverén v Leviathanovi vzniká totiž nikoli Deo gratia, ale ve své podstatě 

na demokratickém principu -  moc je mu delegována konstituující se politickou jednotou lidu, 

zároveň se však v okamžiku nastolení stává zcela nezávislý, transcendentní vůči společnosti a

153 Newman řeší situaci, v níž Anglie vstupuje do války na straně Italů a proti papeži: „Takové rozhodnutí by se 
jistě setkalo s protesty anglických katolíků. Ještě před začátkem války by se začali organizovat na obranu 
papeže. Použili by všechny prostředky dostupné ve státě, aby к válce nedošlo. Jestliže však válka už propukla, 
jediné, co jím zbývá je modlit se a volat po míru. P roč měli bychom podezřívat, že by tito lidé byli schopni zradit 
vlastní stá t!“ (BdP  214; zvýraznění přidáno).
154 Skarzyňski, Od chaosu do ladu, str. 21; Bockenforde, „The Concept o f the Political. A  Key to Understanding 
Carl Schmitt’s Constitutional Theory”, str. 38-9; McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 276.
155 Srov. R. Cristi, „Carl Schmitt on Liberalism, Democracy and Catholicism“, in: History o f  Political Thought, 
X IV /2 /1 9 9 3 ,  str. 292.
156 Sv. Tomáš Akvinský, О wladzy (De regimine principium), Poznan 1984, str. 150.
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disponuje téměř neomezenou vládou opřenou výlučně o vlastní vůli (srov. PPH 62-6).157 

Samozřejmě je Schmittova interpretace založena na realitě Výmarské republiky, a tedy 

absolutistické prvky jsou v ni výrazně potlačené, alejasným reflexem Hobbesova Suveréna se 

stává říšský prezident, jenž je koncipován jako „pouvoir neutře“ -  právě ve smyslu 

transcendentního postavení vůči politickému systému, který představuje personalistický, 

decisionistický princip v rámci systému.158

Posledním velkým pokusem o modifikaci výmarského zřízení je  Schmittův spis 

Verfassungslehre,/59 Zde Hobbesovu koncepci v jednom ohledu upravuje, zbavuje ji 

liberálních implikací: ve své analýze ústavní teorie zdůrazňuje, že ústava není kontrakt, ale 

rozhodnutí, které přijímá lid jako politická jednota, nikoli seskupení jednotlivců. Ústava tedy 

nevytváří stát, aleje podmíněná jí  předcházející jednotou lidu, její platnost se od této jednoty 

odvíjí. Akceptuje tedy demokratickou koncepci legitimity vycházející „z lidu“, identity vládce 

a ovládaných, ale převádí do jazyka bližšího idiomu politična a suverenity. Zároveň tuto 

koncepci okamžitě relativizuje, neboť poukazuje na nemožnost „úplné, absolutní identity“ 

národa samého se sebou, které by umožňovalo jeho přímou přítomnost v politickém systému 

a přímou vládu. Proto princip identity doplňuje principem reprezentace. Jedná se samozřejmě 

o reprezentaci v „pravém“ slova smyslu, tedy nikoli mechanistickou reprodukci preferencí a 

zájmů jednotlivých soukromých osob, ale ztělesnění „neviditelné reality skrze materiální“, jak 

tomu bylo v případě katolické církve. Tento druh reprezentace má svůj výrazný kvalitativní 

aspekt - nelze reprezentovat:

„...žádnou arbitrární bytost, neboť určitý druh bytí je předpokládán. Žádná mrtvá věc, něco, co 

má malou hodnotu neboje přímo bezcenné, něco triviálního nemůže být reprezentováno. 

Takovým věcem chybí intenzivnější druh bytí, jenž je schopen povznesení к bytí veřejnému. 

Slova jako velikost, šlechetnost, majestát, chvála, důstojnost se blíží к zachycení specifické 

podstaty tohoto intenzivnějšího druhu bytí, který má schopnost být reprezentován.“160

157 Kromě toho tomistická definice předpokládá Boha -  rozumného tvůrce racionálního řádu, zatímco Schmitt 
navazuje na voluntaristickou tradici, kterou Hobbes vyjadřuje takto: „Přirozené právo, na jehož základě Bůh 
vládne lide a trestá ty, kteří porušují jeho zákony, se musí odvozovat nikoli od toho, že je jejich stvořitelem (jako 
kdyby požadoval poslušnost na základě vděčnosti za prospěch, který od něho obdrželi), ale od jeho neodolatelné 
moci“ (Leviathan , XXXI, 5, 235).
158 E.W. Bockenforde, „The Concept o f the Political“, str. 48.
159 Analýza propojení demokratického elementu a teorie reprezentace v tomto spise, viz. např. Bockenforde,
„The Concept of the Political“, str. 49-50; McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 187-202; a 
především: J. W. Muller, A Dangerous Mind, str. 30-1.
160 Citováno podle McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 161-162.
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Národ může být reprezentován, pokud znamená něco více než pouhá agregace jednotlivců, 

pokud představuje „vyšší, intenzivnější druh bytí“. Nejedná se o „lidi žijící ve státě“, ale lid 

jako politickou jednotu, která je  státem. Na principu analogie к modelu Církve se tak Volk 

stává transcendentní, nemateriální entitou, která není fyzicky přítomna a priori; politickou 

jednotou, která je reprezentována -  v doslovném smyslu „materializována“ - skrze vládu. 

Zároveň idea reprezentace „přidává reprezentující osobě zvláštní důstojnost, neboť 

reprezentant nějaké nadřazené hodnoty nemůže být hodnoty sám zbaven“ (RK 99). Jak 

komentuje Muller: masová demokracie je tak zdánlivě akceptována, ale zároveň okamžitě 

„dekonstruována a pozastavena“ přizpůsobením к autoritativní formě vlády.161

Konečná vize Schmittova výmarského období se tak vrací к motivu, od něhož reflexe konce 

starého řádu a krize moderní legitimizace začínala -  к teorii reprezentace. Stále se zde 

opakuje stejné balancování mezi principem neomezené vůle - aposteriomí legitimace a před- 

morálního rozhodnutí nastolujícího řád na jedné straně; a principem reprezentace jako 

strategií vyvažující nihilistické následky totálního voluntarismu a omezujícího škodlivé 

dopady masové demokracie na straně druhé. I cíl zůstává stále stejný: záchrana ideje autority 

a řádu je jedinou cestou obrany před kolapsem liberálního projektu a před novými hrozbami, 

které liberální projekt generuje. Podle Bockenforde je Schmittova základní pozice přímou 

reakcí na učení papeže Lva XIII., který tváří v tvář vůči církvi nepřátelskému postoji režimů 

Bismarckova Německa a Francie Třetí republiky, přesto zdůrazňuje augustinovskou zásadu 

loajality a podpory existujícího řádu, s tím, že autentický řád a zákon, tedy učení církve, 

existuje jaksi mimo prostor vymezený těmito státními řády.162 V Římském katolicismu je  

Schmittův přístup v tomto ohledu bytostně katolický: církev nemá jedinou „optimální 

politickou formu, s níž by byla navěky spojena“(/?A' 85-6). Politické formy patří do oblasti 

„proměnlivosti řádu lidských věci“, která kategorii věčnosti nesplňuje a nemůže splňovat 

kvůli nedokonalosti lidské přirozenosti. Církev je však spřízněna s politickou formou jako 

takovou, s řádem jako jedinou možností zajištění nedokonalé a pomíjivé pozemské 

tranquilitas.l63 Nepřítelem je v tomto kontextu ten, kdo existenci řádu a autority popírá, nebo 

ten, kdo seji snaží nahradit „dokonalým řádem“ a nebere v úvahu zásadní defekty světa po 

Pádu. Jak poukazuje McCormick, už sám název eseje Římský katolicismus a politická forma 

je odpovědí na Weberovu Protestantskou etiku a duch kapitalismu. Princip bytostně politický,

161 J.W. Muller, A Dangerous Mind, str. 30-31; srov. Bockenforde, „The Concept o f the Political“, str. 43-4, 49- 
50.
162 C. Thornhill, Political Thought in Modern Germany. An Introduction. Cambridge 2000, str. 80-1.
163 Srov. M. Cichocki, „Unamuno czy Schmitt“, str. 316.

57



zakotvený v ideji autority a poslušnosti, je konfrontován s a-politickou, ekonomickou esencí 

liberální společnosti.164 Idea reprezentace se nespojuje s konkrétními formami, stejně tak 

politická jednota národa se může projevit různým způsobem. „Schmitt je připraven afirmovat 

každou decisi, která zachovává řád, a tedy je připraven afirmovat tento vznikající řád jakožto 

řád.“ Jedná se o pozici hluboce augustinovskou, která je vzdálená podporování monarchie 

proti republice, či naopak. Konkrétní formy totiž pomíjí, vždy jsou pouhým dílem člověka, 

tedy jsou předurčené к rozpadu. Co trvá, je sama nutnost existence státu jako následek 

prvotního hříchu. Na druhé straně je tento přístup samozřejmě vysoce nebezpečný: při 

důsledném uplatňování na jeho konci je totiž Schmittova akceptace Třetí říše a Führ er a, jako 

suveréna, který byl schopen vytvořit a zachovat řád. Transpozice teorie reprezentace z Církve 

na stát opřený o demokratickou legitimitu je spojena se zásadním problémem: nejde totiž jen 

o sám fakt reprezentace, ale také o to, co je reprezentováno. Vznešenost Církve je spojena 

s tím, že ztělesňuje Krista, naopak Volk žádný konkrétní etický nebo jiný obsah nemá. Kromě 

primární nutnosti udržení existence, je možné ho naplnit jakoukoliv ideou. V jedné ze svých 

poválečných poznámek Schmitt prohlásil v návaznosti na sv. Augustina: „Máme na výběr 

buď stát, anebo magnum latrocinium,“16s Jak se zdá, zapomněl, že v Augustinově formulaci 

se nejedná o kontrast mezi dvěma, ale že je to právě stát, jenž je ztotožněn s „bandou 

loupežníků“.1661 stát je dílem nedokonalého člověka a afirmace řádu jako takového, pouhé 

existence, zbavené však jakéhokoliv obsahu a opřené na „čisté vůli“, může skončit afirmaci 

holé moci.167 Jak napsal Strauss ve výše citovaném fragmentu z Co je  politická filosofie?: 

otázku politického a společenského života jako takového nelze zcela oddělit od otázky 

„dobrého života“.

4.2. Strauss -  filosof, tyran a lid

164 McCormick, Carl Schm itt’s Critique o f  Liberalism, str. 58; srov. také Thornhill, Political Thought in Modern 
Germany. An Intoroduction, str. 60.
165 F. Raszka, „Carl Schmitt w nauce prawa i polityki w XX wieku“, in: Carl Schmitt i wspólczesna mysl 
polityczna, str. 32.
166 Augustin, De Civitate Dei, IV, 4, str. 148.
167 V tomto ohleduje příznačný komentář Michaela Oakeshotta к zavádějícímu ztotožnění parlamentarismu
s osvícenským a liberálním racionalismem: „...parlamentní instituce vznikly v nejméně racionalistickém období 
dějin naše politiky - ve středověku - a nebyly spojeny s prosazováním racionalistického modelu společenského 
řádu, ale ... s omezením výkonu politické moci a opozicí к tyranii v jakékoliv podobě. Kořeny tak zvané 
demokratické teorie nelze hledat v racionalistickém optimismu ohledně možnosti vzniku dokonalé společnosti, 
ale právě ze skepticismu к možnosti dosažení takové dokonalosti...“ (citováno podle Tregenza, „Hobbes and the 
Critique of Rationalism“, str. 358-9).
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Odpověď Leo Strausse na krizi liberálního světa lze tedy charakterizovat jako hledání 

rovnováhy mezi nej základnějším požadavkem sebezáchovy politického řádu a nejzásadnější 

otázkou po smyslu obce vůbec -  otázkou dobrého života. Kdybychom zůstali u theologické 

analogie: Schmitt, jak se zdá, přejímá Donosovu interpretaci nauky prvotního hříchu 

(pochopenou však „polemicky“ nikoli „dogmaticky“ -  jak zdůrazňuje) -  tedy pozici 

prezentující vztah mezi natura člověka po Pádu a gratia jako nepřekročitelnou propast, téměř 

absolutní akcentuací zkaženosti lidské fysis, která je předpokladem existence ideje autority 

(srov. P T l b ) .  Oproti této augustinovské nebo kalvinistické představě Strauss prosazuje spíše 

méně radikální, ve své podstatě „tomistický“ pohled, v němž je vztah reálně existujícího 

lidského řádu a neměnného vzorce, normy konfliktní, avšak umožňuje jistou úroveň 

aproximace. Primární inspirací zde samozřejmě není křesťanská theologie, ale klasická 

politická filosofie a její koncepce přirozeného zákona, spojená s afirmací řeckého 

racionalismu, který lidskému rozumu dává naději na poznání neměnného řádu fy  sis.

Otázka, zda byl Leo Strauss v konečném měřítku přítelem nebo nepřítelem liberální 

demokracie, patří mezi „věčná témata“ americké akademické - a v poslední době i mediální - 

scény. Allan Bloom v eseji napsaném po smrtí filosofa prohlásil, že „jeho náklonnost 

к americkému režimu byla velká“ a že věděl, že „liberální demokracie je jediná slušná a 

spravedlivá alternativa dostupná pro moderního člověka“.168 Na opačném pólu se nachází 

např. Holmes, který nepokrytě spojuje Schmittovu alianci s NSDAP a Straussovu poznámku 

ohledně nutnosti nalezení „obzoru mimo liberalismem“ ze závěru Notes, aby sugeroval, že se 

jedná o protivníka liberalismu ještě zuřivějšího než údajný „Kronjuristen des Drichtes 

Reich“.169 Na druhé straně Bloom přiznává: „jeho politika byla politikou filosofie, nikoli 

politikou nějakého určitého režimu“. Nalezení perspektivy mimo obzor novověkého světa 

nelze interpretovat jako zahájení války s liberalismem; tato perspektiva spíše Straussovi 

umožnila -  jak píše Robert Howse -  pochopení inherentních omezení jak liberálního, tak anti- 

liberálního postoje.170

Základní otázkou politické filosofie je „kdo má vládnout?“171 Nejedná se zde o 

paralelu к Schmittově (a Hobbesově) otázce: „kdo rozhoduje?“. Zatímco tyto moderní 

koncepce reflektují moderní problém suverenity a opírají se v konečném důsledku o vůli,

168 A. Bloom, „Leo .Strauss“, str. 380.
164 Holmes, The Anatomy o f  Antiliberalism, str. 61-2; srov. R. Howse, „From Legitimacy to Doctatorship -  and 
Back Again. Leo Strauss’s Critique o f the Anti-Liberalism o f Carl Schmitt”, in: Law as Politics, str. 56.
170 Howse, From Legitimacy to Doctatorship -  and Back Again“, str. 56.
171 Srov. P. Špiewak, „Filozof i polityka. Uwagi o mysli Leo Straussa”, in: D ziedzictwo greckie we wspólczesnej 

filozofii nowožytnej, vyd. P. Kloczowski, Kraków 2004, str. 72-3.
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klasická politická filosofie hledá spíše racionální zdůvodnění pro oprávnění к vládnuti. 

Vyplývá to z jejího spojení s ideou fysis jako nejvyššího vzoru dokonalosti, к němuž se upíná 

filosofické hledání. Nej lepší zřízení je takové, které je ve shodě s přírodou: spravedlnost, 

ztotožněna s nejlepším zřízením znamená, že každý dostává to, co mu podle jeho přirozenosti 

patří. O tom však, jaká přirozenost je, může rozhodovat pouze ten, kdo ji poznal, tedy filosof 

(např. NRH  146-8). Otázka přirozeného oprávnění к vládnutí vede к nutnosti vytvoření státu, 

v němž je „filosof králem a král filosofem“. Zároveň však, když se ve své analýze Hobbesovy 

teorie Strauss obrací к problému suverenity, poukazuje na to, že konečnou odpovědí klasické 

politické filosofie je: „vládnout by měl zákon“, neboť to vyžaduje zásada, že „racionální má 

vládnout iracionálnímu“ (PPH 158-9). Tato dvojí odpověď a v ní obsažené napětí vymezuje 

základní prostor Straussových úvah i ohledně liberálně-demokratického řádu a alternativ 

к jeho současné podobě.

Nejlepší zřízení, v němž má filosof-král absolutní moc, existuje však pouze „v řeči“. 

Jedná se o princip v praxi téměř neuskutečnitelný vzhledem к nemožnosti výskytu pro ně 

ideálních podmínek, zkrátka vzhledem к nedokonalosti lidské přirozenosti a pomíjivosti 

lidských věcí, nebo -  řečeno se Straussem -  kvůli tomu, že je člověk „bytostí stojící mezi: 

mezi bohy a zvířaty“. Toto zjištění je varováním i pro filosofa, který v okamžiku „vstupu na 

agoru“ musí pamatovat na to, že moudrost -  tedy odvaha v myšlení, které zpochybňuje 

konvence a mínění a hledá pravdu -  se nutně pojí s uměřeností. Právě uměřenost je  ústřední 

politickou ctností, která bere v potaz lidskou nedokonalost a požadavek stability režimu jako 

primární podmínku existence obce (např. NRH  152-3).172 Radikální snaha o přizpůsobení 

města požadavkům moudrosti, může být nebezpečná, neboť otevírá cestu tyranovi, jenž 

vyjadřuje lidskou touhu po slávě a dokonalém řádu zmařenou kvůli neschopnosti ovládnout 

sám sebe. Rozlišení mezi „tyranem“ a „caesarem“ -  absolutním panovníkem, který chce 

vládnout podle moudrosti a pro bonům commune - je příliš rafinované pro obyčejného občana, 

a tak v konečném měřítku je pro filosofa rozumnější namísto ideje absolutní vlády nej lepšího 

prosazovat určitou formu omezené vlády zákona.173

Toto zjištění o nemožnosti vzniku nejlepšího zřízení však nemůže vést к rezignaci na 

politickou filosofii vůbec a soustředění se výlučně na praxis -  jak tomu byl v případě 

novověkého projektu. V takové obci by podle klasiků jedinou legitimací к moci byla čistě 

fyzická síla. Jde tedy o maximální možné propojení moudrosti -  tedy znalosti řádu fysis  -  a 

požadavku na občanskou shodu. Strauss v tomto kontextu používá formulaci „zředění

172 Srov. Studies in Platonic Political Philosophy, str. 139; S. Rosen, Hermeneutyka jako  polityka, str. 159.
173 Špiewak, „Filozof i polityka”, str. 84.
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(„dilution“) přirozeného zákona“, jehož principem je právě „souhlas, shoda“ (NRH  152-3). 

Vedle teoreticky nejlepší obce existuje ještě -  nižší v řádu dokonalosti, ale nejlepší v řádu 

praxis -  obec, jejíž zřízení připomíná určitou formu konstitucionalismu, nebo republiky. 

Ztělesněním onoho propojení mezi moudrostí a principem shody je osoba „gentlemana“, jenž 

je „politickým odrazem nebo imitací“ filosofa, člověkem, který směřuje к ctnosti „pro ni 

samu“ a je tak schopen vládnout s důrazem na dokonalost, dobrý život jako nejvyšší cíl obce 

(např. NRH 142-3, LAM  13-14). „Gentleman“ představuje „liberálního člověka“ v klasickém 

smyslu slova, jenž je pravým protikladem významu slova „liberální“ v moderní době: jedná se 

o člena aristokracie nebo Oligarchie, disponujícího majetkem, který mu dovoluje získat 

„liberální vzdělání“ -  a tedy se později zabývat veřejnými otázkami a ctností, „dobrým řádem 

duše a obce“ jako hodnotami samými pro sebe, nikoli jako prostředky к dosažení určitých 

praktických cílů (LAM 28-9, 13). Moudrost musí mít převahu nad shodou -  v tom se klasická 

vize odlišuje od liberálního projektu; „gentleman“ nemůže být proto plně odpovědný „lidu“, 

neboť ten není schopen -  kvůli přirozené nedokonalosti nebo nedokonalosti dané vzděláním- 

plné účasti na poznání cíle člověka a obce. Zatímco gentleman vnímá ctnost jako dobrou 

samu o sobě, většina lidí ji chápe jako instrument к jinému cíli -  bohatství nebo slávě. 

Neshoda se tedy týká samého základu lidské existence; a diskuse, která se neopírá o souhlas 

ohledně fundamentální otázky, nemá smysl (LAM  14). Vedení к dobrému životu v sobě nutně 

obsahuje prvek násilí -  svoboda je inherentně spojená s omezením, neboť člověk dochází ke 

svobodě (tedy životu ctnosti) skrze potlačení svých „nižších vášní“ (NRH 132-3). Tento 

náhled na to, co je nejlepší od přírody, spojuje však gentleman s primární snahou o udržení 

stability obce, která je totožná s udržováním posvátnosti zákonů a náboženství, jistého druhu 

„průnikem mezi přirozeným a tradičním zákonem“ (NRH 153).

Vzniká tak napětí, které je určující pro Straussovu interpretaci politického řádu: na 

jedné straně je přirozený zákon poznáván filosofem vždy v protikladu к řádu poliš, neboť 

zpochybňuje posvátnost základních pilířů každé společnosti -  ptá se po původu všeobecně 

uznávaných mravních pravidel, po původu zákonů a jejich autorů, konečně po původu 

božstev. Na druhé straně si je filosof vědom, že udržení existence poliš a ochrana před tyranií 

vyžaduje právě „zmrazení“ těchto zákonů a mínění, ponechání jim jejich posvátnosti a formy 

neměnných principů řádu.174 Proto také „zředěné“ přirozené právo, opřené jak o moudrost, tak 

shodu, funguje nejlépe pokud má status „bohy ustanoveného a obsahujícího absolutní 

povinnost pro člověka ve stavu po Pádu“ (NRH 153). De Maistreho prohlášení: „rozum

174 L. Strauss, “Plato”, in: History o f  Political Philosophy, vyd. A. Cropsey, L. Strauss, Chicago 1995, str. 72; 
Zuckert, Postmodern Platos, str. 155.
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о

dokáže zničit společenství, pouze náboženství je však schopno je stvořit“, je v podstatě 

jedním z implicitně uznávaných pilířů klasického řádu. V tomto kontextu je také zřejmá 

zhoubná role osvícenského tažení proti „tmářství“, které toto spojenectví náboženství a řádu 

likvidovalo a na její místo se snažilo ustanovit víru v rozum a pokrok. Machiavelliho 

„odhalení“ zločinu jako původu každé vrchnosti a každé autority vytvořilo stav, v němž je 

možné řád v konečném měřítku opřít pouze o sílu a vůli. Liberální racionalismus nedokáže 

vybudovat sakrální základy řádu a jeho poslední fáze -  positivismus a historicismus -  naopak 

znemožňuje obranu jakéhokoliv umírněného zřízení před invazí radikálního nihilismu a „vůle 

к moci“. Podle hrdé deklarace Johna Adamse byly Spojené státy jediným příkladem plně 

racionalistické konstrukce:

„Nikdy nebude nikdo předstírat, že kterýkoliv z lidí angažovaných při tvoření vlády

Spojených států mluvil s bohy nebo působil pod vlivem inspirace nadpozemského původu ...

tato vláda byla vymýšlena pouze pomocí rozumu a smyslů.“175

Stejně jako pro Burka, i pro Strausse znamená takové prohlášení vážné ohrožení řádu176 -  stát 

musí budovat úctu к vlastním zákonům a především к zakládajícím zákonům, proto také 

největší hrozbou pro Ameriku je, že liberální relativismus znemožňuje „racionální víru 

v principy amerického režimu“, a způsobuje tak „erozi přesvědčení o jejich spravedlnosti“. 

Přežití společenství Spojených státu v situaci ohrožení naopak záleží na „zachování víry, 

kterou sdílelo při svém založení“ (NRH  l ) .177

Krize liberální demokracie je tedy v posledku výsledkem „krize náboženského 

vzdělání lidu“ a „krize liberálního vzdělání zástupců lidu“. Pro filosofy antiky byla 

demokracie nevhodným zřízením, neboť znamenala vládu „nevzdělaných“ -  obec 

v podmínkách „ekonomiky nedostatku“ nemohla zajistit „liberální vzdělání“ pro všechny. 

Novověký projekt je odpovědí na tuto výhradu: přechod od ekonomiky nedostatku 

к ekonomice blahobytu má umožnit i všeobecnou možnost „liberálního vzdělání“. Moderní 

liberální demokracie je tak totožná se starověkou aristokracií rozšířenou na všechny občany

175 Citováno podle T. Pangle, Uszlachetnianie demokracji, str. 189.
176 Srov. Burkův Letter to Richard Burke on Protestant Ascendency in Ireland. Tento dopis je  skvělým dokladem 
dvou protichůdných tendencí Burkova myšlení: na jedné straně jednoznačného odsouzení krutosti protestantské 
elity v Irsku, a na straně druhé důrazu na to, aby jejich majetky a moc -  získané cestou vyvlastňování a vražd -  
co nejdříve získaly akceptaci a posvěcení vlivem uplývajícího času. Pouze toto „mlčení“ ohledně základu moci 
může zajistit stabilitu a řád. (Letter to Richard Burke, in: Burke on Empire, Liberty and Reform, vyd. D. 
Bromwich, New Haven 2000, str. 415-440).
177 Proto také mnozí Straussovi američtí žáci (Pangle, Cropsey, Jaffa a další) se z veliké části zabývali právě 
vytvářením svého druhu „kultu Otců zakladatelů“.
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(LAM 4). Zároveň však moderní politická filosofie odmítá samotné základy ideje liberálního 

vzdělání -  tedy pěstování ctnosti a moudrosti pro ně samé, nikoli jako prostředku 

к uskutečňování „ulehčování lidského údělu“, převrácení vztahu mezi theoria a praxis. Musí 

proto vymítit nejzákladnější touhu, která člověka к vzdělání a filosofii pudí -  touhu po tom, 

co člověka překračuje, po „vyřešení záhady bytí“. Cíl všeobecného osvícení a utilitaristická 

motivace vzdělání vedou к nahrazení filosofie („rozmlouvání s dávnými mistry“) „metodou“, 

která je odvozena z přírodních věd, a zakládá se na užitečnosti, a která umožnila „nivelizovat 

přirozenou intelektuální nerovnost“ (LAM  18). Kromě toho se intelektuální pokrok nepojí 

se vzděláváním mravním, nebo přesněji řečeno otázka racionální morálky znamená posun od 

„tvarování charakteru“ к „osvícenému osobnímu zájmu“, к instrumentalizaci ctnosti, к využití 

egoismu a vášně pomocí logiky ekonomické racionalizace (LAM  19-20). Novověký projekt 

tak postupně odbourává jak klasické chápání ctnosti, tak myšlenku společenské hierarchie 

jako přirozené a spravedlivé. V podmínkách blahobytu a všeobecného rozšíření vzdělání není 

už existence aristokracie ospravedlnitelná (LAM 11-12). Demokracie však к „vládě mas“ 

nevede, Strauss v duchu Schmitta nebo Paretta poukazuje na fakt, že vláda elity je stále 

součástí politického života, s tím, že se jedná o elitu, které schází „liberální vzdělání“ a 

sestává spíše z „profesionálů“, kteří připomínají Platónovy karikatury sofistů (kteří následují 

přání lidu spíše než ho řídí), a nikoli Aristotelovy gentlemany (LAM  15-16)178 Místo „vlády 

mas“ však liberální věk produkuje „masovou kulturu“, definitivní výsledek snahy o 

všeobecné osvícení -  „kulturu, jíž si mohou přisvojit i ty nejméně intelektuálně vyspělí“

(LAM 5).

Přes tuto jednoznačnou kritiku liberálně-demokratického projektu v Straussových 

dílech nacházíme opakovanou afirmaci amerického režimu a vyjádření mu rozhodné podpory. 

Tento zdánlivě inkonzistentní přístup má několik příčin. Vyplývá ze situace Západu 

v nej vyhrocenějších okamžicích studené války. Nebezpečí ze strany „barbarského, 

primitivního a lstivého nepřítele“ vede к tomu, že „moudrost vyžaduje neotřesitelnou loajalitu 

к slušné ústavě, dokonce к samému principu konstitucionalismu“ (LAM 24-5). Stejně jako 

Schmitt se snažil do poslední chvíle o záchranu nenáviděného Výmaru, i Strauss -  jehož vztah 

ke Spojeným státům byl kritický, ale nikoli jednoznačně negativní -  vyjadřuje jasnou podporu 

řádu v okamžiku střetu s „apokalyptickým“ nepřítelem. Nejedná se však pouze o věc 

okolností, ani o skutečnost, že demokracie na rozdíl od komunismu umožňuje svobodné 

následování různých soukromých cílů, a tedy i nejvyššího cíle dokonalosti kontemplativního

178 Strauss v tomto kontextu cituje J. S. Milla: „Přirozenou tendenci zastupitelské formy vlády, stejěn jako celé 
novověké civilizace, je sklon ke kolektivní průměrnosti“. (LAM  17)
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života (LAM 24). Zdá se, že podle Strausse je americká liberální demokracie v jistém smyslu
s \ 79„spasitelná“. Na rozdíl od komunismu a nacismu jedná se o proud emanující z „první vlny 

modernity“, tedy období, které stále ještě vycházelo z intenzivního dialogu s klasickou tradicí. 

Strauss explicitně stvrzuje, že „existuje přímá spojitost mezi klasickou tradicí smíšeného 

režimu a moderním republikanismem“ federalistů. Existenční zkušenost 20. století ukázala, že 

politický systém opřený o ideály „první vlny“ je nekonečně příznivější pro „dobrý život“ než 

pozdější plody „radikalizace modernity“. Jak poukazuje Pangle, anglosaský republikanismus 

byl schopen „vyprodukovat“ státníky - aristotelské gentlemany - „srovnatelné s hrdiny 

Plutarcha“, např. Lincolna a Churchilla.180 Republikánství amerického režimu se na jedné 

straně sice zakládalo na principu všeobecné rovnosti, který reflektoval faktické oslabení ideje 

aristokracie přechodem к „ekonomice dostatku“, ale zároveň potvrzovalo přirozenou 

nerovnost: dávalo stejnou počáteční příležitost, ale negarantovalo její stejné využití.181 

Především se však Spojené státy odvolávaly v okamžiku svého založení к ideji přirozené 

spravedlnosti: Strauss cituje Painův výrok o „vládě postavené na mravní teorii“; a na odvolání 

к republikánským ctnostem. Právě díky tomu může být nyní Amerika „baštou svobody“ proti 

nepříteli, jenž ztělesňuje radikálnější stádium vývoje novověkého projektu.182

Tato afirmace základů „amerického režimu“ není však v žádném případě
183jednoznačná. Strauss v zápětí, po stvrzení podobnosti mezi klasickým a moderním 

republikanismem poukazuje na rozdíly: zdánlivě dílčí posun od pozemkové aristokracie 

к obchodní oligarchii v pozici elity moderní republiky, který udává jako příklad, obsahuje 

v sobě celou škálu nebezpečí spojených s idejemi liberalismu. Ideje přirozeného práva, 

spravedlnosti a odvolání к ctnosti jsou v konečném měřítku především instrumenty к splnění 

hlavního cíle: zajištění pax et securitas buržoazní společnosti a nerušeného subjektivního
184„pursuit of happiness“. Zároveň, jsou tyto principy odvozené s klasické filosofie spojeny 

s moderním důrazem na stát jako dílo racionality, stroj postavený na systému „checks and 

balances“, institucionální spíše než morální řešení otázky protikladných osobních zájmů.

Podle nevyhnutelné logiky liberálního vývoje pak toto vnitřní napětí vede к postupnému

179 McAllister, Revolt Against Modernity, str. 154.
180 T. Pangle, „Leo Strauss’s Perspective on Modern Politics”, in: http://phronesis.org/article.php3?id_article=25.
181 T. Pangle, „Leo Strauss’s Perspective on Modern Politics”.
182 Citováno podle: McAllister, Revolt Against M odernity, str. 160-1.
183 Mezi Straussem a jeho četnými žáky -  nekompromisními obhájci amerického režimu jako Pangle nebo Jaffa 
existuje zásadní rozdíl ohledně hodnocení klasického liberalismu. Zatímco „Straussiani“ přísně oddělují 
„zkažený“ liberalismus Deweyho nebo Dworkina od klasické tradice Locka a federalistů, Strauss, zdá se, vnímá 
evoluci liberalismu jako svého druhu nevyhnutelnou dialektiku (srov. R. Devigne, Recasting Conservatism, New  
Haven 1994, str. 75.
184 R. Devigne, Recasting Conservatism, str. 54, 75; T. Pangle, “Leo Strauss’s Perspective on Modern Politics”.

64

http://phronesis.org/article.php3?id_article=25


zvyšování důrazu na mechanismus a ekonomickou racionalitu a zapomínání na ctnost a dobrý 

život. Namísto tvarování charakteru se universálním řešením stávají správné instituce. 

Straussova úvaha nechává nakonec nezodpovězenou otázku, zda náhodou jistá sympatie к 

americkému režimu je spojená s nějakým inherentním „dobrem“, které by bylo liberálnímu 

projektu vlastní, nebo spíše s přetrváváním v rámci tohoto režimu silného vlivu elementů pre- 

moderního původu.185 Vedle republikánských ctností a povinností jednotlivce vůči celku se 

především jedná o zakotvení v křesťanské tradici. Není náhodou, že na první stránce Natural 

Right and History Strauss cituje jistého „amerického diplomata“, který vyjadřoval 

přesvědčení, že „přirozená a božská podstata lidských práv je pro každého Američana 

samozřejmostí“. Přestože se jedná o moderní verzi přirozeného práva, jeho pochopení 

z křesťanské perspektivy stále umožňuje fungování zdravé společnosti a politického řádu.186 

Straussovy závěry by se tak v zásadě shodovaly s Tocquevillem nebo Voegelinem, kteří 

poukazují na zakotvení Ameriky v zjeveném náboženství jako hlavní příčině jejich odolnosti 

vůči „zkáze“ moderního věku.187 Jak napsal (nota bene Schmittův žák) Bockenforde: 

„liberalismus je postaven na hodnotách, které sám nedokáže produkovat“.188

Straussova perspektiva filosofa (a -  což nelze ignorovat -  odlišná zkušenost Výmaru a 

poválečných Spojených státu) umožňuje formulovat odpověď v jistém smyslu mírnější, než 

Schmittovo odvržení všech forem kvůli zachování ideje řádu jako takového. Jestliže Schmitt 

kritizuje liberalismus, ale zároveň zůstává v jeho obzoru, o Straussovi lze říci, že místo 

problému zachování či změny režimu se v konečném měřítku soustřeďuje na otázku jeho 

proměny zevnitř. Zatímco se Schmitt dívá na stát a společnost z perspektivy pojmů - politična 

a suverenity, Strauss chápe vztah obec-člověk v platónském duchu: poliš je „člověk napsaný 

velkými písmeny“, řád obce je odrazem řádu v duších občanů. Proto také nevyhnutelná 

akceptace liberálně-demokratického řádu je spojena se snahou o jeho proměnu skrze výchovu, 

jejíž pilíře zůstávají stejné jako v klasické tradici: náboženská výchova pro lid a liberální 

vzdělání pro elitu. Liberální vzdělání není představitelné ve smyslu všeobecné výchovy:

„nelze očekávat, že ... se někdy stane vzděláním universálním. Vždy zůstane povinností a 

privilegiem menšiny“ (LAM  24-25). Spojení „povinnost a privilegium“ jasně odkazuje na 

ideály antického gentlemana a aristokracie -  proto také název eseje, v němž je tato teorie 

prosazována zní: Liberální vzdělání a zodpovědnost. Každý režim -  a zvláště liberální

11,5 T. Pangle, „Leo Strauss’s Perspective...“; Zuckert, Postmodern Platos, str. 198.
186 McAllister, Revolt Against Modernity, str. 162.
187 Srov. E. Voegelin, Nová věda o politice, str. 156.
188 Citováno podle J. W. Muller, A Dangerous Mind, str. 4.
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demokracie, která namísto universální aristokracie vyprodukovala pouze masovou kulturu a 

masového člověka -  potřebuje „kvality jako „obětavost, soustředění, rozhled a hloubka“. 

Kvality, které lze získat pouze skrze liberální vzdělání, jež Strauss přirovnává ke hlasu, který 

učí „ty, kdo chtějí slyšet, o lidské velikosti“. Konečným cílem je „vytvořit aristokracii v rámci 

demokratické masové společnosti“ (LAM  5). Tyto dvě síly -  náboženská a liberální výchova - 

mají působit jako protilátka proti nebezpečí hédonistického relativismu, jenž mění společnost 

v bezbrannou, vůle zbavenou masu, a mají probudit jak ve vůdcích, tak v občanech úctu a 

loajalitu к „mravnímu jádru“ -  к základním hodnotám politického řádu, který je zakotven 

v řádu kosmickém.189

4.3. „Skrytý dialog 2“ -  Strauss mezi decisionismem a liberalismem

Heinrich Meier pojmenoval vztah mezi Straussem a Schmittem v období publikace Pojmu 

politična a později Straussových Notes jako „skrytý dialog“ („hidden dialogue“). Jednu 

z ústředních kapitol Natural Right and History -  „Classic Natural Right“ -  a především její 

poslední stránky lze interpretovat jako v jistém smyslu pokračování tohoto dialogu. Strauss 

v něm jednoznačně navazuje na Schmittovu koncepci decisionismu, aniž by však svého 

učitele přímo jmenoval.190 V této kapitole se pokouší o konečnou formulaci obzoru „mimo 

liberalismus“, nebo spíše „mimo novověký projekt“ -  tedy pozici kritickou jak к představám 

liberálního právního státu, tak к Schmittově voluntarismu.

Základní -  a v jistém smyslu neměnné - skutečnosti politického života se v Straussově pojetí 

na první pohled příliš neliší od předpokladů Schmittovy vize: oba stejnou mírou odmítají 

liberální a anarchistickou utopii světa bez vrchnosti a bez následků „prvotního hříchu“. Svět 

vždy byl a zůstane pluriversem, rozdělen na množství uzavřených společenství. Donucovací a 

trestající násilí zůstane navždy nezbytnou součástí každé obce. Řád obce není totožný s její 

psanou ústavou, ale odvolává se к základnější, existenciální skutečnosti. Právo je výtvorem 

člověka a tak v extrémních situacích může být suverénem překračováno. Nejzákladnějším 

úkolem obce je sebezáchova a trvalé přítomná možnost válečného stavu ovlivňuje vnitřní 

situaci obce i během míru. Tyto „realistické“ premisy jsou však mnohdy opřeny o zcela jinou

189 Srov. McAllister, Revolt Against Modernity, str. 168-169.
190 Stejné souvislosti mezi Pojmem politična  a tuto kapitolou Natural Right si všímá Robert Howse v „From 
Legitimacy to Doctatorship -  and Back Again. Leo Strauss’s Critique o f the Anti-Liberalism o f Carl Schmitt”.
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argumentaci a vyvozují se z nich často odlišné závěry, v nichž se ve své úplnosti zjevuje 

odlišnost přístupu obou autorů.

Jak Schmitt, tak Strauss se shodnou na pluralistické podstatě světového řádu: pro 

Schmitta je však tento jev následkem fundamentálního faktu politična. Základním momentem 

určujícím sdružování lidi do společenství je vymezení se vůči nepříteli -  což automaticky 

předpokládá přítomnost jiných politických entit. Pro Strausse naopak -  jak poukazuje Meier -  

není „nepřítel“ zdaleka rozhodující kategorií.191 Sice několikrát navazuje na prvotní 

rozlišování „my a oni“ a „kmenovou“ tendenci lidské přirozenosti, ale v konečném měřítku 

rozhodující roli hraje v tomto procesu spíše amicus než Schmittův hostis (srov. např. CM
192 v v o111). Pro Schmitta je člověk zóon politikon kvůli existenci jediného věčného vztahu 

„ochrany a poslušnosti“ -  tedy existenci autority na straně jedné, a potřeby bezpečí na straně 

druhé. Jedná se spíše o Hobbesovu a Maurrassovu představu lidské přirozenosti, než o vazbu 

na klasiky. Strauss ukazuje na význam nesoběstačnosti jedince, který automaticky vyhledává 

dokonale autarkní poliš, avšak hlavním zdrojem nadřazenosti obce nad jednotlivcem je, že 

pouze v ní může tento jednotlivec usilovat o dokonalost. Sdružování neproběhá primárně 

skrze vymezení vůči „Jinému“, ale spíše na Augustinově principu stejného „objektu lásky“. 

Společenství vznikají na základě toho, co pokládají za nej důležitější, nejvíce hodné 

následování. Tímto způsobem je na jedné straně stvrzen absolutní „primát vnitřní politiky“ 

pro klasickou politickou filosofii (PPH  163), na straně druhé pluralismus řádu, neboť ohledně 

názorů na „dobrý život“ zůstane lidstvo navždy různorodé.

Oba autoři se shodují na přirozené potřebě hierarchického uspořádání společnosti. 

Avšak Schmitt se do jisté míry zdá přejímat -  pokud přímo neschvaluje, tak alespoň tiše 

akceptuje -  Hobesovy závěry ohledně vzniku a ospravedlnění této hierarchie. Člověk je 

primárně puzen neřízenými a nebezpečnými vášněmi, jejichž jedinou „racionalitou“ jsou 

vlastní zájem a potřeby. „Všichni lidé jsou od přírody stejně rozumní“ a každý zvlášť je 

nejlepším soudcem svého zájmu. Názory na dobrý život vždy „jsou, a nutně musí zůstat, 

protikladné“. Pokud rozum není dostatečným soudcem, ve světě, který je definován výlučně 

skrze doxa a polemos, stává se jedinou legitimací к moci síla a vůle. Lidé jsou si rovni ve 

smyslu -  řečeno Straussovými slovy -  „rovnosti dýchání a trávení“ (CM 41 ), nebo -  jak 

argumentuje Hobbes -  kvůli tomu, že každý je schopen zabít toho druhého. Podle Strausse 

naopak „klasikové nejsou egalitaristé, neboť se na mravní a politické věci dívají z hlediska

H. Meier, The Hidden Dialogue, str. 87.
192 Obec „vyděluje se od ostatních tím způsobem, že bojuje proti nim a klade odpor. Opozice my a oni je  
základním prvkem politického sdružování“ (CM  111).
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lidské dokonalosti“ (NRH  134), nikoli tedy na základě nejnižších elementů přirozenosti, ale 

jejího nejvyššího cíle. Vedle rozdílu podle přirozenosti zde navíc existuje rozdíl založený na 

ratio -  odvozený především z odpovídajícího vzdělání a schopnosti poznávat přirozené, tedy 

nej dokonalejší, standardy chování. Odtud -  nikoli z převahy fyzické nebo schopnosti 

afirmovat individuální vůli - se odvozuje přirozené oprávnění některých к vládnutí.

Základní shoda, o níž jsme se už zmínili, se u obou autorů týká nutnosti existence 

autority - moci vyzbrojené i donucovacím násilím. Tento jev je přirozeným následkem 

„prvotního hříchu“ -  ať už chápaného v sekularizované křesťanském kontextu, nebo jako 

klasické pojetí člověka jako bytosti „stojící mezi bohy a zvířaty“. Ve Schmittově pojetí je 

však tento fakt nedokonalosti -  ve shodě s Kalvínem a Donoso Cortesem -  absolutizován 

v takové míře, že uznává úplnou neschopnost člověka ovládat svoji zkaženou přirozenost. 

Donucovací a kontrolující instancí se tak musí stát něco vůči jednotlivci vnějšího, tedy stát 

(pochopen v augustinovském smyslu) jako výsledek Pádu a prostředek к „zvládnutí“ hříšné 

přirozenosti. Oproti tomu Strauss vyvozuje existenci vrchnosti opět z „řádu duše“, který se 

promítá do řádu obce. Liberální tvrzení, že obec je výsledkem konvence, neboť se opírá o 

donucení, je neplatné, pokud „je omezení stejně přirozené pro člověka jako svoboda“. Toto 

omezení je třeba často -  kvůli nedokonalosti člověka -  vynucovat násilím. Dokonalost lidství, 

tedy část směřující vzhůru к bohům, lze rozvíjet pouze spoutáním, ovládnutím „nižších 

pudů“. Konečným zdůvodněním autority je vztah duše a těla, neboť „nelze řídit vlastní tělo 

pomoci přesvědčování“. Na základě této analogie lze vysvětlit i Schmittovo odsouzení 

liberálního principu diskuse. Vztah duše a těla ospravedlňuje i existenci despotické vlády -  

neboť to, co platí o ovládání sebe sama, platí i o ovládání druhých. Zde však klasikové dělají 

podle Strausse zásadní rozlišení -  autoritarismus je ospravedlněn potud, pokud se jedná o 

bytosti, které nejsou schopné přijímat racionální přesvědčování a vyžadují výlučně používání 

násilí (NRH  132-4). Ve společnosti kde převažují „gentlemani“ -  tedy jedinci, kteří procesem 

„ovládnutí sebe sama“ prošli s pomocí přírody nebo vzdělání -  už pro tyranii není místo a 

přirozeným způsobem se společenství kloní к republikánské formě vlády (např. LAM  29). 

Tato výhrada vůči Schmittovi nemění však nic na skutečnosti, že „moc“ je inherentní a 

přirozenou součástí řádu, navíc součástí nezbytnou vzhledem к „dobrému životu“:

„Spravedlnost a ctnost jsou nutně také moci jistého druhu. Říci, že vláda jako taková je špatná

nebo demoralizující, znamenalo by totéž jako prohlásit, že ctnost je špatná nebo

demoralizující.“ (NRH 133).
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Druhá část „skrytého dialogu“ mezi Straussem a Schmittem však vrcholí v problému výjimky.

V Schmittově „ontologii politiky“ hraje výjimka rozhodující, v podstatě božskou roli. Na 

základě výjimečné, extrémní situace se konstituuje jednota společenství, odmítnutí možnosti 

výskytu výjimečné situace je důkazem utopického a nebezpečného charakteru liberálního 

normativismu a právního státu. Jedná se na jedné straně o okamžik ztotožněný s božským 

zázrakem, na straně druhé -  na základě analogie к všemocnosti Boha ve vztahu ke 

stvořenému řádu -  o okamžik, jenž může nastat v libovolném momentě, který je vepsán 

v samu podstatu politické reality a celou ji podmiňuje a prosycuje. Straussův jazyk je ve 

fragmentu Natural Right and History věnovaném výjimce (NRH 157-163)193 velmi blízký 

Schmittovu. Diskuse začíná poukazem na paradoxní Aristotelovu formulaci, ohledně 

„proměnlivosti“ přirozeného zákona. Důvodem je skutečnost, že „spravedlnost a přirozený 

zákon jsou obsažené v konkrétních rozhodnutích, nikoli v obecných zásadách“. Na jiném 

místě Strauss poukazuje na argumentaci Hosta z Platónova Politika:

„vláda zákona je nutně méně dokonalá než vláda živého člověka, neboť zákony, 

kvůli jejich obecnosti, nejsou schopny moudře určit, co je správné a vhodné za 

všech okolnosti.“194

Osoba je postavena do protikladu s normou, nepostačující obecnost normy do protikladu 

s nutností a oprávněností její změny v určitých podmínkách. Není už od této pozice daleko 

к Derridovu (a vycházejícímu ze Schmitta) postoji, že spravedlnost vzniká pokaždé spolu 

s jednotlivým rozhodnutím a nic není apriorně spravedlivé.195 Strauss pokračuje dál: „I 

Aristotelés se zdá tvrdit, že neexistuje jediná zásada, i kdyby ta nejobecnější, která by 

nepřipouštěla výjimky.“ Proměnlivost přirozeného zákona je v konečném měřítku podmíněna 

nedokonalostí člověka: „přirozený zákon musí zůstat proměnlivý, aby se dokázal vypořádat 

s vynalézavostí zla“. Spravedlnost totiž nelze omezit na obecné principy spravedlnosti 

distributivní a korektivní19 -  existuje také zvláštní typ, který v určitém smyslu tyto základní 

principy přesahuje. „Spravedlnost je především obecné dobro“ -  a to zahrnuje primárně samo 

přežití, sebezáchovu určitého společenství. „Mezní situaci“ Strauss definuje stejně jako 

Schmitt - jako „ohrožení samé existence či nezávislosti společenství“ - a poukazuje na 

možnost konfliktu mezi nutností sebezáchovy a požadavky obecných principů spravedlnosti.

193 Pokud není uvedeno jinak, všechny citace v další části této kapitoly pochází z tohoto fragmentu Natural Right 
and History.
194 L. Strauss, History o f  Political Philosophy, str. 72.
195 J. Derrida, Síla zákona, str. 20, 31.
196 Jak jsou popsány v V. knize Etiky Nikomachovy.
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V tomto případě se právě „veřejné bezpečí stává nejvyšším právem“ -  a tyto úvahy se týkají 

jak ohrožení ze strany vnějších nepřátel tak působení skupin uvnitř státu. Strauss používá 

tento jednoznačně decisionistický jazyk jako jasnou kritiku liberálního přístupu: na jiném 

místě definuje moderní, liberální variantu „přirozeného zákona“ jako víru v možnost 

„geometrického“ obsažení skutečnosti v celé její šířce, tedy víru v možnost vypracování 

nejenom jednoznačných obecných zásad, ale i jistotu ohledně závěrů, jejich aplikací na
/ / t jQT

konkrétní situaci. Právní stát, založený výlučně na obecné právní normě a relativistickým 

positivismu, má své limity. Pokud na tyto limity zapomíná, vede к neschopnosti obrany samé 

existence společenství.

Kritika liberalismu je tedy kritikou jeho konečné bezmoci, která však původně 

pramení z hybris -  víry v schopnost čistě racionálního uchopení reality a potlačení zla 

v člověku. V zápětí však Strauss důrazně rozlišuje také mezi klasickým přístupem к otázce 

výjimky a decisionismem. Nalezení „obzoru mimo liberalismus“ umožňuje také kritiku 

decisionismu jako směru neliberálního, ale přesto zakotveného v novověkém pojetí politické 

filosofie. V Co je  politická filosofie? poukazuje na základní rozdíl v přístupu к politickému 

životu, který odlišuje klasiky a tvůrce novověké politické filosofie -  Machiavelliho. Jedná se 

o vztah mezi „normálním stavem“ a „extrémním případem“ (WIPP 42). Machiavelli vytváří 

svůj názor na podstatu politična na základě „mezních situací“, v nichž jsou požadavky 

spravedlnosti redukovány na „požadavky nutnosti“. Tento přístup musí vést к popření 

existence přirozeného zákona jako takového. Naopak klasická politická filosofie vychází od 

„normálního stavu“, tedy takového, v němž platí spravedlnost v prvotním smyslu slova 

(obecné zásady distributivní a korektivní spravedlnosti) za nejvyšší zákon. Skutečnost, že je 

„nutnost“, tedy bezpečnost a přežití obce, nadřazená všem ostatním požadavkům v mezní 

situaci pro klasiky znamená, že v normální situaci je tomu právě naopak:

„pravý státník v aristotelském smyslu slova vytváří svůj názor podle normální situace, podle

toho, co je správné v běžných podmínkách a odchyluje se -  neochotně -  od toho, co je správné

normálně, pouze kvůli tomu, aby zachránil samou věc spravedlnosti a lidství.“ (NRH 162)

Je zřejmé, že toto rozlišení znamená také odhalení „machiavelistických“ kořenů Schmittova 

decisionismu. Klasická politická filosofie sdílí neochotu liberalismu zabývat se otázkou 

výjimky, a odmítá podřídit této výjimce politický život jak celek. Je zakotvena v přírodě 

jako normě, nikoli v odchylce od normy; nebo řečeno tomisticky (v jazyce bližším

197 L. Strauss, Studies in Platonic Political Philosophy, str. 143.
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Schmittovu) - možnost vystoupení zázraku neruší pro ni nadřazenou platnost přirozeného 

řádu. Schmitt naopak zdůrazňuje, že základní politické rozhodnutí je osvobozeno od 

jakýchkoliv svazujících mravních nebo metafyzických principů. Rozhodnutí je -  jak se říká 

v Pojmu politična -  vždy závislé pouze na konkrétních okolnostech a jeho pochopení je 

možné pouze pro osoby přímo se účastníci konkrétní historické existenciální situace 

(„existenční podíl a účast“ - BdP 199). Odtud pramení námitka Carla Löwitha, který 

poukazuje na příbuznost mezi decisionismem a Schmittem zatracovaným „romantickým 

okasionalismem“ -  oba se zakládají na afirmaci subjektivní vůli jednající v axiologickém a 

historickém prázdnu konkrétní situace.198 Z pohledu Straussovy filosofie je tak decisionismus 

ve své podstatě jistou kolektivní formou historicismu, posledního stádia krize novověkého 

projektu. Není z tohoto hlediska rozdíl mezi Heideggerem, který odmítá, že bychom mohli 

„porozumět klasikům, tak jak oni rozuměli sami sobě“, a Schmittovým důrazem na absolutní 

jedinečnost, neproniknutelnost a izolovanost „decise“ o politickém rozlišení.199

Toto však není ještě Straussovo poslední slovo: otázka „mezní situace“ má svůj 

určující personalistický aspekt, který opět v jistém smyslu „vrací do hry“ decisionistický 

element na úkor liberální víry v neosobní institucionální a zákonnou jistotu. Host z Politika 

poukazuje na nadřazenost racionálního jedince nad obecným zákonem, zároveň však 

doporučuje, aby -  vzhledem ke skutečnosti, že většina lidí se rozumem neřídí -  byla přesto 

zajištěna neměnnost a posvátnost zákonů. Něco, co by v oblasti techné nebo kontemplativního 

života bylo nemyslitelné, ve sféře mezilidských vztahů je nutným požadavkem vyplývajícím 

z nedokonalosti lidské povahy.200 Odtud -  jak už bylo zmíněno -  pramení Straussův důraz na 

úctu к zákonům a zakládajícím principům jakožto nezbytným elementům zdravé a funkční 

společnosti. Na druhé straně však nastává situace -  mezní situace -  kdy tyto neměnné a 

posvátné zákony nelze dodržet kvůli zachování obce jako takové. Nelze podle ní definovat 

celý politický systém, je však třeba být na ni připraven. To však, kdy nastává mezní situace, 

nelze -  vzhledem к „vynalézavostí zla“ a proměnlivých okolnostech -  určit předem, nebo 

řečeno Schmittovým jazykem - nelze stanovit legislativní opatření pro případ výjimečného 

stavu. V konečném měřítku hraje základní roli jedinec, státník, který nesvazován 

legislativními omezeními rozhoduje o výskytu mezní situace. Na rozdíl od Schmittova 

suveréna se však stále jedná o jednotlivce zakotveného v „normálním stavu“, opírajícího se o 

nahlédnutí základní normy přirozeného zákona, nikoli někoho, kdo jedná na základě vůle

198 C. Lowith, „The Occasional Decisionism o f Carl Schmitt“, in: Martin H eidegger and European Nihilism, 
vyd. C. Lowith, R. Volin, New York 1995, str. 137-159.
199 Srov. Zuckert, Postmodern Platos, str. 129-32.
200 Srov. Zuckert, Postmodern Platos, str. 155.

71



tvořící řád ex nihilo. Odtud pramení např. Straussův, a především jeho žáků, obdiv 

к Lincolnovi -  politikovi, který dokázal vlastním rozhodnutím transcendovat existující 

politický řád ve jménu „záchrany věci spravedlnosti a lidství samé“.201 V tomto aspektu se 

také stává zřejmým, že rozhodující roli v tvarování jakéhokoliv režimu hraje nikoli podoba 

jeho institucionálního řádu, ale „lidský faktor“ -  přítomnost „liberálně vzdělaného“ státníka, 

který dokáže posuzovat situaci nejenom na základě existujícího positivního práva, ale i -  jak 

říká Burke -  „velkých zásad rozumu a spravedlnosti a obecného pochopení lidství“ (LAM
202 v А  V У • V V17). “ Pouze toto křehké napětí mezi neměnným řádem a nedokonalosti člověka, mezi 

obecnou normou a osobní zdatnosti, mezi bezmocným zákonem a všemocným jedincem, 

dovoluje se vyhnout „Skylle absolutismu“ a „Charybdě relativismu“.

201 Srov. H. Jaffa, The Crisis o f  the House Divided. An Interpretation o f  the Issues in the Lincoln-Douglas 
Debates, Chicago 1999; a A New Birth o f  Freedom. Abraham Lincoln and the Coming o f  Civil War, New York 
2004.
202 Burke poukazuje na složení francouzského revolučního shromáždění a na přítomnost velkého počtů právníků 
mezi zastupiteli. Právníci však nejsou schopni dobrého vládnutí, neboť to nevyžaduje pouze slepé držení se 
existujících zákonů, ale i náhled do řádu přesahujícího psané pravidla (Reflections, 60-1).
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5. Závěr

Základní výchozí pozici kritiky liberalismu v díle Carla Schmitta i Leo Strausse je 

„antropologický konservatismus“. Jeho složkami jsou: pohled na lidskou přirozenost jako 

„omezenou“ zlem, jež z člověka nelze vykořenit; a přesvědčení o existenci řádu přesahujícího 

individuální vůli a rozum, který nelze nahradit lidským konstruktem a který stvrzuje limity 

lidské přirozenosti.

Toto vnímání místa člověka v kosmickém a společenském řádu bylo předpokladem 

pre-moderní politické filosofie a uvažování o političnu a politických formách. Pre-moderní 

řád v sobě spojoval „moc a ethos spravedlnosti“ (RK 107). Vědomí zla stále přítomného 

v člověku předurčovalo existenci „moci“ -  autority spjaté v případě potřeby s násilím. Ethos 

spravedlnosti vyjadřoval spojení s transcendentnem a touhu po pravdě a dokonalosti. Moderní 

projekt, jehož prvním politickým projevem byl liberalismus, znamenal útok na obě tyto 

složky. Snaha o „ulehčení lidského údělu“ skrze zdokonalování technické, materiální stránky 

života byla nutně spjata se „zapomínáním“ „toho, co je nejlepší v člověku“ -  touhy po 

transcendentnu. Víra v možnost vytvoření světa, který by byl čistě lidským a zároveň 

dokonalým dílem, vedla к optimistické vizi lidské přirozenosti, která samozřejmý fakt vztahu 

autority a poslušnosti proměnila na projev nespravedlnosti a útlaku, jenž je třeba 

z mezilidských relací vymítit. Mravní a společenský řád byl podřízen subjektivní vůli. 

Chápaní normy nebo autority jako vyššího standardu, jenž vyplývá z nedokonalosti člověka 

bylo nahrazeno stvrzením nadřazenosti svobodného individua, které samo tento standard 

teprve vytváří. V konečném důsledku však primárním efektem novověkého projektu je 

amorální ekonomická racionalita technického světa, která vede nejenom ke ztrátě důstojností 

jednotlivce, ale představuje také smrtelnou zbraň -  lhostejná к jakémukoliv mravnímu 

rozlišování mezi dobrými a špatnými cíli -  se stává hrozbou pro civilizaci a lidství jako 

takové. Zbavení člověka důstojnosti a všeho, co překračuje „animální existenci“ je pro oba 

autory spjato s bezbranností nového světa vůči tyranii techniky a totalitních ideologií.

Na toto rozdělení dosud pevně spojené dvojice „moc a spravedlnost“ a nebezpečí 

z něho pramenící reagovali Schmitt a Strauss odlišným způsobem. Pro oba lze použit 

theologický pojem, jímž Schmitt na sklonku života vysvětloval své poslání -  katechon. Jedná 

se o narážku na fragment epištoly к Tessalonským, v němž jsou popisování ti, kteří opožďují
203příchod Antikrista. Oba jsou si také vědomí definitivního konce starého řádu -  pro

203 Srov. 2. List к Tesalonickým, 2, 6-8.

73



о

Schmitta se jedná o konec starých politických forem, pro Strausse o ztrátu jistoty v schopnost 

rozumového dosažení věčného řádu. Přesto se oba snaží zachránit alespoň podstatu, nejhlubší 

základy tohoto řádu. Pro Carla Schmitta se hlavním problémem stala destrukce autority, 

jejímž následkem je chaos politického života a ztráta důstojnosti jednotlivce, jenž se omezuje 

pouze na realizaci soukromých materiálních zájmů. Leo Strauss naopak vnímá jako hlavní 

hrozbu definitivní dekonstrukci „ethosu spravedlnosti“, jejímž konečným stádiem je 

relativismus -  neschopnost rozlišení dobra a zla a ztráta představy o „dobrém životě“. 

Relativismus zabíjí v člověku touhu po „věčnosti“ a zároveň otevírá cestu pro svévolnou 

realizaci „vůle к moci“.

Odlišně položený důraz však způsobil, že podobnost diagnózy nevyústila do 

podobnosti závěrů. Schmitt se soustředil na problém suverenity a ochrany politického řádu 

jako takového, v jeho nejzákladnější existenciální formě, která předchází všemu -  tedy 

nejenom jednotlivci, ale i morálce a „ethosu spravedlnosti“. Tento důraz na formu vedl tedy 

к afirmaci individuální vůle, která napodobuje Božské gesto stvoření ex nihilo, avšak -  na 

rozdíl od pre-moderního chápání suverenity -  nemá žádný axiologický obsah. Naopak Strauss 

se od začátku zaměřuje spíše na „obsah“ řádu: usiluje o jeho změnu nikoli návratem к pre- 

moderním formám, ale ke klasickému myšlení v kategoriích přirozenosti a ctnosti.

Schmittovo radikální odmítnutí „politické formy“ liberalismu vede nakonec к řešení, které se 

nedokáže od dědictví modernity osvobodit. Straussův uměřenější přístup se spíše než na 

proměnu řádu soustředí na proměnu jednotlivců.

Schmittovo konečné selhání se projevuje nejenom v jeho osobním příběhu -  

v podpoře, již vyjádřil Hitlerovi jako novému suverénovi. Dalším důkazem je i fakt, že 

v posledních letech jsou jeho koncepce častěji využívány mysliteli, které by sám pokládal za 

nepřátele. Důraz na vznik práva a autority jako manifestace čisté, před-morální vůle, který 

Schmitt sám zdůrazňoval pravděpodobně spíše ve smyslu polemickém (abychom použili 

analogie к jeho vlastnímu čtení Donoso Cortese -  PT  76), je v postmoderním diskursu 

pochopen „dogmaticky“. V teoriích autorů jako je Derrida nebo Rorty se stává prostředkem 

nikoli katechonu, ale spíše zcela protikladného projektu -  definitivní dekonstrukci zbytku 

západní civilizace.204 Snaha zachránit ideu autoritu tím, že bude zbavena všech 

mimopolitických omezení, je  tak nakonec argumentem proti autoritě samé.

204 Srov. J. Derrida, Síla zákona-, T. Pangle, Uszlachetnianie demokracji. Na spojitost mezi Schmittem a 
Derridou poukazuje i Schauerman oba prý sdílí „fascinaci mezními situacemi“ a snahu transponovat je do 
každodenního života, oba vnímají základy řádu a práva výlučně jako coup deforce  (W. Schauerman, The End o f  
Law, str. 82).
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Paradoxně je to Strauss, jehož vliv na politické myšlení současnosti je spojen 

s obviněními z autoritarismu a elitismu. Straussovi žáci -  bližší a vzdálenější - hrají 

významnou roli nejen na amerických universitách, ale i na veřejné scéně. Jak napsal Iriving 

Kristol, jeden ze zakladatelů neokonservativního hnutí, „setkání se Straussovou filosofií 

obrátilo náš intelektuální svět vzhůru nohama.“205 Nezávisle na hodnocení 

neokonservativního hnutí je třeba uznat, že vlivem Strausse se do akademické a politické 

debaty vrátilo chápání politiky jako jednání na základě praktické moudrosti fronésis a mravní 

ctnosti. Návrat к „hodnotově zatíženým“ pojmům jako tyranie umožnil jednoznačnější 

odsouzení totalitních režimů.206 A konečně -  к životu se vrátila celková představa 

společenství jako entity, která nezbytně vyžaduje „mravní jádro“ v podobě úcty к minulosti a 

principům řádu, a také „liberálně vzdělanou“ elitu.207 Dnes jsme svědky hegemonie 

postmoderních diskursů, v nichž se liberální odpor к hierarchiím a omezením jednotlivce 

projevil touhou po světě výlučně horizontálně strukturovaných vztahů, a v nichž morálka a 

spravedlnost byly definitivně zahrnuty do kategorie arbitrárních mocenských prostředků.

V tomto kontextu Straussovo odvolání к přirozenému lidskému směřování к dokonalosti, 

které je spojeno se stejně přirozeným vnímáním vlastní omezenosti v řádu nezávislém na 

člověku, působí jako zneklidňující a v konečném důsledků ozdravující výzva.

205 1. Kristol, “American Conservatism 1945-1995”, in: The Public Interest, 121 / Fall 1995, s. 80-91,
206 W. Kristol, “What was Leo Strauss Up To?” in: The Public Interest, 153 / 2002, str. 37.
207 Srov. McAllister, Revolt Against Modernity, str. 168-9; Devigne, Recasting Conservatism, str. 50-1, 64.
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Sum m ary:

This В.A. thesis focuses on the critique of liberalism in the works of Carl Schmitt and Leo 

Strauss -  two German-born political philosophers whose mutual intellectual debt has recently 

become an issue of hot debate in connection with the widely accepted association made 

between Strauss and neo-conservative movement in the U.S. An argument is made that the 

attitude of both philosophers was thoroughly influenced by the failure of the Weimar 

Republic and the raise of the totalitarian ideologies. Strauss’s experience was, however, 

significantly modified by his later life in the United States, which enabled him to design less 

radical propositions for the recovery of the Western political system.

As their critique concentrates on the theoretical background of liberal politics rather than their 

systemic solution, the comparison of both authors requires an examination of the problem of 

the modernity as such in order to discover the roots of its recent crisis. For Schmitt the 

problem of liberalism amounts to the fact that liberal ideology aims at the abolition of the 

political, which he understood as the primary existential decision about the creation of a 

society on the basis of the distinction between “friend and enemy”. Liberalism on the other 

hand denies the primacy of the political over the individual and aims at the neutralization of 

politics by means of economy and ethics. For Strauss the crucial transgression that appeared 

at the birth of the modern project was its rejection of the classical political philosophy, i.e. of 

the issue of virtue and self-perfection via following the unchangeable pattern of nature as the 

central goals of political society. Modern project enhance the practical, applicable solutions 

over contemplation in order to ease man’s suffering in this world. This aim, however, had to 

include a rejection of everything that transcends man and his material being and strive to 

create a universe of purely human design.

An attempt is made to prove, that Strauss’s and Schmitt’s mindset can be roughly 

characterized as “anthropological conservatism”, which for Schmitt’s amounts for the tacit 

acceptance of Augustine’s version of the doctrine of the original sin, and for Strauss for the 

view of man as a being “in between” gods and beasts -  simultaneously exulted from mere 

sensual existence and yet inevitably limited in his striving towards good. The anthropological 

position, however, was not follow with an adherence to the traditional forms of political 

organization which they both viewed as inexorably deconstructed by modernity. Therefore, I 

attempted to highlight and differentiate the main directions of their critique: whereas Schmitt
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concentrates on the defense of the principle of authority and obligation per se, against the 

anti-political tendencies of liberalism; Strauss strives rather to revive the notion of nature as 

the objective standard for man’s actions and thus a weapon against liberal relativism unable to 

discern “good and evil”. Those premises led Schmitt finally to affirm the necessity of the 

occurrence of the individual sovereign will able to create and protect the order from the 

destructive tendencies generated by liberalism which in the conditions of the failure of the 

Weimar Republic amounted to the acceptance (though by no means a willing acceptance) of 

the Third Reich. On the contrary, Strauss’s focus on the preservation of the moral core of the 

social and political life enabled him to promote a program of the gradual “ennobling” of 

liberal democracy by means of the revival of the “liberal education” of the elites and the 

religious education of the masses -  thus a return to a classical way of thinking about the 

political rather than to the specific pre-modern systemic solutions.
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