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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá konceptem demokracie v dílech nizozemského filozofa 

Barucha Spinozy, konkrétně v jeho Teologicko-politickém traktátu a Rozpravě 

politické. Spinozův význam pro politické myšlení tkví v tom, že jako jeden z prvních 

politických myslitelů obhajoval demokracii jako nejlepší z možných forem vlády. 

Spinozův názor na demokracii je v práci nejprve uveden do kontextu doby, ve které 

tvořil, událostí, které jej mohly formovat a osobností, na jejichž díla Spinoza přímo 

navazoval, případně která mohla jeho tvorbu ovlivňovat. Dále se práce zaměřuje na 

základní prvky Spinozovy filozofie, která tvoří ucelený a provázaný systém, a tak jsou 

jeho poznatky metafyzické ve vztahu k jeho politické filozofii. Hlavní část práce tvoří 

interpretace Spinozových poznámek o demokracii v Teologicko-politickém traktátu a 

nedokončené Rozpravě politické. Cílem této práce je ozřejmit, jakým způsobem 

Spinoza nahlíží na pojem demokracie a jaký je význam demokracie v kontextu 

filozofova díla. Dále se práce zabývá důvody, které Spinozu vedou k tomu, že považuje 

demokracii za nejlepší formu vlády, a argumenty, kterými toto své přesvědčení 

obhajuje. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the concept of democracy in the works of the Dutch philosopher 

Benedict Spinoza, specifically in his Theologico-Political Treatise and Political 

Treatise. Spinoza's contribution to the modern political thought is based on the fact that 

he is one of the first political thinkers claiming that democracy is the best possible form 

of government. In this thesis, Spinoza's conception of democracy is presented within the 



   

context of the period in which his works were written, the events that could have 

contributed to the forming of his view, and other philosophers whose works influenced 

his works, directly or indirectly. Furthermore, this paper focuses on the basic elements 

of Spinoza's philosophy, which forms a coherent systém in which his political 

philosophy is related to his metaphysical insights. The main part of this paper consists 

of interpretation of Spinoza's thoughts on democracy in the Theologico-Political 

Treatise and unfinished Political Treatise. The aim of this thesis is to clarify how 

Spinoza understands the concept of democracy and the importance of democracy in the 

context of his works. This thesis also focuses on reasons that led Spinoza to consider 

democracy the best form of government, and the arguments used to advocate this claim. 
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Vymezení tématu 

Tato bakalářská práce se věnuje tématu pojetí demokracie v díle nizozemského filosofa 

židovského původu Barucha (Benedikta) Spinozy (1632-1677). Spinoza se svým dílem 

řadí mezi velké racionalisty 17. století. Jeho filosofie se vyznačuje kromě rozumovosti 

také systematičností a logikou, Spinozovo politické myšlení je pak výrazným způsobem 

opřeno o jeho poznatky metafyzické. Spinoza je jedním z prvních myslitelů, kteří 

obhajují demokracii jako nejlepší z možných forem vlády. Svými myšlenkami obohatil 

nejen oblast teorie demokracie, ale také liberální tradici, ke které přispěl zejména svou 

obhajobou tolerance. Cílem této práce je popsat způsob, jakým Spinoza vnímá koncept 

demokracie, a jaké místo má demokracie v kontextu Spinozova politického díla. K 

výzkumu použiji zejména dva Spinozovy texty, Traktát teologicko-politický a Traktát 

politický. Kromě Spinozova díla využiji pro potřeby srovnání také dílo Thomase 

Hobbese, ze kterého v některých ohledech Spinoza vycházel, a dále odborných článků a 

literatury. 

 

Výzkumné otázky, kterými se budu v práci zabývat, jsou následující: Jaký je význam 

konceptu demokracie v díle Barucha Spinozy? Jakým způsobem Spinoza nahlíží na 

demokracii? Jakými argumenty Spinoza obhajuje demokracii jako nejvhodnější formu 

vlády? 

 

Předpokládaná osnova práce 

1) Úvod 

2) Historický a myšlenkový kontext Spinozova díla 

3) Základní prvky Spinozovy politické filosofie 

4) Spinoza a demokracie 

4.1 Traktát teologicko-politický 

4.2 Traktát politický 

5) Závěr 
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Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je pojetí konceptu demokracie v díle 

nizozemského filozofa Barucha (Benedikta) Spinozy, přesněji v jeho spisech Traktát 

teologicko-politický a Rozprava politická. 

Význam Spinozy spočívá v tom, že je jedním z prvních politických myslitelů, 

kteří považují demokracii za nejlepší z možných forem vlády. Cílem práce je ozřejmit, 

jak Spinoza vnímá pojem demokracie, a popsat, jaké místo má demokracie v kontextu 

filozofova díla. Dále se budu věnovat důvodům, které z demokracie činí podle Spinozy 

nejlepší formu vlády a argumentům, kterými toto přesvědčení podporuje. 

Pracovat budu zejména s dvěma Spinozovými texty z oblasti politického 

myšlení, Traktátem teologicko-politickým a Rozpravou politickou. Z dalších 

filozofových děl využiji ještě Etiku vyloženou na geometrický způsob. Pro přehled o 

Spinozově životě a jeho době použiji obsáhlou monografii Spinoza od Martina 

Hemelíka, stejné tématice se pak ve své knize Spinoza: A Life věnuje i Steven Nadler. 

Odborných článků a literatury obecně je k tomuto tématu v českém jazyce poskrovnu, 

budu tedy používat zejména práce zahraničních autorů z anglofonního prostředí. 

Při citování Etiky použiji standardní způsob citování tohoto díla pomocí zkratek, 

který nevyžaduje další odkazování na stránky konkrétního vydání. Jako první je 

uvedeno číslo dané kapitoly, následuje zkratka části kapitoly (D = definice, A = axiom, 

P = tvrzení) a číslo této části. Zkratka dem upřesňuje důkaz, zkratka cor důsledek, S 

potom poznámku. Obecná definice afektů na konci třetí kapitoly Etiky je označována 

GenDefAff. U Traktátu teologicko-politického a Rozpravy politické jsem se rozhodla 

stránkové odkazování zachovat. V případě Rozpravy jej doplním o číslo kapitoly a 

odstavce, z technických důvodů však nemohu postupovat stejně při citování Traktátu, 

jelikož online verze, kterou jsem pro práci použila, odstavce číslované nemá. Tam tedy 

pro větší přehlednost doplním alespoň číslo kapitoly, stejně tak u Hobbesova 

Leviathana. Ze stejných důvodů pak u těchto děl chybí některé bibliografické údaje. 

Práci jsem se rozhodla strukturovat následujícím způsobem. V první kapitole 

stručně nastíním historický kontext Spinozova díla a události jeho života, které mohly 

přímo ovlivnit, jakým způsobem nahlížel na demokracii. Zároveň se v krátkosti zmíním 

o hlavních osobnostech, jejichž myšlenky pomohly formovat Spinozovy názory. Ve 
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druhé kapitole budu pracovat primárně se Spinozovou Etikou, pomocí které vyložím 

základní prvky jeho filozofického systému. Zejména se zaměřím na jeho metafyzické 

poznatky a otázky přirozenosti a ctností člověka, které mají přímou souvislost se 

Spinozovou politickou teorií. Třetí kapitolu věnuji Spinozově politické teorii, především 

jeho pojetí demokracie. Kapitolu jsem rozdělila na dvě podkapitoly, z nichž jedna se 

věnuje demokratickým idejím v Traktátu teologicko-politickém a druhá demokracii v 

Rozpravě politické. 
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1.  Historický a myšlenkový kontext Spinozova díla 

Přestože bychom mohli na první pohled nabýt dojmu, že poté, co byl klatbou 

vyloučený ze své rodné židovské komunity, měl Spinoza žít odloučený od společnosti, 

opak byl pravdou. Filozof sice žil relativně tichým a skromným způsobem, udržoval ale 

mnoho přátelských vztahů, ať již osobních, nebo ve formě čilé korespondence, a jeho 

zdánlivá izolace rozhodně neznamenala, že by nebyl svou dobou neustále ovlivňován. 

Celý svůj poměrně krátký život prožil ve Spojených severních nizozemských 

provinciích (přesněji v provincii Holland), které v 17. století zažívaly svůj „Zlatý věk“. 

Tato dynamická doba, ve které došlo k prudkému rozvoji nizozemské společnosti, byla 

však naplněna konflikty, které se týkaly snad všech oblastí společenského života. Nové 

koncepty nahrazovaly zastaralé tradice a zástupci různých skupin se střetávali v oblasti 

sociální, politické, ideové i náboženské. Toto období nizozemské historie charakterizují 

četné válečné konflikty, zejména se Španělskem, Anglií a Francií. Roku 1609 byl 

příměřím ukončen dlouholetý spor o nezávislost se Španělskem, následná mírová 

smlouva však byla uzavřena pouze na dobu dvaceti let. Navíc teprve roku 1648 skončila 

třicetiletá válka, která utvářela ráz Evropy nejen za svého trvání, ale svými důsledky a 

nevyřešenými problémy i v následujících desetiletích. 

Hlavním teologicko-politickým bojem na území Nizozemských provincií se stal 

spor mezi tzv. remonstranty a kontraremonstranty. Ten, stejně jako tomu bylo v případě 

větších evropských sporů té doby, započal v rovině náboženské, později se ale rozšířil i 

do oblasti politiky. Prvotním sporem byl odlišný názor obou kalvinistických skupin na 

otázku charakteru vztahu mezi boží milostí a lidskou vůlí. Zatímco remonstranti, 

nazýváni také podle teologa Arminia „arminiáni“, vyzdvihovali svobodnou vůli a 

toleranci, kontraremonstranti, neboli „gomaristé“ (podle teologa Gomara), dávali před 

svobodnou vůlí přednost vůli boží a predestinaci. V rovině politické zástupci arminiánů 

preferovali federaci řídící se demokratickými zásadami, přičemž spory o kompetence 

mezi státem a církví by měl podle nich být řešen ve prospěch státu, který měl dohlížet 

na zachování tolerance jiných náboženských vyznání. Naopak gomaristé dávali přednost 

církevní moci, nebyli ochotni tolerovat ostatní náboženská vyznání a podporovali 

monarchismus. Zprvu získali převahu gomaristé, jejichž hlavním představitelem byl 

místodržitel Mořic Oranžský, a arminiáni byli tvrdě perzekuováni. V průběhu třicetileté 
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války se ovšem poměr sil mezi těmito skupinami začal obracet ve prospěch arminiánů, 

což souviselo se vzestupem provincie Holland, jejíž političtí představitelé byli vždy 

nakloněni spíše větší míře autonomie pro jednotlivé provincie a principům tolerance a 

demokracie.
1
 

Spojené severní nizozemské provincie byly za Spinozova života státem poměrně 

decentralizovaným, což přispívalo atmosféře sporů o kompetence mezi provinciemi a 

centrální správou. Každá z provincií si o mnoha záležitostech rozhodovala sama, jistou 

mírou autonomie disponovala i některá města. Státní rada jako vrcholný orgán s 

celorepublikovou kompetencí spravovala záležitosti celé federace. Skládala se ze 

(většinou dvanácti) zástupců jednotlivých provincií a místodržících. Pravomoci státní 

rady zahrnovaly řízení armády a finanční hospodaření státu. Každá provincie mohla mít 

vlastního místodržitele, zvykem ovšem bývalo, že místodržitel ovládal vícero provincií. 

Spinozova života se nicméně týkalo období mezi lety 1650-1672, kdy místodržící v pěti 

ze sedmi provincií nebyl jmenován, respektive si měly provincie prostřednictvím svých 

zástupců až do zletilosti Viléma III. Oranžského, nástupce místodržitele Viléma II. 

Oranžského, spravovat své záležitosti samostatně. Tak se stalo, že v praxi 

nejvýznamnější osobu Spojených provincií oné doby představoval velký pensionář, 

předseda stavovského shromáždění v dominantní provincii Holland. Kromě sněmů 

jednotlivých provincií v zemi fungovaly i tzv. Generální stavy, ve kterých měla každá 

provincie jeden hlas. Ty se scházely denně a řídily obecné vnitřní záležitosti státu.
2
 

Generální stavy také kontrolovaly dva giganty na poli zahraničního obchodu: 

Nizozemskou Východoindickou společnost a Nizozemskou Západoindickou 

společnost.
3
 

V kontextu 17. století panovala v Nizozemí nadprůměrná míra tolerance, ať již k 

odlišným názorům či náboženským vyznáním, která byla nejvíce typická právě pro 

holandský Amsterdam. Útočiště zde hledalo mnoho emigrantů, kteří by jinde byli za své 

náboženské přesvědčení či názory pronásledováni, zde ale mohli žít klidným životem. 

Příkladem může být právě početná židovská komunita, žijící v otevřené, smíšené 

                                                 
1
  Hemelík, M. (2006). Spinoza: doba, život a myšlenky novověkého filosofa. Vyd. 1. Praha: 

Filosofia, s. 52-54.  
2
  Hemelík, M. (2006). cit. d., s. 55, 62. 

3
  The States General: History [online]. [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: http://www.staten-

generaal.nl/begrip/the_states_general  
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městské čtvrti a nikoliv v ghettu.
4
 Ovšem ani v Nizozemí nebyla tolerance zdaleka 

absolutní a autoři nejradikálnějších a nepohodlných názorů byli vystaveni perzekuci a 

pronásledování. Sám Spinoza pronásledován nebyl, snad i proto, že svá díla nevydával. 

Za jeho života vyšla pouze dvě, René Descarta Principy filosofie vyložené způsobem 

užívaným v geometrii s dodatkem Metafyzické myšlenky a Traktát teologicko-politický, 

který ovšem vydal anonymně, přestože jeho autorství bylo veřejným tajemstvím. 

Spinozův Traktát byl vydáván i přes četné zákazy šíření, nicméně za použití 

nejrůznějších praktik, například vydávání pod falešnými tituly.
5
 Dalším důvodem, proč 

autor se autor Traktátu vyhnul perzekuci, mohlo být, že Traktát vyšel latinsky a ne 

v národním jazyce, čímž k čemu širší laická veřejnost neměla přístup. Tomu, aby 

Traktát nevyšel ihned také v holandském překladu, osobně zabránil právě Spinoza a 

překlad byl zrealizován až roku 1693, tedy několik let po filozofově úmrtí.
6
 

Perzekuce ovšem postihla některé Spinozovy přátele, například Adriaana 

Koerbagha a jeho bratra Johanna, kteří byli za své názory vězněni a nedlouho poté 

zemřeli, Adriaan ještě ve věznici Rasphuis. Adriaan Koerbagh obhajoval demokracii a 

důležitost oddělení státních záležitostí od církevní moci, propagoval myšlenky tolerance 

a liberalismu.
7
 Přestože se jejich myšlenky od Spinozových příliš nelišily, zásadní rozdíl 

tkvěl v tom, že je Koerbagh zveřejňoval v nizozemštině a někdy také pod vlastním 

jménem. Patrně právě osud bratrů Spinozu pravděpodobně podnítil ke zveřejnění 

Traktátu, kterým se vymezoval proti netoleranci vedoucí k podobným incidentům a 

vyzdvihoval důležitost dodržování lidských práv a svobod.
8
 Nedlouho poté, roku 1672, 

který vstoupil do nizozemských dějin jako tzv. „rok katastrof“, se Spinoza ještě jednou 

málem zapojil do veřejného dění. Události tohoto roku byly také pravděpodobně 

zásadním impulzem, který Spinozu přiměl k práci na jeho Rozpravě politické. Haagský 

dav tehdy v souvislosti s nizozemskými vojenskými porážkami veřejně zlynčoval bratry 

de Wittovy, holandské politické činitele a zástupce republikánství a modernizace. 

Mladší z bratrů, Johan de Witt, byl od roku 1653 velkým pensionářem, tedy v té době 

nejvýše postaveným státním činitelem v zemi. Jejich zavraždění Spinozu rozhořčilo 

                                                 
4
  Nadler, S. (1999). Spinoza: A Life. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press, s. 25. 

5
  Hemelík, M. (2006). cit. d., s. 325-326. 

6
  Hemelík, M. (2006). cit. d., s. 325. 

7
  Nadler, S. (2011). A Book Forged in Hell: Spinoza's Scandalous Treatise. Vyd. 1. Princeton and 

Oxford: Princeton University Press, s. 40-41. 
8
  Hemelík, M. (2006). cit. d., s. 241. 
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natolik, že se rozhodl na místě činu přibít na vrata nápis „Nejhorší z barbarů!“, v čemž 

mu musel zabránit jeho „domácí“ van der Spyck.
9
 

Jinak se ovšem Spinoza do veřejného života žádným výrazným způsobem 

nezapojoval. Platil však ve své zemi za známou osobnost, po vydání Traktátu, kterým si 

získal jak množství příznivců, tak ale snad ještě více odpůrců, byl známý i v zahraničí.
 

Celkově bychom mohli ohlasy filozofova díla za jeho života označit za relativně 

negativní a prudké, přičemž sám autor měl ve společnosti pověst bezbožného (až 

ateistického) člověka s nebezpečnými a radikálními myšlenkami.
10

 

Tato pověst jej provázela již od mladého věku, vždyť právě nevhodné názory 

byly jedním z, byť ne hlavním důvodem, proč na něj v jeho třiadvaceti letech židovská 

obec uvalila klatbu cherem. Zhruba v tomto období svého života Spinoza navštěvoval 

van den Endenovu školu a právě Frans van den Enden je označován za člověka, který 

mohl zčásti Spinozovu politickou filozofii inspirovat. V myšlenkách obou mužů 

můžeme nalézt jisté podobnosti, van den Enden totiž ve svých dílech také obhajuje 

demokracii jako nejlepší formu vlády. V jeho představách o ideálním státě je státní moc 

striktně oddělena od církevního vlivu, zároveň van den Enden vyzdvihuje absolutní 

svobodu slova, víry a „filozofování“ a občanskou, politickou a právní rovnost mezi 

lidmi. Osoby disponující aktivním volebním právem vymezuje ještě šířeji než Spinoza, 

když navrhuje, aby byli vedoucí představitelé státu voleni na určité období vzdělanými 

muži i ženami.
11

 Zřejmě se také Spinoza ve van den Endenově škole seznámil s díly 

velkých myslitelů, ovlivňujících jeho dílo dále. 

Filozofem, jehož vliv na Spinozu je zcela nezpochybnitelný, byl Thomas 

Hobbes. Ostatně na něj Spinoza v některých pasážích svých děl či korespondence přímo 

odkazuje. Ze soupisu Spinozova majetku pořízeného notářem po filozofově smrti je 

nám dnes známo, že spis O občanu byl součástí Spinozovy osobní knihovny.
12

 V roce 

1667 vyšel překlad Leviathana v nizozemštině, je tedy více než pravděpodobné, že byl 

filozof obeznámen i s tímto spisem, který navíc roku 1668 přeložil jeho autor i do 

latiny. Vztahu filozofie Barucha Spinozy a Thomase Hobbese se budu dále věnovat také 

v následujících kapitolách. 

                                                 
9
  Hemelík, M. (2006). cit. d., s. 123. 

10
  Hemelík, M. (2006). cit. d., s. 497. 
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Dále nalezneme ve Spinozově díle i četné podobnosti s filozofií Niccola 

Machiavelliho. Návaznost na jeho realismus, zejména v nepřítomnosti iluzí o lidstvu, je 

dalším z pojítek mezi Spinozou a Hobbesem. Kromě evidentního vlivu Machiavelliho 

na úvodní kapitolu Rozpravy,
13

 nalezneme v tomto textu machiavelliovské prvky 

zejména v poznatcích týkajících se ústavních předpisů. Oba filozofové totiž sdíleli 

přesvědčení, že předpisy zlepšující státní správu lze správně formulovat jedině až po 

pochopení lidské povahy a přesného charakteru stávajících problémů.
14

 

Samozřejmě nemůžeme opomenout Spinozův vztah k Descartovi, ze kterého v 

mnoha směrech vycházel a jehož filozofii vyložil v jediné knize vydané za Spinozova 

života pod vlastním jménem, René Descarta Principy filozofie. Tomuto vztahu se budu 

dále věnovat v následující kapitole. 

 

2.  Základní prvky Spinozova filozofického systému 

Spinozova filozofie tvoří logicky propojený celek, ve kterém jeho poznatky z 

obecné filozofie souvisejí s jeho názory teologickými a také politickými. Před tím, než 

se budeme konkrétněji věnovat politice a Spinozovu pojetí demokracie, je nutné zabývat 

se tím, na jakých myšlenkových základech je vystavěno. 

Na rozdíl od karteziánců 17. století, věřících v učení Reného Descarta o dvou 

druzích substance, věci myslící (res cogitans, mysli) a věci prodloužené (res extenza, 

hmota), je Spinozova nauka o substanci monistická. Dualistický systém pro Spinozu 

představoval řadu problémů. Oddělení materiálních věcí a mysli znamená, že nám jejich 

existenci mysl může pouze zprostředkovávat, což otevírá prostor pro předsudky a 

nedorozumění. Když jsou navíc tyto dvě věci odděleny, jak je mezi nimi umožněna 

interakce?
15

 Spinozův filozofický systém se tedy vyznačuje monismem, totiž 

přesvědčením, že veškeré bytí vychází z jedné substance, kterou je v tomto případě Bůh. 

Vše, co na světě existuje, je obsaženo v Bohu, pochází z něj a nemůže bez něho 

                                                                                                                                               
11

  Nadler, S. (1999). Spinoza: A Life, s. 104-105. 
12

  Hemelík, M. (2006). cit. d., s. 206. 
13

  Viz kapitola 3.2 této práce. 
14

  Steinberg, Justin. Spinoza's Political Philosophy [online]. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Publikováno 21. 4. 2008, revize 7. 10. 2013 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z www: 

<http://plato.stanford.edu/entries/spinoza-political/> 
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existovat, tedy „Bůh je příčinou věcí nejen v jejich vzniku, ale i v jejich bytí.“
16

 Fakt, že 

Bůh je všeobjímající substancí, mimo kterou nic nemůže být, je důvodem jeho absolutní 

svobody. Spinoza definuje věc jako svobodnou, pokud splňuje předpoklad, že „existuje 

pouze z nutnosti své přirozenosti a je pouze sama sebou determinována k svému 

jednání.“
17

 Naopak vše ostatní, včetně lidské přirozenosti, je determinováno Bohem, což 

je způsobeno tou přirozeností Boha, že je příčinou všech věcí. V důsledku tedy lidé 

nedisponují svobodnou vůlí. Také z důvodu determinace veškerých věcí Bohem není 

možné, aby v přírodě existovala náhoda, protože Bůh předurčuje vše, co existuje, nejen 

k existenci samotné, ale i ke specifickému způsobu, jakým bude věc existovat, 

popřípadě jednat.
18

 Zároveň platí, že moc Boha a jeho esence jsou totožné věci, protože 

jeho moc, jako vše ostatní, v něm musí být obsažena.
19

 Proto také vše, co je v moci 

Boha, z jeho přirozenosti musí nutně existovat.
20 

Od Boha je také odvozován způsob 

myšlení, se kterým Spinoza ve svém díle dále pracuje, a to rozum. Poněvadž vše, co je 

obsaženo v rozumu, se musí shodovat s tím, co je obsaženo v přírodě, a v té není nic 

jiného, než Bůh, musí potom i rozum obsahovat jen prvky vlastní Bohu.
21

 

Stejně jako v případě Descartovy filozofie „jasného a zřetelného vnímání“, 

Spinozova teorie poznání se opírá o hledání toho, co je jisté.
22

 Omyl v poznání spočívá 

v tom, že některé ideje, které naše mysl vytváří, postrádají „vnitřní“ známku 

pravdivosti. Takové ideje označujeme jako neadekvátní, tedy zmatené. Způsobují 

nepravdivé poznání, ke kterému vede například poznání věcí smyslovými vjemy. Nad 

toto poznání Spinoza staví poznání prostřednictvím vědy, například matematiky, 

nejvýše pak stojí intuice.
23

 Tyto poslední dva druhy poznání jsou nutně pravdivé, jelikož 

k nim náleží adekvátní ideje.
24

 Adekvátní ideou Spinoza rozumí „ideu, která – pokud je 

                                                                                                                                               
15

  Alexis-Baker, A. (2011). Spinoza's Political Theology: Theocracy, Democracy and Monism. 

Journal of Church and State. Vol. 54, no. 3, s. 430-431. 
16

  Spinoza, B. Etika, 2P10S. 
17

  Spinoza, B. Etika, 1D7. 
18

  Spinoza, B. Etika, 1P29dem. 
19

  Spinoza, B. Etika, 1P34dem. 
20

  Spinoza, B. Etika, 1P35dem. 
21

  Spinoza, B. Etika, 1P30dem. 
22

  Scruton, R. (1999). Krátké dějiny novověké filosofie. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, s. 66. 
23

  Scruton, R. (1999). cit. d., s. 68-69. 
24

  Spinoza, B. Etika, 2P41dem. 
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chápána sama v sobě bez vztahu k předmětu – obsahuje všechny vlastnosti neboli 

vnitřní známky (denominationes) pravdivé ideje.
25

 

Spinozova koncepce přirozeného práva přímo vyplývá z charakteristiky Boha a 

jeho moci. Než se mu budeme věnovat, je ovšem nutné nejprve osvětlit rozdíl mezi 

dvěma druhy moci, které Spinoza ve svých dílech rozlišuje. V latině se jedná o termíny 

potestas a potentia, které ovšem anglické překlady oba uvádějí jako power, tedy moc. 

Zatímco potentia je moc ve smyslu lidské schopnosti něco činit, potestas znamená mít 

suverénní moc nad někým jiným, přičemž nelze říct, že by člověk měl potestas nad 

přírodou, se kterou je ve vzájemném vztahu. Stejně tak Bůh není schopen použít 

potestas, tedy není žádným externím suverénem, vydávajícím nařízení, jeho mocí je 

potentia.
26 

O přirozeném právu Spinoza říká, že „Z faktu, že moc, kterou přirozené věci 

existují a fungují je právě samotnou mocí Boha, můžeme snadno pochopit, co je 

přirozené právo. Protože stejně jako Bůh má právo ke všemu a jeho právo není nic 

jiného, než jeho moc, pokud jeho moc považujeme za naprostou svobodnou, vyplývá z 

toho, že každá věc v přírodě má od přirozenosti tolik práv, kolik má moci existovat a 

fungovat; poněvadž přirozená moc každé přirozené věci, kterou existuje a funguje, není 

nic jiného než moc Boha, který je absolutně svobodný.“
27

 

Z jedné a té samé přírody a jejích zákonitostí vycházejí i afekty, které jsou 

základním činitelem působícím na lidské bytosti, které člověka buďto nutí něco konat, 

nebo pasivně trpět. Afekty Spinoza rozumí „stavy těla, jimiž se zvětšuje nebo zmenšuje 

jeho schopnost něco konat.“
28

 Tyto stavy mohou být buďto aktivní nebo pasivní, 

přičemž aktivní vycházejí přímo z nás a nejsou tedy závislé na vnější příčině, jako je 

tomu u stavů pasivních.
29

 V případě těchto trpných stavů jde o „zmatenou ideu, v níž 

mysl přitakává úsilí svého těla“ a je touto ideou „determinována k tomu, že dává 

přednost přemýšlení o jedné věci před přemýšlením o věci jiné.“
30

 Člověk ovládaný 

afekty, které není schopný ovládat, je zároveň nesvobodný, protože nesplňuje podmínku 

ve výše uvedené definici svobodné věci, že věc je pouze tehdy svobodná, pokud je ke 

svému jednání determinována jen sama sebou. Této své nesvobody si však jedinec 

                                                 
25

  Spinoza, B. Etika, 2D4. 
26

  Alexis-Baker, A. (2011).  cit. d., s. 433. 
27

  Spinoza, B. Political Treatise, II/3, s. 4. 
28

  Spinoza, B. Etika, 3D3. 
29

  Spinoza, B. Etika, 3D2. 
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vůbec nemusí být vědom. Naopak může podléhat klamu, že když si uvědomuje, že je 

právě oním afektem ovlivňován, je jeho rozhodnutí i tak svobodné. Stejně tak se lidé 

mohou domnívat, že mluví svobodně, i když ve skutečnosti nedokážou ovládnout pud, 

který je nutí v dané situaci promluvit.
31 

Ovládnutí tužeb je do jisté míry možné, a to 

prostřednictvím rozumu. Rozum můžeme použít k tomu, abychom jim porozuměli a 

pochopili, proč zrovna takové touhy máme. Tím naše touhy nezmizí, ale pochopením 

jejich příčin zabráníme tomu, aby nás mohly podvědomě ovlivňovat. Zároveň tím dojde 

k posílení naší svobody.
32 

Takovéto pojetí lidské svobody, spočívající v pochopení 

našeho jednání a tedy uvědomováním si nutnosti, nikoliv ve svobodě od nutnosti jako 

takové, je ve Spinozově filozofii jediným druhem svobody, který máme právo 

požadovat.
33

 

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že aby člověk mohl žít lépe, je žádoucí, aby se 

podléhání působení afektů vyhýbal. To je jen podpořeno tezí, že dokud se lidé nechávají 

ovládat svými vášněmi, nejsou ve shodě se svou přirozeností, jelikož se pak neshodují 

se svými schopnostmi, které tyto afekty ovlivňují.
34

 Vášním je ovšem člověk jako 

součást přírody nutně vystaven neustále.
35

 Afekt, který již člověka ovládá, ovšem lze 

omezit, případně i odstranit. K tomu je zapotřebí působení afektu opačného a zároveň 

silnějšího, než je ten momentálně působící.
36

 

Věnujme se nyní Spinozovu pojetí přirozeného stavu. V něm jsou afekty přímo 

zodpovědné za to, že lidé nemohou žít v míru. Podle přirozeného práva každý jedná tak, 

aby maximalizoval svůj užitek, podle toho také posuzuje, co je pro něj dobré a zlé. 

Kdyby každý žil podle toho, co mu radí rozum, byl by mír možný, ale kvůli afektům, 

které nabádají právě k takovémuto sobeckému typu jednání, vznikají mezi lidmi rozdíly 

a spory.
37

 Spinoza se k tomu, jaký je důsledek působení afektů na vzájemné vztahy mezi 

lidi, vyjadřuje takto: „Dokud jsou lidé trýzněni zlostí, závistí nebo jinou vášní 

obsahující nenávist, jsou taženi od sebe a stavěni proti jeden druhému, o to více je třeba 

                                                                                                                                               
30

  Spinoza, B. Etika, 3GenDefAff. 
31

  Spinoza, B. Etika, 3P2S. 
32

  Smith, S. B. (1994). Spinoza's Democratic Turn: Chapter 16 of the Theologico-Political 

Treatise. The Review of Metaphysics. Vol. 48, no. 2, s. 380. 
33

  Scruton, R. (1999). cit. d., s. 75. 
34

  Spinoza, B. Etika, 4P32. 
35

  Spinoza, B. Etika, 4P4cor. 
36

  Spinoza, B. Etika, 4P7. 
37

  Spinoza, B. Etika, 4P37S. 
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se jich obávat, protože jsou silnější, vynalézavější a lstivější než ostatní zvířata. A 

jelikož lidé podléhají na nejvyšší stupeň těmto vášním, jsou tedy přirozenými nepřáteli. 

Protože můj největší nepřítel je ten, koho se musím nejvíce obávat a být před ním 

nejvíce na pozoru.“
38

 

O snaze o zachování své existence můžeme obecně říct, že jelikož věci konají 

jen to, k čemu jsou determinovány svou přirozeností, pak snaha každé věci o své 

zachování je samotnou esencí této věci.
39

 Tato snaha navíc není nijak časově omezená a 

trvá tak dlouho, dokud věc existuje.
40 

Lidský pud sebezáchovy je pak nejvyšší ctností a 

zároveň tvoří základ zdatnosti.
41 

Přičemž platí, že konáme-li cokoliv podle své 

zdatnosti, konáme pak v souladu se svou přirozeností. To koresponduje s výše 

uvedeným faktem, že každý jedná tak, aby maximalizoval svůj užitek. Proto je pro 

člověka přirozené, aby podporoval to, co je pro něj užitečné a zasáhnul jakýmkoliv 

prostředkem, který je v jeho moci, proti tomu, co je pro něj škodlivé. V přirozeném 

stavu proto není možné, aby se člověk dopustil bezpráví, protože k tomu, aby škodil 

jiným, ho jeho přirozenost opravňuje.
42 

Výše uvedené spory mezi lidmi se pak nejlépe 

odstraní tím, že se lidé vzájemně dohodnou vzdát se svých přirozených práv a místo 

toho se zavážou neškodit jeden druhému. Lidé budou zachovávat dohodu, kterou mezi 

sebou uzavřeli, díky jedné ze zákonitostí lidské přirozenosti, kterou jsme si předeslali již 

dříve, totiž že jistý afekt může zrušit jedině afekt opačný a silnější. Stejně tak se i lidé 

vzdají „dobra“ a výhod plynoucích ze sobeckého chování, které jim přináší přirozený 

stav, ze strachu před „větším zlem“, případně se vyhnou tomu chování, které je pro 

společnost zlé, přinese-li jim takové vystupování jakési „vyšší dobro“.
43 

Větším zlem 

můžeme na tomto místě rozumět například neustálý strach z ostatních lidí. Vyšším 

dobrem pak rozumíme různé výhody, plynoucí ze zorganizování lidské společnosti. 

Uzavřením dohody a tedy omezením vzájemných sporů se především podpoří pocit 

bezpečí. Tím se znásobí také lidská nezávislost, protože v přirozeném stavu je 

nezávislost jednotlivce určena jeho schopností bránit se proti útlaku ostatních, který je 

                                                 
38

  Spinoza, B. Political Treatise, II/14, s. 6-7. 
39

  Spinoza, B. Etika, 3P7. 
40

  Spinoza, B. Etika, 3P8. 
41

  Spinoza, B. Etika, 4P22dem, cor. 
42

  Spinoza, B. Political Treatise, II/18, s. 7. 
43

  Spinoza, B. Etika, 4P37S. 
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dohodou účinně potlačován.
44 

Kromě toho je tomu tak, že když lidé spojují své síly, 

získávají tím nejen jako celek násobně větší moc, ale navíc vzroste stejným způsobem 

jejich kolektivní přirozené právo.
45

 

K míru mezi lidmi vede ještě jedna hypotetická cesta. V ideálním stavu, kdy by 

lidé byli vedeni rozumem, by mezi sebou neměli sporů, protože pokud lidem nevládnou 

afekty, ale rozum, zjistí, že se ve své přirozenosti shodují.
46

 Navíc hledáním co 

nejvyššího užitku se ukáže, že pro člověka není nic užitečnějšího, než jiný člověk, který 

žije podle zásad rozumu a také vyhledává to, co je pro něj nejužitečnější.
47 

Na tomto 

příkladu vidíme, že lidé, kteří se navzájem shodují ve své přirozenosti a jsou tedy pro 

sebe navzájem užiteční, jsou také pro sebe navzájem dobří. To je v přímé shodě se 

Spinozovou obecnou zásadou, že věci, které se s naší přirozeností shodují, musejí být 

nutně dobré a naopak ty, které jsou v rozporu s naší přirozeností, můžeme označovat za 

zlé.
48

 

Spinoza ve svém díle často zdůrazňuje přínos svobody pro člověka. Svoboda je 

hodnota, která je v jeho filozofickém systému nedělitelně propojena s rozumností a 

přirozeností, neboť je jimi posilována. Stejně jako Bůh je nutně absolutně svobodný ze 

své přirozenosti, může i člověk být svobodný jen tehdy, dokud žije v souladu se zákony 

lidské přirozenosti.
49

 Jak již bylo řečeno, člověk, který jedná podle svých afektů, je 

nesvobodný, zatímco ten, kdo žije podle toho, co mu radí rozum, neposlouchá nic než 

sám sebe. Spinoza k tomuto podotýká, že „lidská svoboda je tím větší, čím více je 

člověk veden rozumem a omezuje své vášně.“
50

 Současně musí platit, že lidé, jsou-li 

svobodní, jsou sobě navzájem také nejvíce užiteční. Svoboda člověka vedeného 

rozumem, který se snaží maximalizovat obecný užitek, může být navíc posílena tím, že 

bude žít ve státě, kde bude dodržovat příkazy vydávané suverénem.
51

 Spinoza dále 

svobodnému člověku přiznává mnoho dalších ctností, například ukazuje, že je nutně ze 

                                                 
44

  Spinoza, B. Political Treatise, II/15, s. 7. 
45

  Spinoza, B. Political Treatise, II/13, s. 6. 
46

  Spinoza, B. Etika, 4P35dem. 
47

  Spinoza, B. Etika, 4P35corA. 
48

  Spinoza, B. Etika, 4P31cor. 
49

  Spinoza, B. Political Treatise, II/7, s. 5. 
50

  Spinoza, B. Political Treatise, II/20, s. 8. 
51

  Spinoza, B. Etika, 4P73dem. 
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své podstaty čestný a nepodvádí ostatní,
52

 a že svobodní lidé jsou si navzájem nejvíce 

vděční, protože jsou si také nejvíce užiteční.
53

 

 

3.  Spinozovo pojetí demokracie 

V předchozí kapitole jsme se věnovali základním prvkům a pojmům Spinozovy 

obecné filozofie, které nám pomohou vyložit jeho politickou filozofii, především 

základu bytí, lidské přirozenosti, rozumu a svobodě. Jak již bylo řečeno v úvodu mé 

práce, význam politického myšlení Benedikta Spinozy tkví v tom, že jako jeden z 

prvních označil demokracii za nejlepší formu vlády. V této kapitole se tedy budu 

zabývat tím, jak se k demokracii vyjadřuje ve svých dvou hlavních spisech z oblasti 

politické teorie, Traktátu teologicko-politickém a Rozpravě politické. 

K sepsání Traktátu filozoficko-politického vedlo Spinozu několik hlavních 

pohnutek, se kterými se svěřil v dopise svému příteli Henrymu Oldenburgovi v roce 

1665. Byly to zaprvé předsudky teologů, zejména ohledně vztahu mezi teologií a 

filozofií, kvůli kterým se lidé nemohou oddávat filozofii. Spinoza si kladl za cíl ukázat, 

že teologie a filozofie jsou disciplíny, které by měly být odděleny, a teologie by neměla 

být důvodem, proč lidem bránit ve filozofování. Zadruhé měl Spinoza v plánu vyvrátit 

nařčení z ateismu, která proti němu podle něj vznášel prostý lid. Tato obvinění jej 

nepochybně nenechávala chladným, a tak je chtěl odvrátit, jak to jen nejvíce bylo 

možné. Jako třetí důvod k sepsání Traktátu Spinoza jmenuje, že zamýšlí obhájit 

svobodu filozofovat a svobodně říkat, co si člověk myslí. Tyto svobody označuje za 

naprosto potlačené sobectvím a přílišnou autoritou náboženských kazatelů.
54 

Druhý z 

důvodů stojí za pozornost z důvodu svého zjevného nenaplnění, zveřejněním Traktátu 

se podobná obvinění naopak objevovala častěji. Hlavní část Traktátu tvoří Spinozova 

interpretace Bible, kterou chápe jako dílo historické a nikoliv výsledek zjevení. Od 

kapitoly XVI. Traktát přesahuje do oblasti politického myšlení. Spinoza v něm mimo 

jiné vytyčuje základy svého pojetí demokracie, které měl později v plánu rozvinout v 

bohužel nedokončené Rozpravě politické. Ta obsahuje poznatky o přirozeném právu, 
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  Spinoza, B. Etika, 4P72. 
53

  Spinoza, B. Etika, 4P71dem. 
54

  Nadler, S. (2011). A Book Forged in Hell, s. 18. 



15 

 

 

právech a základních funkcích svrchovaných autorit ve státě a dále nejlepším možném 

státě. Na ně navazují kapitoly zabývající se monarchií a aristokracií a několik odstavců 

započaté první kapitoly o demokracii. 

 

3.1  Traktát teologicko-politický 

Spinoza ve svém Traktátu věnuje velkou pozornost zdůraznění důležitosti oddělení 

filozofie od teologie, které má přinést společnosti výhody v podobě individuálních 

svobod, zejména svobody myšlení a svobody projevu. Kapitolou XVI. se ovšem jeho 

pozornost obrací směrem k aplikování těchto svobod v ideálním státě.
55

 Demokracie je 

přitom jedinou formou vlády, které se v Traktátu věnuje podrobněji. To Spinoza 

vysvětluje tím, že ji považuje „ze všech forem vlády za nejpřirozenější a nejvíce 

souhlasící s individuální svobodou,“ a navíc je to forma vlády, která je „nejvhodnější 

pro (jeho) záměr ukázat prospěšnost svobody ve státě.“
56

 

Věnujme se nyní tomu, co z demokracie činí nejpřirozenější formu vlády. Spinoza 

se pro vysvětlení tohoto tvrzení v Traktátu zabývá záležitostmi, které jsme již zčásti 

postihli v minulé kapitole, a to přirozeností člověka a jeho přirozenými právy. 

Přirozenost demokracie nemůžeme chápat tak, že bychom ji mohli s přirozeným stavem 

ztotožnit, jde pouze o nejpřirozenější z dostupných možností. Spočívá v souladu 

demokracie s přirozenými právy a zákony přírody, kterým jsme se věnovali již v 

předchozí kapitole a které jsou přímo odvozeny od Boha. Podle přírodních zákonů 

každý jedinec žije a chová se podle toho, k čemu je podmíněn přírodou. Příroda má 

svrchované právo konat cokoliv, co je v její moci, a jelikož platí, že moc přírody je 

souhrnem jednotlivých sil všeho, co obsahuje, pak i práva jedince jsou tak široká, kam 

až dosahuje jeho moc.
57

 Naopak jsou pak jeho práva přirozenými právy omezena tak, že 

je zakázané jen to, po čem nikdo netouží nebo čeho nikdo nemůže dosáhnout.
58 

Základním přírodním zákonem, podle kterého jedinec jedná, je snaha o sebezachování, 

která nebere ohled na cokoliv a kohokoliv jiného.
59

 Jelikož má každý právo rozšiřovat 
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  Spinoza, B. Theologico-Political Treatise, XVI, s. 111. 
56

  Spinoza, B. Theologico-Political Treatise, XVI, s. 114. 
57

  Spinoza, B. Theologico-Political Treatise, XVI, s. 111. 
58

  Spinoza, B. Theologico-Political Treatise, XVI, s. 112. 
59

  Spinoza, B. Theologico-Political Treatise, XVI, s. 111. 



16 

 

 

svou moc, kam až je to jen možné, a zároveň brát ohled pouze na svůj vlastní užitek, ve 

výsledku mají silnější přirozené právo likvidovat slabší a schopnější ovládat méně 

schopné. Základním důvodem sociálních konfliktů jsou tedy lidské vášně a pudy. Ty 

ovšem Spinoza nehodnotí podle spektra dobré a zlé, nýbrž jako součást přirozenosti. 

Spinoza ostatně zdůrazňuje, že přirozené právo „nezakazuje sváry, nenávist, zlost, ani 

klam, natožpak jakékoliv prostředky vnuknuté tužbami.“
60

 

Tímto pojetím přirozenosti lidských bytostí se Spinoza přibližuje Hobbesovu 

přirozenému stavu. Hobbes, stejně jako Spinoza, považuje v přirozeném stavu lidi za 

sobě navzájem rovné. Přestože se mezi sebou mohou lišit vrozenými vlastnostmi a 

schopnostmi, i ten nejslabší může úskokem zabít nejsilnějšího, a tak všichni žijí ve 

strachu.
61

 Podle přirozeného práva mají všichni svrchované právo činit cokoliv ve snaze 

o zachování své existence. Zároveň v přirozeném stavu neexistuje soukromé vlastnictví, 

naopak každý má právo na vše, včetně podmanění jiného. Ve výsledku jsou lidé 

navzájem nepřáteli a jejich život je v přirozeném stavu těmito okolnostmi krácen.
62

 

Navíc stejně jako u Spinozy platí, že v této „válce všech proti všem“ neexistuje nic, co 

by bylo nespravedlivé, protože kde není svrchované autority, nejsou ani zákony, tedy 

ani spravedlnost.
63

 

Stav, ve kterém lidé jednají na základě svého pudu sebezáchovy a vášní, ale není 

jediný možný a zcela jistě není dokonalý. Ten, kdo je nevědomý, má svrchované právo 

chovat se podle toho, k čemu ho vedou vášně. Stejně tak ale člověk, který vládne 

rozumem, má přirozené právo rozhodovat se podle toho, co mu přikazuje rozum, a své 

chování podle toho adekvátním způsobem změnit.
64

 

Zde Spinoza opět dochází k závěru podobnému Hobbesovu; když tvrdí, že lidé v 

přirozeném stavu bez pomoci rozumu žijí ubohým životem, jelikož se nikdy nemohou 

cítit bezpečně, a proto musejí nevyhnutelně dojít k uzavření jisté společenské smlouvy. 

Žít v souladu s tím, co přikazuje rozum, je podle Spinozy nepochybně lepší, jelikož pak 

lidé mohou žít ve větším bezpečí a přáním každého člověka je, aby mohl žít beze 

strachu. Kromě toho, že se lidé musejí shodnout na tom, že se nechají vést svým 
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  Spinoza, B. Theologico-Political Treatise, XVI, s. 112. 
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  Hobbes, T. Leviathan, XIII, s. 57. 
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  Hobbes, T. Leviathan, XIV, s. 60. 
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  Hobbes, T. Leviathan, XIII, s. 59. 
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rozumem, je ovšem také nutné, aby přísahali „zdržet se všech tužeb, které by škodily 

jejich druhům, chovat se k ostatním jako by se chovali k sobě a bránit práva svého 

souseda jako svoje vlastní.“
65

 Ke slovu zde přichází biblická zásada „nečiň jiným to, co 

nechceš, aby jiní činili tobě“. 

Musíme ovšem počítat s lidskou přirozeností, podle které si každý ze dvou dobrých 

věcí vybere vždy tu více dobrou a ze dvou zlých tu, kterou bude považovat za menší 

zlo. V důsledku toho jsou veškeré smlouvy a dohody, které mezi sebou lidé uzavírají, 

limitované tím, že je lidé ze své přirozenosti budou dodržovat jen tehdy, budou-li pro ně 

výhodné, tedy představovat „vyšší dobro“, případně bude-li jim hrozit za jejich porušení 

„větší zlo“, než to, za které v dané chvíli mohou považovat dodržování toho, co slíbili.
66

 

Jakmile tedy dohoda, kterou lidé uzavřeli, přestane být pro ně užitečná, stane se pro ně i 

neplatnou. Každý má přirozené právo klamat a porušovat uzavřené dohody, pokud není 

splněna ani jedna z výše zmíněných podmínek, tedy že je zadržen nadějí na získání 

vyššího dobra, nebo strachem z většího zla.
67

 Jak tedy píše Steven B. Smith ve své stati 

o Spinozově demokratickém obratu v XVI. kapitole Traktátu, „kontrakt (mezi jedincem 

a společností) není morálním vztahem, nýbrž jednoduše poměrem moci.“
68

 Smith zde 

dále přináší argument pro sekularizaci státu, když podotýká, že jelikož stát vychází 

pouze z nutnosti lidských vlastností, není důvod považovat jej za něco posvátného.
69

 

Stát zároveň nemůžeme chápat jako produkt racionální úvahy, nýbrž moci vášní. 

Kdyby bylo možné, aby se lidé mezi sebou vždy rozumně dohodli, stát by totiž nebyl 

potřeba.
70

 „Kdyby lidé byli od přírody ustaveni tak, že by netoužili po ničem jiném, než 

co ukazuje pravý rozum, společnost by samozřejmě nepotřebovala zákony. Stačilo by 

vštípit lidem morální zásady a pak by svobodně a bez zaváhání jednali v souladu se 

svými opravdovými nejlepšími zájmy. (…) A tak žádná společnost nemůže existovat 

bez vlády, síly a zákonů k omezování a potlačování lidských tužeb a nestřídmých 

impulzů.“
71
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69

  Smith, S. B. (1994). cit. d., s. 375. 
70

  Bartošek, P. (2006). Spinozův Theologicko-politický traktát. Reflexe. No. 30, s. 25. 
71

  Spinoza, B. Theologico-Political Treatise, V, s. 43. 



18 

 

 

Utvoření společenství se svrchovanou autoritou s sebou nese změnu držení 

přirozených práv. Jak víme, ta jsou nerozlučně spjata s mocí jedince, a proto přesunem 

části této moci suverénovi se jedinec nutně vzdává i části svých přirozených práv, 

nicméně nikdy ne všech. V případě, že každý jedinec odevzdá celou svou moc 

demokraticky organizované společnosti, získává společnost jako celek přirozené právo 

nad všemi svými individui a všichni budou povinni řídit se rozhodnutími celé 

společnosti. Demokracie je z tohoto důvodu podle Spinozy jediným způsobem 

uspořádání společnosti, který neporušuje přirozené právo. Definuje ji jako „společnost, 

která vládne veškerou svou mocí jako celek.“
72

 Přirozenost demokracie pak spočívá v 

tom, že „v ní nikdo nepřevádí své přirozené právo tak absolutně, že by již dále neměl 

hlas ve svých záležitostech, pouze je odevzdává většině společnosti, které je členem. 

Tudíž všichni lidé zůstávají, stejně jako v přirozeném stavu, sobě rovni.“
73

 Otázku 

většiny komentuje ve svém článku o přirozenosti demokracie Lee Ward. Říká, že 

přirozenost demokracie „spočívá v jednoduché, ale přesvědčivé logice, že většina má 

moc, tudíž také právo vyžadovat poslušnost na minoritách.“
74

 Navíc zdůrazňuje 

spojitost mezi Spinozovými poznatky o substanci, potažmo Bohu, a přirozeností 

demokracie. Právě výše uvedená definice demokracie jako společnosti vládnoucí svou 

mocí jako celek, tedy souhrn všech individuí, je v souladu s pojetím Boha jako 

univerzální síly, zahrnující v sobě všechny jednotlivosti. Demokracie je pak 

nejpřirozenější formou vlády právě proto, že se nejvíce podobá tomuto metafyzickému 

konceptu.
75

 

Po odevzdání moci svrchované autoritě, kterou je v tomto případě společnost jako 

celek, mají tedy všichni povinnost řídit se jejími příkazy. Tato povinnost je spojena s 

tím, že odevzdáním veškeré moci se jedinec vzdává také práva na odpor. Jiná možnost 

nepřipadá v úvahu, protože vykonání preventivních opatření pro zachování možnosti 

obrany před suverénem není možné bez rozdělení, tedy zničení uspořádání státu. 

Jedinec se ovšem všech svých práv vzdá, protože jej k tomu dovedl rozum a nutnost. 

Rozum nám radí, abychom ze dvou zlých věcí volili tu méně zlou, proto rozumný 

jedinec zvolí poslouchat příkazy suveréna, aby se nestal veřejným nepřítelem. Rozum 
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navíc chápe existenci státu jako větší dobro, jehož zachování je pro člověka jeho hlavní 

povinností.
76

 

Poslušnost jedince ovšem nemůžeme chápat jako naprosto slepou. Je sice určována 

tím, že jedná podle příkazů suveréna, avšak ty jsou vydávány v zájmu veřejnosti, které 

je členem. Spinoza odlišuje tento druh poslušnosti od poslušnosti otrocké, ta spočívá v 

plnění příkazů, které nejsou ve prospěch otroka, nýbrž toho, kdo je vydává. Kromě toho 

existuje ještě poslušnost syna, který se řídí příkazy svého otce, který je vydává v 

souladu se zájmy syna.  Navíc je podle Spinozy pravým otrokem spíše ten, kdo podléhá 

svým vášním, které mu brání v tom, aby pochopil, co je pro něj skutečně dobré a začal 

se podle toho náležitým způsobem chovat. Svobodný je tedy naopak ten, kdo se řídí 

rozumem. Proto platí, že „nejsvobodnější je ten stát, který je založen na pevném rozumu 

tak, aby každý z jeho členů mohl, pokud chce, být svobodný; to jest, žít s plným 

souhlasem pod vedením rozumu.“
77

 Spinoza zde přímo zmiňuje Thomase Hobbese, 

když říká, že na rozdíl od něj se domnívá, že rozum vždy radí uzavřít a udržovat mír. 

Míru ovšem nelze dosáhnout, pokud nebudou respektovány zákony. Z toho vyplývá, že 

„čím je (jednotlivec) svobodnější, tím stáleji bude respektovat zákony své země a 

poslouchat příkazy suverénní moci, jejíž poddaným je.“
78

 V demokracii je pak dosaženo 

i maximalizace osobní svobody, protože dokud je suverénem demokraticky 

organizovaná společnost, které je jedinec členem a na jejíchž rozhodnutích má možnost 

se podílet, teoreticky je o to svobodnější, že poslouchá své vlastní příkazy, tedy příkazy, 

na jejichž tvorbě se podílí. 

Je pak v zájmu suveréna, disponujícího mocí nad svými poddanými, aby také jednal 

tak, jak mu radí rozum. Suverén má totiž právo prosazovat svou vůli jen tehdy, když 

zároveň vládne potřebnou silou a prostředky. Vláda tyrana nemůže dlouho vydržet, 

protože když nebude suverén jednat v zájmu veřejného blaha, záhy se stane oním 

„větším zlem“, než je jeho neuposlechnutí či svržení.
79

 Lid sám dovede posoudit kvalitu 

vlády a přirozeně zasáhne proti té, která není dobrá. 
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Spinoza sám ve svém Traktátu přiznává, že způsob, jakým popisuje přesun 

přirozených práv jedince na suveréna, sice odpovídá zčásti praxi, nicméně zůstává stále 

jen teoretickým konceptem. Na něm ukázal, jak by stát mohl fungovat ideálně, ovšem 

ve skutečnosti „nikdo nemůže převést svou moc a následně tedy i svá práva natolik, aby 

přestal být člověkem; ani nemůže být nikdy moc tak svrchovaná, aby mohla uskutečnit 

každé možné přání.“
80

 Ward k tomuto ve svém článku dodává, že Spinozovy 

„hobbesovské“ názory se tímto zdůrazněním jeho pojetí demokracie jako ideálního 

příkladu dostávají do nového kontextu. „Ukazuje se, že demokracie je jedinou formou 

vlády, kterou Spinoza považuje za schopnou naplnit Hobbesovy teoretické požadavky 

na absolutismus. Je nepravděpodobné, aby cokoliv menšího, než většina ve společnosti, 

byla schopna zajistit poslušnost celé společnosti dlouhodobě.“
81

 

Ve své obhajobě tolerantní vlády Spinoza zdůrazňuje, že poslušnost vůči suverénovi 

ke svému fungování nevyžaduje, aby jedinec s příkazy suveréna vnitřně souhlasil, 

rozhodující je vnější projev. Jedinec se tedy vzdává svého práva na volné jednání, 

ovšem lidská mysl nikdy nemůže plně náležet někomu jinému, protože není možné, aby 

se někdo vzdal svého přirozeného práva na svobodné myšlení a úsudek, ať již 

dobrovolně, či z donucení. Spinoza přiznává, že lidský úsudek může být ovlivněn, a to 

do velké míry, porozumění má však každý vlastní.
82

 Protože přirozené právo suveréna 

je jako každé omezeno jeho mocí, nemá právo žádat po někom, aby se vzdal svého 

práva na svobodné myšlení, jelikož to není možné. Suverén sice má právo postihovat i 

ty, kteří mu neoponují svými činy, ale pouze svými myšlenkami, protože tato perzekuce 

je v jeho moci, není to ale správný postoj, který by měl k této věci zaujmout.
83

 Politika 

potlačování svobody myšlení a slova může ohrožovat postavení suveréna. „Lidé jsou 

obecně ustaveni tak, že nesnášejí být označováni za zločince kvůli názorům, které 

považují za pravdivé, a zavrhování toho, co je vede k úctě k Bohu a lidem; z toho 

důvodu jsou ochotní zříci se zákonů a spiknout se proti autoritám, myslíce si, že není 

hanebné, nýbrž čestné šířit povstání a dopouštět se kvůli tomuto jakýchkoliv zločinů. 

Protože je lidská přirozenost taková, je zjevné, že zákony proti názorům postihují více 
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svobodně smýšlející než hříšníky, více dráždí slušné občany, než k něčemu nutí 

zločince, a tak je nelze udržovat bez velkého nebezpečí pro stát.“
84

 

Toleranci k odlišným názorům filozof přirovnává k toleranci odlišných 

náboženských vyznání, která nebyla ve spinozovském Nizozemí, zejména v 

Amsterdamu, natolik problematickou záležitostí. Nabízí, aby loajalita ke státu byla 

posuzována podle stejných měřítek, jako jeho loajalita k Bohu, tedy podle toho, jak se 

chová ke svým bližním, a ne podle toho, co si myslí a co říká. Nejlepší vláda podle něj 

nejenže povolí svobodu náboženského přesvědčení, ale také svobodu přemýšlení a 

slova.
85

 Spinozovi oponenti však tyto požadavky odmítali a naopak tvrdili, že takovéto 

svobody působí rozvratně na náboženství i stát. Z tohoto důvodu Spinoza nejprve ve 

svém Traktátu dokazuje, že filozofická svoboda náboženství nijak neohrožuje, a teprve 

poté obrací svou pozornost k obhajobě toho, že svoboda není nebezpečná pro stát.
86

 

Názory, prezentovanými k závěru Traktátu, Spinoza pravděpodobně odkazuje na osud 

svého přítele Adriaana Koerbagha, když se táže, „jaké větší neštěstí může potkat stát, 

než když jeho ctihodní muži jsou posíláni jako zločinci do exilu, protože zastávají 

rozdílné názory, které nemohou skrýt“ a „co může být škodlivější než že je s muži, kteří 

nespáchali žádný zločin, zacházeno jako se zločinci a jsou popravováni jen proto, že 

jsou osvíceni.“
87

 V souvislosti s těmito poznámkami se předchozí chvála Amsterodamu 

jako příkladně tolerantního města jeví značně nevěrohodně.
88

 Aby vláda neměla 

problémy s udržováním své autority, je podle Spinozy důležité, aby lidem poskytla 

svobodu úsudku. Ti pak mezi sebou budou moci žít v harmonii, bez ohledu na to, že 

jejich názory budou pravděpodobně velmi rozdílné, nebo dokonce i protichůdné. Vláda, 

která lidem nebere právo na svobodný úsudek, je nejlepší, protože nejlépe odpovídá 

lidské přirozenosti. Ta vláda, která naopak svobodný úsudek lidem upírá, se přirozenosti 

vzdaluje a stává se tyranskou. Zde opět Spinoza za nejpřirozenější z forem vlády 

označuje demokracii, ve které „každý podrobuje autoritě kontrolu nad svým konáním, 

ale ne nad svým úsudkem a rozumem; a tak, vzhledem k tomu, že všichni nemohou 
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přemýšlet stejně, má hlas většiny sílu zákona, podléhající zrušení, pokud okolnosti 

přinesou změnu názoru.“
89

 

Jako důkaz toho, že umožněním takovýchto svobod státu nevznikne žádná škoda, 

předkládá Spinoza Amsterdam. Popisuje ho poměrně idealizovaně jako město 

prosperující, ve kterém všichni lidé, bez ohledu na svou národnost či vyznání, žijí ve 

vzájemné harmonii. Zmiňuje se ovšem o konfliktu mezi remonstranty a 

kontraremonstranty, který tuto harmonii značně narušil. Proti zákonům týkajících se 

náboženství argumentuje, že právě tyto zákony situaci spíše zhoršují a vycházejí častěji 

z touhy po moci, než z údajných ušlechtilejších záměrů. Jeho finální obhajobou 

tolerance jsou závěry, které z těchto historických zkušeností vyvozuje: „Z těchto úvah je 

jasnější než Slunce v poledne, že pravými schizmatiky jsou ti, kteří zatracují spisy 

jiných a bouří svárlivé masy proti autorům, ne autoři samotní, kteří obvykle píšou jen 

pro vzdělance a odvolávají se výhradně na rozum. Ve skutečnosti jsou pravými 

narušiteli míru ti, kteří se ve svobodném státě snaží omezit svobodu úsudku, který 

nejsou schopni utiskovat.“
90

 

Spinoza zároveň zastává značně optimistické přesvědčení, že ve vládě mnohých 

mají větší pravděpodobnost na prosazení racionální návrhy konané v zájmu veřejného 

blaha, a proto považuje demokracii za nejrozumnější formu vlády. Demokracie je podle 

něj nejlépe uzpůsobena tomu, aby se lidé mohli vyhnout iracionálním pohnutkám a 

jejich život pod vládou rozumu byl kvalitnější. Má totiž za to, že je „téměř nemožné, 

aby se většina z lidu, obzvláště velkého, shodla na iracionálním záměru.“
91

 

Demokratické uspořádání tedy zároveň tvoří teoreticky nejstabilnější stát, protože 

vylučuje možnost, že by se suverén mohl začít chovat iracionálně a jeho subjekty měly 

potřebu jej svrhnout. Kromě stability je demokracie i nejsilnější formou vlády, jelikož je 

souhrnem moci celé společnosti, a tak můžeme říct, že produkuje nejslabšího jedince, 

ve smyslu osamoceného člověka stojícího proti celku.
92

 

Spinozova víra v racionálnost demokracie z důvodu nemožnosti většiny odsouhlasit 

iracionální rozhodnutí se ovšem zdá být v rozporu s pasáží, ve které se filozof naopak 

vyjadřuje o nestálosti masy, která je „ovládána výhradně emocemi, ne rozumem: žene 
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se po hlavě do každého podniku, je snadno zkorumpována, buď lakotou nebo luxusem; 

každý se považuje za vševědoucího a přeje si tvořit vše podle své chuti, soudit věc jako 

spravedlivou nebo nespravedlivou, zákonnou nebo nezákonnou, podle toho, zda si 

myslí, že mu přinese zisk nebo ztrátu; ješitnost ho vede k pohrdání sobě rovnými a 

odmítání jejich vedení, závist větší slávy nebo bohatství (neboť tyto dary nikdy nejsou 

rozloženy rovnoměrně) ho vede k touze po a radosti z pádu svého bližního.“
93

 Zde 

zjevně přiznává lidem skutečně mnohé negativní vlastnosti. Zároveň říká, že lidé nikdy 

nepřevedli na suveréna svou moc natolik, aby pro něj přestali být hrozbou. „Panství 

byla vždy ve stejném nebezpečí ze strany svých vlastních poddaných, jako ze strany 

nepřátel zvnější.“
94

 Tyto výtky vůči „davovému šílenství“ mohou jistě vycházet ze 

Spinozových vlastních negativních zkušeností s lidskou povahou, například lynče bratrů 

de Wittových. 

O podobném zdánlivém rozporu se ve svém článku zabývajícím se vztahem mezi 

masou lidí, demokracií a Spinozovým třetím druhem poznání zmiňuje Filippo Del 

Lucchesse. Přestože je lákavé označit Spinozovo pojetí demokracie v kontextu 

historických zkušeností za idealizovanou utopickou představu o tomto pojmu, Del 

Lucchesse argumentuje, že opak je pravdou a Spinozova teorie demokracie je teorií 

zcela realistickou, ve které filozof zohledňuje paradoxy, které v sobě demokracie 

obsahuje. Jako důkaz předkládá kromě samotného Spinozova díla a jeho znalosti 

literatury, jmenovitě Machiavelliho Florentských letopisů, také jeho osobní zkušenosti s 

rozzuřeným davem, tedy výše zmíněné zlynčování bratrů de Wittových. Případy, kdy 

demokracie zvolí a poslouchá tyrana, vysvětluje Del Lucchesse tím, že se v nich 

nejedná o spinozovskou většinu rozhodující se v souladu s rozumem, ale o masu, která 

je sice velká počtem jedinců, ale ti jsou uvnitř masy navzájem izolováni, jsou otroky 

svých vášní a nesdílejí jednotící prvky v podobně rozumného uvažování a společné 

mysli.
95
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3.2  Rozprava politická 

Dříve než se budeme podrobněji věnovat problematice demokracie ve Spinozově 

Rozpravě politické, je nutno podotknout, že tento úkol s sebou přináší zjevné těžkosti. 

Autor tento spis začal tvořit jen několik let před svou smrtí, a tak zůstal bohužel 

nedokončený. Pro potřeby této práce je klíčové, že nesepsané zůstaly právě zamýšlené 

kapitoly o demokracii. Dále je z dopisu autora nejmenovanému příteli, který slouží v 

Rozpravě jako předmluva, patrné, že po nich měly následovat poznatky o zákonech a 

dalších otázkách ohledně fungování politiky.
96

 Přímo demokracii se tedy text věnuje jen 

v několika málo odstavcích v úplném závěru. Jedná se o obecné poznámky, ze kterých 

nelze určit, jakým konkrétním způsobem by měl být demokratický stát podle Spinozova 

návrhu organizován. Jisté množství informací lze vyvodit porovnáním demokracie s 

formami vlády, jejichž organizaci a problémy stihl Spinoza ve svém díle vyložit, totiž s 

monarchií a aristokracií. 

Úvod Rozpravy nese výraznou podobnost s 15. kapitolou Machiavelliho Vladaře. V 

té čteme: „Mám však v úmyslu napsat užitečnou knížku, takže pokládám za vhodnější 

dívat se na věci tak, jak se mají ve skutečnosti, než jak se zvnějšku jeví. Je totiž velký 

rozdíl mezi tím, jaký život je, a jaký by měl být. Ten, kdo si nevšímá reality a nechce 

vidět, jací lidé jsou, a staví spíše na svých přáních a představách, jak by svět vypadat 

měl, nedopadne dobře.“
97

 Stejně tak i Spinoza ve své Rozpravě vytýká filozofům, že 

mají ve zvyku vymýšlet utopické teorie, které není možné uvést do praxe. Kromě toho 

zatracují vášně, kterým lidé podléhají, jako lidské neřesti,
98

 místo toho, aby je jako 

Spinoza považovali za pouhé lidské vlastnosti, které mohou přinášet nepříjemnosti, ale 

jsou stejně nutné, jako různé přírodní jevy.
99

 Proto jsou filozofové naprosto nevhodní k 

tomu, aby řídili veřejné záležitosti. Oproti tomu chválí státníky, kteří z praxe vědí, že 

lidské neřesti tu budou vždy, a tak se jejich spisy o politice s praxí nerozcházejí.
100

 

Spinoza si ve své Rozpravě neklade za cíl objevit nějaké nové ideální uspořádání 

státu. Jeho záměrem je spíše odvodit od zákonitostí lidské přirozenosti nejlepší verze 

existujících forem vlády, tedy takové, které lze nejlépe uvést do praxe. Mimo to 
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považuje za „těžko uvěřitelné, že bychom mohli vymyslet cokoliv použitelného pro 

obecnou společnost, co by ještě příležitost nebo náhoda nenabídla, nebo co by si lidé, 

zaměřeni na své společné záležitosti a vyhledávající bezpečí, již nepředstavili sami.“
101

 

Mezi třemi formami vlády, objevujícími se v Rozpravě, můžeme rozlišovat 

klasickým způsobem, totiž podle množství lidí, kterým patří vláda nad poddanými, 

kterou Spinoza definuje jako moc nad obecnými záležitostmi státu, totiž především 

vydávání a interpretace zákonů, vyhlašování války a míru a zajišťování bezpečnosti, 

jako například opevňování měst. Pokud tato moc náleží jednomu člověku, jedná se o 

monarchii, pokud vládne více určitým způsobem vybraných osob, pak se jedná o 

monarchii, a pokud vládne větší obecné množství lidí, pak je tato vláda demokratická.
102 

Tento kvantitativní rozdíl mezi jednotlivými formami vlády však není ve Spinozově 

pojetí tak důležitý, jako rozdíl kvalitativní, spočívající ve způsobu, jakým se občané 

mohou dostat k moci. Této problematice se ve svém článku týkajícím se demokracie v 

Rozpravě politické věnuje Giuseppe S. Battisti. Jakýsi pomyslný skok mezi monarchií a 

aristokracií se podle vyznačuje tím, že se zavede možnost získat moc pro limitované 

množství lidí hierarchicky níže postaveným, než jsou tradiční panovníci, a to dle osobní 

volby. Přechod od aristokracie k demokracii je pak charakterizován zavedením 

legislativních opatření, podle kterých mají nadále volby probíhat. Jelikož nastavení této 

legislativy může být různé, že nadále možné, že shromáždění zvolené demokratickým 

způsobem bude méně početné než to, které bude držet moc v aristokracii, aniž by tím 

jeho „demokratičnost“ jakkoliv utrpěla. Battisti dodává, že z toho je patrné, že 

Spinozovo pojetí demokracie neznamená nutně vládu masovou.
103

 

Rozdíl mezi množstvím lidí, kteří disponují vládou v aristokracii a těmi, kteří 

vládnou v demokracii, spočívá v tom, jakým způsobem je jim vláda přidělena a jaká 

jsou jejich práva v otázce získání přístupu ke vládě. V aristokracii se nikdo nemůže 

dožadovat svého práva být zvolen do úřadu, ani se s takovým právem nemůže narodit, 

jediný způsob, jak se do úřadu dostat, je být zvolen svobodnou vůlí již vládnoucích 

„patricijů“. Naopak v demokracii člověk ke svému zvolení může mít zákonem 

garantovaný automatický nárok a toto své právo vyžadovat, navíc je-li mu odepřeno, je 
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proti němu spáchán zločin. Právo volit a být volen se zde vztahuje na člověka, který „se 

narodil občanům nebo na území státu, kdo se zasloužil o republiku, nebo splnil 

jakoukoliv jinou z podmínek, pod kterými zákon přiznává právo na občanství,“
104

 

přičemž Spinoza navrhuje několik možných podmínek, které by zákon mohl jmenovat. 

Konkrétně se zmiňuje o demokraciích, kde by právem spravovat stát a hlasovat v 

nejvyšší radě disponovali starší muži, kteří by dosáhli určitého vysokého věku, 

prvorození, nebo ti, kteří by přispívali do státní pokladny určitým množstvím peněz, a 

tím si toto právo periodicky zajišťovali.
105

 

Ve svých kapitolách o demokracii se však Spinoza neměl v plánu věnovat úplně 

všem z těchto druhů. Záměrem jeho Rozpravy politické bylo věnovat se dopodrobna 

pouze nejlepší možné verzi každé z forem vlády.
106 

V případě demokracie uvádí, že se 

bude věnovat pouze takové demokracii, kde „všichni bez výjimky, kteří jsou věrni 

pouze zákonům této země, jsou dále nezávislí a žijí úctyhodným životem, mají právo 

volit v nejvyšší radě a obsazovat pozice ve státě.“
107 

Touto formulací Spinoza zcela 

záměrně vylučuje z participace na vládě konkrétní skupiny obyvatel. Cizince, které 

chápe jako osoby, které zůstávají pod vlivem vlády někoho jiného, vylučuje částí „(ti,) 

kteří jsou věrni pouze zákonům této země.“ Jako osoby nesvobodné označuje Spinoza 

ty, kteří podléhají autoritě jiné osoby, což jsou v tomto případě především ženy a otroci, 

kteří poslouchají své muže či pány a nemohou se z tohoto područí vymanit, a dále také 

děti a poručence, kteří podléhají autoritě svých rodičů a poručníků, ovšem ne natrvalo a 

po osamostatnění se přístup k vládě získat mohou. Nakonec vylučuje osoby, které nežijí 

úctyhodným životem, což může zahrnovat ty, kteří spáchali nějaký zločin, ale i ty, kteří 

pouze nežijí v souladu s dobrými mravy.
108

 

Výčet osob, které Spinoza vylučuje z participace na moci v demokracii, je o něco 

kratší než v případě aristokracie. V té kromě cizinců, otroků a osob nechvalně 

proslulých jmenuje i ty, kteří si vzali cizinku, hlavně ovšem ty, kteří jsou svou obživou 

v pozici závislosti, tedy živí se například obchodem s vínem, či vařením piva.
109 

Obzvláště situací této poslední jmenované skupiny obyvatel se ve svém článku věnuje 
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G. S. Battisti. To, že je tato skupina v demokracii již zahrnuta do politicky aktivní 

složky obyvatelstva, podle Battistiho znamená (poté, co vyloučí možnost opomenutí 

autorem), že ve Spinozově pojetí s sebou demokracie nutně nese výrazný nárůst počtu 

politicky činných osob, který může dosáhnout nejméně dvojnásobku poddaných a 

občanů v monarchii či aristokracii.
110

 

Zároveň můžeme z těchto faktů usoudit, že pro účast na vládě státu není primárně 

důležité, jak je osoba materiálně zajištěná, přestože bohatství může být do jisté míry 

určeno jako podmínka v demokracii (při uzákonění přispívání státu jako podmínky pro 

získání volebních práv). Důležité je pro Spinozu to, aby nebyl člověk svou obživou 

závislý na jiných lidech, čímž by mohl být ovlivňován jeho samostatný úsudek, je ale 

zcela dobře možná situace, kdy ekonomicky nezávislý člověk vydělává méně než 

ekonomicky závislý, který ale zase nebude disponovat politickou mocí.
111

 

Pozoruhodný je Spinozův názor na účast žen v politickém životě. Zatímco obecně 

ho můžeme označit za filozofa s velmi pokrokovým a tolerantním náhledem na svět, v 

této problematice se bohužel, jak podotýká Battisti, nechává unášet historickými 

předsudky.
112 

Spinoza vyloučení žen z účasti na vládě odvíjí z odpovědi na otázku, zda 

je postavení žen, tedy fakt, že podléhají autoritě mužů, záležitostí přirozenosti, nebo 

pouhého dodatečného ustanovení. Kdyby muži vládli ženám z uměle vytvořeného 

nároku, nebyl by žádný důvod upírat jim právo na účast v demokratické vládě. Na 

danou otázku ovšem Spinoza jednoznačně odpovídá, že tento stav vychází z historicky 

podložené lidské zkušenosti, která nám říká, že ženy jsou od přirozenosti slabé. Kdyby 

tomu tak nebylo a ženy a muži si byli rovni, tedy disponovali stejnou mírou moci a 

tudíž přirozených práv, někde ve světě by existovala společnost, kde by ženy a muži 

vládli společně, případně ženy vládly mužům a podrobily si je stejně, jako jsou ženy 

podrobené mužům. Spinoza ovšem tvrdí, že takovéto uspořádání společnosti nikde ve 

světě nenalezneme, a z toho je zjevné, že ženy ze své přirozenosti disponují menšími 

přirozenými právy než muži a od přírody jsou jim podřízené. 

Stav, ve kterém muži vládnou a ženy jsou ovládány, považuje Spinoza za nanejvýše 

harmonický. Naopak se zmiňuje o příkladu Amazonek, které nestrpěly na svém území 
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přítomnost mužů, ba dokonce zabíjely své mužské potomky. Navíc muži, kteří ze své 

přirozenosti podléhají vášním, mají sklon milovat ženy pouze skrze svůj chtíč a 

nesnesou, aby jejich ženy prokazovaly jakoukoliv přízeň jiným. Proto Spinoza uzavírá, 

že ženy a muži nemohou sdílet vládu, aniž by tím nebyl ohrožen mír.
113 

Tímto jeho 

názorem zároveň končí text nedokončené Rozpravy. 

Rozprava politická tedy bohužel obsahuje jen málo přímých informací o Spinozově 

pojetí demokracie. Spinoza nicméně sepsal několik kapitol zabývajících se obecně 

vlastnostmi občanského státu, jehož je demokracie poddruhem. K vytvoření občanského 

státu lidé aspirují od své přirozenosti, vedeni především vášněmi, z nichž nejsilnější je 

strach, v tomto případě z osamocení. Sám o sobě nikdo není tak silný, aby se ubránil 

přede všemi, z tohoto důvodu je spojení se ve formě státu a získání exponenciálně větší 

moci logickou volbou.
114

 

Podle Spinozova názoru můžeme kvalitu jakéhokoliv občanského státu, tedy 

potažmo i demokracie, měřit snadno podle jediné zásady. Vzhledem k tomu, že hlavním 

cílem státu je zajistit a udržet mír a bezpečný život pro své občany, kvalitu státu 

poznáme podle toho, jak dobře se mu daří tento cíl naplňovat. Přitom musíme mít na 

mysli, že Spinozovo pojetí míru se liší od Hobbesova, kdy mír je pouhou absencí, 

případně opakem válečného stavu.
115 

Spinozův mír je ctností, kterou je třeba neustále 

kultivovat a udržovat. V ideálním případě občané budou žít ve státě ve vzájemné shodě 

a budou dodržovat zákony, vydávané suverénem. Pokud ovšem občané zákony 

nedodržují a všemožně se bouří, nemůžeme toto chování podle Spinozy připisovat jejich 

špatným vlastnostem, ale spíše špatným vlastnostem státu, který nedokáže zajistit mír. 

To vychází ze Spinozových poznatků o lidské přirozenosti; jelikož lidská přirozenost je 

všem lidem společná a některé státy mír udrží a jiné ne, kvalitativní rozdíl musí být 

právě ve státech a ne v jejich občanech. „Lidé se nerodí způsobilí pro občanství, ale 

musí z nich být občané uděláni,“ dodává Spinoza.
116 

Dále podotýká, že lepší je vždy ten 

stát, který byl ustanoven svobodným společenstvím lidí, které nebylo podmaněno silou. 

Rozdíl mezi lidmi žijícími v takovýchto státech spočívá v tom, že pouze první jsou 
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skutečně poddanými, lidé podmanění jsou spíše otroky svého pána. Zároveň svobodné 

lidi vede naděje a snaží se dobře naložit se svým životem, čímž dozajista prospívají i 

státu, zatímco druhé motivuje strach a neustálá snaha vyhnout se smrti.
117

 

Věnujme se nyní Spinozovým poznatkům ohledně práv vrcholných autorit státu. O 

nich Spinoza říká, že „nejsou nic jiného, než prosté přirozené právo limitované mocí, 

ovšem ne každého jedince, nýbrž celku, který je veden jednou myslí – tedy stejně jako 

každý jedinec v přirozeném stavu, také tělo a mysl panství mají tolik práv, kolik mají 

moci.“
118 

Zde tedy vidíme, že suveréni disponují takovým množstvím práv, které 

odpovídá míře jejich moci, stejně jako je tomu obecně s přirozenými právy. Z toho 

stejně jako z práv jedince vyplývá, jak je to se vztahy mezi státy. Jelikož lidé, jak již 

bylo řečeno v druhé kapitole mé práce, jsou přirozeně nepřátelé, tak i státy navzájem 

jsou v antagonistickém vztahu, s tou jedinou výjimkou, že na rozdíl od jedinců mají k 

dispozici prostředky k obraně proti útlaku a nepodléhají lidským potížím, jako jsou 

nemoci a stáří.
119 

Stejně jako v případě jednotlivců, i stát je svobodný pouze tehdy, když 

je schopný se bránit útlaku jiných a naopak je nesvobodný, pokud „se obává síly 

druhého, nebo mu tato síla brání v konání podle jeho vlastních přání, nebo konečně její 

pomoc potřebuje pro své vlastní zachování nebo růst.“
120

 

Státy mají právo vést proti sobě válku a jinak proti sobě zasahovat, protože takovýto 

čin vyžaduje vůli pouze jedné strany.
121

 Naproti tomu uzavření míru je závislé na 

volním úmyslu dvou stran, přičemž „smlouva“, kterou mezi sebou uzavírají, bude podle 

Spinozy platná tak dlouho, dokud budou aktuální motivy, které státy vedly k jejímu 

uzavření. Ty mohou být buďto pozitivní, tedy naděje na získání nějakého většího dobra, 

nebo negativní, tudíž strach z většího zla. Jakmile ale pominou, stát se stává nezávislým 

a má plné právo smlouvu porušit.
122

 

Co se občanů ve státě týče, ti jako součást státu ztrácejí své přirozené právo jednat 

pouze podle své vlastní vůle a být svým vlastním soudcem, ale celek svých přirozených 

práv jako takových si ponechávají. Spinoza propojuje přirozený stav se stavem 
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společnosti ve státě následujícím způsobem: „Člověk, stejně jako v přirozeném stavu, 

tak i ve státě, jedná podle zákonů své vlastní přirozenosti a bere ohled na své zájmy. 

Říkám, že člověka v obou situacích vede strach nebo naděje, aby něco dělal nebo 

nedělal, ale hlavní rozdíl mezi těmito dvěma stavy je v tom, že v občanském státě se 

všichni bojí stejných věcí, všichni mají stejný základ bezpečnosti a způsob života; a toto 

rozhodně nemizí společně s právem být svůj vlastní soudce.“
123

 

Z této situace, kdy je jedinec podřízen občanskému státu a jedná podle jeho nařízení, 

může vzniknout námitka, zda není nerozumné takto se podřizovat úsudku jiného a zda v 

důsledku občanský stát rozumu neodporuje. Spinoza tyto námitky zásadně odmítá. 

Argumentuje tím, že otázka nezávislosti není pro rozum tak zásadní, naopak dokud lidé 

podléhají vášním, je nerozumné, aby byli naprosto nezávislí. Rozum nás naopak vede k 

tomu, abychom hledali a udržovali mír, který ve státě není možný, pokud lidé nebudou 

dodržovat jeho zákony. Je sice docela dobře možné, aby příkazy suveréna donutily 

jedince jednat v rozporu s tím, co mu radí rozum, v takovém případě ovšem přichází ke 

slovu pravidlo, že je rozumné volit ze dvou špatných věcí tu méně špatnou. A v takové 

situaci je zlo uposlechnutí nerozumného příkazu vykompenzováno vyšším dobrem, 

kterým je samotná existence občanského státu a všech výhod, které z něj vyplývají. 

Tudíž platí, že „čím více je jedinec veden rozumem, tím svobodnější je a tím trvaleji 

bude dodržovat zákony společenství a provádět příkazy svrchované autority, jejíž 

poddaným je.“
124

 Tato poslušnost je nezbytná pro trvání státu, který podle Spinozy 

může být věčný jen tehdy, když jeho ústava zůstane neporušena.
125

 Zároveň Spinoza 

propojuje lidské vlastnosti s vlastnostmi nejlepšího státu, když říká, že „stejně jako je v 

přirozeném stavu člověk vedený rozumem nejmocnější a nejvíce nezávislý, tak i takové 

společenství je nejmocnější a nejvíce nezávislé, které je založeno a vedeno 

rozumem.“
126

 Přičemž z předchozí kapitoly víme, že stát, který je nejvíce v souladu s 

rozumem, tedy zde i nejmocnější a nejvíce nezávislý, je stát demokratický. 

Mimo to z této charakteristiky vyplývají i okolnosti, za kterých můžeme o státu 

prohlásit, že spáchal zlo. Vzhledem k tomu, že státu se nejlépe daří a je nejvíce 

nezávislý tehdy, když jedná podle zákonů rozumu, v okamžiku, kdy začne jednat v 
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rozporu s tím, co je rozumné, o něm můžeme říct, že jde proti svým vlastním zájmům a 

tedy činí sám sobě zlo.
127

 Z legálního hlediska ovšem stát zlo spáchat nemůže, neboť 

ani není vázán zákony občanského práva.
128

 

Již jsem se zmiňovala o tom, že některé z charakteristik a předností demokracie 

podle Spinozy můžeme odvodit z jeho poznámek o ostatních dvou formách vlády, 

monarchii a aristokracii. Ostatně tyto formy vlády k sobě nikdy nemají příliš daleko. 

Spinoza se domnívá, že postupnou expanzí, přílivem cizinců a odumíráním původních 

rodů se vláda omezuje z vlády mnohých na vládu menšího počtu a nakonec až na vládu 

jednoho. Navíc má za to, že většina aristokracií bývaly dříve demokraciemi.
129

 

V případě monarchie Spinoza objasňuje, jak může být svěření autority jedinému 

člověku státu ke škodě i prospěchu. Přiznává sice, že z historie víme, že jako 

nejstabilnější se osvědčily monarchie, naopak státy demokratické se vyznačovaly 

nejkratším životem, který často ukončily vzpoury.
130

 Na druhou stranu je ovšem třeba 

počítat s tím, že jeden člověk nikdy nemůže být neustále bdělý, neustále rozumný a 

neustále nesobecký.
131 

Mimo to souhrn práv celého společenství je příliš velký, aby na 

něj vystačila moc jedince. Z tohoto důvodu je třeba vládu v monarchii nakonec rozdělit 

mezi více osob v podobě kolegia poradců, generálů a různých přátel vladaře.
132 

Královská rada by měla být zformována pouze z občanů daného státu, přičemž z 

každého z klanů (na které doporučuje Spinoza obyvatele dělit) by měl být povolán 

určitý počet zástupců, kteří by měli sloužit na několik let a být měněni po částech, aby 

se nikdy nestalo, že budou v radě pouze nezkušení nováčci.
133 

Platné by mělo být pouze 

to rozhodnutí rady, které získá určitý vyšší počet hlasů, v tomto případě Spinoza 

navrhuje sto, navíc by rada měla být tak početná, aby bylo nesmyslné pokoušet se ji 

uplatit, zvlášť když by bylo třeba získat na svou stranu tolik lidí.
134 

Toto jsou zásady, 

které by Spinoza pravděpodobně mohl uplatnit i v případném voleném orgánu v 

demokracii. 
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Ohledně aristokracie Spinoza zdůrazňuje všechny výhody, spojené s tím, že moc 

nedrží jedna osoba. V tomto případě bychom mohli říct, že mnoho těchto výhod lze 

připsat i demokracii. Zatímco s úmrtím krále se moc teoreticky vrací do rukou 

jednotlivců, pokud je moc vložena do rukou většího počtu lidí, tento zvrat prakticky 

nehrozí. Stejně tak je panovník vždy jen člověk, a tak podléhá všem lidským nešvarům 

a problémům, včetně právě nemoci a smrti. Orgán sestavený z většího počtu osob opět 

těmito potížemi netrpí.
135 

Aristokratickému státu Spinoza doporučuje, na rozdíl od 

monarchie, aby své vojsko platil. Odůvodňuje to tím, že jelikož jsou poddaní v 

aristokracii vyloučeni z podílu na vládě, mělo by s nimi být ve vojsku zacházeno jako s 

najímanými cizinci.
136 

Vzhledem k tomu, že v demokracii jsou si občané rovni a mají 

podíl na vládě, mělo by zřejmě platit, že odměnu za vojenské služby dostávat nebudou, 

stejně jako v monarchii. 

Ve prospěch demokracie jako nejlepší formy vlády hovoří i Spinozova poznámka, 

že je vždy špatné, když o záležitostech státu rozhoduje pouze úzká skupina lidí, která 

jedná pouze pod vlivem svých vášní. Taková správa vede k úpadku svobody a obecného 

dobra ve státě. Je třeba, aby mezi sebou lidé debatovali, protože „lidské přirozené 

schopnosti jsou příliš otupené, aby vše prohlédli napoprvé, nicméně konzultováním, 

nasloucháním a debatováním se zostřují, a zatímco zkoušejí všechny možnosti, nakonec 

lidé objeví ty, které si všichni přejí a se kterými souhlasí, ovšem nejprve by na ně 

nepomysleli.“
137

 

 

Závěr 

Spinoza je jedním z prvních filozofů zastávajících přesvědčení, že demokracie je 

nejlepší z možných forem vlády. Cílem této práce bylo ozřejmit důvody, které filozofa k 

tomuto závěru dovedly a dále objasnit, jak si Spinoza demokracii představuje a jaké 

místo zaujímá v kontextu jeho díla. 

V Teologicko-politickém traktátu Spinoza obhajuje demokracii jako nejlepší 

formu vlády hned několika argumenty. Prvním z nich je, že demokracie je 
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nejpřirozenější forma vlády, tedy jediná vláda neporušující přirozené právo. Podle 

přirozeného práva má každý tolik práv, kam až sahá jeho moc, přičemž větší 

společenství, disponující větší mocí, má také více práv. Tudíž většina občanů 

disponující mocí má právo vyžadovat poslušnost na minoritách a dostatečnou moc, aby 

si poslušnost mohla vynutit. V demokracii zároveň nikdo nepřevádí svá práva 

absolutně, jelikož je předává společnosti, které je také členem, zůstává mu hlas v 

záležitostech. Tak si lidé zůstávají navzájem rovni, stejně jako byli v přirozeném stavu. 

Pojetí demokracie jako společnosti vládnoucí svou mocí jako celek je navíc nejblíže 

odpovídá Spinozově metafyzickému konceptu Boha jako univerzální síly, která v sobě 

zahrnuje všechny jednotlivosti. 

Další z pozitivních vlastností demokracie je její racionalita. Spinoza je 

přesvědčen, že je téměř nemožné, aby se velké množství lidí shodlo na nějakém 

iracionálním závěru. Život v demokracii by měl být nejkvalitnější, protože je ze všech 

forem nejvíce uzpůsobena tomu, aby přijímala pouze rozumné návrhy v zájmu 

veřejného blaha. Racionalita demokracie podporuje i stabilitu státu, jelikož jen ten 

suverén, který vydává příkazy v souladu s rozumem a veřejným blahem, se vyhne tomu, 

že se proti němu lid vzbouří. 

Mimo to demokracie nejlépe vyhovuje hlavnímu cíli Spinozova Traktátu, to jest 

ukázat prospěšnost svobody ve státě. Obhajoba demokracie tedy zde spočívá v obhajobě 

těch podmínek, které umožňují rozvoj filozofie a nalezení rovnováhy mezi svobodou a 

jejím omezováním. Spinoza prezentuje přesvědčivý argument, že poněvadž není fyzicky 

možné, aby někdo trvale ovládal mysl jiného, tedy jelikož suverén takovouto mocí 

nedisponuje, nemá ani právo potlačovat svobodu myšlení. Zde opět Spinoza vyzdvihuje 

přirozenost demokracie, ve které se nikdo svobodné vlády nad svým úsudkem a 

rozumem nevzdává, a protože lidé jsou přirozeně různí, platí hlas většiny. Jelikož 

člověk je svobodný tehdy, když žije pod vedením rozumu a nenechává se ovládat 

vášněmi, demokracie jako nejrozumnější forma vlády vede také k maximalizaci osobní 

svobody. Jedinec ponechávající si hlas ve vládě je povinnen poslouchat příkazy, na 

jejichž tvorbě se v demokracii teoreticky podílí. Přičemž podle Spinozy platí, že čím je 

jedinec svobodnější, tím lépe bude dané příkazy a zákony dodržovat. 
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Zatímco v Traktátu Spinoza jednoznačně prezentuje demokracii jako nejlepší 

formu vlády, v Rozpravě politické se již Spinoza zabývá nejlepšími verzemi všech tří 

existujících forem vlády, monarchie, aristokracie a demokracie. Kvalitu jakéhokoliv 

státu posuzuje podle toho, jak se mu daří naplňovat jeho základní cíl, totiž zajištění míru 

a bezpečnosti svých občanů. V Rozpravě je demokracie určena existencí zákonů 

vymezujících, kdo bude způsobilý participovat na vládě. Tato legislativní opatření 

mohou být nastavena různě a je tak docela dobře možné, že v demokracii bude reálně 

vládnout menší počet osob, než v aristokracii. Demokracii tedy ve Spinozově pojetí 

nemůžeme chápat jako vládu masovou. V konkrétní „nejlepší verzi“ demokracie je 

ovšem počet osob vyloučených z účasti na vládě nižší než v aristokracii. Jde zejména o 

cizince, osoby žijící neúctyhodným životem a osoby, které nejsou nezávislé, tedy ženy, 

otroky, děti a poručence. 

Člověk tedy v demokracii může mít od narození nárok volit a být volen, je-li mu 

takové právo upřeno, je proti němu pak spáchán zločin a on má právo splnění svého 

nároku vyžadovat. 

Jelikož Spinoza zemřel dříve, než stihl sepsat kapitoly o demokracii, obsahuje o 

ní Rozprava bohužel jen málo přímých poznatků. Spinoza opakuje provázání státu s 

přirozeností, když říká, že stejně jako jsou lidé nejvíce nezávislí a nejmocnější, když 

jsou vedeni rozumem, je i nejrozumnější společenství, což je, jak víme, demokracie, 

společenstvím nejsilnějším a nejvíce nezávislým. Také však o demokracii podotýká, že 

má sklon měnit se v aristokracii a že z historie víme, že demokratické státy nemívají 

dlouhé trvání. 

Ve prospěch demokracie jako nejlepší formy vlády ovšem hovoří poznámka, že 

je vždy lepší vláda většího okruhu lidí, kteří mezi sebou mohou diskutovat, neboť 

debatováním se tříbí lidské schopnosti a je tak možno dojít k nejužitečnějším závěrům, 

které by jedince zprvu nenapadly. Spinoza dále používá demokratické prvky k řešení 

problémů jiných forem vlády, například když v monarchii navrhuje zavedení kolegia 

rádců, aby vyřešil problém, že monarcha jako jedinec nemůže být vždy nejrozumnější a 

nesobecký, navíc podléhá lidským neduhům, jako je nemoc a smrt, čímž může být 

ohrožena existence státu. 
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Summary 

The aim of this thesis was to clarify the reasons that led Spinoza to the 

conclusion that democracy is the best form of government, and further explain the place 

of democracy in the context of his works.  

In his Theologico-political Treatise, Spinoza presents several arguments why 

democracy is superior to other forms of government. It is firstly because it is the most 

natural in the sense that it mostly agrees with the state of the nature and human nature. 

In democracy, everybody remain equals as they were in the state of nature. Also society 

wielding its power as a whole has more power therefore more right.  

Democracy is also presented as the most rational form of government because 

according to Spinoza it is impossible for the multitude of people to decide on something 

irrational and not in accordance with the common good. He who is guided by reason is 

also free. In addition, people in democracy are the most free because in it noone 

transfers his free judgement and reason and since people have different opinions, the 

voice of the majority becomes law.  

In the Political Treatise Spinoza doesn't address the best form of government, 

only the best version of every government possible, monarchy, aristocracy and 

democracy. He defines democracy as the government where there are laws granting 

certain individuals the right to vote, excluding foreigners, women, children, servants, 

wards and people living a disrespectful life. He then uses democratic elements to 

improve other forms of government, for example by establishing a collegium of 

advisors to the king and emphasizing the benefits of political discussion. Sadly, Spinoza 

died before finishing his chapters on democracy. 



36 

 

 

Použitá literatura 

Primární zdroje 

 

Hobbes, T. Leviathan. Dostupné z www: 

<http://manybooks.net/titles/hobbesthetext02lvthn10.html> 

 

Machiavelli, N. (2012). Vladař. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství XYZ. 

 

Spinoza, B. (2001) Etika. Vyd. 1. Praha: Dybbuk. 

 

Spinoza, B. Political Treatise. Dostupné z www: 

<http://www.spinozacsack.net78.net/Political%20Treatise,%20Benedict%20de%20Spin

oza.pdf> 

 

Spinoza, B. Theologico-Political Treatise. Dostupné z www: 

<http://www.spinozacsack.net78.net/Theologico-

Political%20Treatise,%20Benedict%20de%20Spinoza.pdf> 

 

Monografie 

 

Hemelík, M. (2006). Spinoza: doba, život a myšlenky novověkého filosofa. Vyd. 1. 

Praha: Filosofia. 

 

Nadler, S. (2011). A Book Forged in Hell: Spinoza's Scandalous Treatise. Vyd. 1. 

Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

 

Nadler, S. (1999). Spinoza: A Life. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Scruton, R. (1999). Krátké dějiny novověké filosofie. Vyd. 1. Brno: Barrister & 

Principal. 

 

Periodická literatura 

 

Alexis-Baker, A. (2011). Spinoza's Political Theology: Theocracy, Democracy and 

Monism. Journal of Church and State. Vol. 54, no. 3, s. 426-444. 

 



37 

 

 

Bartošek, P. (2006). Spinozův Theologicko-politický traktát. Reflexe. No. 30, s. 5-27. 

 

Battisti, G. S. (1977). Democracy in Spinoza's Unfinished Tractatus Politicus. Journal 

of the History of Ideas. Vol. 38, no. 4, s. 623-634. 

 

Del Lucchesse, F. (2009). Democracy, Multitudo and the Third Kind of Knowledge in 

the Works of Spinoza. European Journal of Political Theory. Vol. 8, no. 3, s. 339-363. 

 

Smith, S. B. (1994). Spinoza's Democratic Turn: Chapter 16 of the Theologico-Political 

Treatise. The Review of Metaphysics. Vol. 48, no. 2, s. 359-388. 

 

Ward, L. (2011). Benedict Spinoza on the Naturalness of Democracy. Canadian 

Political Science Review. Vol. 5, no. 1, s. 55-73. 

 

Internetové zdroje 

 

Steinberg, J. Spinoza's Political Philosophy. The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

[online]. Publikováno 21. 4. 2008, revize 7. 10. 2013 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z 

www: <http://plato.stanford.edu/entries/spinoza-political/> 

 

The States General: History [online]. [cit. 2014-05-11]. Dostupné z www: 

<http://www.staten-generaal.nl/begrip/the_states_general> 


	Bibliografický záznam
	Prohlášení
	Obsah
	1.   Historický a myšlenkový kontext Spinozova díla
	2.  Základní prvky Spinozova filozofického systému
	3.  Spinozovo pojetí demokracie
	3.1  Traktát teologicko-politický
	3.2  Rozprava politická

	Závěr
	Summary

