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Úvod:

Vznik moderního zastupitelstva byl podstatnou
společnosti,

součástí

rovnosti všech

občanů předmětem

Jako takový byl zastupitelský princip coby výraz
bojů

lítých

mezi konzervativci a stoupenci "pokroku",

v jejichž závěru se první zpravidla přizpůsobili nebo podlehli.
přizpůsobování

konkrétně

nepřizpůsobování

nebo

Právě

jejich postoje v této

věci,

jejich oficiálního programu a rétoriky, a to

ve Francii první poloviny devatenáctého století, jsou předmětem této práce.

Konzervativci rozumím

kontrarevoluční

francouzskou revolucí, ve Francii
katolíky.

občanské

v níž parlament i jiné zastupitelské instituce slouží jako jeden z nejvýznamnějších

nástrojů vyjádření názorů veřejnosti.

míra

zrodu a rozvoJe

Nejvýstižnější

proudy vymezující se proti zásadám

většinou

struktury

pozdně

původně

společnosti

feudální

později

směr

je zde definice, kterou pro tento

Otto Urban": "Konzervativní ideologie byla
politické

legitimisty,

a

vedle nich i integrální

v celoevropském

spjata s uchováním
namířena

vyjádřeným

proti

měřítku

uvádí

společenské

liberálnímu

demokratickému pojetí občanské svobody a rovnosti. Po rozkladu pozdně feudální

i
a

společnosti

v procesu buržoazní revoluce se konzervativní ideologie adaptovala novým podmínkám,
prostupovala původní liberalismus a postupně s ním v metamorfózované podobě splynula]".
O

průběh

této metamorfózy zde

právě

jde,

přičemž

se nesnažím tuto otázku
veřejných

pouze sledovat jednu stránku tohoto vývoje, jak se odrážela ve

zodpovědět,

ale

proklamacích tohoto

tábora2 .
Celá tato
přechodu

od

přeměna

součástí

obecné modernizace, jak ji chápal Max Weber, tedy

tradičního řízení společnosti

k byrokratickému:
vytvořených

je

,,'Platnosť

příkazů

k řízení racionálnímu,

se

může

za prvé

přesněji

zdůvodnit

od patrimoniálního
systémem

záměrně

racionálních pravidel (dohodnutých nebo oktrojovaných). Rozkazy mají

závaznou platnost, vydá-li je podle
se každý jednotlivý nositel

těchto

přikazovací

pravidel ten, kdo je kompetentní. V tomto

obecně
případě

pravomoci legitimuje systémem racionálních norem a

jeho moc je legitimní potud, pokud normám odpovídá. Sluší se tedy poslouchat normy, ne
osobu. Platnost
zase

může

příkazů

se však

může

zakládat též na

autoritě

osoby. Taková osobní autorita

vyplývat z posvátnosti tradice, tj. z toho, co je vžité, co vždycky bylo tak a co

Otto Urban: Kapitalismus a česká společnost, Lidové Noviny, Praha, 2003 (str. 143-144).
Výraz "kontrarevolucionáři" podle mého názoru ve francouzském případě nejlépe vystihuje směry spadající do
této definice, zatímco za "konzervativce" byla ve Francii označována širší škála politických proudů, včetně
konzervativnějších liberálů (v době červencové monarchie dokonce jenom je, zatímco odpůrce revoluce a
liberalismu nezahrnovala), a další pojmy ("monarchisté", "legitimisté") se vztahují jen na část kontrarevolučního
tábora. Proto budu v dalším textu raději užívat označení "kontrarevolucionáři", v identickém významu pak
výrazy "ultrakonzervativní", popř. "reakční".
I
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ukládá poslouchat osobu hodnostáře 3 ". Nové poměry, v nichž na základě své kvalifikace
vybíraní,

přesně

vymezenými a

pouze "abstraktní
ovšem mohl

směrnice"

těšit třeba

byly "pravý opak

rozdělenými

v souladu se

pravomocemi disponující

svobodně

stanovenými normami (této

způsobu řízení,

Zastupitelstvo jako orgán
vymezujícím se proti starým
instituce

absolutismus

v podobě

citelně

jaký

převládá

pořádkům.

I

způsobu,

v patrimonialismu -

občanské veřejnosti

nejrůznějších

4

předmoderní

se

pronikavě

lišila

".

shromáždění,
ně.

právě

tím, že byla

které

postupující

Od výše uvedeného

součástí

posvěcující

silou. I jen

proti všemu nezvyklému je nemalá síla. A k tomu ještě pomyšlení, že by to

patrimoniálního

běžný

by se vymstil na jeho zájmech,

který by následoval po

přidržuje

může

neodůvodněném

z tradičních

novoty.

zvláště hospodářských,

povinností a práv. Jako je pán všemocný
celku. ( ... ); pak se

nezaváděl

Dobře

každý

pobouřilo

si

okolní

ochraňují

uvědomuje,

otřes tradiční

nebo 'nesprávném'zásahu do vžitého

vůči

libovůli

odpor lidí

anebo též náboženský strach z nadpozemských bytostí, které všude

tradici a dané lidské vztahy, odrazují pána, aby

ztuha

kdy se to, co

vlády: "Faktorem, který stabilizuje patrimoniální vztahy a omezuje pánovu

společnost,

se

doba však znala vzdálenou obdobu

stavovských

je zprvu pouhý zvyk. Potom vzniká tradice se svou

těžce

"svobodě"

stanovující tyto normy bylo novým pojmem

oslabil, aniž by ovšem zahladil vzpomínku na

"občanského" shromáždění
způsobu

vydávali

i jen malý okruh vysoce postavených lidí, nebo i absolutní vládce),

není dáno svatou tradicí, vyřizuje individuálními privilegii a milostmi

této

úředníci

jak

loajality,
rozdělení

jednotlivému poddanému, takje bezmocný vůči

pořádků učinit

jakýsi kolektivní zákoník, který pána

kjeho vlastním ustanovením. ( ... ) Tu pak vystupují poddaní

vůči

pánu jako

stmelený kolektiv, zprvu jen občas, později pravidelně s ".
I po pádu absolutismu
ultrakonzervativců

zůstala

památka na staré

sněmy

v představách nemalého

počtu

(zejména šlechty), vymezujících se jak proti liberalismu, tak proti

absolutní monarchii, živá, a mohla tak (ovšem zdaleka nemusela) navzdory rozdílu mezi
oběma

druhy zastupitelstev usnadnit

zmíněnou

"metamorfózu"

alespoň

co se akceptování

moderního parlamentu týčé. Pokud k takovému vývoji skutečně došlo, propojovaly se
moderní prvky pozoruhodným způsobem s prvky tradičními.
Weber: Autorita ... str. 63 (podrobný odkaz viz v kapitole o pramenech).
Weber, str. 67.
5 Weber, str. 98-99.
6 Z čehož ovšem nevyplývá nic ohledně "metamorfózy" v jiných otázkách. Srv. případ rakouské šlechty,
odsuzující nejen formu Bachovského absolutismu, ale i jeho reformní politiku. Vedle toho ale viz šlechtu
uherskou, u níž stavovská opozice záhy přerostla v opozici liberální. O přijetí racionalizace jen v určitých
oblastech společenského života viz Weber, str. 80-81: "Ale i tady je třeba pamatovat, že byrokracie sama o sobě
je jen obráběcí stroj, a ten se může upotřebit pro velice různé mocenské zájmy. I pro čistě politické, i pro čistě
ekonomické, i pro lecjaké jiné. Proto také nesmíme příliš přeceňovat její paralelnost s demokracií, i když je
3
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Narazili jsme už na to, že v občanské společnosti (alespoň té liberální\ která modernizací
vznikla, náleží stanovení
veřejné mínění

díky

nejzákladnějších

norem volenému zastupitelstvu, majícímu odrážet

jako výsledek "rozvažování publika schopného vynášet soudy", dospívajícího

střetávání různých názorů

k poznání toho, co je správné a žádoucí, a docházejícího

nikoliv sice k absolutní pravdě, ale přinejmenším ke konsensus. Součástí kontextu, v němž se
moderní zastupitelstvo prosazovalo, je tedy i vznik
Jtirgen Habermas, a

vytlačení

"reprezentativní

novověk, spočívající

v tom, že

člověk

postavení

"veřejné",

neboť

"soukromníky) reprezentuje na
ztělesnění nějaké
určitého

veřejnosti" příznačné

zastávající ve

nepodléhá
veřejnosti

dělat

společnosti

např.

autoritě určitou

středověk

platným

pro

a raný

obyčejné

představuje

toto postavení: "ukazuje se,

se jako

ve smyslu reprezentace národa nebo
veřejností,

s touto reprezentativní

s konkrétní existencí pána a dává jeho

pro

jak ho popisuje

mocenské postavení (a tudíž

zákonům

obecným

'vyšší' moci". ( ... ) Zastoupení,

mandanta, nemá co

občanské společnosti,

která je svázána

'auru' ( ... ) Pokud kníže ajeho zemské

stavy 'jsou' zemí, místo aby ji pouze zastupovali, mohou být reprezentanty v určitém
specifickém slova smyslu; reprezentují své panství 'přeď lidem, místo pro lid9 ."

Sledované období je
jednoznačně

chvíle

půdě,

pro

kontrarevoluční směry

odpůrci

Obtížnější

v úvahu propagování svých zásad na oficiální

revoluce

hlouběji

promýšlet

svůj

ve francouzských

1870,

během něhož

dějinách

byl završen

přechod

od "notábly" ovládané

občanů.

historiky

rovněž

dovést. Za významný

společnosti

k

společnosti

Je ovšem otázkou, do jaké míry by byl tento

(který byl navíc jen etapou dlouhého vývoje a jeho
kontrarevoluční

změn

devatenáctého století bývá pokládáno období kolem roku

uznávající zásadu politické rovnosti

relevantní pro

postoj k povaze zastupitelské

je rozhodnout, kjakému datu sledování

předěl

předěl

se celkem

jednak proto, že v souvislosti s počátkem standardního parlamentního života

mohli (a museli)
instituce.

počátek

Jako jeho

nabízí nástup Restaurace v letech 1814-1815, jednak proto, že teprve od této

připadalo

domácí

třeba nějakým způsobem ohraničit.

zakončením

programy. Mnohem spíše se zdá

užitečné

v politické oblasti)

pokládat za mezník,

vyzvedávaný, období druhé republiky (1848-1852), v jehož

průběhu

byli

konzervativci drasticky konfrontováni s masovými hnutími a jejich sociálními požadavky, a

typická. I feudální vládnoucí klany si za určitých okolností poslouží tímto instrumentem. Existuje i možnost, že
byrokracie správy se záměrně pojí s budováním stavovské struktury, ( ... )".
7 O jiných typech viz Habermas: Strukturální přeměna ... , str. 52.
8 O pojmu "veřejné mínění" Habermas: Strukturální přeměna ... § 12 (str. 165-183). Uvedený citát na str. 166.
9 O reprezentativní veřejnosti Habermas, §2 (str. 59-71). Citáty na str. 61-63.
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ze

z toho

zpochybnění

vyplývajícího

dosavadních

politických

koncepcí

(zejména

zproblematizování dosud samozřejmého monopolu majetné elity na správu věcí veřejných)lO.
pramenů

jsem zvolil metodu srovnávání

časových

úsecích, a to v letech spojených

Vzhledem k velkému rozsahu potenciálních
ultrakonzervativních
s převratnými
zvláště

k

změnami

v několika kratších
poměrů,

politických

v jejichž

průběhu

očekávat

by se tedy daly

intensivní úvahy o povaze mocenských institucí. Bližší zkoumání rychle vede

zjištění,

mají

postojů

že ne všechna

například

přelomová

představu splňují.

léta tuto

legitimistů

publicistické reakce

červencovou

na

výpovědní

Mizivou

hodnotu

revoluci z roku 1830: jejich

hlavní deník La Quotidienne se tehdy omezoval na bezduché spílání a plytké podtrhávání
protikladů

mezi

řádem

roku 1815: v tomto
přáním,

a chaosem. Mnohem

případě

zajímavěji

se krajní monarchisté

se jeví období po restauraci

dočkali změny

aby však zakrátko zjistili, že nová vláda nehodlá určovat

jako na býka červený šátek
a novým řádem,

působila

byť většinou

režimu, odpovídající jejich

směr

podle jejich představ

na ultramonarchisty její snaha o kompromis mezi starým

sami v principu uznávali žádoucnost podobného snažení.
téměř jednomyslně

Trochu podobná situace nastala v roce 1852: tehdy konzervativci
uvítali

Napoleonův převrat

Z pohledu

legitimistů

a nastolení autoritativního režimu potlačujícího sociální nepokoje.
zároveň převrat

však

dynastií, a ani jinak se nový režim
případech

Bourbonů

výslovně

trůnu

znamenal další uzurpaci
"principů

roku 1789". V obou

kontrarevolucionáři

sice uznávané, ale

nedistancoval od

byl zákonodárný sbor nástrojem moci

nelegitimní

(pokaždé z jiných důvodů) problematické. To je nutilo k jistému zdůvodnění svého postoje.
Následující práce bude
obou

zmíněných

spočívat

ve srovnání

kontrarevolučního

pojetí zastupitelstva v

obdobích a v pokusu stanovit, zda během uplynulých necelých

došlo k posunu, nebo zda musíme konstatovat myšlenkovou strnulost
Jejím cílem je nastínit, jak se
z

nejdůležitějších jevů

chtěli

odpůrci

(přesněji

jejich

desetiletí

dokonce regresi.

mluvčí) stavěli

kjednomu

této modernizace, kterého sami využívali (a museli využívat, pokud

mít v politickém boji

racionalizaci panství

modernizace

či

čtyř

vědomě,

nějakou

zda

váhu), zda se tímto

ochotně či

jen dokud to budou vyžadovat okolnosti, co

neradi, s úmyslem
chtěli

způsobem
přizpůsobit

přizpůsobovali

se natrvalo nebo

z moderního zastupitelstva

převzít

a co

nikoliv.

10 Tento předěl pokládají za rozhodující René Rémond (Les droites en France de 1815 a nos jours) a André-Jean
Tudesq (Les grands notables en France de 1840 a 1849). Druhý z nich ukazuje, jak i toto uvědomění si sociální
otázky postupně zrálo v průběhu červencové monarchie. Dodejme, že francouzská politika vykazuje mezi
počátkem třicátých let (kdy nová generace zaujala místo do pozadí ustoupivších politiků z období Restaurace) a
počátkem let sedmdesátých značnou personální kontinuitu: nejen v politickém vedení, ale i mezi redaktory a
publicisty nacházíme do značné míry stejné lidi, jako za druhé republiky.
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případech

V obou

veřejného mínění
představovali,

kontrarevolucionářů

bude zkoumání zahrnovat postoj

k otázce

(opinion publique), tj. zda uznávali jeho existenci a co si pod ním
ně

zda na

měli

stejný pohled, jako stoupenci liberalismu, nebo zda

předpokládali definici jinou 11 . Následovat budou jejich názory na to, do jaké míry
mínění

reprezentoval toto
příležitosti

se také

můžeme

představy, příznačné

V jiné

části

tímto pojmem

pro

zabývat otázkou, zda

společnosti,

stavům,

kladné

či

co

ještě

reakcionáři přežívaly

mezi

Při

té

politické

v nichž se uplatňuje "reprezentativní veřejnost".

zjišťovat,

zase budeme

představovali,

ke Generálním
převažovalo

(pakliže jeho existenci uznávali) zastupitelský sbor.

odpůrci

jak se

parlamentní monarchie

(ať

už si pod

chtěli) stavěli vůči předrevolučním shromážděním, jmenovitě
vůbec připomínali,

zda si je

a jestliže ano, do jaké míry u nich

záporné hodnocení jejich úlohy, dále pak, jak hodnotili jejich postupné

omezování v raném novověku. Škála možných odpovědí na tuto otázku může být velmi
straně

široká, vezmeme-li v úvahu na jedné
vzpomínky na staré svobody, které
podstatně

vyvrátit

omezila -

(nehledě

právě

zvlášť přítomnost

na to, že

jenom z šlechty, která

reakční

měla

kontrarevolucionáři viděli

oddanost bývalé monarchii, na druhé

straně

tato k absolutismu a centralizaci tíhnoucí monarchie
toho druhého však musíme nejprve prokázat nebo

tábor se rekrutoval z nejrůznějších

z těchto svobod

největší prospěch).

mezi historickými francouzskými

prostředí,

zdaleka ne

Poté se podíváme, zda

shromážděními

a

restauračním

parlamentem kontinuitu, nebo zda mezi nimi odmítali jakoukoliv souvislost.
Tím se dostáváme k pohledu na samotnou podstatu obou
jejich

slučitelnosti či

a(nebo)

vůbec

možné

podobě

vhodné

odlišnosti, zda a v jaké

přejímat předrevoluční (konkrétně např.

zastupitelského systému, ale
v

nepřekonatelné

naopak

hlavně,

zda si

typů shromáždění,
míře

celé

společnosti,

na

straně

bylo žádoucí

stavovské) prvky do nového

reakcionáři uvědomovali nejdůležitější

i úloze obou zastupitelstev, mezi tím, které zastupovalo názory

uspořádání

tj. otázka

rozdíl

jednotlivců

na

jedné, a zastupitelstvem korporativním, v němž

byl poslanec pouze jednatelem za uskupení, které ho

pověřilo

dohledem nad svými zájmy, a

jehož prostor k prosazování jakéhokoliv pravidla byl více než omezený. V neposlední

řadě

je

zde zajímavé zkoumat, zda odpovídalo vnímání stavovských institucí stoupenci starého
režimu historické

skutečnosti,

či

zda na

ně

nahlíželi v anachronistickém

světle

své

současnosti 12.

Rozumí se samo sebou, že jejich pojetí se nemusí zcela přesně shodovat s nějakou sociologickou definicí,
Habermasovou.
12 Například - mimo jiné - zda nevycházeli z existence veřejného mínění
a jeho zastupování stavovským
shromážděním již pro středověk.
II

například
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Jelikož

počátek

druhého

císařství

spadá do doby, kdy si již byla Francie

plně vědoma

sociální otázky, podíváme se nejprve, až k tomuto období dojdeme, zda a jak se odrazila na
ultrakonzervativních názorech na zastupitelstvo, a to

především

v diskusích o

šíři

volebního

práva a o žádoucím profilu poslance, a zda ajak tyto úvahy ovlivnily pohled na zastupitelskou
obecně.

instituci

Poté, co takto nastíníme
věnovat

převládající představy

pozornost prostoru, který

obou období, nebude možná od

kontrarevolucionáři

ve své argumentaci

čerpaným

ze starorežimní doby vyhradili ve srovnání s příklady jinými,

současné

zastupitelské instituce v jiných státech

můžeme předem
všudypřítomné,

o

sobě

(při

hádat, v kterých asi), na instituce

například

změna

příkladům

s odkazy na

tehdy v Evropě vládnoucí anglomanii
starověké,

v politickém myšlení tehdy

a tudíž samy se nabízející, nebo i na příklady jiné. Výsledný

mnoho nenapoví. Nanejvýš jeho

věci

v průběhu

času

poměr

by mohla

nám sám

naznačit,

zda

význam vzpomínek na starý režim v programu kontrarevolucionářů sílil, nebo klesal J3.
Nakonec budeme moci
změn

přistoupit

k srovnání obou rozebraných období, ke konstatování

nebo naopak neměnnosti od jednoho k druhému, a z obrazu, který nám vyjde, se pokusit

vyvodit závěry.
Na

závěr

dodejme, že když

hovoříme

o kontrarevolučním pojetí zastupitelské instituce, je

dobré vždy používat slovo "pojetí" v množném
rozdělen

na množství

rozličných proudů

což pokus o vystižení jejich pohledu

s často

čísle.

Ultrakonzervativní tábor byl vždy

diametrálně

odlišnými názory a koncepcemi,

poněkud znesnadňuje.

I porovnání

názorů alespoň

nejvýznamnějších frakcí bude (v omezené míře) předmětem této práce l4 .

Výběr pramenů

Práce je založena
především

a literatury:

především

na rozboru

pramenů.

pro stanovení teoretického rámce (Weber, Habermas), za druhé pak pro znalost

všeobecného kontextu doby. Téma francouzských
legitimistů,

Sekundární literaturu využívám

bylo již

často

kontrarevolucionářů,

historiky zkoumáno, a zájmu se

zejména

ultracistů

aspoň částečně nepochybně těšily

a
i

13 Roli mohly samozřejmě hrát různé důvody, např. vliv romantismu. 1 politické příčiny však mohly sehrát
úlohu. Rials se miňuje (str. 15) a romanticích počátku třicátých let, kteří útočili na buržoazii a zbožňovali
středověk, nebyli však v žádném případě legitimisty ani tradicionalisty.
14 Členění reakčního tábora bylo vždy (do počátku třetí republiky) natolik složité, že jeho úplné postižení by bylo
v práci tohoto rozsahu beztak nemožné. Viz na příkladě legitimismu Stéphane Rials, Le légitimisme (str. 18).
Ten také zdůrazňuje, že legitimismus byl hnutím širším, než ultracismus, neboť se k němu hlásili i lidé, kteří do
svržení Bourbonů ke kontrarevoluci netíhli (str. 5), a že legitimisty nelze označit za stranu s jednotnou politickou
doktrínou.
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mnohé z otázek, kterým budou

věnovány

řádky.

následující

Tato práce si tedy

nedělá

nárok

na objevnost.
počátku

Pro období

Restaurace používám jako jediný pramen parlamentní jednání roku
nekonečných

1816 (rok 1815 strávili poslanci, vedle
rozličných

slavnostních usneseních,

k co nejtvrdšímu postižení

odpůrců

hlavně

debat o návrzích úprav jednacího

schvalováním represivních

řádu

a

zákonů směřujících

monarchie), publikovaná v edici Archives parlementaires

(na kterou bude v textu odkazováno zkratkou AP). Tato edice byla zahájena v roce 1867
z

podnětu

tehdejšího Zákonodárného sboru pod vedením

jejím cílem bylo,

pořídit

pro badatelské

účely

projevů

z

tzv. sešity stížností, a to

hlavně

na

(a reakcí posluchačů) byly do nich

různých

důvodů

přednést

nemohli

parlamentní knihovny, a

i pro širší publikum
shromáždění

plenárních zasedání všech parlamentních komor a
počínaje

knihovníků

základě

stenografických

zařazeny

i

(popřípadě

některé

byly

záznamů. Kromě

určeny

pouze k tomu, aby byly

dokumentů

vztahujících se ke

nepřímé řeči),

škodě!).

Z druhé

a jen

výjimečně

řady,

která měla obsahovat záznamy z let 1800 až 1860,

vyjít pouze sto dvacet sedm
zastaveno

zařazeny

světovou

do oficiálních

Projevy jsou zpravidla reprodukovány doslova
(někdy

dochází ke krácení

svazků

(tj. do roku 1839),

ústních

projevy písemné, které poslanci

rozdány k přečtení), pokud byly v parlamentním archivu

v

úplný záznam

v letech 1787 až 1860,

poslancům

schůzi.

zájemců

(někdy

ovšem z hlediska této práce ke

načež

stačilo

do roku 1913

bylo vydávání natrvalo

válkou. Pro nás mají význam svazek šestnáctý (8. ledna až 31.

března

1816), sedmnáctý (1. dubna až 30. prosince 1816) a osmnáctý (2. ledna až 17. února 1817).
Už

při

prvním nahlédnutí do uvedených

svazků

v úvodu, se nejvíce týkají debaty o volebním
teoretická stanoviska. Tyto diskuse daly
jeho novelizací

příležitost

k

četným

parlamentu a o jeho historických

je jasné, že otázek, které jsme si položili

zákoně,

příznivcům

první, v nichž se systematicky objevují
i

odpůrcům

úvahám nejen o

předchůdcích.

něm,

navrhovaného zákona nebo
ale také

obecněji

V nich jsem také nalezl drtivou

o úloze
většinu

užitečných údajů.

Takové diskuse
řádu,

proběhly

za Restaurace

tři:

nejprve o dvou vládních návrzích volebního

projednaných poslanci od ledna do dubna 1816, poté o vládní novele zákona v dubnu

schváleného, kterou poslanci posuzovali od prosince 1816 do ledna dalšího roku, a schválena
byla v únoru proti
oficiálně

vůli ultracistů.

podporovaná, prosadila změnu zákona s jejich pomocí.

Pro náš rozbor by
odehrála

V roce 1820 naopak "středopravá" vláda, tentokrát ultracisty

ještě

skutečně činili,

na

mělo stačit

půdě

vzít v úvahu první

dvě

z

těchto

diskusí: zatímco první se

ultracisty ovládaného parlamentu, a ti se mohli domnívat (zda tak

rozbor teprve ukáže), že zastupují

"veřejné mínění"

proti královské moci, do
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druhé nyní již menšinoví ultracisté vstupovali s čerstvou zkušeností volební prohry; v tomto
pročež

rozpoložení se nacházeli i v roce 1820,
významnou
tedy

změnu

důvod předpokládat

oproti podzimu 1816

v jejich postojích. Srovnání jejich rétoriky v první a druhé situaci nám

postačí

snad

není

k lepšímu

představ

odlišení jádra jejich

argumentů

od

čistě

konjunkturálních.
něco rozšířit,

Materiál bychom mohli o
diskuse,
zajímavá
ještě,

např.

o

rozpočtu

kdybychom systematicky rozebírali i

nebo církevních restitucích,

vyjádření. Zjištění

V rámci první diskuse o volebním

řádu

můj

během

debaty

šestatřiceti poslanců.

vystoupili, projevy jiných však neobsahují ani

někdy

nikoliv ve

Dodávám

sněmovně

panské.

rozbor základem projevy padesátky
přednést

projevů),

i více

Nejsou to všichni poslanci,
řádku,

jiné

také zaznívala

rozšíření nepřináší.

sněmovně,

jsou pro

jeden poslanec mohl

diskusi mi vyšel vzorek

kterých

zásadního významu však takové

že jsem rozebíral pouze diskuse v poslanecké

poslanců (přičemž

při

některé

která by

měla

kteří

sebemenší

v druhé
v

debatě

výpovědní

hodnotu pro otázky, které budeme řešit.
účely

Pro rok 1852 není tento pramen pro naše

Zákonodárný sbor ustavený tehdy Napoleonem III.
vyjadřovat
činila

se k otázkám základního

jakékoliv

případné

projevy

uspořádání

poslanců

použitelný,
neměl

státu, a že

především

proto, že loutkový

podle naoktrojované ústavy právo
neveřejnost

k tomuto tématu zcela

parlamentního jednání

bezpředmětnými.

Zatímco

do té doby byl parlament jednou z hlavních tribun, z nichž všechny politické proudy v zemi
zprostředkovávaly veřejnosti

Je tedy

třeba

své

představy,

najít pramen jiný, a zde

nyní

může

nepřesahovaly

z reakčních

běžné

agendy.

nejlépe posloužit dobový tisk. Pro rozbor jsem

vybral dva deníky: klerikální list l'Univers, který zastupoval
představoval nejradikálnější

debaty rámec

proudů

kontrarevoluční

katolicismus a

v zemi, a legitimistickou Gazette de France,

která naopak hlásala spojení kontrarevoluce s myšlenku

původu

vlády od lidu a všeobecným

volebním právem.
Oba deníky jsou si velice podobné svou strukturou: šestistránková vydání, z nichž
poslední

dvě

společenské

úvodníky

stránky jsou zpravidla

věnovány

placené inzerci, a

kronice nebo kulturní rubrice. Pro mé

zaplňující větší část

nebo více), vlastní jádro

část

velmi

často

volně

inspirovanou. Další

titulní strany

účely

(nejčastěji

deníku, v nichž

komentář

prostřední dvě částečně

se ukázaly být

v počtu dvou až
obvykle

části

zprávy s občasnými lakonickými
mnohonásobně

obou

deníků

komentáři,

tří, někdy

převažoval

se jednalo o úvahu bez vztahu k denním událostem, nebo

nejdůležitějšími

ale

méně

nad informací

těmito

~

událostmi jen

(oficiální vládní dekrety a prohlášení, krátké

telegrafické depeše, atd),

měly

pro tuto práci již

menší přínos, i když nikoliv nulový.
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Výběrem článků

s významem pro mé téma mi vyšel soubor asi padesáti

článků

z deníku

ľUnivers

pro celý rok 1852, a stejný počet (dokonce o něco vyšší) z deníku Gazette de France

pro první

čtyři měsíce

období

čtyřikrát

tohoto období
stejně

kratší

nakonec omezil na toto
císařství

že jsem u Gazette de France získal za
důvodem, proč

rozsáhlý materiál, byla hlavním

čtvrtletí).

Lze tedy

říci,

že máme pro

počátek

jsem se u ní

Restaurace i první rok

rovnocenné prameny, co se množství týče.
problematičtější

Jako

nestejného druhu. Ve
komentáře

v první

(právě skutečnost,

může

se

skutečnosti

k sobě však mají v této

velmi blízko v tom smyslu, že jak

řadě

úlohu tribuny

existenci tohoto

mínění

veřejného mínění

uznávali,

či

tmelenými

právě

nezřídka

době předcházející

redakcemi vlivných

představovali

sněmovna,

pramenů

parlamentní projevy i novinové

tak politická periodika hrály tehdy
kteří

(bez ohledu na to, zda ti,

ji využívaly,

o tytéž osoby) byli úzce spojeni s hlavními

vzniku organizovaných stran (a i po ní)

časopisů.

ultracistech i o legitimistech padesátých let,
ve Francii

době

k srovnání dvou

nikoliv), a žily v tomto ohledu v značné symbióze: jak

poslanci, tak publicisté (jednalo se
politickými proudy, v

přistupujeme

jevit, že tu

méně

bezvýhradně

To platí

o

často

restauračních

již, pravda, o integrálních katolících,

názorový proud, nikoliv však politickou stranu (i to však

kteří

může

vypovídat o mnohém).
Nemůžeme

se

nicméně

druhů pramenů při

vyhnout otázce, jak si poradit s odlišností obou

úvahách o tom, do jaké míry je ten který názor reprezentativní.

Poměrně

jednoduchý postup

se nabízí u parlamentních jednání, v jejichž rámci lze oporu určitého názoru odhadnout jednak
podle míry jeho výskytu v projevech jednotlivých poslanců, jednak podle ohlasu, který ten
onen výrok mezi

posluchači

statistiku rozebíraných
jednotlivé

deníky

kontrarevolučního
důležitých

zpravidla

Na

obtížnější překážku

zastupovaly

konkrétní,

počtu čtenářů.

nehledě

velmi

již narážíme v roce 1852, kdy
nezřídka

Toto

řešení

při

protichůdné

by ovšem

na to, že k nákladu celostátních

předpokládalo

deníků

si musíme

práci

podstatně většího

přimyslet

zmíněné

roku 1847 nahradil deník Quotidienne (j ehož

sloučením

a autority (ani

ľUnion,

ani

nezajímavé

před

komentáře

ľUnion,

větší

který

s dvěma dalšími listy v tom roce

vznikl) jako oficiální tiskový orgán vedení legitimistické strany. Letmý
převážně

i velkou váhu

tituly. V zájmu

úplnosti by možná bylo bývalo lepší zahrnout do této práce i rozbor deníku

však odhalil

proudy

stanovení jejich vlivu a významu,

místních a regionálních periodik. Zde se omezíme na oba výše

časopisu

příbližnou

Ideální by v této situaci bylo porovnání stanovisek všech

tiskovin z našeho hlediska relevantních,

nejlépe podle
rozsahu,

postojů).

mínění.

užitečné udělat

nalezl (proto bude vždy

či

volající

přehled

především

po

stránek tohoto

obnově pořádku

ní la Quotidienne nikdy neholdovaly teorii). Jeho nevyužití
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tak sotva bude pro naše
v případě novinových
sněmovně:

absenci

závěry

článků

u názorových

protichůdných

znamenat

větší

ochuzení.

o statistiku výskytu

deníků

s jednotnou liní

tvrzení, abychom mohli

názorů,
stačí

Každopádně

jak to

je

učiníme

zbytečné,

v případě

snažit se

projevů

zdůvodněný

jen trochu více

ve

názor a

(samo sebou vždy s trochou nezbytné

rezervy) mít za to, že toto je mínění redakce.
Zbývá tedy jen blíže popsat oba listy, které jsou do tohoto zkoumání
de France byla nejstarším

časopisem

ve francouzských

dějinách:

zařazeny.

jedná se

právě

La Gazette

o onen známý

list, který roku 1631 pod názvem la Gazette založil Théophraste Renaudot jako oficiózního
dvorského zpravodaje, od roku 1762 byl oficiálním věstníkem, a monarchistickým názorovým
deníkem se stal na
Gazette de France

přelomu

mluvčím

osmnáctého a devatenáctého století. Ve dvacátých letech byla
stranické frakce premiéra Villelea (jehož

podpoře

roce 1830), a pod jeho taktovkou odmítala neschopnou politiku Karla X. a jeho

se

těšila

rádců.

i po

V roce

1828 stanuli ve vedení redakce markýz de Lourdoueix (+ 1868) a pan de Genoude (17921849, původem ze Ženevy), kteří jí vtiskli orientaci pro ní příznačnou až do šedesátých let l5 .
Od té doby

zastřešovala

Gazette de France takzvanou "karlorepublikánskou frakci

která považovala hned po restauraci

Bourbonů

za

nejvýznamnější

legitimistů,

bod svého programu

zavedení všeobecného volebního práva, královu legitimitu odvozovala od dávného
vlády francouzským lidem jeho

prapředku,

spojenectví s republikány, postupem
ve

třicátých

času

letech k takovým dohodám

a ve volebním boji

pravidelně

svěření

uzavírala faktická

k nevoli stranického vedení (které ovšem zejména

přistupovalo často)

a ještě více

řadových příznivců

strany.
I když se v některých letech mohla chlubit

citelně větším počtem čtenářů,

než kdy

měly

l'Union nebo la Quotidienne, byla se svými názory mezi legitimisty osamocená a jednoznačně
menšinová. Zhruba

tři

až deset tisíc

čtenářů

odebírajících tento titul

například

za

červencové

monarchie však na tehdejší poměry rozhodně nepředstavovalo zanedbatelné množství I 6, a
k jejímu programu se hlásilo i nemálo významných osobností, z nichž nejdůležitějším byl její
zástupce v poslanecké
vendejské války a syn

sněmovně

strůjce

La Rochejacquelein (1805-1867), synovec slavného

vůdce

dalšího povstání v téže oblasti v roce 1815. I bez ohledu na to je

15 Po definitivním příklonu voličů k republikánům na počátku třetí republiky již Gazette de France, jejíž redakce
prošla na začátku šedesátých let personální výměnou a oproti minulosti přešla na konzervativnější rétoriku,
stejně jako všechny ostatní legitimistické listy všeobecnému volebnímu právu trvale spílala. Po vymření starší
větve Bourbonů v roce 1883 se sblížila s orleanisty, spolupracoval s ní ovšem (l892~ 1908) také představitel
nacionalistické Action fran<;aise Charles Maurras. Přestala vycházet roku 1915.
16 Rials uvádí (str. 109) některé údaje o čtenářích legitimistického tisku: la Gazette de France měla v letech
1830~1833 asi deset tisíc čtenářů, la Quotidienne tři tisíce. V letech 1846~1847 byly obě shodně na třech tisících
fúzí deníků la Quotidienne, la France a l'Echo fran<;ais vzniklá l'Union pak roku 1847 asi šest a půl tisíce.
Koncem šedesátých let měla la Gazette de France šest a půl tisíce, I'Union sedm tisíc čtenářů.
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velmi zajímavá už sama otázka, jak se mohla kontrarevoluční ideologie u některých
vyvinout tak

myslitelů

nečekaným směrem.

Integrálně

katolický a ultramontánní 1'Univers byl založen roku 1833 otcem Jacques Paul

Mignem (1800-1875), slavným zakladatelem a vydavatelem
Zatímco pod jeho vedením byl tento list

hlavně

řecké

a latinské patrologie.

obhájcem partikulárních zájmů církve, o

čtyři

roky později, kdy do redakce nastoupil Louis Veuillot l7 (jejího vedení se ujal v roce 1843), se
změnil

v deník

zaníceně

se vrhající do politického a názorového boje jménem odporu proti

zásadám osvícenství i revoluce, aniž by se
založil stranu novou. Jeho vztah k
moderní doby, byl
starých

pořádků)

proměnlivý:

při

legitimistům,

se zájmem dynastie

fáze

Bourbonů

Napoleonova

režimu

podlamovaní základny legitimismu. Jeho

způsobem

tvaroval

k některé z existujících stran

které kritizoval za
ztotožňovat

přílišné

či

ústupky duchu

zájem církve (a

obecněji

(tento postoj býval nazývaný "separatismus"
císařství), pročež

(1852-1860)

přibližně čtrnáct

deníky jich tehdy ve Francii mívaly kolem
rozhodujícím

přimkl

až do roku 1870 odmítal

v protikladu kjeho "inseparatismu" po pádu
autoritativní

tom

třiceti

činnost během

hodnocena jako
tisíc

tisíc) z něj

část veřejného mínění,

je jeho

čtenářů
dělalo

a podle

za

nejúčinnější

císařství (největší

vlivný deník, který

některých historiků

byla

stopa jeho působení patrná i po jeho zániku I 8.
Upřesněme ještě,

nebyll'Univers nijak

že na rozdíl od Gazette de France i jiných legitimistických periodik
zvlášť

spjatý s šlechtickým prostředím: jeho redaktoři

katolík abbé Morel, Jules Gondon, Coquille a další) pocházeli
měšťanského, stejně

jako velmi mnoho legitimistických

publicistů,

(někdejší

vesměs

liberální

z prostředí

na rozdíl od nich však

jejich linie nebyla šlechtou určována I 9.

17 Louis Veuillot (1813-1883) pocházel z nezámožné rodiny, a věřícím se stal teprve ve svých pětadvaceti letech
- konvertitou byl i jeho bratr Eugene (1805-1905), rovněž dlouholetý redaktor deníku l'Univers, jehož vedení
převzal roku 1878, kdy Louis ze zdravotních důvodů omezil svou činnost, do své smrti. Louis Veuillot, který
postrádal významný původ, majetek, vyšší školské vzdělání, rodinné kontakty, a nikdy nezastával žádné pozice
ve státě ani v církevní hierarchii, se přesto domohl obrovského vlivu na konzervativní katolickou veřejnost,
kterému vděčil pouze svému intelektu a publicistickému talentu, což je jev zrovna v ultrakonzervativních kruzích

značně překvapivý.
18 Do roku 1859 byla pro l'Univers příznačná bezvýhradná podpora císařského režimu. Vše se náhle změnilo po
zabrání části církevního státu Piemontem za francouzské podpory. Nenávistné protivládní výpady, kterými se
pak Louis Veuillot vyznamenal, vedly v roce 1860 k zákazu jeho listu až do roku 1867. Po pádu císařství se
integrální katolíci bezpodmínečně přimkli k legitimismu. L'Univers zanikl roku 1914. René Rémond se
domnívá, že svou militantní propagandou VeuiJIotův list významně připravil půdu pozdějším fašizujícím
nacionalistickým hnutím tím, že vypěstoval v určitých společnenských skupinách krajně odmítavé stanovisko
k základům demokratické společnosti (Les droites en France ... str. 155).
19 Stéphane Rials uvádí (str. 24), že na kongresu legitimistického tisku z roku 1847 (který byl do značné míry
kongresem strany) tvořila šlechta velkou většinu delegátů. Zároveň však uvádí, že mnoho "měšťanských"
legitimistů, a zejména novinářů, nesla někdy tuto šlechtickou převahu tíživě.

II

Ze sekundární literatury vycházím pro teoretický rámec z českého výboru ze

spisů

Maxe

Webera "Autorita, etika, společnost,,20, věnovaného mimo jiné otázkám typologie panství,
modernizace

a

racionalizace,

tj.

přechodu

od

panství

patrimoniálního

k panství

byrokratickému, dále pak z Habermasovy Strukturální proměny veřejnosti 21 •
Pro základní faktografické informace a dobový kontext na

počátku

Restaurace Jsem

využil knihu "La Restauration (1814-1830): naissance de la France modeme", z pera
spoluautorů Yverta a Waresquiela22 , která představuje současný pohled na toto období.
Soustřeďuje

se na politické události,

neboť,

jak

autoři

poukazují, veškeré spory té doby

měly

politické spíše než hospodářské nebo sociální kořeny23. Kniha přináší užitečné (hlavně
faktografické) informace také o vývoji ultracistického hnutí, teoretickými úvahami se však
obecně téměř

nezabývá. Pro kontext roku 1852 jsem využil

drobnější příručky

Maurice

Agulhona o druhé francouzské republice, která jinak pro téma této práce přináší velmi málo 24 .
Údaje o vybraných ultracistických poslancích, kteří za Restaurace vystupovali v debatách
o volebním

řádu,

jsem našel ve slovníku

členů

francouzských zastupitelských

shromáždění

v letech 1789 až 1889, vydaném v devatenáctém století25 .
Speciálněji se na ultracisty a legitimisty zaměřuje René Rémond

Francii dodnes základním dílem o
pochází

členění

pravice na

tři

dějinách

typy, které

26

ve své knize, která je ve

a typologii francouzské pravice. Od Rémonda

pracovně

nazývá legitimistickým, orleanistickým a

bonapartistickým, a které v úvodu přirovnává k třem typům panství Maxe Webera27 .
Navzdory tomu, co by se mohlo z takového
úvahy

často

přirovnání

zdát, jsou i u Rémonda teoretické

na nízké úrovni, a Weberovy koncepce v jeho díle nehrají žádnou roli.

Přesto

je

pro nás tato kniha užitečná svou analýzou a popisem hlavních rysů ultrakonzervativní pravice,
byť je nutné mít se na pozoru před některými mylnými údaji a nevhodným zobecňováním 28 .
Max Weber: Autorita, etika, společnost: pohled sociologa do dějin. Mladá fronta, Praha, 1997 (konkrétněji
druhá část, "ze sociologie mocenských struktur", výtah z díla Wirtschaft und Gesellschaft, vydaného poprvé
roku 1920).
21 Jiirgen Habermas: Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti.
Filosofický ústav A V ČR, Praha, 2000 (první německé vydání 1962).
22 Emmanuel de Waresquiel - Benoít Yvert: La Restauration (1814-1830): naissance de la France modeme.
France loisirs, Paris, 1997.
23 Waresquiel, str. 477.
24 Maurice Agulhon: 1848: L'apprentissage de la République. Nouvelle histoire de la France contemporaine 8,
Paris, 1973.
25 Robert - Cougny - Bourloton: Dictionnaire des parlementaires fran<;ais de 1789 a 1889 (tom es 1 a 5), Paris,
1889-1891. Tento slovník bývá občas poněkud nepřesný.
26 René Rémond: Les droites en France de 1815 a nos jours. Aubier, Paris, 1982. Viz zejména kapitoly I (úvod),
II (ultracisté), III (legitimisté), V (m.j. legitimisté za druhého císařství) a VI (sedmdesátá léta).
27 Rémond, str. 39.
28 O ultracistické sněmovně z roku 1815 například Rémond uvádí (str. 50), že byla složena převážně z drobné
provinční šlechty hledící tradičně s nedůvěrou k šlechtě vyšší i ke královskému dvoru, cožje údaj, který bychom
měli brát s rezervou, uvědomíme-li si, že census volitelnosti stanovený Chartou na tisíc franků přímé daně ročně
20
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Dějinám

legitimistického hnutí od roku 1830 do dnešní doby je

věnována

i

stručná příručka,

jejímž autorem je Stéphane Rials 29 , jejíž přednost opět spočívá ve faktických údajích a
v analýze programů
Malý prostor

či

a hlavních rysů hnutí,

věnovaný

méně

však již v teorii.

teoretickým úvahám Ca ze sociologického hlediska,

Weberova nebo Habennasova, už

vůbec

žádný) je

vůbec

odpůrcích

modernizace typický, snad i proto, že zájem

úspěšných

inovací, než slepými vývojovými

větvemi.

v··obecné

teoretiků

literatuře

bývá více

například

o francouzských

přitahován

nositeli

Yvert a Waresquiel ve své v roce 1997

vydané knize poznamenávají, že syntéza o ultracistickém hnutí dodnes chybí, a totéž uvádí i
Rials o legitimistech. K tomu dodám, že s
autorů

částečnou

výjimkou Rialse se žádný z uvedených

nesnaží o výzkum, který by zahrnoval jak legitimisty, tak integrální katolíky. Zatímco

první vždy nachází své místo v politických

dějinách,

jejich velkému politickému významu pojednáno spíše v

o druhých bývá zpravidla navzdory
dějinách

náboženských.

I)Ultracisté a zastupitelský princip (1815-1817):

Francouzská Restaurace je dnes chápána jako doba,
zfonnovalo ve svém politickém
politického systému,

čímž

bylo

rozměru

uskutečněno

a stalo se

během

prostřednictvím

to, co ani republika, ani

veřejné mínění

níž se

parlamentu

císařství

součástí

nikdy nesplnily.

Režim byl po celé své trvání poznamenaný bojem mezi stoupenci a

odpůrci

Oba tyto tábory nebyly zdaleka jednolité a ani jejich pozice nebyly

nutně neměnné; nezřídka

naopak docházelo k tomu, že si v rámci konkrétních
kromě

toho charakterizována

výlučným

sporů obě

strany

nových

vyměnily

zájmem o politické otázky, zatímco

pořádků.

role. Doba je

hospodářské

a

sociální záležitosti se staly předmětem zásadních sporů teprve během Červencové monarchie.
Obnovená monarchie má
nebylo

ještě

zfonnováno,

byť

svůj počátek

v dubnu roku 1814. Ultracistické hnutí tehdy

v zemi již byla

přítomna krajně

V poslanecké

sněmovně

téměř

zastoupena, a k ní se hlásící tisk zatím pro ni navzdory své hysterii

vůbec

(jednalo se stále o z

císařství zděděný

monarchistická tendence.
Zákonodárný sbor) nebyla

nepředstavoval významnou základnu3o . Situace se zásadně změnila po volbách v srpnu 1815,

umožňoval

kandidaturu pouze deseti tisícům osob z celkového počtu třiceti milionů obyvatel. To ovšem
že drobná šlechta měla ke kontrarevoluci větší sklony, než šlechta vyšší, jak ukazuje Rials na
legitimismu (str. 25) - pokládá to za důsledek "feudální nepoddajnosti přežívající v podobě salónní nadutosti".
29 Stéphane Rials: Le légitimisme. Edition Que sais-je?, č. 2107, Presses Universitaires de France, Paris, 1983.
30 I když už v roce 1814 vzniklo několik kontrarevolučních deníků, (popřípadě teprve nyní, po Napoleonově
pádu, dávaly své postoje najevo bez zábran), teprve založením deníku le Conservateur v říjnu 1818 vznikl list
nezpochybňuje,
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měli

v nichž ti, které

zanedlouho jejich
čtyř

seti padesáti z necelých
nového parlamentu se

stovek

začala

odpůrci

křesel

poslanecké

samotného krále, na jejich vkus

k

poslanců,

"straně" podřizující

se

příliš

konkrétně

hlavně

pokynům předáků, kteří

honorační)

v důsledku odporu

nichž se ultracisté

osobní známostí a
se

během

naučili

tří

Teprve od prvního zasedání
"strana", a to jen

vůči

politice vlády i

kompromisní a umírněné. vývoj od množství

spojovaných

několik měsíců, během

trval

sněmovny.

formovat ultracistická (samozřejmě

pomalu a v podstatě pod tlakem okolností,

menších skupinek

nazvat "ultramonarchisty", obsadili kolem

společenskými

větších či

kontakty,

krátké doby prosadili v jejím

čele,

také používat jim dosud neznámou

parlamentní proceduru (ministrům toto seznamování trvalo ještě déle)3]. Ke konci roku již
musela vláda

čelit

organizované a stále

nepřátelštější

síle, která stále více ohrožovala

prosazování jejích cílů. Na tuto rostoucí agresivitu svých teoretických
v

září

rozpuštěním sněmovny.

1816

ovlivněné

Nové,

přisoudili ultracistům

volby již

dvou seti padesáti osmi, zatímco zbytek
Tři

provládní kandidáty.
stali

součástí

červencové

XVIII.

křesel připadl

reagoval král

a nátlakem státních
poslanců

jen necelou stovku

a půl roku pak ultracisté doslova

z celkového

počtu

liberálů vesměs

vedle desítky
živořili

úřadů silně

na

v opozici, než se roku 1820

a rok na to vedoucí silou vládní koalice. U moci se potom udrželi až do

revoluce.

Vládní návrh volebního zákona,
zdůvodněn

vměšováním

stoupenců

naplněním

jednak

těsně

předložený

sněmovně

královské ordonance z 13.

po druhém Napoleonově pádu

(články

na

července

počátku

roku 1816, byl

1815, vydané Ludvíkem

Charty týkající se voleb v ní patřily k

těm,

které tehdy oslabený král sliboval upravit ve snaze získat podporu liberální buržoazie), jednak
nutností

ukončit

stále nutno

řídit

se upravenými

sboru. Volby byly
v obvodních

řádu

prozatímní stav, v jehož rámci bylo vzhledem k neexistenci volebního
císařskými předpisy

dvoustupňové:

voličských

pro

do Zákonodárného

oprávněnými voliči shromážděnými

kandidáti vybraní

sborech (colleges électoraux

výběr kandidátů

ďarrondissement)

ve správním

městě

obvodu usilovali o zvolení sborem okresním (colleges électoraux de département). V obou
druzích

sborů

v minimální

roční

výši

představoval částku
předepsaného

základě

byli na

tří

tisící

seti

franků,

franků.

minimálního

oprávněnými voliči

Charty

občané

platící

přímé

zatímco minimální census pro zvolení do

daně

sněmovny

U toho setrvával i vládní návrh, který vedle snížení Chartou

věku voličů

i

kandidátů

(z

třiceti

a

čtyřiceti

na dvacet

pět

let)

reprezentující téměř oficiálně nyní již organizovanou stranu, a v němž byly zastoupeny všechny názorové proudy
uvnitř ultracismu (Waresquiel, str. 243-244).
31 Podrobnosti přináší Waresquiel, kapitola 4 (str. 165-196).
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předpokládal

jako hlavní

změnu udělení

hlasovacího práva i

z titulu jejich funkce. Návrh zachovával i Chartou
každoroční obměnu sněmovny

prospěch
většinou

základů přepsán

od

skládat z největších

zbylé

dvě třetiny měly

"členové"

obvodních

platících

alespoň

"okresní

voliče".

kterou ordonance 13.
pět

být voleny

sborů

volili

v okrese (tj.,

členy

"voliče" sborů

franků přímé daně

Poslanci navíc
volby celé

vyloučili

(a od

císařství přejatou)

července

1815 zrušila ve

sborů

- hranice

tří

(podle terminologie návrhu

franků

seti

úředníky

neplatící

obvodním stupni
pro okresní

předpokládal

voliče,

které

měli

král odmítl zaslat panské
sněmovnu,

poslaneckou

v předchozím roce

(či

Již v listopadu

franků

pro

členy

obvodních

předepsaný

konaly se volby následujícího

poslanců

byl -

sněmovnou.

opět

upravili

- s tím rozdílem, že v prvním,
třísetifrankový

stejný

census, jako

spíše denaturovaný) návrh nakonec

měsíce

podle stejných pravidel, jako

spíše podle stavu předpisů v roce 1814).

předložila

zatímco

(či

census, a

k proj ednání. Když proto v srpnu 1816 rozpustil

vláda

přímá

zákonodárcům

nepřímá

nepřímí voliči

osobnosti

zákon fakticky

svěřoval

se nejvyšší

výsledek do rukou

spíše, že v širším rámci okresu se mnohem

pravděpodobnost,

společenské
méně

prestiže

byla

že

(tj. platícími

přímo namířena

tři

proti

výběrem poslanců pověří

(převážně

vlivné, zato však

obtížněji

řádu, zavádějící

oprávněnými voliči

Předkládaná změna

volba zvyšovala

těšící

nový návrh volebního

volba poslanců všemi

a více) v rámci okresního sboru.

ultracistům:

sborů

vybrat. Tento upravený

sněmovně

systém dosud nevyzkoušený:
sta

dvoustupňové

občanů

byla zachována pro

v jediném termínu. Tento návrh

volby a zavedením volby

se

členů),

po rakousku, virilních

Následoval další vládní návrh, velice podobný prvnímu, který poslanci
pětinové

sněmovní

voličských sborů

okresních

z procedurálních důvodů - zamítnut provládní panskou

zrušením

úředníkům

okresních), sestávajících ze všech

z hlasování

sněmovny

řečeno

obvodních

státním

let. Navržený text byl

třetina

v tom smyslu, že zatímco

daňových plátců

padesát

uzákonění

oficiálně

předpokládanou

jednorázových voleb konaných každých

měla

navrhli

pětinách,

po

některým

tedy šlechtu), nový

početnější

buržoazie, tím

prosazovala autorita místních "notables",

v nižším měřítku obvodu podstatně účinnější. Proto také ultracisté proti návrhu, který nakonec
v obou

sněmovnách

jedněch

prošel, vystupovali s vášnivou odmítavostí. Jeho

i obavy druhých: rok co rok vycházeli ultracisté z

účinky

potvrdili

záměry

doplňování pětiny sněmovny

naprosto zdecimovaní, a mohli se právem strachovat, že se brzy ocitnou zcela mimo
parlament, když s jejich pomocí v roce 1820
obávala stále

radikálnějších liberálů) utvořila

"středopravá"

vláda (která se nyní více než jich

proti liberální frontu, jejímž prvním

činem

bylo
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schválení další úpravy volebního zákona, vycházející

ultracistům

dalece

vstříc,

a platné pak

do roku 183032 .

1)Ultracisté, veřejné

Veřejné mínění

byla

řeč

přikládali

bylo na

podobě

o

mínění

a parlament:

počátku

Restaurace pojmem v debatách stále se vracejícím,

a pravomocích parlamentu nebo o

svobodě

ať

už

tisku. Význam, který mu

ultracisté má pro nás tedy zásadní význam. V prvních letech

můžeme

pozorovat, že

výraz "opinion publique" (nebo také pouze "opinion", v kterémžto

případě

je již ovšem

závěrů spornější) patřil

vyvozování
protivníků

v obou

sněmovnách.

1816 užilo z celkem asi padesáti
bezpečně

tento termín

můžeme

jeho výskyt pro naše

Jen

k základní
při

pětadvacet poslanců

příspěvkem,

tento

pětina těch, kteří

se touto otázkou nezabývá

očekávatelná:

v poslanecké

jedinečný

oslavovanému,

v jejich

prospěch

řadách

kontrarevoluce", pro toto období
sněmovna,
řádu:

a ministrů,

přičemž

všudypřítomnost

řečníků

i jejich

technickou argumentaci,

u dalších deseti není jisté, zda
zpochybnění

smyslu

nacházíme u půl tuctu mluvčích.

vstoupili do debaty s alespoň trochu teoretickým
vůbec.

Vzhledem k tehdejší situaci je to

sněmovně drtivě převažující

argument ve

čistě

se neomezili na

pokládat za relevantní. Naopak

tohoto pojmu nebo ironický pohled na jeho
Zbytek, tedy zhruba

ultrakonzervativních

první diskusi o volebním zákonu v únoru až dubnu

řečníků, kteří

účely

výbavě

skutečnost

ultracisté by sotva nechali stranou

posílení jimi ovládaného parlamentu proti okázale

však

králi 33 .

neoblíbenému

příznačná,

však stále trvala i o

půl

"Parlamentaristická
roku

později,

kdy

v níž byli nyní ultracisté v menšině, projednávala druhý vládní návrh volebního

z relevantních

oprávněné)

existence

příspěvků

asi

"veřejného

pětatřiceti

mínění"

osob kolem

s jistotou, u

s pochybnostmi, a jenom jeden se k tomuto pojmu

stavěl

třetiny

půl

zastoupeno mezi ultracisty i

umírněnými

tuctu lze totéž tvrdit jen

se silnou rezervou.

konstatovat, že vobou obdobích je argumentování pomocí
rovnoměrně

vycházela z (podle nich

Můžeme

také

"veřejného mínění" přibližně

ministerskými poslanci - a že ani na

jeho odmítání neměla žádná strana úplný monopol.
Jak však poslanci tento pojem chápali?
poslanců

nemůže
někdy

32
33

užívala tohoto výrazu více

méně

Při

jako

bližším ohledání zjistíme, že
samozřejmého

být spor - z čehož vyplývá, že se ani nesnažili

i ona obtížnost

určit,

zda mají zmínky o ní co

dělat

větší část

pojmu, o jehož významu

upřesnit,

jak mu

rozumějí

(odtud

s našim tématem). Ne všichni však

Všechny tyto údaje uvádím z převážné části podle Waresquiela - kapitoly 4 (str. 165-196) a 5 (str. 197-256).
O tom, že ultracisté krále mnohdy nenáviděli již od emigrantských dob, viz Waresquiel, str. 169.
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byli v tomto ohledu bez pochybností, a i ti,
problematické, cítili
veřejným míněním

občas potřebu

kteří

nepokládali obsah tohoto slova za

ho v rámci své argumentace o poměru mezi

(kde už se mezi jednotlivými

řečníky

projevovaly

větší

sněmovnou

a

názorové rozdíly)

blíže definovat. Na tyto pokusy bude především orientován náš rozbor.
Bylo již
sněmovna
mínění

naznačeno,

zastupovala

jako takového.

řečníci, kteří otevřeně

že ani ti

veřejné mínění,
Příhodnou

odmítali názor, že by poslanecká

většině případů

ve

ilustrací nám

nároky, jež si ve svých projevech osobovali

může

být

nepopírali existenci

např.

ultracističtí

stanovisko, které v reakci na

poslanci, zaujal 23. února 1816

ultracistům jinak sám nakloněný ministr vnitra, hrabě de Vaublanc

34

:

"Druhý řečník vyslovil

v projevu, jenž vynikl svou plynulostí a elegancí, zásadu, již nemohu
sněmovna,
mínění,

mluvčím veřejného mínění

pravil, je

jak dodal, vskutku vládkyní

filosofický princip: žádná vláda
je, a

řídit

se podle

něj.

světa

veřejného

přijmout.

Poslanecká

(organe de l'opinion publique): zajisté je

(reine du monde); je to pravda, je to uznaný

nemůže učinit

lépe, než když je bude zkoumat, rozpoznávat

Odtud je však daleko k vytčení zásady, že Poslanecká

sněmovna

je

mluvčím veřejného mínění."
Veřejné mínění

nemění

Vaublanc

patrně

jeho rozlišování mezi

opinion réelle), jímž

pojímal podobně, jako ho dnes chápeme my, na čemž nic

míněním

bezprostředně

"zdánlivým" a

"skutečným",

(opinion apparente -

navázal na výše citované stanovisko: v tomto

případě měl

pouze na mysli nutnost nezaměňovat hlasitou menšinu s mlčící většinou 35 . Jiný a pro nás
závažnější
kteří viděli

význam má však toto rozlišení, ve
úlohu

sněmovny

v argumentaci jiných

v zastupování

politiků.

Dobrým

sněmovně často zdůrazňované,

veřejného mínění,

příkladem

tak zastánci

a to jak

opačného

těmi,

názoru,

je písemné stanovisko, které téhož dne

rozdal poslancům předseda sněmovny Lainé, který je coby zástupce mínění uznáva1 36 : "Je
bezpochyby hezké umožnit takto, v jistém smyslu, účast na našem rozhodování a jednání
AP XVI, str. 248nn. Vaublanc (1756-1845, do roku 1791 důstojník, v 90. letech odsouzen k smrti
v nepřítomnosti za účast na monarchistickém spiknutí, poté vstoupil do služeb císařství) dal nakonec v průběhu
diskuse o volebním zákonu průchod svým reakčním sympatiím natolik, že se v březnu ve sněmovně otevřeně
postavil za poslanecký návrh proti návrhu vládnímu. Za to byl v dubnu ihned po skončení schůze sněmovny
odvolán. Ve dvacátých letech pak patřil k nejradikálnějším ultracistům, kteří z přílišných kompromisů
obviňovali i Villelovu ultracistickou vládu.
35 Jako příklad uvedl radikální hnutí v Anglii 90. let, jehož menšinovost vyšla najevo ve volbách, a pařížské
kluby revolučního období.
36 23 února 1816, AP XVI, str. 259nn. Lainé (1767-1835), za starého režimu právník, za revoluce státní úředník,
1808-1814 poslanec, v letech 1815-1816 předseda sněmovny a poté 1816-1818 ministr vnitra po odvolaném
Vaublancovi, byl navzdory své podpoře reforem v roce 1789 velmi tradicionalistického založení (podobně jako
město Bordeaux, z něhož pocházel a za něž byl zvolen), jak uvidíme v jiné části této práce. Na počátku
Restaurace měl velmi blízko k ultracistům (již za císařství choval sympatie k monarchii a v Zákonodárném sboru
vedl protinapoleonskou opozici), jeho vztahy s nimi se však rychle zhoršovaly v důsledku nesouhlasu s jejich
extremismem. Jako příslušník ministerského pravého středu pak nejprve patřil kjednotné protiultracistické
34
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veřejnému mínění.

zda není

Lze si ovšem klást otázku, zda je tento výraz v politice

veřejné mínění často přehnaně zdůrazňováno;

vyjadřuje nejhlasitěji,
mínění,

byť obecnější,

tiché,

v nebezpečné
mínění,

není tím

mručení;

skutečným;

zda tu není v některých

a projevující se nejprve pouze

převládající,

není

míněním

definován;

nestává, že to, jež se

případech

tlumeně,

zda nejsou případy, kdy vlády musejí ve

které, jakkoliv je

občas

zda se

dobře

veřejné

jiné

aby posléze vypuklo

veřejném

zájmu bojovat proti

národa (opinion nationale)." I když jeho
veřejné

formulace není zcela jasná, mohli bychom se domnívat, že se tu objevuje jistý posun:
mínění

nemusí být totožné s míněním většiny.

následující definice: "Omezme slovo

veřejné mínění

bych, vyjádření veřejných přání a potřeb."
míněním, neboť

Vysvětlení

koloběh různých přání

a

označil sněmovnu

názorů

mezi

na jeho

Mínění většiny

by nebylo v souladu se zájmem

nyní již jako ministr vnitra,

snad nabízí jeho v dokumentu ihned

středem

většiny.

skutečný

význam; je to,

by tak nebylo totožné se

řekl

skutečným

Tentýž Lainé ovšem o rok

později,

jako instituci, ,Jež udržuje v chodu onen

a okraji, aby

následně vytvořila

mínění

obecné

a převládající obecný zájem,,37.
V trochu jiném duchu rozlišoval v rovněž

písemně sděleném

názoru dva druhy

veřejného

mínění jiný poslanec, filosof Maine de Biran38 : "A předně: co rozumíme pod výrazem
mínění?

a

Myslím, že toto slovo

neurčité, neboť nevyjadřuje

představu,

která by

měla

představu upřesnit či

patří

v našem jazyce k těm, jejichž chápání je navýsost nestálé

v této mnohotvaré

společnosti,

rovině.

pevné a reálné rysy v morální

zcela

jasně

čili při

definovat,

již máme

před očima,

žádnou

Aniž bychom se snažili tuto

jejím ponechání v mlhavosti, jež ji

obklopuje, povšimneme si pouze, že aby mohl kterýkoliv národ, kterýkoliv politický celek
existovat nebo

přetrvávat

společný způsob

ve své základní

podobě,

myšlení. Toto smýšlení musí

je pro jeho

nezbytně

příslušníky

nezbytný jistý

být v souladu s principy vlády a se

základními institucemi téže společnosti. Čím jsou v některé zemi instituce nebo principy
vlády stálejší, tím snaze v ní lze rozpoznat obecné

či společné mínění

(opinion générale ou

commune), které samo na oplátku působí na vládu a zákony a vtiskuje jim pevný a stálý
který od nich samo získalo. ( ... ) To, co jsme
důležitého

rozlišení mezi

bych nazval

míněním

a pevné instituce
(corps de

ľEtat)

dvěma

druhy

právoplatným,

vytvoří,

pro

mínění

míněním

vždy dotazováno,

potřeby

právě řekli,

mající

směr,

vede k vymezení dalšího podle

společné

mě

pouze jméno: zaprvé to, jež

národním, jež musí být od chvíle, kdy ho dobré
vyjadřováno

všech lidí majících ve

a reprezentováno státními

státě nějakou

moc

či

na

tělesy

společnost

frontě, brzy však začal hledat cesty k opětné domluvě s nimi. Odsuzoval politiku Karla X. a r. 1830 jako
panské sněmovny schvaloval sesazení Bourbonů.
37 2. ledna 1817, AP XVIII, str. 3nn.
38 10. dubna 1816, AP XVII, str. 218nn.

člen

18

mínění

jakýkoliv vliv; za druhé
rozmarům,
účelem

jež

jeho

sněmovně

nepotřebuje

faktické neboli

zákonného

mírnění, usměrňování,

a

veřejné mínění,

mluvčího,
potlačování

vládní návrh proti ultracistické

většině.

třeba

a jež je

nejrůznějším

zkoumat a zpytovat jen za

výkyvů."

jeho

podléhající

Maine de Biran hájil ve

Názor ve stejném duchu ovšem téhož dne

svým kolegům rovněž v tištěné podobě rozdal i příslušník této většiny, poslanec Grisony 39: po
naznačení zmatků,
nejrůznější

k nimž by

nepochybně

názory (opinions), jež se ve

Francii je a má být pouze jedno
poslanci

patrně veřejné mínění

Termínem

"mínění"

společnosti,

vedlo pojetí

společnosti

sněmovny

vyskytují,

mínění, mínění přátel pořádku

nesmlouvavě
veřejného

a

v našem slova smyslu za politického
označovali buďto

podle všeho

střetů,

prohlásil: "Ve

klidu". Oba tito

činitele

oddanost základním

nebo nevyhnutelné úkazy typu škodlivých

tlumočícího

jako orgánu

nepokládali.

principům zřízení
či

kolujících fám

davové

psychózy.
Přinejmenším

ironicky se k jeho užívání

spisy se francouzští

kontrarevolucionáři

stavěl

i Bonald, velký teoretik ultracistů, na jehož

dodnes odvolávají. 24. února 1816

předložil

na

4o

tribuně svou vlastní definici : "Hovořilo se před vámi o veřejném mínění: tak dlouho už se o
něm hovoří,
rozdělené

věděli,

aniž bychom

co je

zemi jsou dva národy,

(opinion populaire) za
ležet na srdci,

zač,

a aniž bychom ho definovali! V každé stranicky

dvě mínění,

a každý vydává své nanejvýš lidové

mínění veřejné. Veřejné mínění,

spočívá

v mínění, jež u

jediné, jež má silné a moudré

křesťanského

národa zakládají

věčné

zákony

skutečné

později

nad osobními zájmy, z nichž se skládá mínění lidové; a vláda, která

musí

převládnout

se dotazuje tohoto

mínění,

je to popis mlhavý, lze z

je vždy

míněním většiny,

vládě

spravedlnosti, morálky a

politiky; toto

mínění

mínění

nezískává ani neztrácí moc podle mínění

něj alespoň

či rozmarů

vytušit, že Bonald zde nemá na mysli

a

dříve či

lidu." Jakkoliv

mínění

založené na

debatě.

K takovému pojetí naopak tíhl ministerský poslanec de Saint-Aulaire, podle
pravil 13. února, "se

veřejné mínění

skládá z tužeb,

zájmů,

něhož,

jak

ba i vášní všeho, co je v národě

nadáno aktivní VŮlí,,41. Ještě jasněji se o dva dny později vyjádřil ultracistický poslanec
Benoist, který se nadto

výslovně přihlásil

ultracisty La Bourdonnaye, o
zastupování nikoliv

vůle

němž

si

k právě uvedenému názoru svého protivníka, ale i
ještě řekneme:

nebo zájmu jejich (tj.

,,( ... )

účelem

poslanců) mandantů,

tohoto systému je

ale pouze jejich

mínění,

39 10. dubna 1816, AP XVII, str. 207nn. Grisony se postavil nejen proti volebnímu zákonu navrženému vládou,
ale i proti návrhu z dílny ultracistů, v obou případech s odůvodněním, že nebezpečně nadbíhají demokratickým
tendencím.
40 AP XVI, str. 297nn.
41 AP XVI, str. 143nn.
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řečeno veřejného mínění.

nebo lépe

Toto

mínění,

praví, se projevuje jediným

způsobem,

svobodným a pravidelným výběrem poslanců,,42.
Zcela

jednoznačné

popření veřejného mínění

nepřítelem ultracistů

zásadním
upřel

je

v projevu proneseném 24. února 1816

Royer-Collardem, který zašel tak daleko, že novým institucím

i charakter zastupitelského systému, na kterém vládla jinak v parlamentu všeobecná

shoda:

"Takové jsou tedy podmínky, za kterých by Poslanecká

sněmovna

byla

reprezentativní: za prvé, kdyby byl každý poslanec volen veškerým obyvatelstvem svého
okresu, nebo

alespoň větší částí

Sněmovně

níž je ve

mandátem. V tom
ale

většina hlasů

( ... )

určováno

rozhodováno, hlasování každého poslance

případě

by byla

Sněmovna,

tohoto obyvatelstva; za druhé, kdyby bylo v každé otázce, o

jak ji

bychom
věrným

stvořila

vpravdě měli

výrazem

vládu republikánskou a

přání většiny. Sněmovna

imperativním

zároveň

federativní,

by byla reprezentativní.

Charta, je mocí a nikoliv reprezentací. Jelikož je Charta

jediným základem její existence, je také jedinou zákonnou definicí jejího politického
Sněmovna

charakteru.

je tím,

čím

ji Charta

učinila,

nic více, nic

zakládá Charta a nikoliv volby, dodávají jí volby pouze
skutečnosti vyjadřuje Sněmovna

ani

nepřiznává.

vždy

výhradně

Je to bezpochyby mnoho, a toto

vlastní

členy,

mínění;

mínění

méně.

Jelikož

Sněmovnu

z nichž se skládá. Ve

nic dalšího jí Charta neukládá

má velikou váhu, ale

právě

proto, že
mínění

je to mnoho, je to dost. Je v principu chybná a v praxi nemožná myšlenka, že by
Sněmovny

bylo vždy a

nutně míněním

národa. I to, zda má

většina

národa jasné

mínění

o

otázkách přetřásávaných v těchto zdech, je někdy nejisté; co však není nejisté, je, že existujeli toto

mínění,

lze ho

mandát Charta

bezpečně

nepřipouští,

zákonnou

mluvčí

představu

tohoto

zjistit pouze s pomocí mandátu (tj. imperativního). A jelikož

nemůže

se

a neomylnou služebnici
mínění: "Mínění

Sněmovna

nazývat,

nemůže

veřejného mínění." Vzápětí

národa, pánové, lze konec

konců

být pokládána za

takto

předestřel

svou

bezpečně

najít

hledat a

pouze v jeho reálných zájmech, které zkušená mysl dokáže odhalit a které morálka uznává.
Na jejich

základě

je zkoumáno moudrými vládami, které se

skutečně

starají o

veřejné

blaho.

Zájmy jsou mnohem bezpečnější zárukou mínění, než dokáže být mínění zárukou zájmů 43 ."
Tato slova (která mu ve dvacátých letech, kdy již ve
ultracističtí

poslanci

pravidelně

patentovaný

kontrarevolucionář

a s velkou radostí
ani absolutista, ale

sněmovně

připomínali)

předák

hájil názory zcela

opačné,

ovšem nepronesl žádný

takzvaných

doktrinářů,

"strany"

15. února 1816, AP XVI, str. 165nn.
AP XVI, str. 292nn. K této definici se v tištěném stanovisku přihlásil 10. dubna i ministerský poslanec Prosper
Ribard (odvolávaje se výslovně na právě uvedený citát). Vzápětí ovšem navazoval: "Veřejné mínění je pocitem a
často opožděným, někdy okamžitým a spontánním vyjádřením toho, co je dobré a užitečné. To ono vás povolalo,
pánové, abyste zasedali v těchto zdech." (AP XVII, str. 231)
42
43

20

rozhodně

neodmyslitelně patřil.
přesvědčení

svému

veřejného mínění

hájící výdobytky revoluce, k nimž vliv

ve snaze bránit

pochybovačně

jako ostatní

doktrináři

vystupoval proti

ultrakonzervativního fanatismu. To ovšem

budeme muset zabývat: nakolik naopak

ohánění

se

ze strany ultracistů odpovídalo jejich přesvědčení.

odůvodněním

S jiným

přehmatům

dříve či později

navozuje otázku, kterou se
veřejným mínění

stejně

Royer-Collard zde tedy

představách

v jejích

se o

veřejném

doktrinář

vyslovil i jiný

mínění

(byť

(který ovšem

pouze v souvislosti s Francií)

představoval poněkud konzervativnější

postoje), hrabě de Serre 44 . Jeho názor stojí za to rovněž ocitovat také proto, že se ve svém
projevu pokusil
říkají,

určit,

že Poslanecká

za jakých podmínek

sněmovna

je

může

toto

mínění

mluvčím veřejného mínění,

vzniknout: "Nevzdávají se, a
že reprezentuje všechny zájmy

národa." prohlašoval 22. února. "Jestliže nejsou tyto výrazy v ničem
z nich, že Poslanecká

sněmovna

převládající

odolat této

monarchičtějším světle;
dostatečně

reprezentuje celou Francii; a kdo by v tom

moci? Kdo se
vidím

přehnané,

Sněmovnu

před

takovou, jakou ji Charta

úctyhodný díky pravomoci projednávat

případě

věci

ní neskloní? Vidím

dokázal

v jednodušším,

vytvořila.

daně, spoluvytvářet

vyplývá

Váš

úřad

je

zákony, jež jsou

pokládány za potřebné, obžalovat ministry v případech, jež předpokládá základní zákon státu.
Dělíme

se o ni s poslanci Panské

zájmy, nám
hodné

nepříslušející,

zřetele,

jež jsou

je však pouze

veřejné mínění.

sněmovny
svěřeny

i se samotným Králem. Jsou však jiné a vyšší
Králi,

míněním Sněmovny.

A krom toho: existuje

vůbec

toto

všech otázkách? Nejde o to, popírat ony všem

úřadům, soudům. Mínění sněmovny

Král má i jiné
mínění,

společné

prostředky,

je

jak poznat
vůle,

tento výraz všeobecné

ve

city, lásku k vládci a vlasti, ale o

vymezení veřejného smýšlení (esprit public45) ve smyslu spoj ení rozumných myslí
způsobilých

k posouzení

činů vladařské

moci, ba i kjejich

veřejné

smýšlení ovšem ve Francii neexistuje.

spjatost

občanů;

dodává tomuto

2° mocný

společný

veřejnému

usměrňování.

Předpokládá tři

zájem; 3° mocenské

Tak

silně

rozvinuté

podmínky: 1° úzká vzájemná

soupeření,

které tím, že ho

stlačuje,

smýšlení nových sil. V těchto podmínkách se vyskytovalo

v dávných republikách. Nacházíme ho v Anglii; je v ní však

vytvářeno

nemůžeme

mocných

napodobit. ( ... ) Nadto bylo kjeho rozvinutí

třeba

pomocí

podnětů.

prvků,

které

Náboženský

22. února 1816, AP XVI, str. 238nn. Hercule de Serre (1776-1824), za císařství soudce, patřil v letech 18151819 k doktrinářům a v letech 1818 až 1821 jako ministr spravedlnosti vynikl zrušením cenzury a prosazením
liberálního tiskového zákona. V roce 1819 se však pod dojmem sílícího a radikalizujícího se liberálního tábora
s doktrináři rozešel, a hlásil se od té doby k ministerskému pravému středu, který usilovalo smíření s ultracisty a
stále více souhlasil s omezováním občanských svobod, jejichž prosazení krátce předtím sám podpořil. Ultracisté
přesto Serrovi nezapomněli jeho někdejší nepřátelství vůči nim, a při vzniku Villelovy vlády ultracistů a pravého
středu byl odsunut do ústraní. S jedním jeho překvapivým návrhem se ještě setkáme jinde.
44
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zvítězivší

princip byl silným tmelem strany
trůn

v Revoluci, a této

se

podařilo

vládě

základě

poskytnout. Na

ujasňuje

dosadit na

rozličných zájmů.

Krále hlásícího se k jejímu vyznání. Obchod dále posiluje sepjetí
každému

občanovi,

jakou podporu

toho všeho by se mohla Dolní

sněmovna

chlubit, že je

Soukromý majetek je úzce spojen s chodem moci,
má

straně

obrazem a mluvčím veřejného smýšlení: a to ještě není tento obraz vždy příliš věrný,
vezmeme-li v potaz, že panovník pokládá
ve francouzských

dějinách uváděl

občas

za vhodné ji rozpustit." Jako záporný

de Serre katolickou Ligu a Frondu, které

obě

příklad

ztroskotaly na

sobeckém jednání jejich účastníků.
O podmínkách vzniku

veřejného mínění hovořil

již následujícího dne také radikální

ultracista La Bourdonnaye46 , který nejen jeho existenci uznával, ale jednoznačně hájil i názor,
že

sněmovna

ho

tlumočí:

"Zeptal bych se

mluvčího veřejného mínění,

ministrů,

daně, či

na jejichž jednání mají dohlížet,

musíme uznat, že národu
který má volit muže

v Poslanecké

sněmovně vidět

kým byli a mají být zvoleni poslanci, z nichž se skládá, zda

zásahem panovníka, jemuž musí schválit
vlivem

těch, kteří nechtějí

přísluší,

oprávněné

rozhodnutím lidu, jenž je musí platit; zda
či

lidem, jehož zájmy mají hájit. A jelikož

aby volil své poslance, zeptal bych se, zda

k hlasování o daních, k

k hájení jeho svobod, vybrat pro tento

důležitý

vůlí

a míněním

chvíli, kdy ještě

vyjadřují

úkol jiné

zmocněnce,

většiny voličů skutečně mluvčími

rozvíjí

řečník

historický a teoretický

přehled.

Ukazuje

zmiňují:
přitom,

rychlosti všech možných komunikací stalo mocným
výsledkům

Kromě

a

než ty, jejichž zájmy a
případě

nejsou

obecného mínění, a to i ve

pouze své osobní myšlenky." Jeho nástin vzniku

vydavatelé parlamentního archivu pouze ve zkratce

národ,

spolupůsobení při vytváření zákonů

názory jsou v těchto úhlavních otázkách stejné, jako jeho vlastní; a zda v tom
poslanci vybraní

může

veřejného mínění

"Na podporu tohoto názoru

jak veřejné

činitelem,

mínění,

nutně

jež se díky

vedlo k novým

v politickém systému."
toho, že oba proti

očekávání opačných

sobě

stojící politikové stáli v této otázce na oproti našemu

stanoviscích, lze v těchto citátech zpozorovat také to, že v jedné

věci

se

45 Výraz "esprit public" měl v rétorice tehdejších politiků velice obecný význam, zahrnující zejména úctu
k zákonům, podřizování soukromých zájmů zájmu veřejnému, atd. Pro naše téma je tedy většinou irelevantní,
zde pod ním však de Serre zjevně rozumí přesně totéž, co "opinion publique".
46 23 . února 1816, AP XVI, str. 246nn. Frans:ois de La Bourdonnaye (1767-1839), který r.1791 emigroval a
jeden čas sloužil v Condéově armádě, byl hlavním předákem krajního křídla ultracistů ("les pointus"), které od
roku 1821 tvrdě kritizovalo Villelovu vládu a v roce 1824 přešlo do otevřené opozice. V srpnu 1829 se stal
ministrem vnitra v Polignakově vládě (Karel X. o něm uvažoval také jako o ministerském předsedovi), již
v listopadu však podal pro osobní spory s Polignakem (ale také proto, že jeho krátké působení v úřadě odhalilo
v plném světle jeho naprostou neschopnost) demisi. Roku 1830 schvaloval králův pokus o převrat (po němž už
dlouho volal), na protest proti revoluci odešel z panské sněmovny a stáhl se z veřejného života. V té době už
jednoznačně tíhl k centralizovanému absolutismu, a k svému někdejšímu vyzvedávání veřejného mínění se nijak
nehlásil.
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oba v zásadě shodli: zdá se, že
základě

ale vzniklým na
nebylo

příliš

veřejné mínění

rozebíráno: oba řečníci byli jediní,

veřejné mínění

vyplývá, že

nadčasovým,
sněmovně

konkrétního historického vývoje. Toto téma jinak ve

věty

provládního Saint-Aulaire, zjehož jedné
jasně

bylo podle nich pojmem nikoliv

kteří

se ho chopili (k tomu nutno

přidat ještě

pronesené v již citovaném projevu z 13. února

jako opora politického systému nemá starou tradici), nikdo

však nevystoupil ani s opačným názorem. Více nám k tomu prozradí postoje
podrobněji

k starým stavovským institucím, které budeme
však

můžeme předeslat,

že jejich spojování s pojmem

rozboru nenalezl (nanejvýš se s ním setkáme
starověku).

S nutnou dávkou opatrnosti tedy

ultracisté si tehdy

plně uvědomovali,

nemající za časů Generálních

stavů

Tím jsme v zásadě probrali

že

"veřejné mínění"

uvádění

můžeme

veřejné mínění

příkladů

vyslovit
je

představy,

se

očividně

veřejného mínění

s ultracisty stále více v konfliktu, než u
také z parlamentních
stranami

vyhraněný

projevů

těch, kteří

větší míře

doktrinářů

z

dějin

že

v parlamentu

vyjádření,

vyskytuje u

zazněly.

před

svými

zjistíme, že

těch, kteří

byli

se k nim hlásili. Navzdory tomu je však

patrné, že v postoji k veřejnému

rozpor - u

svém

je již jiná věc.

hlásila k tomu pohledu, s nímž

se ve

při

čerpaných

skutečnosti

kolegy vystoupil La Bourdonnaye. Srovnáme-li dále výše ocitovaná
skeptický pohled na podstatu

jsem

Již nyní

v politice) jevem novým,

veřejném mínění

které o

místě.

předběžný předpoklad,

(alespoň

obdoby. Jejich hodnocení této

většina poslanců

Dodejme k tornu, že

při

zkoumat na jiném

poslanců

již navíc bylo

mínění

řečeno,

nebyl mezi

oběma

že jejich prohlášení byla

zastíracím manévrem.

Již
nelze

během předchozího

oddělit,

výkladu jsme

zda úloha parlamentu

soustavně

spočívá právě

naráželi na otázku, kterou od
v zastupování tohoto

předchozí

mínění. Naznačili

jsme už také, že tento bod již v poslancích vyvolával poněkud větší nejistotu. Řekněme si
však hned na úvod, že nikdy

(alespoň

ne

upřímně

- viz výše) nebyla

zpochybněna

zásada, že

nový systém je systémem zastupitelským (systeme, gouvemement représentatif), v němž úkol
zastupovat náleží
Marně

(byť třeba

i ne výlučně) poslanecké

bychom u poslanců v tomto

nazývá reprezentativní

veřejností.

směru

hledali

sněmovně, ať

už má zastupovat cokoliv.

nějaké přežitky např.

Snad jedinou, okrajovou narážku v tomto smyslu, a to ještě

nikoliv v souvislosti se zastupitelským systémem, bychom mohli
názorů,

k níž ve

sněmovně

došlo 29.

března

nesouhlas ministra vnitra de Vaublanc se škrty
odůvodněný

vážnosti, a

obavou, aby

připomínkou,

příliš

toho, co Habermas

malý

1816

při

výdajů

důraz prefektů

vidět

v drobné

projednávání státního

na platy

úředníků

výměně

rozpočtu.

Na

a chod státní správy,

na reprezentaci nevedl k poklesu jejich

že za Ludvíka XIV. byl jistý intendant odvolán z úřadu

právě

pro
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nedostatek okázalosti v rámci svého
Cornet d'Incourt

47

:

společenského

života,

odpověděl

ultracistický poslanec

"Pánové, byla zde řeč o reprezentaci. Jistě C... ) mohla mít jistá

reprezentace cosi ušlechtilého, velikého, ba i úctyhodného, v době, kdy lidé ve
veřejných úřadů

utráceli ve službách státu veškeré své

platu vydávali veliké

částky,

dnes, kdy k přepychu našich
zatěžuje?

jmění,

kdy

při

malém nebo žádném

které lid neplatil, a jejichž ovoce sklízel. Myslíte si však, že by
úředníků přispívají

pouze

daně,

lichotil takový lesk lidu, který

Nikoliv, pánové; v tuto chvíli je ušlechtilá a skromná prostota

bezpodmínečným

úkolem pro všechny služebníky koruny. Jediná reprezentace, již si mohou státní
dovolit, je ta, jež

spočívá

i u

neklamně

reakcionářů

jeden starobylý základ

O tom, jak neaktuální byl v té

dřívějších poměrů,

si znovu malou statistiku: z pěti desítek

volebního zákona

počátkem

mínění nepopiratelně kladně

řečníků

některé

však svým

roku 1815, se k úloze

politiků, kteří hovořili
sněmovny

způsobem

výroky

vůbec.

V druhé diskusi o

z celkového
rovněž

nám již známý Bonald.

o prvním návrhu

jako reprezentace

veřejného

vyslovilo více než tucet, u dalšího tuctu lze narážky v tomto

brát v potaz jen s velkou opatrností, šest si na tuto otázku

se jí nezabýval
devíti

odpovědět.

vypovídá. Nezbývalo tedy, než hledat základy jiné.

Udělejme

směru

úředníci

v konání dobrodiní." Bylo by chybou domnívat se, že Cornet

d'Incourt zde má na mysli otázku, na níž se snažíme
době

většině

několik měsíců později

počtu tří tuctů,

u dalších

interpretovat v tomto smyslu,
Případ

čtyř

odpovědělo záporně

najdeme kladné

vyjádření

přičemž

u

bychom s větší rezervou mohli

odmítavě

se tentokrát vyslovil pouze

ultracistického poslance Cottona, který se v prvním

vyslovil proti, v druhém pak pro,

a zbytek

případě

v obou případech přikládal stejnému pojmu odlišný

význam, nám zároveň připomíná, jak relativní je význam takových počtů48 , stejně jako projev
poslance Michauda, který si dokázal dokonale protiřečit49 .
29. března 1816, AP XVI, str. 737.
Písemné stanovisko zlO. dubna 1816 (AP XVII, str. 198nn), v němž po charakteristice povahy dávných
politických systémů se všemi svými pečlivě vybudovanými protiváhami navazuje: "Komise, odchylujíc se od
této zásady, již její starobylost zřejmě uvrhla v podezření, dělá z veřejného mínění usměrňovatele vlády; jednou
za každé pětiletí ho povolává, aby se vyslovilo ve své úplnosti a s celou svou energií, tj. učinila z toho, co je
svou povahou nejnestálejší a nejnejistější, základ zákonodárného systému, a to pro národ, jenž nejvíce pros lul
rázností své povahy a proměnlivostí svého cítění. Učinila však alespoň nějaká opatření, aby tomuto mínění
zabránila dostat se na scestí, a udržet je ve směru, jenž mu vytyčila? Žádná nepozorujeme, a pakliže na nějaká
pomyslela, je to opět tajemství, jež nechtěla před našimi zraky odkrýt." Příklady pomýlenosti veřejného mínění
lze podle Cottona nalézt téměř v každém století, a vytvořit pro něj nyní zastupitelský orgán by vedlo k rozvratu
státu. V diskusi z 8. ledna 1817 (AP XVIII, str. 100nn) ovšem tentýž ve prospěch nepřímých voleb prohlásil:
"Existuje morální odpovědnost, která vždy něco znamená, spočívá-Ii na bedrech malého počtu jedinců, ve
velkém množství lidí se však rozplývá. První jsou pozorováni, posuzováni a bržděni veřejným míněním; pro
druhé není veřejné mínění ničím, neboť sami tvoří toto veřejné mínění: vždy si udělí odpuštění, kdykoliv se
dostala na scestí, , a často odpouští i těm, kteří ji na ně přivedli." Cotton ovšem v tomto případě nechápe veřejné
mínění v moderním slova smyslu, jak ukazuje jeho odvolávání se na starosty, kteří, ač jmenovaní, zastupují své
obyvatele, zatímco v případě výběru volbou by zastupovali pouze nereprezentativní frakci. "Uzavřeme tedy tím,
a to je zásada, již jsem zde chtěl vytyčit, že tím, co činí člověka více či méně způsobilého k zastupování zájmů
47
48
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K

odmítavcům samozřejmě patřili

všichni ti,

pokládali za spornou (nutno k nim tedy
za relevantní pojem, neztráceli
vůbec ~

zda

kteří

i ty,

samotnou existenci

veřejného mínění

vzhledem k tomu, že je nepovažovali

propíráním otázky, jakým orgánem má být zastupováno a

jde zejména o výše citované poslance Grisony a Maine de Biran).
kteří

ovšem také, že byli i tací,
sněmovny

čas

přidat

kteří

jako jeho zástupce

uznávali

~

jako

veřejné mínění

příklad

jako

skutečnost,

Viděli

jsme

nikoliv však úlohu

nám posloužil ministr vnitra de Vaublanc. Ve

stejném smyslu se 22. února vyjádřil i další člen vlády, Becque/o (který však na rozdíl od
předchozího nijak k ultracistům netíhl), o den později i ultracista Pardessus

již, jak

nejednoznačně

odpověděl

se k otázce

veřejného mínění,

usměrňovali

mínění

od

nezadržitelně

které nakonec

dodal: ,,0 poznání tohoto

čest,

de Serre.

Stejně

ale

jednoznačněji

,

a viděli jsme

na ni

i ultracista Bulle, který po odlišení "zdánlivého", pod vlivem

vzplanuvšího a záhy opadajícího

ho

stavěl

S1

mínění

s vládou, která má tisÍC

mluvčími

způsobů,

vyvrátí všechny

demagogů

a

občas mlčenlivého

překážky,

jež jsou jí kladeny",

musíme usilovat, abychom ho následovali, je-li správné,

nebo dokonce bojovali proti

být jejími jedinými

"skutečného, přísného

(písemně)

němu,

nebo zástupci.

°

či

je-li pomýlené; neosobujme si však tu
tuto

čest

se musíme

přinejmenším dělit

jež nejsou v našich možnostech, jak zkoumat a zjistit mínění,

o něž tu jde"s2.
Největší

odpor však ze všech

Bonald: "Nelze zastupovat
pak

vůli

vůli

ultracistů

jiného

vyslovil jejich tehdy ještě ne

člověka,"

příliš

slavný teoretik

prohlašoval 30. prosince 1817, "tím

vícero lidí, ale pouze jejich zájmy; a i v

případech,

méně

kdy v soukromé záležitosti

jiných a k k úloze pravdivého mluvčího jejich mínění, není volba sama o sobě; mám na mysli ono mínění
založené na jejich zájmech: jinak je totiž mínění jen prázdným šumem, jenž nemůže být v zákonodárství
vyslyšen. ( ... ) Tato zásada je natolik pravdivá, že výběr a volba by někdy pro lidi mohly být největší překážkou
jejich zájmům a schopnosti jejich zmocněnců postarat se o ně lépe než oni sami; nejlepším zástupcem národa je
zaj isté Král." Cotton hlasoval v roce 1816 proti většinovému návrhu ultracistů, v roce 1817 s ultracisty proti
návrhu vlády.
49 Michaud, 13. února 1816 (AP XVI, str. 144nn): "Když hledím na současný stav společnosti, nevidím jedinou
instituci, o níž by se mohl opřít dobrý zákon o volbách. Ve Francii nacházíme pětadvacet milionů jedinců, ale
žádné členění občanů; všude vidíme, jak lidé vytvářejí strany k obhajobě názorů a systémů, nikde však
korporace vytvořené k obhajobě skutečných zájmů." Dále nicméně vystupoval proti pětinovému obnovování
sněmovny nejen proto, že monarchie by tak byla vystavena "výkyvům veřejného mínění", ale i proto, že toto
mínění by si nestihlo utvořit názor na své zástupce. A pokračoval: "Část lidu (peuple) může zbloudit, celý národ
(nation) se však nemýlí. ( ... ) Když se všichni občané zabývají veřejnými záležitostmi, opravují se jednotlivá
mínění navzájem; všechna srdce se předhánějí v konání dobra; celý národ je jakoby všudypřítomný; povzbuzuje
dobré lidi, odrazuje zlé; ve všech duších probouzí myšlenku veřejného blaha. Ne tak v částečných volbách, na
nichž má národ pouze nepřímý podíl; při nichž voliči zůstávají, abych tak řekl, osamělí, a nejsou varováni oním
míněním, jež je bezpečným vůdcem pouze, je-Ii všeobecné; v nichž může vždy příliš aktivní menšina snadno
zvítězit nad lhostejnou většinou."
50 AP XVI, str. 231 nn. "Nutno se tedy vzdát demokratického názoru, že voličským sborem jmenovaný poslanec
je delegátem těch, kteří ho zvolili." Voliči mu nesvěřují žádnou moc, pouze ho vysílají do instituce, jejíž moc je
dána zákonem. Jeho úloha pak spočívá v upozorňování krále na zájmy lidu. Předpokladem jeho zvolení je ovšem
důvěra veřejnosti.
51

23 . února 1816, AP XVI, str. 251nn.
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zmocněnce, pověřujeme

jmenujeme

ho hájením

zájmů,

vyplývá, že plná moc má být speciální a nikoliv obecná a
že

některý

neurčitá.

něčí

zastupovat

zastupovat jiné

absurdnější,

vůli.

vůle,

zároveň

kupříkladu

jejíž pohnutky

předem

budoucích a neznámých záležitostí,

vlastníka zastupovat zájmy stejného druhu;
totožné, a nemohu

nepřála

neboť

jakkoliv je

mluvit za své vlastnictví a zatížit je

mluvil za vlastnictví všech ostatních

poplatníků,

z toho

zvolit a

vůle
či

neznám,

může

zato

chtěla

všeobecně

a to je názor J.-J. Rousseaua, že by bylo možno

Jestliže však má

vůle ohledně

vůlí;

Je absurdní domnívat se,

z nás zde zastupuje tu polovinu voličů bez jednoho, jež si ho

zvolit jiného; je ještě

bych

a nikoliv zastupování

nemůže

můj

zájem

odlišná, jsou zájmy

osvobodit od

a zatížil ho

či

daně,

aniž

osvobodil od

téže daně; to vše je reálné a pozitivní; je to tudíž pravdivé 53 ."
Všechny tyto názory byly ve

sněmovně (aspoň

máme-li soudit podle jejich výskytu

v projevech) menšinové oproti tomu, který zastupování
přisuzoval

sněmovně. Viděli

poslanecké

Bourdonnaye a Benoist,

stejně

veřejného mínění jednoznačně

jsme již výše, že tak se na

věc

dívali ultracisté La

tak i vládní Saint-Aulaire, v podobném duchu se

vyjádřil

stranický kolega prvních dvou a Chateaubriandův přítel Hyde de NeuviIIe 54 ("To, co říkáte,
to, co

činíte,

stejně učinil

je

veřejné mínění"),

16. února 1816 ViIIele, podle

podílejících se na
úlohu, již jí

z opačného tábora pak provládní Roy (13. února 1816), a

volbě poslanců,

přiřkla

tím více bude

Charta, tím lépe bude Králi

něhož "čím větší

bude

Sněmovna

má být, aby vykonávala

tím,

čím

počet Francouzů

přinášet skutečné vyjádření veřejného mínění,

a tím více bude na celou Francii vyvíjet vliv nezbytný k tomu, aby mohla podporovat úsilí
vlády a

usnadňovat oběti

sněmovny:

na jedné

vyžadované zájmem státu". ViIIele tedy vycházel z dvojí úlohy

straně měla tlumočit veřejné mínění,

na druhé

straně

bylo jejím úkolem,

je svými diskusemi ovlivňovat, v čemž se s ním shodovali i četní jiní poslanci 55 .
Můžeme

tedy konstatovat, že pojem

rétorice politiků všeho
problém.

zaměření,

Překvapivější

by

"veřejné mínění"

byl tou dobou již

zdomácnělý

v

a že ve většině případů nebyl tento pojem vnímán jako velký

ostatně

bylo, kdyby jím bylo myšlení

kontrarevolucionářů

zcela

10. dubna 1816, AP XVII, str. 184nn.
AP XVII, str. 768-775.
54 14. února 1816, AP XVI, str. str. 155. Baron Jean Hyde de Neuville (1776-1857, poslanec v letech 1815-1816
a 1822-1830), jehož rodina odešla roku 1745 z důvodu sympatií k Stuartovcům z Anglie, byl za revoluce členem
tajných kontrarevolučních společností, několikrát byl vězněn, od roku 1807 žil ve Spojených státech, kam se
v letech 1816-1821 vrátil jako velvyslanec. Jeho kladný postoj k zastupitelským institucím tím byl silně
ovlivněn. Patřil k Cháteaubriandovu křídlu liberálních ultracistů (k němuž se hlásili i ranní romantikové), které
od roku 1824 přešlo do opozice proti ViJlelově vládě a útočila na ni z liberálních pozic. Stejně jako
Cháteaubriand byl proti pokusu Karla X. o převrat, ale i proti jeho sesazení, a roku 1830 se stáhl z politiky. R.
1849 neúspěšně kandidoval za legitimisty do republikánského Zákonodárného shromáždění.
55 Například 13. února Bouville, 14. února Montcalm, 24. února Benoist, 2. ledna 1817 Richard - vesměs
ultracisté.
52
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neovlivněno:

vytěsnila

aby jeho existenci

světa,

ze svého myšlenkového

z nich, odchovaná salónní kulturou osmnáctého století, v níž bylo

musela by se většina

veřejné mínění

dávno

hotovou věcí, vrátit nejen do dob starého režimu, ale ještě dále do minulosti, o jednu nebo

dvě

generace před vlastním narozením 56 . Že se tento termín ujal v jejich slovníku, samozřejmě
nemusí znamenat, že se s ním (v našem významu) ztotožnili i vnitřně (a dokonce ani, že
sami jasno v tom, co
také

často

vlastně

znamená). Smysl, jaký mu ve svých

neodpovídá tomu, jak mu v této práci rozumíme,

veřejných

rozhodně

však

projevech dávali,
převažují

která se s jeho "habermasovským" pojetím shodují. Mohli bychom tedy vyvodit
princip moderního zastupitelstva chápali ultrakonzervativci na začátku Restaurace
se s ním navzdory svému okázalému staromilectví

ztotožňovali. Dříve

měli

ta užití,

závěr,

dobře,

bychom se však

že

a že
měli

blíže podívat najejich hodnocení zastupitelstva starého.

2)Stavy, nebo parlament?

Vzpomínka na

předabsolutistické

kontrarevolucionáři

se z velké

jejich zachování, a i nyní

části

měly

instituce nebyla na

počátku

rekrutovali z vrstev, které

Restaurace mrtvá, a

ještě

právě

silně lpěly

nedávno

na

zájem na udržování jejich památky. Zda i více, než jen

památky, bude předmětem následujících řádků.
Odvolávání se na
výbavě řečníků

méně

příklady

té doby,

ať

ze starých i

i mimofrancouzské) sáhla valná

takové odkazy jsou pro nás

častá

silně změněné,

devatenáctém století s jeho

pověstným

zákoně

dějin patřilo
či

k základní

o jiné zásadní i

tak k odkazu na starorežimní instituce

většina poslanců, kteří

samozřejmě

fungování institucí budou zaznívat
se o instituce nové nebo

francouzských

už šlo o debaty k zastupitelským institucím,

zásadní otázky. V diskusích o volebním

(občas

vůbec

novějších

relevantní. Je celkem
odvolávání na

se jich

očekávatelné,

příklady

jejichž chod musí být

zúčastnili.

z minulosti,

dolaďován,

historicismem. Odkazy na

že

Ne všechny

při

sporech o

zvláště,

jedná-li

a ještě víc to platí o

předrevoluční

Francii tak

nemusely znamenat sympatii k starému režimu.

Pokusíme-li se znovu o hrubý
o volebním

řádu

v "nenalezitelné

padesáti, které jsme si
vyjádření

o

výpočet,

označili

předrevolučních

najdeme v projevech, pronesených

sněmovně"

zvolené roku 1815 (tj. v

jako relevantní), v polovině

případů

více

během

diskusí

oněch přibližně
či méně

kladné

stavovských zastupitelstvech, nanejvýš pak jednu zmínku

Viz Habermas a druhá kapitola jeho Strukturální přeměny ... (Sociální struktury veřejnosti), zejména §4 a 5
(str. 87-108), které ukazují, jak se "veřejnost" formovala nejprve voblasti kultury, a §7 (str. 118-123),
věnovaný postupnému přerůstání "literární veřejnosti" ve veřejnost "politickou".
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kteří

zápornou (titíž lidé,
nevalného

působení,

tyto instituce chválili, však také mohli

jako argument,

proč

uvádět

i

pochvalně vyjádřilo

mezi polovinou a
záporně

chválou a pouhým konstatováním není jednoduchá),
současná sněmovna

obraz. Na

jaře

či

navazuje

by

1816 vyslovil tucet

navazuje (nebo by

měl

měla

jejich

by neměly být obnoveny - viz dále). Podobný obraz

nám naskytne debata na stejné téma o půl roku později, v jejímž rámci se z tří
Generálních stavech

příklady

tuctů řečníků

třemi pětinami

(hranice mezi

pak dva poslanci. V otázce, zda

na tyto stavy navazovat, nám již vychází

poslanců mínění

o

složitější

v tom smyslu, že zastupitelský systém

navazovat) na obdobné instituce z dob starého režimu, zatímco jen pět

se domnívalo, že jakkoliv by bylo navázání na tyto instituce žádoucí, je již v podstatě
nemožné, a dalších sedm bylo toho názoru, že se nejen jedná o instituce zcela odlišného
druhu, ale že pokusy o návrat do minulosti by v tomto
účelnosti

názoru,

nevyjádřilo).

takových snah

pět stoupenců

kteří neměli

k otázce

vyhraněný

smysl

postoje

postoj (nebo se

třetího

(popřípadě

zastánců

Následující zimu nacházíme sedm

tři příznivce

druhého a

případě neměly

- k tomu musíme

vyjadřovali příliš nejasně),

Při

bližším pohledu dále zjistíme, že

postoje zdaleka ne vždy

řídily

stejně

podle stranické

stavy a obdobná zastupitelstva

(např.

stavy

jako v otázce

příslušnosti,

provinční

O tom, že i v minulosti

měl

veřejného mínění

se

dobře či

se i tady

a vzhledem k tomu, že Generální

nebo i

odchovanci napoleonské byrokracie, lze o jejich upřímnosti

dva,

tři, kteří

omezovali na konstatování odlišnosti starého a nového, aniž by dodávali, zda je to
nikoliv.

prvního

připočíst

a další

se o

městské

často silně

rady) vyzvedávali

pochybovat.

francouzský národ orgány, jejichž úkolem bylo,

tlumočit

jejich zájmy státu, nebyl v podstatě spor57 . Jakkoliv nebylo zpochybňováno, že v současné
době

jsou práva

občanů

mimo její rámec
podle mnoha

v tomto smyslu dána králem

nemůže

řečníků

dobrovolně

oktrojovanou Chartou, a že

na panovníka nikdo vznášet žádné požadavky, nevyplýval z toho

žádný rozpor s navazováním ustanovení této Charty na staré instituce,

které po staletí fungovaly na základě práva zvykového -

přesně

totéž

ostatně

prohlašovalo její

preambule 58 . Typickým příkladem nám může být projev, kterým do debaty přispěl
Opačný názor možná měli poslanci Michaud (13. února 1816, AP XVI, str. 144nn) a Tournemine (10. dubna
1816, AP XVII, str. 241nn). Michaud: "Když je řeč o reprezentativní vládě, nemůžeme se srovnávat sami se
sebou, neboť naše vláda je bez minulosti, a z tohoto hlediska jsme novým národem, národem právě zrozeným."
Z dalšího textu se ovšem spíše zdá, že existenci stavovského zastupování nepopíral, pouze na ně nevztahoval
pojem "reprezentativní vláda". Podobně Tournemine: "Reprezentativní vláda, kdysi málo rozšířená, málo známá
a málo uplatňovaná, se stala skutečnou potřebou, neříkám jenom pro Francii a Anglii, které na něj již uvykly, ale
troufám si říci, že pro celou Evropu, ( ... )."
58 Např. ultracistický poslanec Trinquelague 26. února 1816, AP XVI, str. 303n: "Souhlasím, že principu
reprezentace před Chartou nebylo, neboť před Chartou nebylo ničeho, a tu nám dal Král na základě své všemoci,
Král, jenž jediný národ de facto zastupuje. Král však delegoval část své všemoci, a to tu část, již máme podle
ustanovení Charty vykonávat. ( ... ) Dočítám se v ní, že zákonodárnou moc společně vykonávají Král a obě
Sněmovny. Dočítám se v ní, že staré formy reprezentace v naši monarchii se tak objevují v nových kombinacích,
zejména co se týče práva schvalovat daně. Toto právo je bytostnou náležitostí existence lidu; nemůže však být
57
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ultracistický poslanec Pardessus: "V každé
již výše zmínili,
daní,

poučení

"měl

vládce

době",

prohlásil 23. února v projevu, který jsme
ať

[národ] právo volit poslance,

prostřednictvím

se ohrožen nástupnický

řád,

aby

změny

jisté

ve

účelem

svobodného schvalování

uctivých suplik (respectueuses doléances), nebo, zdál-li

podpořili

legitimního

Vždy byla tedy nezbytná volební pravidla, a jestliže
důsledek

už za

formě, zůstal

měnící

veškerou váhou
časy

se

nebo stát se
dovoluje

občas [sněmovna]

mluvčím veřejného mínění,

článek

Stejně

pevně

odpověděla

nýbrž aby

někdejších

na

důvěru

panovníka, jak jí to

Generálních

trůnu

stavů

stavěli

i mnozí

nepřátelé ultracistů

a člen vlády Becquey: "Nikoliv tedy z národních

převzalo

Jeho

Veličenstvo, neříkám

významné úlohy, k níž je povolána."
shromáždění:

statkáři

shromážděních

jsou to

- 22. února 1816
shromážděních

skutečný

zájem na

vzor Poslanecké

dodal

později ohledně

část občanů,

vzniklých od
shromáždění

sněmovny,

ale princip

kantonálních volebních

Je to samotný národ, jsou to oni
veřejných

(francs-tenanciers), oni svobodní lidé, jež nacházíme ve

ti, jejichž stanovisko k

veřejným

například

jež má vzhledem k svému majetku,

společenském pořádku.

od počátků monarchie, jsou to ony

konečně

Kapitulářů

Podobně

"Tam totiž nalezneme onu

živnosti a vzdělání

nezávislí

sepisovala

pouze za předpokladu, že to

Revoluce," dovozoval po citování preambule Charty, "ale z někdejších
království

potírat jejich

dovolí."

se ovšem k věci

králův komisař

význačné

osoby (notables)

záležitostem

mělo

pozdějších

již pro ultrakonzervativce)
vlivu vlády na volby

ožehavější,

připomněl,

když za

účelem

vyvrácení obav

poslanců

shromáždění notablů,

společnosti,

a to i v

řadách

dvora, svoláni

(méně

z přílišného

"že v roce 1787 byli ve Versailles lidé jmenovaní

králem a vybraní v nejvyšších patrech

dob,

být bráno v potaz podle

Karla Velikého." Nebál se ani srovnání s dobou mnohem bližší a pro krále

panovníka v

o

jedná z vlastního popudu, není to z touhy prohlásit se

19 Charty, a aby po vzoru našich

sněmovna

půjde

nazývali svobodami národa (franchises de la

uctivé supliky a pokorné adresy, jež nadto dolehnou k úpatí
panská

národa.

mohly a musely mít za

nation), je budete moci zachovávat se stejnou odvahou, s jakou budete
zneužití. ( ... ) Jestliže

vůle

obsah stejný. ( ... ) Ale i v případech, kdy
čestně

legitimní práva, o to, co naši králové

dědice

výhradně

před očima

a že zavrhli všechny vládní návrhy." Starým

právům

národa přitakával slovně i Pasquier59 , donedávna vrcholný Napoleonův úředník, který i za

vykonáváno lidem samotným; tudíž jste povoláni k schvalování daní za lid, a reprezentujete ho přinejmenším
v tomto ohledu." V podobném duchu kupř. La Bourdonnaye 23. února 1816.
59 14. února 1816, AP XVI, str. 158: "Stejně jako pan de Bouvil1e si ijá přeji, aby mohla Poslanecká sněmovna
spolu se Sněmovnou panskou nahradit všechny ty prostřednické instituce, všechny ty tak neblaze zničené
aristokracie, které se tak vhodně stavěli mezi krále a jeho poddané; nechci však, aby nám kdy mohla
připomenout obraz oněch shromáždění strašlivé paměti, které pod zamínkou poučení, usměrňování, ba i
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Restaurace zastával ministerské funkce,

nezapřel

v nichž

své tíhnutí k faktickému

byrokratickému absolutismu, vlastnímu všem vládám v letech 1814-1820, a na rozdíl od
Becqueyho nebyl do roku 1814
rozpočet

se 16.

března

nijak

nakloněný.

O dávné pravomoci schvalovat

1816 zmiňoval (nikoliv v diskusi o volebním

rozpočtu)

projednávání

Bourbonům

doktrinář

i

rovněž

Barante,

odchovanec

zákoně,

ale ku příležitosti

císařství,

který sotva cítil

sympatie k starému režimu 6o • Je tedy nabíledni, že nostalgie po starých časech, jak ji vyjádřil
Pasquier (nijak ji ovšem nedali najevo Becquey a Barante,
rovině)

zastupitelských orgánech v obecné

mohla být docela

kteří

mluvili pouze o

dobře předstíraná

převažovalo

omezit dopad propagandy proti strany. Mezi stoupenci vlády však mnohem více
upřímné

sněmovna, byť

prohlášení, že

nemůže přebírat

jejich formy. Totéž

shromáždění,

svou úlohou navazuje na stavovská

připouštěla

část ultracistů

i

ve snaze

- formami (a

hlavně

povahou) zastupování se však budeme zabývat později.
nepřímo naznačily,

Uvedené citáty nám
mít více
straně

rozměrů:

na jedné

straně

že odvolávání se na stavovské organizace mohlo

se jednalo o

součásti

starého monarchického

řádu,

bouřit.

šlo o instituce, které královskou moc omezovaly, a mohly se proti ní i

druhá stránka

věci

byla ve

sněmovně připomínána poměrně zřídka

na druhé
Tato

(viz hrubou statistiku

výše): celkové hodnocení starých zastupitelských institucí bylo i ze strany ministerských
pochvalné, a

případné

zajímavosti, že tohoto
pětinovému

přirovnání

doplňování

Bourdonnaye: "A
lhůtách,

kritiky zpravidla

k doživotním

se mohl chopit i ultracista jako

sněmovny.

konečně

směřovaly

musí být

aby se více stala výrazem

parlamentům

účelového

- není bez

argumentu proti

V tomto smyslu také mluvil 12. února 1816 La
Sněmovna

obnovována ve své úplnosti a v stanovených

veřejného mínění,

a vymanila se z onoho stavovského

ducha (esprit de corpS6J), jenž tak snadno nahrazuje veřejný zájem v shromážděních, jež jsou
obnovována postupně a

dědičně

si

předávají

své zvyky a předsudky. ( ... )

do minulosti, pánové, a vizte, jak se parlamenty, ustavené
spravedlnosti a registrace

zákonů,

přirozeného

časově

sklonu všech

nárokovaného práva

hovořit

brzy staly

poručníky

původně

našich

za

králů,

Obraťte svůj

účelem

vykonávání

jak se v

neomezených institucí k rozpínavosti, na

ve jménu a zájmu lidu a díky z toho vyplývající

pohled

důsledku

základě

oblibě

jimi

staly za

obhajoby královské moci nakonec zničily vše kolem sebe." Navzdory tomu se v tomto projevu hlásil k myšlence
nezávislé sněmovny, kterou jinak v praxi usilovně potlačoval.
60 AP XVI, str. 581nn.
61 Můj překlad "stavovský" je zde třeba chápat neutrálně. Ultracisté užili zmíněný "esprit de corps" coby strašák
vícekrát (zejména 14. února 1816 Doria a Montcalm), aniž by ovšem výslovně činili analogii s minulostí.
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vládců

slabých

soupeřící

silou

s vládní mocí, a jak nás nakonec uvrhly do oné propasti, již

máte nyní překlenout ."
62

obvinění

Proti

z podporování "esprit de corps" se i ministerští mohli bránit pomocí

srovnání s parlamenty, ani ne tak jejich kritikou 63 , jako spíš s cílem prokázat, že poslanecká
sněmovna

ostatně

"Jako

nenavazuje na parlamenty ani svou formou, ani svým posláním - proti

ultracisté

důkaz,

neměli

námitek. Tak soudil 10. dubna 1816

že po pětinách obnovovaná

Sněmovna

předseda sněmovny

čemuž

Lainé:

by byla prodchnuta nejen konzervativním

cítěním, ale i stavovským cítěním mocných sborů, byly připomenuty parlamenty. Řečník,

jemuž toto srovnání uklouzlo ( ... ), neslyšelo
autoři,

Fénelon a mnozí naši
všichni ti,

kteří

ve Francii

oněch

parlamentech, na něž s lítostí vzpomínali

a v nichž spíše sami za sebe než jako reprezentanti

výhradně

požívali výhod civilizovaného státu.

spolupůsobili

Chtěl

tím

označit

ony soudní dvory, jež nastoupily po Generálních stavech, aniž by uchovaly všechny politické
svobody národa. Tyto soudní dvory však
(remontrances)
porotců,

méně

což jim, jak bylo

řečeno

zajišťovaly veřejný pořádek;

nebezpečným

rovnítko mezi takovými

občanské;

mnohde

měly

výhodám, jež

směřovaly

tradicemi, jichž je

k tomu, aby

činily

stavovské

uhájily mnohem více, než uzurpovaly. Lze klást sebemenší

tělesy

přizváni

prosazování. ( ... ) Po

v rukou vysokou státní správu;

nebylo nad nimi vyšších instancí; neuznávaly ani žádné

a po pětinách obnovovanou Poslaneckou sněmovnou? Jakkoliv

poslanci Francie v tuto chvíli vykonávají v zájmu politické a
úkoly, jsou pouze

a posílat adresy

pro svobody národa, ba i pro královskou moc, uchovaly tyto sbory

zničily,

mnohem více, než

daně

v jiné souvislosti, dávalo právo života a smrti. Tyto vskutku

těmto

rovnocenné. Navzdory všem
tak

práva potvrzovat

pokorné, než naše supliky, vykonávaly i kriminální soudnictví bez

trvalé dvory vykonávaly i soudnictví

cítění

kromě

k promýšlení

pětinách

zákonů,

obnovovaná

současná Sněmovna

a žádným

Sněmovna,"

občanské

způsobem

svobody
kjejich

odpovědnější

uplatňování či

dodával dále, "lépe jsouc prodchnuta

zdrojem, bude v menším pokušení zasahovat do

pravomocí soudnictví, a bude také s to zabránit zasahování vysokých soudních institucí do
zákonodárství 64 ." Poslední slova naznačují, že navzdory jeho ujišťování o opaku pro něho
byla vzpomínka na parlamenty stále aktuální.

AP XVI, str. 126nn.
Byť doktrinář de Serre vyvracel 22. února 1816 obavy z přílišné závislosti sněmovny na vládě mimo jiné
zdůrazňováním slabosti vlády v uplynulém století, a na podporu svého argumentu připomněl nekonečné diskuse
ministrů s parlamenty (a se shromážděním notablů z roku 1787; tentýž argument zopakoval ještě 8. ledna 1817).
Naopak provládní poslanec Maine de Biran 10. dubna 1816 (písemně) stejně jako Lainé (viz dále) zdůrazňoval,
že sněmovnu volenou každý rok po pětinách nelze srovnávat s permanentními (či dědičnými) institucemi typu
parlamentů, univerzit ajiných.
64 AP XVII, str. 2lOnn.
62
63
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Kritika
pohledů:

parlamentů

před

zatímco jedni varovali

se parlamenty

dopouštěly (čehož

nedostatek v malé
nimi

dělaly

však

rozhodně

Příznivě

(celkem nijak

legitimitě,

přísná)

protichůdných

obstrukcemi proti královské moci, podobnými těm, jichž

jsme právě

viděli

hojné

příklady),

druzí naopak

stavů

popírali) se ultracisté
například

s lítostí,

přesto

však celkem

svěřena pověřencům

předloženy

mohla stát

národa.

před

odevzdaně.
zákonů

Clausel de Coussergues: "Všechny návrhy
Poslanecké

sněmovně,

a pozemková

smí být schválena pouze na jeden rok. Prvotní a trvalá podmínka životaschopné

sněmovna postupně

jejich

státem (že by ve Francii kdy vládl absolutismus,

vyjadřovali

související s daněmi musejí být nejprve

tak převážně

viděli

a tudíž v neschopnosti postavit se za práva národa, jak to

instituce jiné. K omezování

na stavy pohlížel

zpravidla vycházela ze dvou

Jedině

daň

společnosti

je

pomocí tohoto práva se anglická Poslanecká

nejvýznamnější větví

zákonodárné moci; na

základě

téhož

práva dodávaly Generální stavy velikou váhu svým stížnostem (doléances), a toto právo
národa, jehož

uplatňování

shromáždění notablů

ustanoveno

se po šest století

neurčitě

a parlamenty, toto právo bylo

převelikou

pohybovalo mezi Generálními stavy,
konečně

definováno a co

moudrostí Ludvíka XVIII., který, dávaje takto

našim svobodám, pojistil

trůn

proti

otřesům,

nejpřesněji

neotřesitelné

základy

jež vždy doprovázejí zmatky ve financích, a

zbavil srdce králů tíživé povinnosti ukládat lidu oběti 65 ."
sněmovně"

Je zajímavé, že v "nenalezitelné

vyjadřovali

politování nad úpadkem

stavovských institucí pod Bourbony (ovšem s úzkostlivou snahou, aby takové výroky nebylo
možno vykládat jako kritiku
ultracisté. Tak

hovořil

panovníků)

ministerští

stejně

(nebo snad dokonce více), jako

28. února 1816 poslanec Bouin, který poté, co

zdůraznil,

že na

francouzské monarchii nebylo nikdy nic absolutního, prohlásil: "Ve Francii je naopak [tj.
oproti Anglii] základním a podstatným prvkem monarchie. Sama
zastupitelskou moc. Ta stará, která byla
svého obsahu, jejíž
dojít po

několik

shromáždění

století, a z

bylo

něhož

různorodá

podmíněno

odpovídající

době,

vytvořil

co do svých forem a

ustanovila novou
nedůsledná

co do

královským svoláním, k němuž nemuselo

se stalo znamení nouze, se

parlamenty, již bylo možno vynutit nebo opominout,
nápodobu. To král znovu

svobodně

představovala

zastupitelskou moc, kterou

časem přežila.

Registrace

pouze její bezvýznamnou

čas zničil,

a ustavil ji v podobě

ani ne tak za účelem omezení královské moci jako proto, aby ji posilovala,

podporovala ji v její činnosti a sloužila jí jako pomocnice 66 ." Předseda sněmovny Lainé zašel
v písemném projevu, který jsme
s ultracisty nadobro rozešel),
65
66

ještě

před

chvílí citovali (a který pochází z doby, kdy se již

dále, když uvedl podmínky, za nichž se tato moc

"přežít"

12. února 1816, AP XVI, str. l23n.
AP XVI, str. 321nn.
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nemusela (mluvil ovšem v souvislosti s pětinovou volbou): "Generální stavy se objevovaly
pouze v některých dobách, a jakkoliv napravovaly
v královstvÍ.
těchto

Byť

dodaly podklady

nových lidí

přicházejících

několika pěkných

ze všech

částí

nepatřičnosti,

vyvolávaly neklid

ordonancí, vylekalo nejednou množství

Francie monarchii. Byli by ji bývali zachovali,

zvelebili, bývali by rozmnožili velikost národa, jenž by nebyl býval pustil ze
trůnu,

zřetele

ani vlastní svobody, kdyby bývaly Generální stavy svolávány v pevných

postupném

doplňování poslanců

de Laborie, a že

kvůli

ani práva

lhůtách

a

při

každého stavu." Dosti podobně se vyslovoval ultracista Roux

nesvolávání Generálních

stavů chyběl

ve Francii orgán zastupující

národ, si mysleli i umírněný Duvergier de Hauranne a provládní Saint-Aulaire 67 . Podíváme-li
se na všechna tato hodnocení úpadku
stoupenci vlády,

kteří

o

něm hovořili

stavů

jako o

v novověku, zjistíme, že ani ultracisté, ani

nešťastném

vývoji, z toho nevyvozovali žádnou

kritiku minulých panovníků, a to ani kritiku skrytou. Že antiultracisté v počtu těchto
lítostivých

vyjádření zřejmě převažují,

působnost argumentů reakční většiny

V provládní

sněmovně

na

bychom
čtenáře

pomocí

zvolené na podzim 1816 se již setkáváme s jinou,

příkladů

obhajobou šlechty, nebo, a to

rozpaků

z cizích zemí), proti

častěji, upozorňováním

zanikli a že jejich místo v nejvyšších patrech
(propriétaires). Na jedné

pokládat spíše za projev snahy otupit

denního tisku.

situací. Tou dobou již provládní politikové bez
feudálů (často

měli

straně

tak stáli

doktrinář

poukazovali na
čemuž

očekávatelnější

tradiční

vzpurnost

se ultracisté bránili bud'

na to, že feudálové již v zemi dávno

společnosti

nyní zaujímají

"statkáři"

Cuvier a ministerští Beugnot a Courvoisier,

proti nimž se ozvali ultracisté Piet, Benoist, Richard, Cotton, Salis, Montcalm a Mirandol
(Piet a Montcalm vyzvedli
mocnářů,

příklady věrnosti

šlechty, všichni ostatní neexistenci feudálních

Richard použil oba argumenty). Trochu

svérázně

se tu jeví

doktrinář

de Serre, který

nejen vychválil staré stavovské orgány, ale podal navíc návrh, který by jim podobu

Roux de Laborie 18. března 1816 (AP XVI, str. 603nn): "Kdo z vás pochybuje, že pravidelné, obvyklé a
pevnými lhůtami dané svolávání našich starých Generálních stavů by bylo bývalo zabránilo onomu deficitu, jenž
se při jejich neopatrném, netaktickém, mimořádném svolání na půdě poseté chrlícími sopkami stal záminkou
Revoluce?" V tomto případě nešlo o volby, ale o schvalování rozpočtu, byť i diskusi o volebním zákonu řečník
připomněl. Ve svém projevu také mimo jiné řekl: "Nemá snad naše stará monarchie v tomto ohledu tu čest, že
předala moderní době principy posvěcené již v dobách svého vlastního zrodu?" Uváděl dále, že i Ludvík XIV.
by v Chartě bezpečně poznal svůj systém, a že Charta královu autoritu posiluje tím, že nedává sněmovně právo
adresovat králi někdejší "remontrances", které byly neuctivé už tím, že krále přímo oslovovaly. Poslanec
Duvergier de Hauranne (projev z 1. března 1816, AP XVI, str. 351 n) se nehlásil ani k ultracistům, ani
k ministerským, sám stál víceméně uprostřed. Prohlašoval, že právo národa projednávat své záležitosti je starší
než Charta a staré jako monarchie (byť nyní samozřejmě všechno právo plyne z Charty), že k tomuto účelu
sloužily nejprve Generální stavy, poté parlamenty, které sice plnily tuto úlohu nedokonale a bez mandátu, stačilo
to však k tomu, aby udržovaly jeho tradici. Poslanec Saint-Aulaire výslovně uvádí, že zánik stavovských
institucí byl tak jako tak nevyhnutelný (13. února 1816, AP XVI, str. 143n).
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parlamentu silně přiblížil, jak si řekneme nížé 8. Skutečný útok proti roli někdejších orgánů
šlechty

vlastně předvedl

pouze bývalý

k nejstarším obdobím našich
principů

dějin,

Napoleonův

ministr Beugnot: "Nebudu se vracet

abych dokazoval, že se

trůn

[tj. aristokratické i demokratické moci] stejnou měrou:

snažíme se ji

příznačně

panovníka,

mužů

kteří

jen vzít v potaz revoluci:

státě,

ve

otřásl,

shromáždění

ne-li ono

povolaných z celého království, aby radili a podporovali

s ním však dokázali pouze bojovat nebo dorážet na
těchto notablů,

Kdo dokonal dílo
přivlastnily část

stačí

těchto

klást teprve do roku 1789; revoluce však roku 1789 vypukla pouze

proto, že monarchie již dlouho neexistovala; a kdo ji
významných

musel obávat obou

něho

svými pletichami?

ne-li parlamenty, které, nemajíce dosti na tom, že si

zákonodárné moci na úkor národa, usilovaly navíc o podíl na moci spolu

s Králem? Kdo tehdy diktoval ty urážlivé adresy (remontrances)? Odkud vycházely ty
vzpurné deputace, jež

přinášely

hrozby do Versailleského paláce, nyní již

stínem Ludvíka XIV.? Vycházeli snad
vzbouření dvořané

ze

střední třídy?

pronikla i demokracie do

ODl

nechráněného

notablové, ony parlamenty, oni poslanci, oni

Je pravda, že poté, co aristokracie proklestila cestu,

společenského zřízení,

a vnesla do

něho pochodně,

dýky a katy; kdo

však byli původními viníkl9 ?" Trochu jiný uhel pohledu měli Cuvier a Courvoisier, kteří
více

zdůrazňovali

roli Generálních

emancipujících se měst ve

stavů

jako králova nástroje k zkrocení šlechty a k využití

svůj prospěch.

Že stavy, a to především třetí stav, vznikly na popud krále jako jeho opora proti
neposlušné

šlechtě,

vystupující

úředníci.

svém

chvalozpěvu

zdaleka netvrdili jenom královi
"Emancipace

měst

současnému

rozpaků

vládci

ohnat i

provládního de Courvoisier, který v již
vyrůstá

zmíněném

vychází-li z úst

projevu z 28. prosince tvrdil:

zákonodárců

zřízení oněch Franků, kteří

a k přáním

zabrali Galii.

záhy upadlo. Karel Veliký je upevnil; znovu povznesl lid i

prohýbající se již tou dobou pod tlakem
v devátém století vedla

šlechtický

ze zdokonalení politické teorie. Její praxe, pravda, je novodobá,

moudrých. Pouhý zdravý rozum je zakotvil do
zřízení

lidu

v těžko skrývanou

překvapivě,

zásady, jež jsou jejím základem, však odjakživa patřily k pohnutkám

V pátém století toto

zástupců

kontrarevoluční

nezřídka přerůstal

nenávist. Proti feudální chvála stavovských institucí nezní

"Zastupitelská vláda

nyní v roli

od oob Ludvíka VI." byla pojmem, kterým se ve

na francouzské krále mohl bez

poslanec, jehož osobní vztah k

umírnění,

dědičnost

velmožů.

lén též k

Jeho syn a vnuk již

dědičnosti

neměli

trůn,

sílu je hájit:

šlechty; v desátém již nebylo nic než

68 Cuvier a Courvoisier: 28. prosince 1816 (AP XVII, str. 740~745 a 749nn); ultracisté Montcalm a Benoist 30.
prosince 1816 (AP XVll, str. 751 nn a 760nn), Piet a Richard 2. ledna 1817 (AP XVIII, str. 2n a 10nn), Salis,
Cotton a Mirandol8.ledna 1817 (AP XVIII, str. 119nn, 100nn a I 16n); de Serre 27. prosince 1816.
69 30. prosince 1816, AP XVll, str. 767n.
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pánů

nevolníků;

a

lid byl

zotročen,

panovník obrán. Dlouhé úsilí pak ponenáhlu prosadilo

nároky koruny; naši králové hledali v jimi
kterou

chtěli zničit;

povolali lid

zpět

vytvořených

do národních

Revoluce roku 1789 neprojevil poslední ze

tří stavů

obcích oporu proti feudální sáni,

shromáždění,

a nutno uznat, že až do

nikterak nejmenší nezištnost, oddanost a

poslušnost. Poté vznikla v našich krizových dobách mocnost, která vyvstala nad troskami
feudality a nad právy panovníka; nejprve byla živena legitimní mocí,
odvolávaly fakce, nakonec si

chtěla činit

později

se na ni

nárok na rovný podíl na moci s našimi králi.

Parlament se stal permanentním za Filipa Sličného ... (Řečník v rychlosti nastiňuje vývoj až
příčiny."

do Revoluce roku 1789 - pozn. ed.) Takové, praví, byly její
názor, když ho pronáší

doktrinář

Cuvier, a udivující není ani u

Typicky vyznívá tentýž

předsedy sněmovny

Lainého

23. února 1816, v době, kdy se již s ultracisty pomalu rozcházel. Totéž však (byt' nikoliv
nutně, někdy

však

přece

s proti feudálním nádechem) prohlásili i

tři

ultracisté: Bulle, ]osse-

Beauvoir a samotný Bonald 7o .
Bonaldova vyjádření pro nás mohou být

zvláště

dvakrát: 8. února a 30. prosince 1816. V prvním
restituci církevního majetku) hodnotil roli
revoluce,

započatá

měst

zajímavá. K tomuto tématu se vrátil hned
případě

příležitosti

diskuse o

vysloveně negativně:

"Politická

(tehdy ku

v dějinách

v patnáctém století, vzala útokem celý tento krásný systém, v lesích

nalezený, jak praví Montesquieu, proti

němuž

válka pak byla pod různými prapory vedena po
Revolucí, velkým ztroskotáním, jež

přineslo

vyvstala
tři

nevědomost

staletí, tu

a chamtivost

zbraněmi,

měst;

tato

tu perem, a vyvrcholila

zkázu náboženství, morálce, státu,

rodině,

zákonům a mravům, statkům i životům 71 ." Že bychom z takového prohlášení neměli

vyvozovat

příliš

urychlené

závěry,

ukazuje jeho další výrok na konci téhož roku: "Obec je,

znovu to opakuji, prvotní politickou jednotkou monarchického národa,

skutečnou

politickou

rodinou; s ustavením obce nebo s jejím osvobozením se také ve Francii objevuje pravidelné a
přesněji

vymezené státní

zřízení."

Také Bonald vidí úlohu obcí v zmírňování

dopadů ústřední

moci 72 . Jeho vyzvedávání obce jako základu společnosti místo jednotlivce, jakje předestřel ve
svém příspěvku o volebním

zákoně,

však ve

skutečnosti mířilo

jiným

směrem.

Bulle 10. dubna 1816 (písemně): "Jsme monarchisté hluboce spjatí a oddaní domu Bourbonů, protože od
Velikého nebyl mezi vládci tohoto domu jediný, který by něčím nepřispěl k slávě a blahobytu Francie;
protože osm století dějin nás poučuje, že to králové z Kapetovského domu zprostili Francouze feudálního jha,
osvobodili města, podnítili rozkvět umění, obchodu a vědy, a konečně povolali třetí stav do úlohy stavu ve státě,
podílejícího se na veřejné správě." Bulle patřil k ultracistům, v nenalezitelné sněmovně však nezřídka vyslovoval
názory blízké vládě, např. o pětinové volbě. Josse-Beauvoir ve svém projevu z 27. prosince 1817 (AP XVII, str.
71 Onn) oproti tomu více zdůrazňoval emancipaci měst jako důkaz odporu králů proti despotismu.
71 AP XVI, str. 104.
72 Viz též jeho exkurz z 19. března 1816 v debatě o státním rozpočtu: "Ony domácké státečky, základní jednotky
veřejného státu, keltské, než se staly galskými, galské, než se staly římskými, římské, než se staly franskými, jež
ve svých názvech dodnes uchovávají památku svého starodávného původu či postupných změn nadvlády, ony
70
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přehledu názorů

Tím se dostáváme k poslednímu bodu tohoto
Dosud jsme se setkali s množstvím
systém tak

či

poddaní žádný

starých práv králových poddaných, a to

přesto,

přirozený

jak

zastupujícími

výhradně

nárok.

nebetyčný

předrevoluční

nově zaváděný

zájmů

uvědomovali),

k výměně

dokazujících, že
zastupování

onak navazoval na

rozšířením

práva jsou

výstupů,

na vztah starého k novému.

Uvědomovali

parlamentní

"národa", že

občanská

že na tato práva nemají

si poslanci (nebo dávali najevo, že si

byl rozdíl mezi stavovskými a korporativními institucemi,

zájmy vybraných skupin, a novými zastupitelstvy, sloužícími

názorů jednotlivců

a k vytváření

mínění

celku?

V předchozí podkapitole jsme již viděli, že žádný poslanec se nikdy nepokusil podsouvat
starorežimním institucím úlohu
veřejného mínění
(čas

nesetkáme

těch několik

novější

tlumočníků

veřejného

se v jejich historických exkurzech do

od

málo

času

k tomu však dochází u

řečníků, kteří

mínění.

středověku

Se samotným pojmem

příkladů čerpaných

se zabývali jeho

doby. V souvislosti se staršími obdobími

ze

dějinami, vesměs

hovořili

novověku

a raného

nikdy

starověkých dějin),

a

kladlo jeho vznik do

politikové o "právech a svobodách

národa" ("libertés" nebo "franchises de la nation"), které nyní znovu ožily a posílily v podobě
obou sněmoven a dalších vymožeností 73. Z toho je patrno, že jim byla zjevná důležitá změna,
která mezitím nastala,

ať

už o ní výslovně

hovořili či

Zbývá nám otázka, jak a zdali ultracisté tuto
vyjadřovali vůli věrněji

na bývalé

tři

počet řečníků,

nikoliv.
změnu

napodobovat vzory minulosti.

hodnotili, a zda

Přesvědčení,

stavy, projevil ve svých drobných historických
lišících se mezi sebou názorem na to, která

Zatímco v "nenalezitelné

sněmovně"

podtrhával návaznost poslanecké

pouze

sněmovny

období již podobné myšlenky vzbuzovaly

větší

28. prosince 1816 vyslovoval ultracista Cornet

obě sněmovny

odbočkách

sněmovna

králův komisař

na "komory

že

alespoň někteří

jen

navazují

poměrně

malý

nahrazuje které stavy.

Becquey (22. února 1816)

Třetího

stavu", v dalším volebním

ohlas i kontroverze.
ďlncourt, podobně

Stejně

jako Becquey se

mluvilo dva dny

později

Bonald v souvislosti, kterou budeme probírat jinde (šlo o protiklad mezi poslanci jako

dědici

obce tu byly již před monarchií, existovaly bez státu, a stát nemohl existovat bez nich." V tomto případě se
emancipaci z přičinění králů.
73 Tak zejména 28. února 1816 (AP XVI, str. 316nn) ultracistický poslanec Colomb: "Že by toto ztělesnění
moudrosti a velkorysosti, v němž Král vyslovuje vůli vzkřísit staré svobody (franchises) národa, a jímž chtěl
nejenom v zájmu lidu nahradit jak jeho stará národní shromáždění, tak záruky, jež zvyk svěřil do rukou
parlamentů, ale také učinit jejich rozšířením zadost stále větším pokrokům ducha (des lumieres); že by tato
kodifikace našich svobod (Iibertés) byla pouze kodifikací absolutní vlády?" Jinak ovšem tvrdí: "Pětadvacet let
stojí mezi starou a novou monarchií; ničivý proud smetl téměř všechny instituce, které je mohly spojovat; z naši
staré monarchie nám zůstali pouze Král a naše vzpomínky, a je třeba tyto stejně pečlivě potlačit, jako je nutno
onoho horlivě milovat ( ... ) ... Minulost nám je a musí být nedostupná; Charta ustavila novou monarchii. Chápu,
že nám nepřinesla vládu ve všem podobnou té anglické, přinesla nám však vládu zastupitelskou, a tu si neumím
představit bez svobodných voleb." Co 10mb pokládal poslaneckou sněmovnu (ale i sněmovnu panskou) za mluvčí
veřejného mínění. Z výše uvedeného se nezdá, že by mezi touto úlohou a starými "franchises" hledal souvislost.
nezmiňovalo
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třetího

sněmovny

stavu a panské

ministr Lainé

představu

navazující na první dva), proti

poslanecké

sněmovny

čemuž stavěl

2. ledna 1817

tří stavů,

jako tavícího kotle všech

zatímco

panská měla být vyhrazena stavu druhému. Také provládní Bouin měl následujícího dne jasno
v tom, že poslanecká

sněmovna měla

zastupovat druhý stav spolu s elitou

Cardonnel zase 27. prosince 1816 vyvracel v brožurové
souvislosti mezi bývalým

třetím

stavem, a postavením

stavy již ve Francii dávno zanikly a nemají
patrně představu větší

sněmovnami. Zpochybňoval

však konkrétní

kategorie s proletáři. Všechny tyto

příspěvky

přímé

a to poukazem na to, že

Jeho stranický kolega Richard

hovořil

méně

měl

tří stavů dvěma

o nahrazení

způsob přerozdělení,

vládou navrženému volebnímu zákonu házel první stav i

Ultracista

kolující tvrzení o

sněmovny,

pokračovatele.

kontinuity, když 2. ledna 1817

podobě

třetího.

něho

který podle

díky

zámožnou šlechtu do jedné
těžko

jsou povýtce abstraktní, a

mohou být

vykládány jako důkaz vnímání parlamentu coby pokračování stavů v jiné podobě 74 .
relevantnější

Sotva
stavů,

pro nás budou úvahy o volebních procedurách za

k nimž se poslanci uchylovali v technických diskusích o organizaci

V první po

Napoleonově

sněmovny

Lainého, který automatické volební právo

s

odůvodněním,

pádu zvolené

sněmovně

že volit z titulu své funkce

časů

sněmovních

se jedná v podstatě jen o srovnání
úředníků,

kořeny mělo jistě

zástupců třetího

stavu v

směli někteří hodnostáři

předsedy

již do Generálních

na podzim 1816 argumentování tradicí

době,

voleb.

ultracisty napadané, hájil

a že navázání na tuto tradici by se tedy rovnalo oživení ducha starých institucí.
hluboké

Generálních

Stejně

dvoustupňových

kdy vláda navrhovala poprvé v dějinách Francie zavést

stavů,

málo
voleb

přímou

volbu poslanců. Že dva stupně byly normou před revolucí i po ní, zdůrazňovali 2., resp. 6.
ledna 1817 ultracisté Richard a Clausel de Coussergues, zatímco provládní Sartelon (27.
prosince 1816) a ministr Lainé (6. ledna 1817) naopak odkazovali na
druhého stavu, a na to, že

třetí

stav volil své poslance

Royer-Collard téhož 6. ledna zase podotýkal, že
zástupců

projednat úkoly, jimiž je

králi, což v
,

současné době vesměs

pověří,

nepřímo

přímou

volbu prvního i

z čistě technických

předrevoluční voliči měli kromě

a sami sestavit sešity stížností

důvodů.

volby svých

určené

k zaslání

odpadlo. Pro nás mají tyto odkazy na minulost pramalý

75

vyznam .
74

Bonaldův návrh, aby se počet členů poslanecké sněmovny rovnal součtu členů všech předrevolučních

parlamentů

a "cours souveraines", bychom ovšem možná měli brát vážněji, ne snad proto, že by se sám o sobě
tak odlišoval od podobných analogií jiných řečníků, ale protože jeho výborné pochopení rozdílu mezi tradičním
a moderním zastupitelstvem, ke kterému se vzápětí obrátíme, by mohlo svědčit o něčem jiném, než o pouhé
řečnické figuře, stejně jako v případě jeho ztotožňování panské sněmovny s druhým a poslanecké s třetím
stavem. Cornet d'Incourt: 28. prosince 1816, AP XVII, str. 746nn. Bouin: 3. ledna 1817, AP XVIII, str. 17nn.
Cardonnel: 27. prosince 1816, AP XVIl, str. 718nn. Richard: 2. ledna 1817, AP XVIII, str. 10nn.
75 Clausel de Coussergues: AP XVIII, str. 62n. Sartelon: AP XVII, str. 124nn. Lainé: AP XVIII, str. 12. RoyerCollard: AP XVIII, str. 69n.
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Návrhy, které by nás mohly zajímat, tak najdeme pouze v souvislosti se vzpomínkami na
někdejší

který v

"corporations", což je pojem, který zahrnuje mnohem více, než jenom staré cechy, a

sobě

mohl nést (pokud byl ovšem chápán

vztah mezi zastupitelem a zastupovaným (a

důsledně) představu

obecněji

starého

řádu,

mezi ovládajícím a ovládaným)

němž

v

spočíval

na zcela jiných základech, než je tomu v parlamentu. Tentokrát se nám naskýtá pohled více
odpovídající tomu, co bychom

čekali

-

nejvstřícněji

se ke "korporacím"
slovně) výhradně

že by za jejich obnovu vystupovali (a nikoliv jen
převážně

ultracistické

překvapivě

sněmovně ostatně

málo, k tomu jde

často

spíše o odkazy

společným

neurčité

Právě

oni.

v první,

"Nechť

a povrchní. Jako první se vyslovil

části poslanců

shromážděními (zdůraznil

stav), ale i dalšími organizacemi:

ultracisté. Ne

zaznívaly vzpomínky na korporativní organizace

23. února 1816 ultracista Pardessus pro volbu
obnovenými církevními

stavěli

"korporacemi",

především

ovšem, že nechce obnovit církev jako

obchod, literáti,

umění

poutem, nikoliv však vokovech svazujících

i všechna

řemesla,

předpisů, řízené,

spjatá

nikoliv však

ovládané, taktéž získají právo podílet se na volebním právu!" Vzhledem k prozatímní
neexistenci takových skupin ovšem pro
právem pro majetné. Velmi

podobně

ultracista Bulle, zatímco Crignon

přítomnost počítal

pouze se

současným

se v písemném projevu z 10. dubna 1816

ď Auzouer

volebním

stavěl

další

navrhoval téhož dne pouze zvláštní poslance pro

obchod, a jeho kolega Dubouchage se o měsíc

dříve

března)

(1.

zmínilo "korporacích" jenom

letmou větou76 .
Oficiální

pozměňovací

návrh, který ke korporativnímu systému

předseda sněmovny

částečně

směřoval,

předložil

pouze

Lainé (jehož rozchod s kontrarevolucionáři tehdy

nedospěl

k nevratnému bodu), a to ve stejný den a bezprostředně poté, co po takovém návrhu

volal již citovaný Pardessus: "Stále ještě u nás platí
Nemáme snad duchovenstvo
taktéž

podřízené, stejně

věrné

různost

postavení a

ještě

užitečné roztřídění.

své posvátné hierarchii a uznávané kázni, dále pak soudce,

jako vše, co je obklopuje, zvláštní kázni a hierarchii? Nejsou snad

mezi povoláními vzájemné hranice? Možná máme více institucí, více korporací, než se
domníváme;

čeká

se pouze na vaše znamení, aby jedny ožily, ajiné znovu zaujaly své místo a

úlohu: tak se stalo, že v jednom francouzském

městě,

v němž se ku

pamětihodné příležitosti

chystalo slavnostní složení holdu plného lásky a úcty, napadlo lid jakýmsi
vnuknutím

rozdělit

účastnily průvodu

uspořádání

samozřejmým

se do tolika skupin, kolik by mohlo být korporací, jež se pak
pod vlastními praporci."

Závěry,

společně

které z toho Lainé vyvozoval pro

voleb, byly následující: budoucí volená obecní zastupitelstva, která měla hrát roli i

38

při volbě poslanců

(což bylo téma, které se ve

právě prostřednictvím těchto

volených poslanců,

přidat

korporací, dále pak k

i zvláštní poslance za

vždy po jednom za obchod (tj. obchodních
tomu

soudců, učitelů,

sněmovně

instituce starého režimu

,

současným,

soudů

francouzský

měst,

a komor), po jednom za svobodná
otevřeně

volit

podle majetkového censu

pět nejvýznamnějších

duchovních). Tento návrh,
77

častěji), alespoň zčásti

vracelo

a to

umění

(k

vydávaný za snahu obnovit

nakonec Lainé stáhl, a jako ministr vnitra záhy vystupoval proti

všem snahám tohoto druhu.
Nepočítáme-li několikeré

zastupitelstvech ("nelze
korporací v nenalezitelné

požadavky, aby byly volby postaveny na budoucích místních

stavět

budovu od

střechy"),

sněmovně nezazněly.

ultracisty. Poslanec Benoist proti

němu

(zvláště

prostřednictvím

Setkáváme se naopak i s jejich odmítnutím -

24. února 1816 postavil pouze argumenty technické

povahy: obtížnou proveditelnost takového modelu,
jednotlivých povolání

jiné návrhy na volby

ho zaráželo

ještě obtížnější

upřednostňování

hodnocení

obchodu, jehož

užitečnosti

předmětem

je

osobní zisk), a také jejich vznikání a zanikání, kterým se odlišovala od vlastnictví majetku.
Druhým politikem, který se proti korporacím postavil, nebyl nikdo menší než Villele,
sněmovní

který tehdy vystupoval jako zpravodaj
volebního zákona a proti

němu

postoj

odlišně:

již v zemi korporace nejsou. "Vaše komise

nemůže

postavila návrh vlastní. Ten

revolučních otřesů

po tolika letech

komise, která posuzovala vládní návrh
zdůvodňoval svůj

souhlasit s názorem ctihodného kolegy, jenž navrhl zvláštní volební
pro

několik měst,

prospěch

a to jak ve

prospěch

řád

a vlastní zastoupení

institucí a korporací, jež se v nich nacházejí, tak ve

obchodu a manufaktur, které

tvoří

hlavní základ jejich bohatství a lidnatosti;"

prohlašoval 29. února 1816, "domnívá se, že jediný způsob, jak zajistit účast všech

Francouzů

na výhodách zastoupení, tak jak jim náleží, je vztažení výkonu hlasovacího práva na co
největší počet

lidí;

stejnoměrný

a rovný

způsob

pro všechny podle jejího názoru uspokojí

všechny zájmy. K výhodnému využití sekundárních institucí by
lépe ukotveny, a stálejší, než jsou dnes. ( ... ) Avšak
organizaci obcí a
předcházet

kolegů

okresů;

tu je ve Francii teprve

- v několika výborech bylo

přání

marně

ostatně

bylo

třeba,

aby byly

byste, pánové, hledali takovou

třeba vytvořit:

zajisté

měla

zákonu o volbách

v tomto smyslu vysloveno, a

několik

našich

dalo z této tribuny tomuto požadavku, jenž je v obecném zájmu, zaznít; jak vám však

Pardessus: AP XVI, str. 251nn. Crignon d' Auzouěr: AP XVII, str. 202. Dubouchage: AP XVI, str. 354.
Ve skutečnosti ovšem první takový pokus provedl Napoleon na sklonku své vlády, když během tzv. sto dní
vyhradil část křesel tehdejšího jepičího ústavodárného shromáždění obchodním komorám. Mnoho návrhů, které
v prvních restauračních letech i ze strany ultracistů zazněly, se tomuto opatření podezřele podobá.
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sdělila

vaše komise

ve své

zprávě:

nemohla vám navrhnout

stavět

na základech, které

nej sou78."
To je vše, co k tématu korporací v nenalezitelné sněmovně
nepřipouštěli,

si ultracisté

že by jejich

většinu

zaznělo.

Zdá se, že v době, kdy

mohlo cokoliv ohrozit,

smiřovali

skutečnost,

podobou zastupitelských institucí velice snadno. Tento dojem posiluje
k otázce vrátili

poněkud zevrubněji

poté, co na podzim 1816

většinu

již první den diskuse o vládním návrhu zákona (26. prosince 1816)
během půl

roku udělal dokonalý obrat: ,,[Monarchie]

jí to ukládá -

občanům

dovolit, aby se na

nejvhodnější prostředky

spojovali tak

musí ustavit místní samospráva,
korporace všeho druhu. Až
postavení, nebude
městských
cechů;

shromáždění

pouze ve
podle

opatření

jejich

tím, že byste

jednotlivců

jejich sdílených

zájmů

společných zájmů

týče

představeným

zařadí

organizačním předpisem

bylo

Francouzům

věta

mimochodem

každého podle jeho stavu a

přání odděleně;

dozvíte se je od

představených,

uznají, a budou na

ně

Corbiere a Bonald,

nebezpečí

veřejném životě,

odkazoval na fungování

volitelů)

byl

skutečně

omezit na sto tisíc

případně

vše [tj.

jedinců

o tom, že Villele si

překvapivě

co se

týče

nahlížet, jako by je

a přitom

primárních

ovšem i

doktrinář

farností,

ochotný vyhradit pouze voleným

ministři],

než se rozhodli pouhým

výkon jediného politického práva, jež

nedělal

době

nepřipustit

předrevolučních

ponecháno jako odškodné za všechny záruky, které Revoluce
svědčí

komory,

obyvatele pouze na úrovni obce nebo korporace, a

jako celku. Myšlenku korporací prosazovali v té

opačné

umělecké

a volby s nimi souvisejícími." Korporativní stát měl tedy

Výslovně

korporací. "Rozvážili

seskupovali, a

Proto se pod legitimní monarchií

obchodu, od

umožnit podíl širších vrstev obyvatelstva na

samotné volební právo (tj. volbu

z

svých

na jejich

členové společenství

Villele, který tak

bez obav - a politická obezřetnost

sdílené zájmy

shromažďovali

vliv "davu" na rozhodování.

vesměs

otevřel

rady, obchodní, právnické,

obcí, od komor, co se

všichni

ztratili. Téma tentokrát

( ... ). Tak byste pomocí monarchických institucí zažehnali

věci

něho

společně

že se

může

ochraně.

k vlastní

městské

dotazovat se

týče

rad, co se

učinili;

sami

třeba

základě

se s novou

zničila?"

Tato

iluze o možnostech obnovy systému

i ultracisté Cardonnel, Cornet d'Incourt,
de Serre.

Odpůrci

tentokrát pocházejí

strany: Cuvier, Lainé, Bourdeau, Froc de La Boulaye byli

vesměs nakloněni

vládě 79 .

Benoist: AP XVI, str. 295nn. VilIěle: AP XVI, str. 331nn.
Villěle: AP XVII, str. 699nn. Cardonnel: 27. prosince 1816, AP XVII, str. 718nn. Comet d'lncourt: 28.
prosince 1816, AP XVII, str. 746nn. Corbiěre: 3. ledna 1817, AP XVIII, str. 25nn. Bonald: 30. prosince 1816
(viz výše). De Serre: 27. prosince 1816, AP XVII, str. 714nn. Cuvier: 28. prosince 1816 (viz výše). Lainé: AP
XVIIl, str. 3nn. Bourdeau: 4. ledna 1817, AP XVlII, str. 47. Froc de La Boulaye: 8. ledna 1817, AP XVIIl, str.
lllnn.
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doktrinářem

Výtky vznesené

Cuvierem, jehož projevem Jsme se již zabývali výše
obecně,

v souvislosti s hodnocením stavovských institucí
způsobu,

"Dostávám se", prohlašoval Cuvier, "k
příslušníky opačných táborů,

okolností,

jenž byl

stojí za to uvést

předložen,

důkladněji:

ovšem za rozdílných

totiž využití obecních korporací, korporací

umělců

řemesel,

a jiných sdružení podobného druhu, která by nejprve bylo nutno za tím

vytvořit,

aby volila

buďto voliče,
době

myšlenkami v poslední
jež mi

nepřipadají

nebo

přímo

mezi námi velmi

všechny

stejně

a

účelem

poslance. Tento návrh je spjatý se záměry a

přetřásanými,

a o nichž kolují

především

uvážené; vycházejí

rozličné

názory,

ze starých vzpomínek;

v dobách, kdy byla královská moc u svého zdroje neomezená, nacházela v těchto zvláštních
korporacích omezení, jež byly kjejímu vlastnímu
znovuzavedení by dnes
v

Králově radě

přineslo stejně

prospěchu,

[tj. de Serre], k jehož talentu mám

neméně

zároveň

lesích. Jen s velikou lítostí jsem nucen mu v této

úcty, než obdivu, a proti

nastínil historický
měla svůj

tato sdružení sahají až ke kolébce franského národa a

neměl

věci protiřečit;

přehled,

podle

němuž
něhož

zárodek v germánských

je však nezbytné to

říci:

náš

v germánských lesích ani obecní korporace, ani cokoliv, co by se tomu blížilo.

Germánské lesy nám daly pouze houfy divokých

vojáků, kteří zničili

v našich provinciích. Tyto korporace byly, praví, plodem
nedůvěry,

kolegů

veliké výhody. Jeden z mých moudrých

jsem k vlastnímu údivu nucen vystoupit, vám

národ

a má se za to, že jejich

výsledkem dalekosáhlé politiky našich

dokázali zcela oklestit moc koruny,

neměli

králů.

důvěry;

korporace existující

naopak, byly plodem

Když náčelníci

těchto vojáků konečně

tito králové jiné možnosti, než

opřít

se o lid, jenž

utiskovali, a spojit se s ním, aby znovu získali královskou autoritu, ono palladium pro
svobodu lidu tak nepostradatelné. Naši králové z třetí rasy tak
obyvatele království,
stavu blízkém

zvěři.

se mohla zrodit
činem

kteří

nějaká

městech

státem, a v

opřeli

se o jediné

Rolníci se nacházeli ve

bylo možno nalézt jistý rozhled a bohatství, pouze tam

síla a nezávislost. Osvobození obcí ve dvanáctém století bylo tedy

době,

jí z vlastní

libovůle překážky

dnes, kdy se

kdy má své protiváhy v centru, jí chtít

rovnalo jejímu ochromení; obnovit dnes více

či méně

úřady

obdařit

všeobecně

vznáší nad celým

dalšími na okrajích, to by se

nezávislé místní autority by znamenalo

pod rouškou podobných názvů opak toho, co bylo

Podobně

je pro

a

promyšleným v zájmu královské a monarchické moci proti místním uzurpacím velkých

feudálů. Vytvářet

učinit

odpovědět.

byli na toto zavolání schopni

Pouze ve

učinili,

učiněno

tehdy."

i Lainé 2. ledna 1817 uváděl, že v dnešním centralizovaném státě, jehož výhodou
možnost

obecnější

a

zprostředkujícího veřejné mínění),
před vytvářením

komplexnější působnosti

by

různé

zájmy

měly

(a pro národ existence orgánu

mít jednotné zastoupení, a varoval

institucí, které by státní moci házely klacky pod nohy.

Ačkoliv

nezavrhoval
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korporace jako takové, jejich užitečnost viděl mimo oblast voleb a politiky, což 4. ledna uvedl
i Bourdeau, zatímco Froc de La Boulaye se 8. ledna vysmál Villeleovým

steskům

po starých

institucích s tím, že jsou plně vynahrazeny institucemi novými.
Podíváme-li se na argumenty
se, že by

většina

ultracistů

ve

prospěch

založení voleb na korporacích, nezdá

z nich vycházela z hluboce odlišného pohledu na

svět. Viděli

jsme

ostatně,

že řečníků, kteří je předkládali, nebylo mnoho 80. Cardonnel pouze litoval, že ministr Lainé
stáhl

svůj

návrh na zvláštní zastoupení

který

měl

podle

příznačně

stavů.

něho

tu

přednost,

že nabourával

profesních organizací v některých
"revoluční

městech,

dogma uniformity" - šlo ovšem

o tentýž projev, z něhož jsme výše ocitovali jeho odmítnutí kontinuity starých
později

Cornet d'Incourt o den

prostřednictvím

nebezpečí

určitých

obcí, což by podle

davových

nepokojů,

obyvatelstva, které je
s Corbierem, který

a

žádal, aby se do obnovení korporací volby konaly

něho

umožnilo hlasování

zároveň

měly "téměř

většího

množství

bez

zachování hlasovacího práva pro široké skupiny

od kolébky monarchie". V posledním

rovněž viděl přednost

voličů

korporací v tom, že jisté

bodě

se shodoval

společenské vrstvě

"kdysi

poskytovaly práva analogická těm, která tehdy měli jiní".
Hlubší úvahu o tom, co odlišuje korporativní

společnost

od

současné,

tak najdeme pouze

ve třech případech 81 • V jednom z nich se navíc jedná o člověka, u něhož bychom náklonnost
k starého režimu

příliš nečekali

-

hraběti

prosince 1816 by se hodil spíš do úst
bližšímu, ke kolébce naši moderní
"korporativního"
z

zřízení

de Serre. Jeho

náčrt

kontrarevolučního
společnosti

vývoje a zániku korporací z 27.

teoretika:

[navazuje na

"Přecházím

k období nám

stručnou

charakteristiku

obcí v antice]. Shledávám zastupitelský systém, jak se

lesů oněch Germánů, kteří,

poté co vysvobodili Evropu z římského jha, položili základy

mocných a svobodných monarchií. Vycházeli ze dvou

principů:

principu asociace a principu

podílu národa na významných

veřejných

záležitostech. ( ... ) Nic nebylo izolováno,

střetávaly

navzájem,

vytvářely

zájmy se spojovaly,
doby

proběhly dvě

vynořuje

revoluce. Velmoži se

oddělili

společné

si vzájemnou oporu a záruku.( ... ) Od té
od

vládců,

oba principy však

přetrvaly;

vznikly Generální stavy. Druhá revoluce uvedla na scénu vládce tíhnoucí k absolutní moci, a
SO Počet by se trochu zvýšil, kdybychom do něho zahrnuli i stesky po nezavádění obecní a okresní samosprávy
(již jsme z některých citátů poznali, že místní zastupitelstva byla také běžně označována za "korporace"; zdá se,
že pod tímto pojmem většina politiků rozuměla především je). Propojení této samosprávy s volbami vyžadovali
např. jak ultracista Castelbajac, tak vládní Sartelon (26. resp. 27. prosince 1816).
SI Jen stručně a vlastně mimochodem na to 13. února 1816 narážel radikální ultracista Michaud: "Pohlédnu.-li na
současný stav společnosti, nevidím žádnou instituci, k níž by se mohl vázat dobrý zákon o volbách. Nacházíme
ve Francii pětadvacet milionů jedinců, ale žádná uskupení občanů; všude vidíme, jak lidé vytvářejí strany, aby
hájili názory a systémy, nikde však korporace určené k obhajobě skutečných zájmů; je snadné sledovat na mapě
členění našeho území, jen názvy řek nám však v našich okresech mohou připomínat památku Francie." Uvedli
jsme už, že Michaud se rozhodně stavěl proti názoru, že by reprezentativní systém ve Francii navazoval na starší
tradici. Zde vidíme, že aspoň v tomto bodě pochopil realitu velice dobře.
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přestaly

když asociace
ovládnutí byly

rozděleny,

v roce 1789. Vyžadoval
vyžadováno

uplatnění

před trůn,

vysílat poslance

ztratily svou sílu i
zničeny.

oslabeny, jedny pomocí druhých
změnu,

rovněž spočívala

která

starých práv, podíl na

účel.

izolace

jednotlivců,

přistoupil

člověk

rovněž

aspoň důsledné.

stavovská

princip osobní nezávislosti,

všechna pouta pojící Francouze k Francouzům. Poté co byl obrácen v prach

myslí

věcí

záležitostech; nebylo možné jej

kterou podle její podstaty nazývám rozkladem. Jím byla

byla vzata útokem rodina. Toto tažení bylo

svého

na dvou principech: zaprvé bylo

veřejných

(grands corps) ji volala. K tomuto principu

účelem

Takový byl stav

odmítat. Absolutní vláda se setkávala s těžkostmi; povolala na pomoc vlast;
tělesa

Za

zpřetrhána

společenský řád,

( ... ) V takovém stavu izolace

jenom na sebe, plánuje jenom vlastní budoucnost; v takovém stavu je snadné

vyvolat vzpoury, revoluce, které nenalezne protivníky, vybudovat tyranii, která nenarazí na
odpor." Co se

týče

voleb, vedl tento individualismus k zániku jakékoliv vazby mezi

činil

poslanci, z voleb

národa na politickém

pouhou "aritmetickou záležitost", a

dění.

"Je

třeba

staromileckém volání po korporativním

v jeho

představách

a

znemožňoval skutečnou účast

opustit rozkladný systém izolace jednotlivců a vrátit se

k principu každé svobodné a trvanlivé vlády, k asociaci

de Serre navrhoval pouze

voliči

státě

Po takovém

se jeho konkrétní návrh jeví jako dosti skrovný:

rozdělení sněmovny

na

vést k znovunastolení starých

ohlas (i když ultracista Salis se vyslovil

rozličných zájmů."

výrazně

městskou

principů.

a venkovskou kurii, což

mělo

Jeho návrh našel mezi ultracisty

proti) a s chválou se o

něm vyjádřil

mimo

jiné i Bonald.
Bonaldův
zdůraznil,

projev z 30. prosince 1816 je

předkládán, věrni

obšírněji

svou

představu:

"Ti,

kteří

systému založenému na jednotlivcích, jímž se

z něhož se nám doposud

nepodařilo

delegování, a nepovšimli si jediného
vládě,

útokem proti individualismu. Poté co

že není nadšeným stoupencem reprezentativního systému, že k němu však nyní

nevidí jinou alternativu, rozvinul
vám

rovněž

sepsali zákon, jenž je
započala

Revoluce, a

vymanit, se zamotali do ideologické koncepce

skutečného

politického základu národní reprezentace ve

která chce být monarchickou. Základem republiky, jež vidí pouze jednotlivce, je

rodina; základem monarchie, která vidí jednotlivce pouze v rámci korporací (corps), je obec.
( ... ) Já také mám rád korporace (corporations), z nichž je obec první a nejpřirozenější, a nadto
jediná, jež

přežila

všechny ostatní. I ona se vyskytovala v germánských lesích. ( ... ) Nebylo

nic jednoduššího, než tato teorie; bylo

třeba

za takové je vláda všechny pokládá,

neboť

všech

vidět

považovat každou obec za jediného vlastníka (a
pozemková

vlastníky ne sice rovné majetkem,

důstojenství.

Bylo by se to rovnalo

uctění

daň

přinejmenším

se vybírá v rámci obce), a ve

však na podobném stupni práva

národa až po jeho nejmenší

děti,

a vyzdvihnout
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v

očích

každého

občana

význam korporace, do níž

patří,

všemi obcemi politickou rovnost, tak jako existuje
svůj

Z toho vyvozoval Bonald

bylo by to znamenalo nastolit mezi

přirozená

rovnost mezi všemi lidmi."

návrh: dát ve volbách poslanců každé obci bez ohledu na

obyvatel jeden hlas. "Mohla [Charta]

udělit jednotlivcům

volební právo, jež odnímá obcím, které dohromady platí

platícím

třicetkrát

tři

sta

franků

počet

výhradní

tolik? Volební právo je
nechtěla

právem obecným, nikoliv osobním; náleží tedy obci a nikoliv jednotlivci. Charta

nemohla odebrat právo zastupování obci a převést je na jednotlivce. Pouze samotná občina,
už obec nebo okres, má právo na tento

přenos,

a

ať

a to volbou poslance, kterého vybírá, aby hájil

její zájmy."
Bonaldův závěr,

podtrhuje. I když

že ,Jednotlivec je vždy špatný, korporace vždy dobrá", celý dojem jen

zároveň

vychvaluje volební systém Napoleonova

některá

nevyžaduje víc, než

nadarmo

přehršle projevů

jeho

spolustraníků značně osamoceně.

Yvert a Waresquiel Bonalda jako "velkého teoretika
tehdy málo čteného aještě méně chápanéh0 82 ".

zmíněna

zjevné je ignorování otázky imperativních

jen

třikrát,

rozšířený),

nicméně přehlédnout,

označili

Stejně

a má za to, že

vylepšení (což byl názor mezi ultracisty velmi

pochopil Bonald nejlépe podstatu korporativního systému. Nelze
jeho názor vyznívá v rámci

císařství,

mandátů,

ultracistů,

že
Ne

ultracisty

která byla za celé období

a to vždy jen s lakonickou konstatací, že nejsou

přípustné (méně

jednoznačně se možná v této věci stavěl Bonald - viz citát v kapitole o veřejném mínění)83.
Téměř vůbec nepřišel

v

debatě

na

přetřes

rozdíl mezi tím, co Weber nazývá

racionálním typem panství. Jen trochu se politikové k této otázce blížili svými
zmínkami na téma centralizace, když
označovali

za hlavní

změnu

v systému -

Pouze ultracista Richard však dal
centralizaci nestaví zcela
novým

zřízením spočívá

pouze spojil do dvou
rozličných

soustředění
těmito

výslovně

odmítavě, nicméně

to, co bylo

přesvědčili,

svolávání

a

příležitostnými

"záruk" do jedné instituce
několikrát

setkali.

najevo (2. ledna 1817), že se sice k této
značné

rozdělení

každoročnÍ. Stačí

stavů,

si

výhrady: "Rozdíl mezi starým a

moci, jako v její centralizaci. Král

rozděleno

provincií, a ze svolávání Generálních

přestávkách, učinil

dřívějších

stanovisky jsme se již

k ní má

ani ne tak v povaze a

Sněmoven

všech

tradičním

do

tří stavů,

k němuž docházelo jen po dlouhých

přečíst

preambuli Charty, abychom se

že jeho úmyslem nebylo omezit, ale uchovat, ba i

(anciennes franchises de la nation) a práva, jichž jeho

centralizoval stavy

rozšířit

věrná města

staré výsady národa

(communes) vždy požívala.

Waresquiel, str. 18I.
Trinquelague 26. února 1816 (AP XVI, str. 303nn), Benoist 8. ledna 1817 (AP XVIII, str. 72) - oba ultracisté.
Royer-Collard 8. ledna 1817 (AP xvm, str. 69).

82
83
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( ... ) Spojení všech reprezentativních

orgánů

dodává větší sílu, lesk i rozhled, na druhé

v jednu volenou

straně

vystavuje

svobodu lidu. Je nyní snažší jak svrhnout první, tak
rozdělení

jednoho bodu ( ... ), zatímco bývalé
Provinční

důsledku

stavy ve svém

Sněmovnu

větším

utlačovat

vyžaduje, abychom
Sněmovna

toho, zda bude

straně

hrozbám autoritu krále, ba i

druhou,

neboť stačí

zmocnit se

protivah mezi Generální stavy, parlamenty a

bránilo všeobecným revolucím. Jejich vzájemná izolace a

rivalita znemožňovala, aby se v jednom bodě vznítivší se požár neomezeně
nebezpečí

jí na jedné

věnovali větší

opatrnost složení

či rozdělená,

svorná

klidná

rozšířil.

voličských sborů.

či rozbouřená,

Toto nové
( ... ) Podle

podle toho, zda bude

tíhnout k demokracii nebo zda bude prodchnuta duchem monarchie, bude Francie sdílet její
impulsy. "
Hlubší pohled na rozdíl mezi starým a novým projevil poslanec Cotton, který ovšem ve
svém písemném projevu z 10. dubna 1816 nesrovnával historická období, ale britský a
francouzský parlament. Poté co vyzdvihl "feudální" postavení anglické aristokracie a její
určující

pěti

vliv na obsazení

sněmovny

aristokratické složení Dolní
myšlenkami; díky

němu

kdyby

chtěl,

změnit

nemohl by,

ze sedmi,

pokračoval: "Právě

toto

vpravdě

jí brání, aby se nechala svést novátorskými

se sama udržuje v mezích své úlohy; napomohlo k vzniku oné
těší

posvátné úcty, které se v Anglii
napadnout, ani cokoliv

křesel

poslaneckých

vše, co platilo doposud. Parlament

nemůže

ani

na právech, zvycích a privilegiích i té nejmenší vesnice, a i

poněvadž

by v národě narazil na nepřekonatelný odpor. Ve Francii je

tomu zcela jinak84 ." Cotton se ani slovem nezmiňuje o korporacích (pouze v rozporu
s většinou

ultracistů

navrhuje omezit váhu

davů pětinovou

volbou), to však nic

tom, že ve svém projevu vystihl povahu patrimoniální vlády
ovšem sám - ve

sněmovně čas

dlouholetou praxí a
v potaz

85

stejně

objevoval i názor
při

straně

opačný,

probírání

o vztahu
jejich

Nejpodstatnější

jsou

příliš

ultrakonzervativců

aniž by přitom mezi

těchto odkazů

rozdíl mezi

málokdy, a na tom nic

85

mění,

převážná většina

postupně

nekonkrétní, aby zde byla brána

kteří

předmoderní

neměnilo

ani

oběma

k starorežimním zastupitelským

hlásala kontinuitu s nimi, i když se
postoji byl

vyhraněný předěl.

Na druhé

na minulost nelze ubránit dojmu jisté povrchnosti, tím

spíše, že totéž stanovisko hájili i lidé,

84

nejlépe. Byl

zaznívající podotknutí, že zákony vznikají

pomalu se i

závěr říci

institucím? Na jedné

se

času

na

.

Co tedy na

straně

od

bezkonkurenčně

nemění

o revizi

výsledků

revoluce

a moderní politikou byl ve

občasné

a

stejně

rozhodně

středu

nestáli.

pozornosti jen

málo hluboké volání po korporatismu.

AP XVII, str. 198nn.
Viz ovšem Bonaldův pohled na Anglii o něco níže.
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Není to konec

konců

tak

překvapivé:

šlechta, z níž se
právě

rekrutovali, nebyla v osmnáctém století

tou

kontrarevolucionáři především

společenskou

měla

skupinou, která

v běžném životě s korporacemi nejvíce co do činění 86 . Navzdory jejím nesporným znalostem
vlastní minulosti a starých reálií jí její
absolutismem

případné

silně okleštěnou, patrně nestačily

v podobě parlamentu převedla do

konkrétnější

zkušenosti se stavovskou samosprávou,
pokračování

k tomu, aby své úvahy o jejich

roviny.

Měla ostatně potřebu

činit?

tak

3) Jiné vzory a příklady:

Že se parlamentní řečníci tak často oháněli příklady ze starého režimu, bylo dáno i tím, že
jiných zkušeností
shromáždění

měli

posledního

dějin

z domácích
čtvrtstoletí

k dispozici jen poskrovnu -

se z tehdy v parlamentu a ve

odvážil odvolat jen málokdo (liberálové nebyli do roku 1817 ve
i když zejména Napoleonův systém byl

někdy

revoluční

na

vládě působících politiků

sněmovně vůbec

zastoupeni),

i chválen. Odkazy na fungující vzory však byly

v dobové rétorice nepostradatelné, a ve sporech o podobu nového zastupitelského systému se
jako zásoba
Může

argumentů

nabízely zejména

britský parlamentarismus a

starověké

obce.

být zajímavé (i když je to z našeho hlediska otázka vedlejší ajejí význam pro naše téma

je jen omezený) podívat se, jak
jsme

dvě:

právě

zkoumali

obšírněji.

často

byly tyto dva vzory citovány ve srovnání s tím, který

Tam, kde byl

zmiňován příklad

Anglie

(ať

už jako kladný

nebo záporný), což bylo vzhledem k situaci celkem nevyhnutelné, bude dobré dále rozlišit,
zda vnímali poslanci její parlament jako instituci zcela moderní, nebo
z předmoderních
z

odkazů

Význam

základů.

Pokud jde o

nemá v podstatě smysl cokoliv vyvozovat

na konkrétní antické postavy a události,
může

počátkem

mít nanejvýš sledování, zda a jak se

Restaurace a

počátkem

srovnáním Francie s Anglií je to
zkoumání inspirace antikou
mysli

starověk,

představu

státního

druhého

císařství,

stejně

jako na

četnost

zřízení

takových zmínek

snad

aspoň

oné obce.

změnila

části

mezi

práce (se

v jednom by mohlo být

i pro zmapování situace za Restaurace samotné: mám na

jako kombinace principu monarchického, aristokratického a

míře

možná i úvahy o politickém patronátu mocných nad svými

klienty). Takové myšlenky se totiž s duchem institucí starého režimu
opět

či

zřízení

demokratického (a v menší

ovšem

té

což provedeme v druhé

ostatně podobně). Přesto

přínosné

vyrůstající

příliš neslučovaly

(což

nesmíme přeceňovat).

Pokud ovšem nechápeme korporace v širším smyslu a nezahrnujeme do nich i parlamenty. Mezi členy
a restauračními poslanci vládla značná rodinná kontinuita - zde se opírám o ústní
sdělení, které mi v Paříži poskytl doktorand Olivier Thor. Viděli jsme ovšem, že právě o parlamentech se
ultracisté vyjadřovali relativně nejkritičtěji.
86

předrevolučních parlamentů
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Co se Anglie týče, pokus o statistiku nám příliš mnoho nenapoví: zmínky o ní
o Americe, jednou
vždy však mají

či

dvakrát i o Nizozemí) se

výpovědní

volebním období v dvaceti
v druhém pak v devíti z
rovnoměrné

čemkoliv.

hodnotu o

případech

šestatřiceti.

během

často,

pak

zdaleka ne

Jakési srovnání s Francií nacházíme v prvním

(z celkového

V obou

jednání objevovaly

(vzácně

počtu,

případech

jak už jsme si

se poslanci

rozdělili

říkali,

padesáti),

na dva

poměrně

tábory, z nichž jeden byl toho názoru, že francouzský reprezentativní systém je

nápodobou systému anglického, zatímco druhý tvrdil, že jelikož není možné oba národy
srovnávat, nelze ani

přejímat

antiultracisté, i když nijak

britské instituce. Mezi stoupenci prvního názoru

drtivě.

U druhého se naopak

zřetelněji

rýsuje

převažovali

převaha ultracistů.

Úvahy o rozdílech mezi tradičním a moderním zastupitelstvem však nebyly v tomto sporu
(ostatně

nijak

původem

vyhraněném

a v diskusi spíše okrajovém) zásadní: že britský parlament je svým

starou stavovskou instituCÍ, která si stále uchovává své

"nenalezitelné
nepřemýšlel

sněmovně"

nikdo -

byť

se

více

méně výslovně tři ultracističtí

občas

původní

poslanci a o

rysy, prohlásili v
opačné

možnosti

objevily narážky na anglickou revoluci. Na konci roku 1816

pak tuto otázku rozebral v podstatě jen Bonald 87 • Obecně mysleli poslanci při srovnávání na
kritéria zcela jiného druhu: kritikové unáhlených analogií
a lidnatost, flegmatickou mentalitu
nepřenosnou. Nejčastěji

Angličanů

se v neprospěch srovnání

často

vyzvedávali rozdílnou rozlohu

i jejich dlouholetou tradici, do Francie
uváděl

argument, že anglická

společnost

87 Clausel de Coussergues 12. února 1816 (AP XVI, str. 123nn; pro přípustnost srovnávání): instituce ve starých
monarchiích jsou vesměs stejného původu, vyvíjely se různě pod vlivem místních okolností; fiskálním
pravomocím vděčí za svou váhu anglický parlament a francouzské Generálním stavy; stabilita vyžaduje vliv
vlády na sněmovnu, jak dokládá v Anglii nešťastné sedmnácté a šťastné osmnácté století. Montcalm 24. února
1816 (AP XVI, str. 299nn; proti srovnávání současných zřízení): v Anglii má dnes volební právo mnoho
historických, dnes dávno zaniklých měst, zatímco mnohá dnes lidnatá města toto právo nemají, aniž by to
Angličanům bránilo, aby parlament považovali za záruku své svobody. Na podobném principu byly dřív
postaveny i Generální stavy. Cotton 10. dubna 1816 (taktéž proti srovnávání): v Anglii je dnes na rozdíl od
Francie silná aristokracie (v panské sněmovně i mimo ní) opírajíCÍ se o početnou klientelu - Cotton (pochvalně)
hovoří o stále "feudálních" poměrech, v rovnostářské Francii neexistujíCÍch. Vyzvedává i to, že z asi šestseti
padesáti poslanců jsou tři stovky fakticky voleny šlechtou, dvě stovky - za silného vlivu "koruny" - venkovem a
univerzitami, demokracie se tedy může realizovat pouze ve velkých městech a její vliv na parlament je velmi
omezený. Benoist 24. února 1816 (AP XVI, str. 295nn; proti srovnávání): anglický systém se zpočátku vymezil
proti přehmatům koruny, francouzským proti přehmatům demokracie. Bonald 30. prosince 1816 (k srovnávání
jen s velkou rezervou): "Zajisté mě nikdo nemůže obviňovat ze slepého obdivu k reprezentativnímu systému.
Musím dokonce přiznat, abych zahnal i sebemenší podezření z přetvařování či změn mých politických názorů, že
pokládám za velmi obtížné, aby si národ uměle vytvořil systém, jenž byl u našich sousedů postupným a
náhodným výsledkem rozličných událostí, které vyplnily a často rozčeřily život společnosti; obtížné do té míry,
že kdyby snad Anglie zažila revoluci, troufl bych si předpovědět, že by se sama nemohla nikdy vrátit ke své
současné formě vlády." Jelikož však král Francii tento režim udělil, pokládá za naprosto nezbytné ho opatrovat a
hájit. Viz také dále jeho tvrzení, že nákladné volební kampaně jsou vlastně anglickou obdobou francouzského
zakupování státních úřadů za starého režimu. Viz také 28. prosince 1816 doktrinář Cuvier: v Anglii doznaly
feudální instituce správného vývoje, došlo ke splynutí stavů a k společnému zastoupení vlastníků, což je model,
který král nyní uplatňuje i ve Francii. Jiné země neměly to štěstí, např. Francie, kde po zániku feudalismu zanikl
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tíhne spíše k aristokracii než k demokracii,
rozpor mezi

tradičním

politické teorie
Přímé

čímž

se pronikavě liší od francouzské. Spíše než o

a moderním (i když trochu jistě i o

zděděné

něj)

tu však šlo o debatu v duchu

z antiky.
starověké

odkazování na

reálie

můžeme

z větší

části

odbýt

(všimněme

si jen, že se

týkaly v podstatě jen starého Říma, kdežto Řecko bylo podle všeho téměř tabu) - vzhledem
k tehdejší váze klasického
takové odkazy nebyly.

vzdělání

Obraťme

by bylo spíše

pozornost

raději

zato je však na argumentaci

řečníků jasně

patronace

voličů

poměrně

voliči,

nejbohatšími

středních

vrstev,

na nichž byli

částečně

kdyby v našich pramenech

k místům, kde nemusí být antika

výslovně,

ze

překvapivé,

zmíněna

znatelná její stopa. To platí o myšlence

movitých, nikoliv však zcela

soběstačných,

závislí. Na to se odvolávali ultracisté ve svých

návrzích na nepřímé volby88. Jejich výroky o tom, že všichni občané s výjimkou "proletářů"
musí mít podíl na veřejném rozhodování, aby se zamezilo
být

striktně odstupňován,

někdy

zvůli

jsou doslova opsány z hodnocení

římské

ústavy u antických

i s odvoláním na ně. I patronace a klientela jsou pojmy vysloveně

poslanců

účast

"korporace"

na politickém

starověké

kterých bychom asi
závislosti

i

dění

středověké),

neměli

(viz výše Corbiere, nebo i
se v tomto

světle

součinnosti

de Serre a jeho

jeví jako dosti povrchní analogie, ve

představa

sněmovnou.

Toto

přenesení

a Ciceronem (rozvíjející politické koncepce Platónovy) na
Evropě,

bylo i ve Francii

dvě pětiny

nesmírně

až polovina z padesáti

oligarchie nebo

státního

zřízení

řeč

jen o

jako vzájemného

moci monarchické, aristokratické a demokratické,

králem, panskou a poslaneckou

nebezpečí

zároveň

hospodářské.

vyvažování a

odvolaly

hrabě

autorů,

Prohlášení

hledat nostalgii po feudalismu, tím spíše, že je tu

Vedle myšlenky patronace se nás zde týká i

tehdejší

starověké.

o návratu k starorežimním korporacím, v jejichž rámci byla možná široká a

neškodná

různé

řečníků

složky moci jsou

moci odmítli, panovala v této

věci

chápání

římské

ztělesňované

ústavy Polybiem

současné poměry,

módní v celé

populární: v prvním volebním období se na

ně

(ne všechny narážky na aristokracii,
nesporně

v potaz, v druhém se setkáváme s poměrem podobným.
dělby

elity, že však tento podíl musí

relevantní), které jsme brali

Kromě tří poslanců, kteří

v obou poslaneckých

sněmovnách

koncepci

náramná shoda:

význam Generálních stavů, nebo také Polsko, kde dál byli zastoupeni feudálové panující nad nevolníky - "vůle
národa nebyla dotazována", což vedlo k zániku Polska.
88 O patronaci Villele (16. února 1816 a 26. prosince 1816), doktrinář Barante (4. března 1816), Sesmaison (6.
března 1816), Richard (2. ledna 1817). O patronaci zdrženlivě "nezařazený" Duvergier de Hauranne (1. března
1816), proti ní Becquey (28. prosince 1816), Faget de Baure (30. prosince 1816: patronace je na místě
v republice nebo za feudalismu, v současné době je však třeba nezávislých voličů), Lainé (2. ledna 1817: "Bývalí
vasalové nejsou na venkově příliš jistými klienty, a ve městech by jich našel Clodius mnohem více, než Milo").
Viz také 13. února 1816 Bouville a 10. dubna 1816 Bulle (příklad římského volebního práva), 22. února 1816 de
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na tomto principu se shodovali Villele i ministerský Pasquier, de Serre i Lainé, fanatický
reakcionář

La Bourdonnaye i

doktrinář

Royer-Collard, a dokonce i Bonald, abychom uvedli

jenom ty nejvýznačnější.

° co se

případně

vedl spor, bylo žádoucí dávkování

vlády", a pohled na to, z které strany hrozí Francii

těchto tří

větší nebezpečí,

mocí v rámci "smíšené

zda od aristokracie, nebo

demokracie. Zajímavé je odmítavé stanovisko poslance Cottona, jehož neobvykle pronikavé
pochopení podstaty starého režimu jsme

uváděli

i jinde: "Odmítáme si

představovat

reprezentativní vládu jinak, než jaká se nám zdá být v Anglii. Vyplývá však z toho, že má-li
v Anglii takovou podobu,

nemůže

mít žádnou jinou?

Nedůslednější

již být nelze; pokaždé,

kdy nějaký národ zasahuje do vlastního zákonodárství, jedná se o reprezentativní vládu. Že by
ji Švédsko nemělo, protože má čtyři Komory místo dvou? A je-li nezbytně nutné, aby se
reprezentativní vláda skládala z

části

aristokratické a

části

demokratické, co jsou zbylé

Komory zač? Nebylo snad Španělsko zastupováno svými starými Cortesy? A nebyla i Francie
zastupována svými Generálními stavy, za první a druhé rasy pak svými
březnovém

v Anglii.

shromážděními

na

poli? Reprezentativní vlády tedy mohou stát i na jiných základech, než je tomu

Někdo

nelze je tedy

však namítne, že základy

přejímat.

těchto

správně;

Naprosto

reprezentativních vlád ve Francii neexistují;

existují však ve Francii základy, na nichž stojí

anglická ústava? Nyní lze u nás sice nalézt Panskou a Poslaneckou

sněmovnu

tak jako

v Anglii; tudíž se i základy Zákonodárného sboru zdají být stejné; Existují však ve Francii i
vztahy obdobné

těm,

jež spojují

obě Sněmovny

se zbytkem národa, udržují rovnováhu mezi

nimi navzájem a nutí je ubírat se každá svým
prozkoumat ještě
částečně

před přiřčením

seznámili, a podle

směrem? Právě

toto bylo dosti

důležité

úlohy každé z nich." Následuje výklad, s nímž už jsme se

něhož nemůže

panská

sněmovna

zastupovat aristokracii, protože

na rozdíl od Anglie již ve Francii žádná není 89 .
Že "aristokracií" má Cotton na mysli starorežimní šlechtu, je z jeho pOpISU zřejmé.
Mnohem

méně zřejmé

je, co

měla

pod tímto slovem na mysli

většina řečníků,

která je užila.

Sene (volební řády Solóna a Servia Tullia), 23. února 1816 La Bourdonnaye (nutnost volebního práva pro
všechny kromě "proletářů"),
89 Další odmítavé názory jsou už méně zajímavé. Ultracista Michaud (13. února 1816): je nesmysl pokládat
poslaneckou sněmovnu za "demokratickou" instituci, když v ní sedí pouze přesvědčení antidemokraté; v případě
doktrináře Baranta (4. března 1816, AP XVI, str. 391) snad ani nejde o odmítání: poslanecká sněmovna je "volná
aristokracie vyplývající z voleb", panská sněmovna "zákonná aristokracie vyplývající z ústavy". Odchylnou
koncepci tří prvků systému přednesl 6. března 1816 ultracista Sirieys de Mayrinhac (AP XVI, str. 410): část
voličů (volitelů) jmenovaná králem (virilisté, monarchický prvek), část volena (demokratický), část složena
z nejvyšších daňových poplatníků v obvodě (aristokratický), což byl obsah ultracistického návrhu předloženého
komisí; podobně 30. prosince 1816 ultracista Montcalm (AP XVII, str. 751nn): většina anglických poslanců
zastupuje aristokracii, lidoví poslanci za města jsou v menšině, jsou však nepostradatelnou protiváhou s úlohou
obdobnou římským tribunům lidu; také ministerský Froc de La Boulaye se 8. ledna 1817 při velebení principu
"tří mocí" výslovně odvolával na Cicerona.
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Že podobně, jako Cotton (kterého ostatně za jeho projev pochválil), smýšlel i Bonald, dokládá
i jeho projev z 30. prosince 1816, kde druhý stav

stav za zástupce demokracie: v zdvojnásobení
narušení rovnováhy a
počtu poslanců

čtyř

ze

příčinu

označil

počtu poslanců

revoluce, vychýlení v

stovek na

dvě stě

za nositele aristokratické moci a třetí
třetí

za

opačném směru

padesát osm, zatímco

stav v roce 1789

nyní

spatřoval

počet členů

panské

král již po Waterloo zvýšil na dvojnásobek, a ani toto navýšení nemuselo být
samozřejmě popřít,

značně účelový)

že tento postoj byl

-

vládní návrh volebního zákona
sněmoven

spojování obou

přenáší

moc z vyšších vrstev do

sněmovny

konečné

zároveň

středních.

(nelze

oslabení

s argumentem, že
S dalšími

příklady

s konkrétními stavy jsme se již setkali v předchozí kapitole.

V podobném duchu (ale bez odkazu na stavy) se
února 1816 prohlásil, že

v snížení

nebezpečí přílišného

"demokratického prvku" systému bylo ultracisty vtahováno do hry

viděl

dělba

vyjádřil

mocí je ve Francii

vládní poslanec Bouin, když 28.

skutečností

již

čtrnáct

století, z nichž

dvanáct musela monarchie vynaložit na obranu proti aristokracii, zatímco demokracie ji
ohrozila pouze dvakrát - v letech 1356 a 1789
názorům

takovým
blízkým

přítelem

myšlenky

tří

panské

Villelem jeden z hlavních

představili

včera řekl,

sněmovny

skutečnost.

rozhodně

28. prosince 1816 Cuvier). Proti

vyslovil Corbiere, spolu se svým

předáků ultracistů,

jinak v zásadě stoupenec

mocí: "Aby zakryli tuto základní vadu návrhu, který zbavuje vyšší vrstvy všeho

vlivu na volby,
vnitra nám

se naopak 3. ledna 1817

(podobně

Panská

má

jim Panskou

že šlechta je dnes stavem
přístup

sněmovna

nucena hájit je proti

sněmovnu jako

jejich přirozené ochrany, a pan ministr

těšícím

se dvojí reprezentaci,

i do poslanecké. Zdá se mi, že tu zcela pouští ze

má úlohu, práva a zájmy náležející jenom jí;

těm, kteří

neboť kromě

by je

chtěli

může

omezit nebo by se obávaly jejich

zřetele

dokonce být

rozšířenÍ.

Zbytek

občanů je od ní oddělován zájmy i majetkem." Šlechta přetrvávala jen díky paměti jejích
příslušníků, kteří

ovšem již

netvořili

stav a byli rozptýleni ve všech zájmových skupinách.

Z projevu, pravda, vycítíme, že Corbiere

rozhodně

nepokládal tento stav (izolaci jedinců) za

ideálnÍ.
Poslanci,
nejpočetnější,

kteří

přisuzovali

a už to, že z velké

dělbu
části

ukazuje, jakou bychom takovým

moci na

šlo o

tři

starému režimu, tedy nebyli

odpůrce ultracistů

a stoupence moderních

vyjádřením měli přikládat

"třech

poměrů,

váhu. I kdybychom snad

vycházeli z toho, že se podobné úvahy setkávaly s tichým souhlasem
by se hodilo vykládat si zmínky o

právě

většiny ultracistů,

mocech" jako projev toho, že i

reakční

spíše

politikové

hleděli

na státní instituce jako na promyšlený, racionální systém, kterým instituce starého

režimu

rozhodně

novověku,

ajejí

nebyly.

Jistě,

inspirace antickou politickou teorií byla přítomná už od raného

všudypřítomnost

za Restaurace nebyla v tom

směru

žádným přelomem. Sama
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o

sobě

nám tedy sotva prozradí mnoho, a jenom v případě, že se o čtyřicet let později setkáme

se zcela jiným hodnocením teorie

"tří

mocí", bude mít tato kapitola větší význam.

4)Epilog: od ultracismu k legitimismu:

přes zuřivý

Nový volební zákon byl
likvidační.

Jejich

každoroční

odpor ultracistů schválen, ajeho následky byly pro ně

volební debakl nevedl k posílení ministerského tábora, jak

doufali vláda a král, ale k strmému vzestupu dosud zcela neviditelných
se konflikty vyhrotily natolik, že jak vláda, tak ultracisté s velkým
vzájemného

usmíření

ochrany drobných
zanechali už

při debatě

proti

zákona, který k dosavadním

původní

zvůli

o vojenské

povděkem přijali

voliči

své "lidovosti"

reformě

v roce 1818, kdy své odmítnutí

podepřeli čistě

ani slovem - místo toho se podíleli na prosazení

poslancům přidal

platícími přímou

verze návrhu,

zatímco dosavadním voličům

měla

svěřující

dalších sto dvaasedmdesát (celkem

daň

tisíci

franků ročně

(dodejme, že jen náhodou

do rukou této skupiny volbu všech

veřejném mínění,

zplanění

včetně

odpůrci

decentralizace.

ultracistického myšlení, nebo spíše konec jejich

samostatného myšlení jako takového, rétoriku, která si
centralizované byrokracie,

poslanců,

ale i o stavovských institucích -

ultracisté se stali stoupenci ministerského absolutismu a rozhodnými
Yvert a Waresquiel popisují toto

dvě pětiny)

zbýt pouze možnost navrhovat jí kandidáty).

Za své vzaly veškeré zmínky o

postojů

možnost

(kteří

úzké oligarchie už se ultracisté

nezmiňovali

aristokratickými argumenty)

neprošla

V roce 1820

a spolupráce. O nutnosti širšího podílu na politických právech nebo

vlastníků

volených deseti tisíci

liberálů.

velebení Napoleona.

vystačila

Zdůrazňují

s tuctem slov, a chválu
však také, že

opuštěním

"feudální opozice" prvních let se fakticky zřekli i odmítání moderního státu9o .

V mnoha ohledech tím nejsou daleko od pravdy, ve

světle názorů,

se kterými jsme se v letech

1816-1817 setkali, však podotkneme, že jejich "feudální" postoje beztak ani na

počátku

nebyly příliš výrazné, a oba autoři tudíž nehovoří o "feudalismu" zcela právem.
V letech 1829-1830 již
katastrofě.

část ultracistů

Už řadu let se proti ní vymezoval Chateaubriand se svou liberální frakcí, nyní

blížící se porážku i Chateaubriandův osobní
vládu ze všech sil.

nepřítel

Přesto většina ultracistů

ordonance, které mimo jiné dávaly
franků

pochopila, že politika Karla X. je cestou ke

vládě

v

viděl

a rival Vil1ele, jehož stoupenci kritizovali

červenci

1830

hlasitě

schválila královy

v podstatě veškerou moc a voliče od tří seti do tisíci

fakticky zbavovaly volebního práva ve prospěch doslova horních deseti tisíc.
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Revoluce zbavila ultracisty moci a odsunula je (za jejich vydatného

přispění)

na okraj

dění. Čelní ultracističtí politikové se většinou stáhli z veřejného života (někteří, jako Villěle,

dál

působili

jako poradci v zákulisí), a do vedení hnutí, které si nyní

říkalo

legitimistické,

nastoupila mladší generace. V parlamentu nemělo jejich hnutí v následujících osmnácti letech
nikdy o mnoho více, než

pět

procent

stávajícího režimu, a formy vlády se
s

ročním

voliči

křesel.

Liberálové zatím provedli jen mírné úpravy

změnily poměrně

málo. Moc dál

zůstávala

v rukou elity

censem nad tisíci franky (i když census volitelnosti byl snížen na polovinu), kterou

(s censem nyní od dvou seti

příslušníky

prostředníky

pak jako

ultracisty jako záruka stability a

franků

mezi nimi a státem. "Patronace",
někdy

přirozenou

výš) uznávali jako

autoritu, její

představovaná

i krokem k starému režimu,

svého

času

zůstala samozřejmostí

i

pro okázalé stoupence revoluce.
Kontrarevolucionáři

nejednotní jako

před

účast

odmítajícími

byli ve svých snahách o vyrovnání s novými podmínkami

nimi ultracisté. Tak se za

na

veřejném životě

radikální zvrat, s frakcí vítající stále

a

větší

červencové

očekávajícími

stejně

monarchie setkáme s legitimisty
na svých venkovských sídlech

konzervatismus pravého

křídla orleanistů,

a naopak

s početnější skupinou prosazující snížení censu a hledící spíše k orleanistické levici.
Nejnápadnější

je ovšem skupina "karlorepublikánská", seskupená kolem deníku Gazette de

France, od dvacátých let hlasné trouby

Villěla

požehnáním oprášila "lidový" program

ultracistů

nikoliv ve smyslu

udělení

hlasovacího práva

a jeho

přátel,

která po roce 1830 s jeho

z časů "feudální opozice", tentokrát už

(relativně)

drobným

vlastníkům,

ale rovnou

volebního práva všeobecného, a to pod heslem původu svrchovanosti od lidu - program, který
většinu legitimistů přiváděl

k mdlobám. Takový byl stav v předvečer další revoluce v roce

1848.

II)"Kontrarevoluční

reprezentace" ve stínu sociální otázky (1852):

V době Červencové monarchie bylo rok co rok zjevnější, že co nevidět již nebude možné
vyhnout se otázce politické rovnosti všech

občanů,

Snahy o "lidový legitimismus" se tak mnohým

ale také otázce jejich hmotného postavení.

ultrakonzervativcům

stále více jevily jako

zahrávání si s ohněm, a události z let 1848-1852, pro horní vrstvy hluboce traumatizující, je
v tomto smýšlení jen utvrdily. I když legitimisté v Národním
k

spojencům

prezidenta Napoleona, jeho vojenský

(zejména pod dojmem z následného povstání
90

převrat

shromáždění

nepatřili

z 2. prosince 1851 uvítali všichni

republikánů), včetně

vášnivých

stoupenců

Waresquiel, str. 420--421.
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všeobecného hlasování a "národního práva". Nejinak se

ostatně

zachovali

orleanisté a

liberální katolíci.
Svržení republiky uvítali všichni konzervativci jako odvrácení zkázy, ultrakonzervativci
pak navíc jako

začátek kontrarevolučního
případě

"zásadám z roku 1789". V druhém

představovali

trendu, pod kterým si

se jednalo o nepochybné

nedorozumění

režim, navzdory své úzké spolupráci s tradičními "notably", byl od
kontrarevolucionářům

podporovat modernizaci státu -,
skutečnost

konfliktu:
císařem

více

méně

Napoleonův

případnou

pořádků

odhodlaný

brzy museli s novou vládou dostat do
restauraci

Bourbonů,

a jeho prohlášení

nešetřili

(nemálo se jich nadto legitimismu zcela

chválou nad jeho

zřekla

a bez

výčitek

uznala nový panovnický rod).

Podobné zábrany
. překonávali, co se

bezpodmínečnou
měly obě

rozhodování, a

rozhodně

poměrům,

podporou
skupiny
ať

řešit

integrální katolíci,

byla to však pro

císařství

přese

si tak

všechno

později

společné:

ně

kteří

tradiční

a jako takoví by návrat

dynastie uvítali jako další

vysloužili

pověst hrobníků

ani jedna z nich

politika bonapartistů měla k

legitimisty bezesporu

otázka celkem podružná.

už kroky režimu vítaly nebo kritizovaly,

Skutečná

pozorovatelé.

nemuseli

reakčnosti týče,

krok k minulým

Jedno

nástup oddaloval

začátku

- nový

však v padesátých letech tato

na konci roku to jen potvrdilo. Navzdory tomu do té doby

úsilí o obnovu starých
svědomí

přesto

unikla. Legitimisté se

boj proti

neměla

činily

Svou

legitimismu.

vliv na politické

tak

výhradně

ideálům kontrarevolucionářů

jako

daleko.

l)Jaký volič pro jakého poslance?

Otázka, jak široké má být hlasovací právo, má
pokud

reakcionáři při

jejím

řešení

pokládali za

přímý

vztah k našemu tématu jen potud,

měřítko

i okruh lidí, zastupovaných

revolucí stavovskými organizacemi. Za Restaurace pracovali ultracisté s takovými
jen poskrovnu, nyní je

třeba

zjistit, zda tomu bylo po

nikoliv, má pro nás tato otázka
nebylo možné

přehlížet,

a

pořád

odpověď,

pětatřiceti

před

příklady

letech jinak. V případě, že

význam v tom, že požadavky na zastoupení mas již

jakou na

ně kontrarevolucionáři

postoj k principu "zastupování" ovlivnit velmi

nacházeli, musela jejich

podstatně.

O ideálním poslanci nebylo ani v roce 1816, ani v roce 1852 mezi ultrakonzervativci
žádných pochyb: všeobecná shoda panovala na tom, že by
vlastníka (a
bydliště

za

obecněji

o příslušníka movitějších

přirozenou

mělo

společenských

autoritu (uvidíme ovšem, že za

jít o velkého pozemkového

skupin) platícího v místě svého
císařství

pochybnosti o tom, zda angažovanost této vrstvy v celostátní politice

se objevovaly jisté
přináší

jenom kladné
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voličů

výsledky). U
za

je

věc složitější:

občana způsobilého

pozemkový - názory se

za Restaurace i v

době

následující byl (nejen ultracisty)
opět

vykonávat hlasovací právo pokládán
různily

především

vlastník, a to

pouze v tom, zda lze brát v potaz vlastníky drobné,

nebo jenom velké. V roce 1852 naopak i

odpůrci

střední,

všeho moderního vedli spory, zda je

všeobecné volební právo zvrhlé, nevyhnutelné, nebo snad žádouCÍ, a zda má oporu ve
vzdálenější

minulosti,

přičemž

sobě

proti

navzájem

Otázka všeobecného volebního práva byla pro

zuřivě stavěli

některé

pro a proti.

legitimisty aktuální

nejpozději

od

pádu Karla X, tedy dříve, než se začala vnucovat sociální otázka, a spíše nezávisle na ní 91 . Ti,
kteří

ně stavěli,

se za

však byli ve

straně

vždy na okraji, kde i po jeho zavedení. I když však

koncepci Gazette de France stranické vedení
nepřátelsky

nicméně

dříve, byť rozhodně upřednostňovalo

rozhodně

odmítlo,

účelem přehlasování

k zapojení nižších vrstev do voleb za

zkušenostech z druhé republiky se

Kdo se

několikrát veřejně

k "masám"

stavělo

s ještě

nestavělo

se

středních.

Po

větší nedůvěrou,

než

široké volební právo před nadvládou nejbohatších.

zvraty z přelomu desetiletí ovlivnit nenechal, byla "karlorepublikánská"

skupina kolem Gazette de France, která v znovuzavedení všeobecného hlasovacího práva
spatřovala nejprospěšnější

krok prezidenta Napoleona, a hlasování legitimistických

pro jeho omezení v roce 1850 s vervou odsuzovala jako zradu
oporu tohoto stanoviska se nebála uchylovat ani k
údajům,

všech

které

měly

ultracistů,

odklánět.

a

zůstalo

jí až do roku 1832, kdy se od

ultracistů

zavedení

března

druhém. Tento návrh

měl

být od

privilegované kurie roku 1823
za nejhorší

snažila dokázat, že
vypsání

začátku

předčasných

označovala

zlotřilost

opětnou

vedení

voleb s výběrem

členů

programu

začalo postupně

volitelů

na

základě

voliteli v stupni

Decazeovou vládou. Zavedení

(ovšem v jiné souvislosti) 8. dubna 1852, tedy o

rozšíření

neupřesňovala,

kdo ji prosadil. Za to se

volebního práva všem bylo motivováno

voleb v roce 1827. Ostrý nesouhlas pak dávala najevo, pokud jde o

ordonance Karla X. z roku 1830, a vůbec o politiku Polignacovy vlády (1.
v druhém

součástí

lživým

sabotován "liberály", a nakonec smeten panskou

- a pro jistotu

snahou o

něho

vysloveně

výběrem poslanců těmito

díky najmenování množství poslušných

měsíc později,

nebo i

1852), že již v roce 1815 navrhoval Villele

dvoustupňových

všeobecného volebního práva v prvním stupni, a

sněmovnou,

překrouceným

hnutí jeho vedením. Na

dokládat, že všeobecné hlasování bylo za Restaurace

Tak tvrdila Gazette de France (1.

se souhlasem všech

ideálů

poslanců

případě upřesňovala,

že Polignac hodlal omezit

střední

března

i 8. dubna-

vrstvy pouze pomocí

Šéfredaktor Lourdoueix v úvodníku z 3. ledna 1852 uvádí, žejiž roku 1814 kritizoval v jedné ze svých brožur
Chartu mimo jiné pro omezení volebního práva censem (pravdivost tohoto tvrzení berme ovšem s rezervou).
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aristokracie, a nikoliv, jak zamýšlel Vil1ete, také pomocí lidu, který
protiváhou aristokracie).
začátku třicátých
příležitosti,

Vícestupňové

Změna

let.

být

správně

i

volební právo všeho lidu pak měli legitimisté hájit i na

tohoto postoje na

straně

jejich

vůdců měla

vést k promarnění

kterou naskytl rok 1848.

La Gazette de France ovšem neopírala
středních

nutnosti omezit vliv

součástí

svůj

program pouze o pragmatické

důvody

typu

vrstev, jakkoliv byly zásadnÍ. Na pomoc povolávala celé

dějiny starověkem počínaje,

francouzské
nedílnou

měl

aby dokázala, že všeobecné hlasování vždy bylo

"národního práva" (droit national): "Pátráme-li po našich otcích

v germánských lesích, dávno

před

jejich usazením v Galii,"

čteme

v úvodníku z 27. dubna

1852, "vidíme je, kterak se spolu se svými králi podílí na zákonodárné moci, a rokují s nimi o
prvořadých

zájmech státu. U

Germánů,

praví Tacitus, 'Regibus non est infinita potestas; de

minoribus principes consultant, de maioribus omnes'. ( ... ) Tento zvyk
shromáždění

všeobecném
kapituláře

s pomocí

přerušení...

se udržel bez jakéhokoliv

shromáždění

v Cáchách; jeden

kapitulář

zmínkou: Cum omnium consensu. V kapitulářích Karla Holého

řešit

zákonodárství na

Karel Veliký sestavil své

z roku 801 je doprovázen
čteme:

Lex populi consensu

fit, et constitutione regis, atd, atd." Ve stejném duchu vytýkala Gazette de France 12. dubna
1852 bývalému

předsedovi

vlády Guizotovi, že " odmítal a odsuzoval princip všeobecného

hlasování, které je jedním za

základů

našeho starého monarchického

zřízení,

jednou z tradic

našeho národního práva, platné již od Chlodvíka a přeživší všechna staletí." Se
tato tradice je jinak v
lehce: "Druhou
shromážděnÍ.

dějinách

skutečností

doložena jen poskrovnu, se Gazette de France vyrovnávala

se skládalo z baronů a velmožů, protože jedině baroni

feudálního režimu plná politická práva, vzhledem k tomu, že všechna
spočívala

měli

občanská

za

práva

pouze v právu toho, s nímž byli spjati po složení holdu. Taková byla forma tehdejší

společnosti,

forma to zajisté

neoprávněná, nicméně určující vyjádření vůle

národa až do dne,

kdy tito králové, které nám pan de Girardin (šéfredaktor deníku la Presse, v té
přímé

že

je, že Hugo Kapet byl v Noyon zvolen francouzským

shromáždění

Toto

skutečností,

demokracie)

povoláním všech
pokračovala

občanů

do

jako

pokračovatele

shromáždění

feudálního režimu,

shromáždění

v její feudální

byla forma volby

zničili

stoupenec

tento režim

národa (24. dubna 1852)." "Pan de Girardin",

Gazette de France v polemice o dva dny

poukázání, že
společnost

představuje

době

později,

"chce využít proti nám naše

v Noyon, které prohlásilo králem Huga Kapeta, reprezentovalo

formě,

a naše doznání, že tato forma byla neoprávněná. Jestliže však

neoprávněná,

pak podstata nikoliv,

neboť

udržovala platnost principu

delegování platného za prvních dvou dynastií." Tato volba byla

ostatně později

potvrzena
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skutečně

shromážděními

všeobecnými a legitimními

(celkem

čtyřiačtyřiceti),

naposled

Ústavodárným shromážděním roku 1791.
většiny

U

legitimistů

se tyto argumenty setkávaly s pramalým ohlasem, s ostrým

odmítnutím pak u katolického 1'Univers, který ve všeobecném volebním právu viděl cestu ke
zkáze. Nejlepší ukázkou je jeho

komentář

k únorovým volbám do Zákonodárného sboru,

které dopadly kjeho naprosté spokojenosti, a zejména údiv nad tím, jak se konzervativní tisk
přitom,

rozplývá nad výbornými výsledky všeobecného hlasování, a zapomíná
způsobovalo ještě před několika měsíci

námi

právě

listů,

jmenovaných

vydobylo

hlasovací právo absolutní a trvalé

nebezpečí
voličů,

právě

vítězství.

konzervativní smýšlení

prospěch

řekla:

věřit ujišťování

opřené

o všeobecné

Obraz vskutku nemá vady. Zdá se nám, že se tu

moci a

pořádku.

ponechat bez dozoru. Vláda smýšlela

a na to, že jim

1852): "Zkrátka, máme-li

nebezpečným přeháněním.

setkáváme s politováníhodným a
hlasovací právo využito ve

března

(ll.

co všechno

stejně

být všeobecné

Není to však síla, kterou lze bez

jako my. Neomezila se na povolání

horlivě

volte. Postavila a

Jistě může

podporovala své kandidáty. Le

Constitutionnel, le Public, la Patrie a la France napoléonienne se možná domnívají, že tato
opatrnost byla nadbytečná, a že moudrost všeobecného hlasovacího práva se mohla obejít bez
součinnosti prefektů.

Tento názor nesdílíme."

L'Univers ovšem nepodporoval
rozešel s parlamentníky:

částečně

hlasovací právo tíhou svých
v moci vlády

cesty, pro níž

ničí nepřátelské

drtí a
vášně

zosobnění.

bez ohledu na její formu a
střední

a

obnovení censu: "Ludvík Napoleon nejenže se

je i odzbrojil. Tisk je omezen, tribuna

hlasů

překonat nedůvěru

případné

zaseté do

zůstane červencová

překonat

vláda ideálem,

neboť

zlou

a všeobecné

ústaváků.

( ... ) Je

proti samotné

autoritě

hlasy bývalých

části dělnické třídy

Nedokáže zcela

němá,

vůli

oné strany zlaté

jí poskytovala moc a peníze,

nechávala ji vládnout a kralovat."
Bylo by

přesto

chybou domnívat se, že integrální katolíci pokládali všeobecné hlasování

za lepší

řešení,

než privilegované.

špatný",

uváděl

I'Univers 18. dubna 1852

útoků

na zkažené

střední

Z toho

neděli,

důvodu

naopak: "Belgický sbor
bezprostředně

vrstvy. "Jak ho

všeobecného volebního práva?
po Palmové

Právě

je v

současnosti

po jednom ze svých pravidelných

změnit? Měl

by být

rozšířen

s vyústěním do

Pěkná

to záruka! Všeobecné volební právo, to je Velký pátek

Bůh

zasáhl, aby byl jeho druhý verdikt shodný s prvním."

leda že by

odmítal tento list

zemi: "Tento výsledek byl

voličů

sebenepatrnější uvolnění

očekávaný",

volebních omezení v kterékoliv

komentoval 29.

britského poslance Humea na volební reformu;

března

1852 zamítnutí návrhu

"důsledkem nicméně

reformy je nyní v Anglii uznávána všemi stranami.

Můžeme

je, že nutnost volební

tedy s jistotou

předpovědět,

že
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refonna,
k

ať

refonně

už jakákoliv,

se nakonec Anglie

Je to již jen otázka
na

větší počet

času.

zřítí

nastane; že po ní bude nutná další, a že od refonny

do propasti všeobecného volebního práva a suverenity lidu.

Lord John Russel a pan Hume dnes žádají

osob. Až je prosadí, vyvstane otázka,

skupině občanů
odpověď.

dříve či později

a

odepřeno

Jakékoliv

rozšíření

proč

je toto právo

předmětem

uděleno

či

té

oné

hlasovacího práva je ovšem útokem na nadvládu aristokracie,
protivníků.

Po porážce aristokracie projeví

parlamentní režim, jehož jed dokáže pouze ona zneškodnit, své
svědkyní

volebního práva

ostatním. Tato logika neposkytuje na onu otázku uspokojivou

zmenšení její síly, rozmnožení moci jejích

bude

rozšíření

postupného rozpadu a rozkladu anglické

jejího obdivu a závisti." Tento pragmatický

integrálním katolíkům v podporování
pravice zajejí návrhy na zvýšení

K teoriím Gazette de France a

společnosti,

důvod

změn opačným směrem,

voličského

censu (19.

spřízněných

přirozené důsledky,

května

a Evropa

jež byla tak dlouho

pro odpor vůči

změně

nebránil

jak ukazuje chvála piemontské
1852).

místních periodik se

s velkým despektem, a s rozkoší podtrhával její anachronismy, jak

Veuillotův

list

učinil například

stavěl

11. srpna

1852 v polemice s deníkem la Foi bretonne: "Šlechta tvořila třetinu Generálních stavů,
v nichž zasedala nikoliv jménem lidu, nýbrž jménem vlastním, a z titulu služeb vykonaných
pro Francii na bojištích.

Třetí

stav zastupoval národ ještě

méně.

Zastupoval všeobecné zájmy

obchodu a výroby. Je pravda, že byl obesílán volbou, tato volba však
které

volbě přisuzujeme.

neměla

žádný z

rysů,

Zastupováni nebyli jednotlivci, ale vážný a významný zájem, s nímž

bylo z hlediska vlády užitečné počítat. ( ... ) Zde je

svědectví,

jež zanechal Commines: 'll y-at-

il roy ne seigneur sur terre qui ait pouvoir, outre son domaine, de mettre un denier sur ses
subjets, sans OCTROY et CONSENTEMENT de ceux qui le doivent payer, sinon par
TYRANNIE ou VIOLENCE? ... ' Commines žil v patnáctém století. Je snad

třeba

poznamenat, že nikdy neslyšelo teoriích pana de Genoude? Jeho jazyk je jazykem jeho doby.
Ve feudální monarchii má král nad svými vasaly pouze lenní právo; nemá absolutní moc,
tudíž ani právo vymáhat lidi nebo peníze. Chce-li
vasal, poddaný schvaluje

daně.

nějaké,

osloví svého vasala. V tomto smyslu

Nikdy však nejsou dotazováni lidé žijící v zemi nebo provincii
stavů

tohoto vasala. Když Ludvík XIV. vyžadoval dávky od languedockých
provincií, schvalovaly tyto stavy, které byly
nikterak voleny lidem,

příspěvky,

královy poddanými, nebyly však

jež pak byly placeny poplatníky,

požádáni o souhlas. ( ... ) Demokracie by se
dějiny,

věrnými

měla

nebo jiných

kteří

nebyli ani

fonnálně

spokojit s přítomností, a nezaplevelovat

aby do nich zanášela svou troufalost a před sudky. Díky všem

těmto

novým

postřehům

nyní víme, že francouzští králové byli demokraté, a že Chlodvík byl zvolen na
všeobecného volebního práva! Za tento nebývalý objev

vděčíme

základě

panu de Genoude. Není to
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nezůstali

jediný jeho objev, a žáci
přijatelnější,

pozadu za

je na omylu. Pravda je každopádně

K tomuto

článku

se

později

vrátíme.

nebo omezeného volebního práva

stěžejní.

učitelem.

nadřazena

Obecně

Chce-li

všem stranickým zřetelům."

Podstatné bylo, že volby a zastupování musely mít
době.

o ideálním poslanci nebylo mezi ultrakonzervativci pochyb.
moci, který by

prospěch

neodsuzoval

volitelné moci, který by nemluvil ve
března

France 20.
obšírněji

[zároveň]

1852 v jediném

článku,

otřepanou

co nazýváme

střední

V této

společný

třídě

se

teritoriálním
jim

naměřuje

zvolení vlastníka", psala Gazette de

který se touto otázkou zabýval.
veřejném životě,

Nepřímo

ale

něco později,

vrátila o

6.

toho,

neboť

tato

třída,

vrstvou. Nebudeme tvrdit, že je spojuje stejný zájem,
průmyslové

pořádku

zájem, pojí je dohromady

stejně

rodům

vlastnictví, žádný argument ve

lůně

zájem než kterákoliv jiná na

nespojuje

"Není žádný argument proti

pravdou, že orleanistická uzurpace nalezla sílu a životnost v

vlastnící velké kapitálové jmění vložené do
větší

dědičné

prospěch

se k otázce, kdo se má nejvíce podílet na

dubna: "Je

monarchii

nebyla pro I'Univers otázka všeobecného

v jeho představě zcela jinou povahu, než tomu bylo v jeho

dědičné

někdo učinit

je

a

a prodává

svůj

chtějí

činnosti,

má stejný, ba i

Jakkoliv ji však s orleanismem
touha po politické uzurpaci.

druhorození stát prvorozenými.

uctivá a úslužná, když zavítají do jejích

obchodů,

Vůči

a ráda

samet a hedvábí; má však ambici je ovládat a udržovat v jakési

politické podřízenosti, aby tak snížila jejich
Je tedy pochopitelné, že

stabilitě.

společná vášeň:

jako v orleánském rodu
střední třída

a obchodní

upřednostňuje

společenskou nadřazenost,

jíž nemůže dosáhnout.

vůle před

vládou právoplatnou, i

vládu vzniklou z její

kdyby jí ona samozvaná vláda poskytovala méně stabilní základ pro její podnikání a zisk. ( ... )
Z toho

důvodu,

že

střední třída

byla oddaná orleanistické uzurpaci,

měli legitimističtí vůdcové

pochopit, že úkolem legitimní monarchie je nikoliv oslabit a ochudit

střední třídu,

jejíž moc je

pro velikost a prosperitu Francie nepostradatelná, ale udržet její ambice v mezích
spravedlnosti, a konečně vyhradit jí díl politického vlivu, jenž jí v
náleží." Všeobecné hlasovací právo tedy

mělo

pomoci zejména

dobře

fungující

šlechtě,

řádu

a

společnosti

i když Gazette de

France nebyla ani proti zastoupení jiných vrstev.
I ľUnivers v zásadě pokládal za nejlepšího možného poslance pozemkového vlastníka - a
přesněji

vlastníka

tradičního,

konzervativní", psal 28.
stabilitě,

tj. v podstatě šlechtice. "Dobrou politikou je v zásadě politika

června

1852. "Politickou

způsobilost

tedy

určuje

náš zájem na

na zachování státu. Bohatství je vážným zájmem; předpokládá politickou způsobilost

mnohem více, než

víceméně

rozmanité školské

vědomosti.

Uvažujeme-li o tom, shledáme, že

politická způsobilost musí být založena na společenském postavení vzbuzujícím plnou důvěru
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společnými

a spjatém

zájmy se státem. Aristokracií, kterou lid

aristokracie rodu, která splývá s aristokracií teritoriální; její vliv,
sotva citelný; odpovídá lidovému zvyku a

cítění.

bezplatně.

šlechta vládne a vykonává správu

plně

přijímá

nejsnáze, Je

vyplývající z tradice, je

V zemích kde ještě existuje, jako v Anglii,
peněz

Aristokracie

nebyla nikdy milována. Po

mravní a vlastenecké stránce byla s lidem vždy v nesouladu. Aristokracie rozumu má zcela
jiné nevýhody. Nedokáže se ustavit. Neustále vyvolává neklid, rozvrací a ničí."
podle ultramontánního listu parlament
dvěma

stovkám nikoliv

šlechticů,

červencové

ale státních

které podle

něj mělo

úředníků,

střeních

vést k vypuzení

byl

monarchie, udržovaný nad vodou jen díky
způsobované

mírnících zmatky

intelektuály. Velkou zásluhu nové napoleonské ústavy pak
poslanců,

Příkladem

viděl

počtu

v zredukování

vrstev ze zákonodárného sboru (17.

ledna 1852).
může

Za takových okolností
legitimistické
1852

šlechtě

v úvodníku,

legitimistickému
zavazují, vás,

těch Shromáždění,

odpor by

ignorování parlamentu a politiky
který

hraběti

kteří

si

překvapivě,

vypadat

šéfredaktor Louis

V.: "Vizme

přejete

uplatnění těchto

Tuto radu vidíme již 15. ledna

pojal jako

zásad ( ... ) a k

dopis
čemu

úsměv,

zatímco váš

špatně

vás

zvláště

pochopený

plody; zbavují vás úkolu podporovat noviny. Zkrátka, odnímají vás

politickému životu; zato vám, budete-li chtít, vyhrazují

nepoměrně výhodnější

společenském."

státní správy i

pokračoval:

fiktivnímu

sloužit zemi, aniž byste se dali do služeb vlády. Vzdalují vás od

v nichž by váš souhlas vyvolával

nepřinášel

vůbec.

Veuillot

doporučoval

že tentýž deník

Po kritice byrokratizace a

odlidštění

"S jakou radostí bych žehnal velkému

převratu

podíl na

životě

společenských vztahů

druhého prosince, kdyby vás ve

svých důsledcích donutil setrvat doma jako starostové a rádci vaši vesnice, a starat se pouze o
vaše pozemky, vaše

děti,

obchodníky, literáty

řečnit, vytvářet

co se vyslovil po

a vaše rolníky,

vyloučení těchto

kteří

zákony,

jsou vašimi

vytvářet

také. ( ... ) Nechte advokáty,

vlády ( ... )"

skupin z parlamentu.

panství upovídanosti a psavosti, ta tyranie sofismu

dětmi

pokračoval,

dva dny poté,

"Přijde čas,

pokud již nenastal, kdy to

nenávratně

ztroskotá proti lidovému

zdravému rozumu, obrozenému Bonapartem a udržovanému a vedenému vámi." Místo
šlechty bylo podle Veuillota v soudnictví, ve vojsku a na
v uplynulých letech

důsledně

držela, místo aby se

věnovala

být legitimisté po pádu Ludvíka Filipa jedinými pány
Veuillotovi zcela uniklo, že
později

právě

venkově,

a kdyby se toho byla

neplodné politické agitaci, mohli

země,

aniž by pohnuly prstem -

k tomuto bojkotování politiky se za Ludvíka Filipa (a

i za císařství) uchýlila většina legitimistů, ovšem s výsledkem zcela opačným.

K tématu se l'Univers vrátil 26. ledna v polemice s legitimistickou Gazette de Lyon, které
radil, aby legitimisté

"přestali

být jednou ze

tří

nebo

čtyř

stran, které

rozdělují

Francii, a stali
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se mocnou náboženskou a

společenskou

upřesnil,

sporu s týmž regionálním deníkem
zastupitelstvech, a
emigraci",

případně několik

ujišťoval

v rozporu se

kteří prostřednictvím

"Reprezentace je

silou", a

dodatečně

5. února, kdy v pokračujícím

představit

že si dokáže

legitimisty i v okresních

i v Zákonodárném sboru ("nikdy jsme neradili k vnitřní

skutečností).

V tom se l'Univers

zásadně

lišil od

legitimistů,

svého oficiálního deníku l'Union po vypsání voleb prohlašovali:

pozměněna,

nějaká

ale trvá, a dokud je

forma národní diskuse, musí

legitimisté usilovat o podíl na ní" (citováno v I'Univers 9. února 1852). Jistou

střední

cestu

hlásal další regionální deník hlásící se k legitimismu, l'Union de l'Ouest (citována v l'Univers
24. ledna 1852): aby bylo celonárodní zastupitelské
nutné, aby bylo složeno z pozemkových vlastníků kde je jejich vliv

rovněž

nutný. Proto tento

šlechticů. Těch

časopis

zasedání Zákonodárného sboru, které na rozdíl od
vlastníkům účast

redakční

nezbytně

je však třeba na venkově,

vítal omezení

počtu poslanců

i délky

předchozích shromáždění umožňovalo

katolíků

není tak zásadní: ukážeme si, že pro

spolupracovníky byl tak jako tak parlament institucí ve své podstatě

špatnou a neplnící úlohu zástupce

zájmů voličů. Stejně

jako otázka volebního práva byla tedy

vedlejší otázka, kdo má v parlamentu zasedat: šlechta ho mohla ovlivnit
přesto

je

na rokování v Paříži, a zároveň péči o venkov.

Zdánlivý rozpor v názorech integrálních
Veuillota a jeho

shromáždění prospěšné,

v něm však nebyla ve svém

mohla mít jen omezené

účinky. Ať

přirozeném prostředí,

v něm

seděl

příznivým směrem,

a veškerá její snaha a dobrá

kdokoliv, musela být moc parlamentu

vůle

přísně

omezena, dokud nebude nahrazen zcela jiným typem zastupitelstva, k němuž se hned
obrátíme.

2)Od stavů k parlamentu, nebo stavy proti parlamentu?

nezpochybňovali

Ani v roce 1852
institucí

před

měla

představ

nebo

poměrů.

jakousi

společenskou

dávnověku,

a

navíc

nepřehlédnutelný

sklon

volbě.

vidět

v minulosti obdoby soudobých

Vztah mezi panovníkem a francouzským lidem totiž
smlouvu (i když toto

nevypověditelnou,

označení

nikdy nepoužila),

viděla

jako

uzavřenou

dokud trvá dynastie. Gazette de France užívala pro tento

vztah termín "delegování svrchovanosti" na dobu
zdroj ve

jak existenci zastupitelských

revolucí, tak nutnost jejich existence i po ní. Nejdále zacházela Gazette de

France, která

v

kontrarevolucionáři

neurčitou.

"Monarchie

měla

ve Francii

svůj

Chlodvík byl zvolen králem Franky, Karel Veliký Franky a Galy spojenými

v jeden národ, Hugo Kapet francouzským

Shromážděním.

Delegování stojí u původu všech tří

dynastií; kdysi ovšem byla tato delegace závazná; za bývalé monarchie však platila zásada, že
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po vymření dynastie nabýval národ zpět své právo ustavovat vládu92." Jako příklady
dosvědčující

pravdivost své koncepce

potvrzující právo národa na

uváděli

změnu zřízení země

"karlorepublikáni" edikt Ludvíka XV.
v případě

vymření Bourbonů

(8.

března

a

14.,16. a 22. dubna 1852), dalším pramenem byl překvapivě Voltaire, z jehož eposu Hemiade
neváhal deník jako z autoritativního zdroje citovat hned čtyřikrát 93 .
I když
rodem,
jsme

nesmlouvavě

stavěla

nechtěli

se Gazette de France

snoubit

řádným

trvala na politických právech národa i pod

dědičné

neméně rozhodně

panovnickým

na odpor proti demokracii: "Nikdy

právo s revolučním principem svrchovanosti národa", psala 8.

března 1852. "Řekli jsme, vysvětlili, a dokázali, že lid není schopný vykonávat vládní
odpovědnost,

ale pouze ji delegovat; že demokracie chápaná jako vláda lidu je nemožností a

podvodem." "Je jasné,"
platné na jistou dobu,

ať

nemá ji v rukou, dokud
již

během oněch

osmi

upřesňovala

už

určitou

zůstává

dnů

třeba

jen na osm dní

měli

zvolení, mohla se i moc
Tento neúprosný zákon

předal."

moc i nad

dny

později,

neurčitou,

"že každá volba, každé delegování je

a že od chvíle, kdy

Nijak

přitom

volič

delegoval moc,

nevadilo, že dávná volba byla závazná
vyjádřit: stejně

možnost se k ní
těmi voliči, kteří

delegování byl

institucemi:

monarchie, s delegováním na dobu

určitou,

ostatně,

"Neslučuje

jako poslanci zvoleni

dosáhli plnoletosti v týdnu po jejich

vztahovat i na dávné potomky

dědičného

března, mírněn nedědičnými

daně

nebo

neměly

králů

tři

delegování v platnosti. I kdyby volil pouze na osm dní, nemá

to, co

i pro budoucí generace, které

o

těch, kteří

je vynesli k moci.

jak dodával legitimistický list 14.

se snad

jež vede k utváření

dědičné

delegování, tedy

shromáždění

schvalujících

a žádajících potřebné zákony? Nezrodila se snad právě z tohoto snoubení reprezentativní

monarchie, ona nádherná vláda nalezená v lesích, jak pravil Montesquieu?"
K otázce se Gazette de France vrátila ještě 22. dubna 1852. Mezi
že moc

může

lid pouze

předávat,

Konventu), uvedla mimo jiné:

"Viděli

Ludvíku Filipovi a moc na dobu
nechtě přiznávala,

monarchistům:

a nikoliv

přímo

vykonávat

příklady,

(včetně příkladu poslanců

jsme, jak revoluce roku 1830 delegovala

určitou

poslanecké

dokazujícími,

dědičnou

sněmovně." Kontrarevoluční

moc

redakce tím

že nemá politickou koncepci, kterou by mohla postavit proti liberálním

s výjimkou

důrazu

na legitimitu dynastie a všeobecné volební právo její

La Gazette de France, 5. dubna 1852. Viz také úvodník z ll. března, ve kterém autor po popření možnosti
podílu lidu na moc pokračuje: "Přesto zůstává nepopiratelné, že původ moci pochází od lidu. Lze to
neuznat, patříme-li na sílu, kterou toto delegování poskytuje, a na slabost, kterou nacházíme mimo něj?
( ... )Kromě naši teorie o národním původu vlády totiž zbývá již jen absurdní a nepřijatelná teorie práva božího.
Právě přisuzování této nauky tradiční monarchii byla ovšem v posledních šedesáti letech zbraní, s jejíž pomocí
revolucionáři všech odstínů zabíjeli nebo vyháněli naše krále a nastolovali trvalé vyhnanství jejich dědiců."
93 8. března a 5., 14. a 22. dubna 1852. Jinak ovšem Gazette de France rozhodně neměla tohoto autora v oblibě
(viz 8. února 1852).
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přímého
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program v tomto

bodě (střední

cesta meZI absolutismem a parlamentarismem) jako by

orleanistickému Z oka vypadl.
Nepřekvapí

tendencím

poměrně

tedy

Bourbonů

činem

spontánním
na

smírčí

novověku,

v raném

zde však napadaným s větší

ostré výpady Gazette de France proti absolutistickým
kritizovaným tehdy i mnohými jinými legitimisty,

otevřeností.

osamělým

"Svolání národa nebylo

koruny; byla to poslední možnost královské moci poté, co

komise, plenární

dvůr, shromáždění notablů,

jež se nakupily na její

cestě.

takové se vnutilo okolí

trůnu

jejich porušování tak

Toto

vtiskl své jméno velkému

překonalo

a

zvítězila

opatření

síla

ve snaze

se nabídlo coby

jejich odpor. Po

principů. Při

věku, nemůžeme

národní právo v podobě jeho dvou základních

jevem,

marně

čistě

vsadila

překonat nejrůznější těžkosti,

bezpodmínečná

vyčerpání

nutnost, a jako

režimu založeného na

všem našem obdivu k velkému králi, jenž

neuznat, že Ludvík XIV. porušil francouzské
principů:

legitimity

dědičné

posloupnosti

králů

a schvalování daní zástupci národa. ( ... ) Porušil zásadu schvalování daní nejenom tím, že
nesvolal všeobecná
shromáždění

shromáždění,

ale také zapuzením parlamentů, které v nepřítomnosti

povolovaly vybírání dávek, a uvalováním

popírat, že jeho despotismus

měl

své

opodstatnění

a nutností posílit a upevnit území vystavené

v situaci

nerozlučně

Tyto

přemírou

způsobené

této moci autoritu svých

téměř

náboženskými válkami
Avšak

10. února 1852, nebyly

bezprostředně předcházející

nástupců, kteří

ničím

novým, a

toho, že

vždy nevyhnutelné, oslaboval
museli nést následky vad

stejně

principů."

tak mohla zaznít i v

francouzské revoluci. Totéž platí i o

článcích,

době

které naopak

Ludvíka XIV. za despotu zcela odmítaly. Tak zejména 16. dubna: "Když už pan de

Girardin citoval Ludvíka XIV., mohl dodat, že tento panovník ( ... ) ukládal
se

kromě

spjatých s každým svévolným režimem, a pocítit reakci porušovaných

řádky, otištěné

označení

ordonancemi. Nechceme

dříve nebezpečí vpádů.

tohoto despotismu zneužil v zájmu svých vášní, což je
samotnou

břemen

těchto

neřídily

parlamentům,

aby

podle jeho ordonancí v ničem, co by v nich bylo v rozporu se základními zákony

královstvf."
Netypické není ani

svádění

viny za vznik absolutismu na reformaci (23. dubna 1852):

"Toto dilema [mezi anarchií a despotismem] není
v různých dobách,
přinutil

před

zvláště

panovníky všech

ničím

novým; objevilo se ve Francii

pak od invaze protestantismu, který vyhlášením hesla vzpoury

křesťanských států

pozastavit reprezentativní

protestantským schismatem byly republikánské myšlenky v celé

reprezentativní monarchií.
dávaly

národům

v republikánském

Německé sněmy, španělské

shromáždění. Neboť

Evropě

neutralizovány

cortesy, francouzské Generální stavy

všechnu svobodu, které se v následujících dobách snažily dosáhnout
zřízení." Příliš

zajímavá pro nás není ani teorie, že

právě

ve Francii má
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reprezentativní monarchie
spatřovala

svůj původ

a dosáhla z celé Evropy největšího

Gazette de France za dynastie Valois), stojíce

uprostřed

rozkvětu

(její vrchol

mezi jižanskou anarchií, a

severským despotismem (20. dubna 1852) - všimneme si jen, že redakce deníku v této
volně

souvislosti nejen velmi

nakládala s historickými fakty, ale k tomu si i

nápadně

protiřečila 94 .
Méně samozřejmé

je již

záměrů

chvála reformních

odepisování stavovského

útočení

na staré

pořádky

roku 1789. Zde je ale

zřízení

nebylo mezi

a na

přežitky

feudalismu,

třeba důležitého upřesnění:

kontrarevolucionáři

stejně

chvála reforem a

až tak vzácné. Co

výrazně

odlišuje Gazette de France od dalších novin z tohoto tábora, nejsou tyto útoky samy o
ale jejich vášnivost a

systematičnost

některé příklady,

- a také

jako

sobě,

které volila. O chvále

Kapetovců za jejich postupné zničení feudalismu jsme již četli 95 . Odpor proti "feudalismu"

vedl deník k přísnému odmítání jakékoliv
trůnu,

který by se

nevyhnutelně

stal

dědičné

hříčkou

politické instituce s výjimkou samotného
velmožů,

v rukou

uzurpace - zde byla aktuální, i když v tuto chvíli jen akademická,
panské

sněmovny,

zavedení instituce

pět

pairů dědičně

let poslance panské

dubna 1852), odsuzovala jako
vrstvy, ale i k průniku

přednostní dědické

sněmovny

zbytečné

zbohatlíků

pouhé "primi inter pares"
"Nelze brát

dědičné

věčně

zpět

právo pro prvorozené), a volících

(recenzi jeho knihy viz Gazette de France, 20.

původu

do ní (tedy k vzniku novodobé

středověkých

ohrožené osudem

komunách), což by z

Merovejců, Karlovců
těm

ústupky a rozhodnutí podobné
později

středověké

Bourbonů činilo

nebo anglických

z noci 4. srpna 1789",

v závěru dodala: "Pan de Chanaleilles tu

nenavrhuje zrušit nic menšího, než dílo osmi století." Tyto
část legitimistů označení

rovněž

obnovování druhého stavu, a cestu k návratu feudální

nízkého

komentovala Gazette de France, aby

výstižné je pro

otázka

jmenovaných králem (jednalo se o majoráty, které

šlechty, nebo patriciátu jako v italských

Stuartovců.

hlavně

kterou Gazette de France zatracovala. Návrh markýze de Chanaleilles na

považovala za zhoubné, tak jako
každých

předmětem

nebo dokonce

dvě věty dobře

ukazují, jak

"karlorepublikáni".

Ústavodárné shromáždění a jeho činnost v letech 1789-1791 totiž pokládala Gazette de
France za dovršitele díla
v diskusi.

Vraťme

a jeho rozhodnutí

se ještě jednou k

nucen po dvousetleté
"Zákonitá logika

králů,

článku

přestávce opět

nezřídka

používalo jako argumenty

zlO. února, v němž se

vysvětlovalo,

svolat stavy, a navažme tam, kde jsme

těchto skutečností měla

tedy po

vyčerpání prostředků,

jak byl

dvůr

předtím přestali:

jimiž se despotismus

94 Za hlavního představitele "severského absolutismu" před Petrem Velikým považovala Gazette de France 20.
dubna 1852 Rakousko, ačkoliv již 8. dubna důrazně připomínala rakouskou tradici zemských stavů, kterou Bach
a Schwarzenberg právě hrubě pošlapali.
95 ll., 16. a 24. dubna 1852.
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založený Ludvíkem XIV. udržoval za Ludvíka XV.,

přivodit

návrat porušených

principů.

Hnutí roku 1789 mělo být velikou reformou, a jako takové se vskutku projevilo ve svolávacím
výnosu ctnostného Ludvíka XVI. a v nesmrtelných sešitech národa. Výsledkem tohoto
návratu k principům

mělo

být

splnění přání

vyslovených posledními Generálními stavy za

Ludvíka XII. a Ludvíka XIII., aby bylo svolávání

těchto Shromáždění

nepovinné, a aby poslanci rokovali v jediné komoře místo aby tvořili
neměly opodstatnění,

pravidelné, a nikoliv

oddělené

stavy, které již

když byl majetek šlechty a duchovenstva podřízen obecným zákonům."

Že tak bohulibé reformní záměry nakonec vyústily v zločinný program vedoucí k rozkladu
samotné společnosti, nezavinily podle Gazette de France ani tak nové ideje 96 , jako osobní
ambice a intriky orleánské
zločinu

větve.

Jejich následkem byla celá Evropa donucena povstat proti

královraždy, což ovšem francouzský národ a jakobíny v jeho
důvodů přimělo

chvalitebných

by se

z emigrace

97

.

opět

z neméně

postavit se proti ní na obranu národní nezávislosti. V tomto

smyslu byli tedy Konvent a jakobíni zemi
přiklonili

čele

prospěšní,

a jistě by

časem

pochopili své omyly a

k legitimní monarchii, nebýt dalších orleánských piklí vedených

Kladně (byť ne zcela) dokázala Gazette de France hodnotit i liberální buržoazii

období Restaurace: "Usadiv se v Palais Royal," psala 22. února 1852 o Ludvíku Filipovi,
"pýše

pařížského

jedním zjeho

obchodu, opíraje o bohaté obchodní domy vybudované z touhy po zisku

předků,

stal se knížetem

střední třídy

a

závistí na šlechtickou urozenost, jedinou výhodu, jíž
soutěžící

středem

nových existencí hledíCÍch se

nemůže průmysl

dosáhnout. Jeho

dvůr,

v lesku s Tuileriemi, se stal magnetem všech zklamaných ambicí, všech

nespokojených

talentů

stojících v nepřízni vlády, všech idejí politické svobody a rovnosti

uražených nedokonalostí Charty nebo chybami

vládců.

Tyto ideje, které by se byly staly

nástrojem pokroku, kdyby byly bývaly omezeny ústavními institucemi, se v důsledku styku
s myšlenkou uzurpace, jež se mohla spokojit pouze s porušením monarchického principu,
svržením
TentýŽ

trůnu,

článek

a tím pádem

krátce

předtím

kterým z něho Ludvík XVIII.
nebezpečí,

hrozící kdysi

zničením společenského řádu,

kritizoval navrácení orleánského majetku Ludvíku Filipovi,

učinil největšího

králům

stávaly nástrojem revoluce."

pozemkového vlastníka v zemi, a

ze strany mocných

feudálů,

vzkřísil

tak

a s nímž skoncovali Ludvík XI. a

I když 14. března 1852 otiskla Gazette de France útok na racionalistické filosofy sedmnáctého století jako na
mnoha neblahých tendencí a katasrof.
97 Viz také ne příliš srozumitelný komentář z 3. března 1852: "Nebýt 18. fructidoru, přinesla by republikánská
svoboda znovunastolení legitimní monarchie. Nebýt 18. brumaire, vedl by později jakobinismus pravděpodobně
k revoluci podobné té z roku 1668 [SIC] v Anglii, tj. k antilegitimní monarchii pod potomky Philippa-Egalité."
96

příčinu
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Richelieu, "a to po období dvaceti let poznamenaných

třemi

revolucemi

proběhnuvšími

proti

neřestem starého režimu, ve jménu obecného práva a rovnosti a z nenávisti k feudalitě 98 !"
vřelý

Málo

přístupu

odmítavém
odmítavě:

vztah Gazette de France k duchu starorežimních institucí je znát i na jejím

v již

zmíněné

této

sněmovny]

zemědělce

a

dělníky",

reálná, jejichž

zcela

sama nadhodila možnost

a

vzdělance světské

době

"roztřídění

vlastníky,

i církevní, soudcovský stav a prokuraturu,

uskupení to na rozdíl od takzvané šlechty, buržoazie a dolních vrstev

představitelé

hodností) - na mysli

majorátů

v souladu s novými zájmy. Máme v současné

spoluobčanů (popřípadě

členství

by mohli

mohlo být vázáno na

přitom měla výhradně

nepřišlo

nic takového

volené držiteli

vědce

továrníky, obchodníky,

stavěla

polemice z 20. dubna s markýzem de Chanaleilles a jeho návrhem

sněmovny

"feudální" horní
[členů

ke korporativním koncepcím. Ne, že by se ke "korporacím"

obdržet jako vyznamenání od svých

předcházející

sněmovnu,

"druhou"

výkon

některých úřadů či

zatímco u té hlavní jí nikdy

na mysl. 26. dubna 1852 ovšem v jiném

článku,

chválícím

tradicionalismus Anglie, vyzvedávala dobré výsledky jejího údajného korporatismu (v té
souvislosti mluvila o školách a
korporatismu
nikde

společnost

nevyjádřila

hospodářství), zdůraznila

katastrofě.

francouzskou by vedlo ke

(pomineme-li

nepříznivé

však, že postavit na podobném

hodnocení

požadavků

Více se o tomto problému
pruských

konzervativců

na

zavedení korporativní panské sněmovnl 9 ): její vztah ke korporacím nelze označit jinak než
jako hluboký nezájem, což

opět svědčí

o tom, že k předmodernímu chápání

světa měla

la

Gazette de France velmi daleko.

S deníkem l'Univers se dostáváme do zcela jiného myšlenkového
zastupoval názorový proud odmítající jakékoliv
se politické oblasti
naprostou
vždyť

už

důslednost

šíření

týče

(neplatí to

světa.

přizpůsobení modernizačním

samozřejmě

doslova:

předpokládat

by bylo zcela iluzorní, a integrální katolíci si na to ani

jejich názorů pomocí masového tiskového

prostředku

Tento list

tendencím, co

v tomto
nečinili

směru

nárok -

takovým přizpůsobením

byloloo), a všechny legitimisty - nebo přesněji všechny jejich představitele - obviňoval ze
98 18. února 1852.
999. března 1852.
100 Viz také úvodník z 23. ledna 1852: "Nejrůznější názorové skupiny se odvolávají na rok 1789. Zcela zjevně se
tu jedná o nedorozumění. Roku 1789 se projevují dva myšlenkové proudy: jeden, představovaný korunou,
směřuje k moudré reformě; druhý vychází z klubů a tajných společností a je zosobněn Ústavodárným
shromážděním, dědičkou všech zvrhlých a anarchických doktrín nahromaděných osmnáctým stoletím. ( ... )
Přesto tu v roce 1789 byly představy reforem a pořádku, jež se pokusily prorazit, časem byly přijaty, a jsou
součástí našeho veřejného práva." Do těchto "moudrých reforem" počítal Veuillot posílení provinčních stavů,
daňovou rovnoprávnost, zrušení roboty. Vnitřních cel i "Iettres de cachet". Že reformám přisuzoval jen relativní
význam, je na druhé strany vidět i zjeho tvrzení, že kromě toho, že zásada schvalování daní národem nebyla ve
Francii nikdy zpochybňována, existovala daňová rovnost fakticky již dříve, neboť šlechta místo peněz
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smířlivého

postoje k revoluci.

Viděli

jsme už, že l'Univers

v podstatě, aby se jako politická strana rozpustili, a
nepolitickou

činností.

Sami integrální katolíci tu šli

nepokusili prosadit se parlamentními

společnost

příkladem:

prostředky,

doporučoval

aby

nikdy v

legitimistům

ovlivňovali

dějinách

pouze

se ve Francii
čistě

a volební boje pozorovali

jen z

vnějšku 101. "Jak bychom tedy bývali mohli, ptáme se ještě jednou, zradit tuto liberální a
konstituční

stranu? Máme tu

čest

nebýt ani jedním, ani druhým, bereme-li tato slova v jejich

dnes ustáleném smyslu. Co se svobody
odpovídal list 9. ledna 1852 na množící se

týče,

žádáme svobodu církve, tj. svobodu dobra",

obvinění

ze strany

legitimistů.

Vládu považoval l'Univers za pocházející od Boha. Na všechny
vztahu mezi ní a poddanými

hleděl

představy

s hlubokým opovržením. "Vláda není mandátem, jehož

podmínky se sjednávají oboustrannou domluvou: je nutností vzniklou z povahy
okolností. Bylo už tisíckrát

smluvního

zjištěno,

věcí

a tlakem

že národy si vládu nevybírají, nýbrž že ji pouze

přijímají I02 ." Takový byl původ moci Bourbonů i Ludvíka Napoleona, jehož legitimitu
nepřisuzoval

projevené

l'Univers žádnému

úspěšností

Přilnutí

k

vládě

z milosti boží

shromáždění

a

běsnění

ještě

neznamenalo souhlas s absolutismem. Je pravda, že

přistupovala

redakce katolického listu s krajní

podezřívavostí:

vskutku reprezentovalo Francii? Snad Generální stavy, které vždy

znásobily nepokoje, jež
libovůli

vyznivšímu plebiscitu, ale pouze boží milosti

jeho vojenského převratu.

k protiváhám panovnické moci
"Které

příznivě

měly

uklidnit? Naše

revoluční shromáždění

reprezentovala pouze

fakcí. ( ... ) Restaurace vyzkoušela nápodobou Anglie reprezentativní

systém. Vzato kol a kolem, byly zájem,

čest

a sláva naši

země

v tomto období reprezentovány

pouze korunou. Řekli bychom totéž o letech 1830 až 1848, kdyby tehdejší monarchie
nebývala mnohem méně národní, než Restaurace",
Zdá se, jako by Louis Veuillot v tomto
zastupitelstvem.

Podobně

článku

pokračoval

již zmíněný

nijak nerozlišoval mezi

by mohlo na první pohled

působit

článek

tradičním

i vyzvedávání

z 14. ledna.
a moderním

dočasné

likvidace

parlamentů v roce 1772 (k nimž měl ovšem Veuillot dvojznačný vztah)103. To vše bychom ale
poskytovala státu své zbraně a krev, zatímco duchovenstvo vykonávalo za stát část jeho úředních povinností. Viz
i nám již známý Veuillotův dopis fiktivnímu hraběti z 15. ledna: "Že totiž někdejší privilegium bylo díky
křesťanství pouhou formou, kdežto dnešní rovnost je díky materialismu je podvodem."
101 Abychom však nedělali unáhlené závěry, dodejme, že podobně se nikdy nesnažili prosadit ani liberální
katolíci, kteří svůj program rovněž obhajovali jenom prostřednictvím tisku a publicistiky.
102 14. ledna 1852.
103 Viz opět článek z 23. ledna o "moudrých reformách": "Reformy se musí dělat, když nadejde jejich čas,
nemají se projednávat ve shromážděních. (00') Ludvík XVI. měl v rukou dostatečnou moc, aby provedl reformy,
které považoval za nutné. Před očima měl příklad veliké reformy uskutečněné za Ludvíka XV. pro blaho a čest
monarchie, reformu Parlamentů provedenou kancléřem Maupeou. Koruna byla tehdy zašlá prachem soudů;
překračování pravomocí za strany soudců podkopala královskou autoritu a zasáhla podstatu francouzské vlády.
Víme s jakou silou a razanCÍ provedl veliký ministr, kancléř Maupeou, proti parlamentům onen státní převrat,
který postavil na nové základy fungování justice. Ludvík XVI. měl bohužel dva roky poté, sotva usedl na trůn,

66

neměli

kdy

brát

ještě

příliš

doslova: nezapomínejme, že tyto vzrušené

doznívalo republikánské povstání z prosince

komentáře

loňského

shromáždění.

přičítat

v

mírně

během dnů,

roku, které všechny

očích oprávněnost

konzervativce na nejvyšší míru vylekalo, a potvrdilo v jejich
Zákonodárného

vznikaly

rozprášení
neměli

Veuillotovým prohlášením z té doby bychom proto

až tak hluboký význam, tím spíše, že úvodníky z následujících

měsíců

už vyznívají

často,

ale ne vždy,

po opraveném duchu, aniž by se ovšem měnila základní tendence.

Již 8. února 1852 hlásal l'Univers, že poradní

shromáždění

(deník

používal termín "assemblées délibérantes" místo obvyklejšího "assemblées représentatives")
byly k všeobecnému
výrok pravidelného
hraběte
přidal

a

čerstvě

přispěvatele

ve všech zemích a v každé

a "dobrého

přítele"

době.

Výmluvný je i
označil)

(jak ho jednou l'Univers

listu,

převratu

zvoleného poslance de La ToUf, bývalého legitimistu, který se po

na stranu Napoleonovu, a který 29. dubna, poté, co dovodil, že hlavní zárukou dobré

vlády je

křesťanské svědomí

křesťanským

Tak

prospěchu přítomny

činili

smýšlením, snaží se obklopit institucemi, jež

v každé

době

velcí katolíci,

co všem velelo všeobecné

skutečně

jejího držitele, napsal: "Je-li [vláda]

vědomí:

kteří

zmírňují

prodchnuta

její vlastní samovládu.

vévodili svému století. Ve vlastním nitru cítili to,

že moc musí

strpět

nebo

vytvořit

vysoké

úřady,

vlivné

sbory, složené z lidí schopných ho osvítit, a klást mu v případě potřeby odpor."
Zlatou dobu
novověku.

těchto sborů spatřoval

l'Univers v pozdním

středověku

a na samém

počátku

Doslova fascinovaný popis předpokládaných poměrů oné doby uveřejnil 16. dubna

1852 další poslanec a pravidelný dopisovatel deníku, E.-A. Segretain: "Rádi
pohled do minulosti, k prvním
protestantská anarchie, která ji
vidíme, kterak

šestnáctého století,

přinutila

občanská společnost

podle našeho názoru nejlépe
společenského

letům

řeší

vrhnout se do

náruče

řádit

nekontrolované moci. V té

době

otázku skloubení svobody a autority. Jaké to bujení
času! Připomínání faktů

však vidíme výsledek, jejž shrneme

dvěma

záležitostech podílející se národ. Francouzské Stavy,
širokými pravomocemi jsou

v Evropě

než

začala

obracíme

pod vlivem své katolické výchovy nabývá podoby, jež

života v rámci institucí onoho

téměř všeobecně

předtím,

často

příklady,

self-governmentu a monarchické autority.

Něco

příliš

dlouhé,

slovy: vládnoucí král, na svých

španělské

jejichž jmenování

by bylo

Cortesy, obce nadané tak

plně vystačí.

z onoho stavu

Je to nádherné spojení

společnosti

si díky své lásce

zničit znovupovoláním pařížského parlamentu." Veuillot tu ukazuje, jak by si
prosazování "pokrokových" reforem. Ve skutečnosti však právě parlamentům vytýkal jejich
zkaženost "novými idejemi" a poplatnost duchu doby, čímž měl na mysli zejména jejich obhajobu galikanismu,
v němž spatřoval jeden zjejich zdrojů (viz např. 13. února 1852). Viz ovšem dále 18. a 19. listopadu 1852, kde
je naopak kritizována snaha Ludvíka XVI. koncem osmdesátých let parlamenty zrušit: "Známe nedobré smýšlení
starorežimních parlamentů, nezaniklo spolu s nimi! Necháme-li stranou lidi, kteří jistě nikdy nebyli prosti vášní,
nedostatků a chyb, nutno v souhlasu s panem de Bonald říci, že instituce to byla vynikající."

dílo svého

předchůdce

představoval

67

něco

k tradici zachovala Anglie, to
se rychle ukáže být velice
Popis ideálu tu

je však napadené moderní

revoluční

nebezpečným."

zároveň

obsahuje výklad

příčiny

nevyhnutelně přinesla

protestantské vzpoury, která

uskutečnění

Ludvík XIV. ve svém úsilí o

zkázu monarchie", psalI 'Univers 22.

září

jeho konce - nutné reakce na

překročila

účinky.

své nežádoucí

"Richelieu a
usnadňují

centralizace zajisté netušili, že velmi

1852. Vše bylo

nicméně

si nikdy nepovšimli tyranie, pod níž je tak litujeme za jejich
královská moc tehdy

rzí, a obáváme se, že

jen relativní: "Naši otcové

úpění.

Je ovšem pravda, že

meze jí dané, a to zejména ve Francii. ( ... ) Náboženské boje

šestnáctého století podnítily monarchickou koncentraci moci, která se již nezastavila 104 ."
Ostatně, neméně

články

lyrické než rozbor poslance Segretaina byly

z 18. a 19. listopadu,

v nichž se I'Univers rozplýval nad vzorovou ukázkou fungování stavovských protivah
v podobě remontrancí prvního stavu z roku 1788 a jeho
odmítání novot, které se

měl

shromáždění

s podílem na

chápal rozdíl mezi "poradním
neúnavně

integrálně

veřejném

shromážděním"

katolická redakce

katolíkům:

připravena

dobře

rozhodování. L'Univers velmi

starého typu a

nenáviděným

odhaloval a potíral jakékoliv nepřípadné analogie, jaké vytýkal

1852 belgickým

rozhodného

král pod starobylými názvy snažit zavádět.

Nostalgie po stavovství neznamenala, že by byla
uvítat jakékoliv

zdvořilého, nicméně

parlamentem, a

například

18. dubna

"Nutno uznat, že na úsvitu belgické samostatnosti se

příliš

podepsal vliv padlého a zapomenutého génia. Následkem jeho prestiže došlo k záměně
starých vlámských a brabantských svobod s teoriemi Lidských práv,
svůj

zrod vnuknutí církve, kdežto druhé jsou

přirozenými

ačkoliv

jedny

vděčí

za

dcerami svobodného rozvažování.

Tyto moderní svobody byly zapsány do základního zákona, nikoliv jako nezbytný
kompromis, což mohla být pravda, ale jako absolutní zásady, na něž se přísahalo."
Vraťme

"poradních

se ještě jednou k článku z 8. února, v němž deník podtrhával
shromáždění"

iv

zdánlivě nejdespotičtějších

státech, a

odvěkou

uváděl,

existenci

že "každý ví, že

Řecko vděčilo za svou slávu svému Areopagu, Římská republika svému Senátu, Benátky své

Velké radě, Švýcarsko svému Sněmu, Anglie svému Parlamentu, Spojené státy svému
Kongresu", ihned však dodával, že pouze ve Francii
neplatí,

neboť

všechna

shromáždění,

chaosu, nebo servilitou vůči moci.

která

zjevně

země vystřídala,

Příčinu spatřoval časopis

toto pravidlo - v novější

se

vyznačovala

shromáždění

bylo tehdy tím,

přísně

čím

-

bud' vyvoláváním

v tom, že francouzské parlamenty

nedodržovali nedotknutelnost obecných zásad, jejichž dodržování bylo
Generální stavy, které vždy

době

samozřejmostí

pro

vymezovaly prostor svobodné diskuse: "Poradní

je i dnes

válečná

rada v předvečer bitvy, valná hromada
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akcionářů

před

obchodní operací, komunální komise zápasící s veřejnou kalamitou,

disciplinární rada pro

případ,

líčil,

perverzní rozkoší

kdy je ve

hře čest

svobodného povolání."

Následně

s poněkud

jaký osud by býval stihl benátského senátora žádajícího zrušení

katolicismu jako státního náboženství, konfederovaného Švýcara vystoupivšího za rovnost
mužů

prospěch

a žen, britského poslance mluvícího ve

nedělního

amerického poslance vystupujícího za zrušení
dveří přes obvinění

To však nebylo
zastupování

povolení

dělnických odborů,

nebo

volna - od pouhého vyhození ze

z velezrady až po mučení za svatokrádež.
vysvětlení

přináší opět

hlavní. Hlubší popis rozdílu mezi bývalou a
Začněme

poslanec Segretain.

současnou

znovu tam, kde jsme

formou

před

chvílí

přestali, u velebení zastupitelských institucí středověku I 05: "Bylo by žádoucí, aby mohl

Zákonodárný sbor plnit úlohy

oněch

však cítíme, jak mu k takové roli chybí životnost. Jeho slabost
jež mu byly vnuceny, jako v zásadách zastupování, které
vytvořila

pověřenců

předků,

našich

spočívá

zůstávají

Revoluce. Jak by se mohlo toto náhodné seskupení

zájmových, zvyklostních nebo názorových pout ani
síle

shromáždění.

tak životných a plodných starých

skutečného

Až

příliš

ani ne tak v mezích,

v naši vlasti takové, jak je

jednotlivců

bez vzájemných

vztahu k svým

voličům těšit

za nimiž stály staleté korporace, v nichž nacházeli

nezdolatelnou oporu?" ptal se poslanec, který moderní

shromáždění

nazval "stromy bez

kořenů".

o

"přirozených

uskupeních",

přesněji rodině,

korporaci, obci a

narušených nikoliv až revolucí, ale již dávno

předtím

poslanec de La Tour (který tu shrnoval obsáhlý

článek

"V katolické
významu

společnosti

příbuzenstvo.

reformací,

provinčních

hovořil
časopisu

z italského

3.

stavech,

května

1852 i

Civiltá cattolica):

je jednotlivec spjatý s rodinou, díky tomuto spojení nabývá na

Rodina a

příbuzenstvo

se

těší

vlivu v provincii díky své vážnosti

v obci. Vlivem v rámci provincie se dospívalo k vlivu ve

státě."

Tak bylo dosahováno

názorové i citové shody, a jedincům se dostávalo dostatek ochrany i možností seberealizace.
"Protestantská myšlenka poškodila všechna tato pouta
jednotlivce ho izoluje; potom, jelikož
rozvaha vyleká, a

řekne

mu: sdružuj se

osamělý

svobodně

nepřátel,

se svobodná

ve vlastním zájmu. Politické sdružení tak

zničené přirozené společenství", přičemž

vzniklé za

účelem

se

nejčastěji

jedná o uskupení

třídní,

uchvácení nebo zachování majetku. "Zkuste v našich protestantizovaných

zemích emancipovat provincii, bude
rodinu; emancipujte rodiny, a budete

105

Pod záminkou osvobození

jedinec má miliony

nahrazuje

104

současně.

utlačovat
svědky

obec; emancipujte obec, a bude

návratu rodových válek",

bědoval

utlačovat

poslanec nad

25. července 1852.
16. dubna 1852.
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vítězstvím

kvůli němuž

sobeckého individualismu,

centralizovaná vláda,

dříve přísně

dnes není jiné východisko, než silná

omezená - žádné zastupitelstvo totiž za nových podmínek

nevyváží protichůdné zájmy, naopak pouze usnadní prosazení nejsilnějších.
července

Totéž jinými slovy psal 27.
společenských

silnější,

Lutherova vzpoura

než ve

způsobila

shromáždění,

středověku,

a jehož základy se

nejrůznějších

postupně rozšiřovaly,

poslanců

městské

stále naráželi na mocné a starobylé instituce, Stavy,

zůstával

proti absolutismu, který tak
osobní spjatost

spíše zdánlivý než

počítat

skutečný",

s těmito hrázemi
důrazu

dodával po

s těmito komunitami, která je odlišovala od

na

neodpovědných

lidu" v pojetí racionalismu.
poslanců

Vztah

k těm, které zastupoval, l'Univers dlouze rozvinul ve svém

prosince 1852, a to v podobě rozsáhlého citování

nově

čísle

"Měli

s bezvýhradným souhlasem:
kdybychom je
konstitučních

poměřovali

bychom o Generálních stavech pomýlenou

podle

monarchiích zneužívají svobody

sestávající z předních

příslušníků

scházely jen v případě

národů,

potřeby; přicházely

představu,

v moderních

konšelů nejvýznamnějších

obcí, se

k vládci s imperativními mandáty, které jim uložil
učinit

vládci sebemenší ústupek, aniž

vyžadovaly potvrzení práva svobod lidu, ba nezřídka i udělení nových výsad.

( ... ) Generální stavy tedy byly sborem
nemohly ustoupit od jejich sebemenší

určeným
části,

pouze a

výhradně

národům. Aťsi

k zachování svobod lidu;

mohly vydobýt nové; naše ústavní

nebyla dosud ničím jiným, než dobyvatelskými sbory, jejichž kořist
vyrvaných

která

vyjádřil

místo aby je hájila; Generální stavy,

duchovenstva, šlechty a

lid nebo uskupení ("corps"), jež zastupovaly; nemohly
oběti

shromáždění,

zastupitelských

z 20.

vydané knihy savojského biskupa

z Annecy ("De la liberté et de l'avenir de la République fran<;aise"), o které se list

by za své

než

obrat k despotismu. "Když se naši králové zbavovali dohledu

svobody, duchovenstvo, šlechtu, parlamenty, a nezbývalo jim než

"zástupců

o

entitách spjatých navzájem právy i povinnostmi, o reprezentativním systému,

který nebyl nikdy

poradních

hovořil

Segretain, když

vesměs

shromáždění

sestává ze svobod

ústavodárná nebo zákonodárná, vždy pouze kovala nástroje útlaku;

první jsou nejdůslednějším a nejopravdovějším

zosobněním

absolutismu: lze o nich

říci

to, co

se obvykle říká o anglickém Parlamentu, že může vše, jenom ne udělat z muže ženu 106 .
Kdyby naše ústavodárce napadlo
oko,

neměl

odpovědět

nařídit

useknout každému

by nikdo právo ptát se jich na

oním filosofickým

řčením:

důvod;

občanovi

a kdyby si to

ucho nebo vypíchnout

někdo

dovolil, mohli by

Sta pro ratione voluntas."

Úloha shromáždění tedy měla spočívat v dohledu na dodržování zvyklostí - a jejich
jednotliví

členové

se mohli

kompetentně

vyjadřovat

k těm zvyklostem, které se jich
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samotných ajejich voličů dotýkaly. Snad

nejvýrazněji

se tato myšlenka objevuje v úvodníku z

11. srpna 1852, který je polemikou s regionálním legitimistickým deníkem la Foi bretonne,
názorově

blízkým nám již

volenými

shromážděními

známo, než naše staré
nebyly o nic

důvěrně

(kterou l'Univers

veřejné

libovolnější,

předchozího

22.

března

odmítl): "Nic není lépe

právo, v němž vše bylo upraveno historickými tradicemi.

než vše ostatní.

provinčními shromážděními."

Měly

Daně

svou záruku v schválení Generálními stavy a

Citace pana de Commines z patnáctého století, kterou jsme si

v jiné části práce uvedli, a která
daně

známé Gazette de France, o nutnosti schvalování daní

měla

podle deníku la Foi bretonne

svědčit

projednat, nechávala ultrakatolické redaktory zcela chladnými,

tentokrát z Bonaldovy Teorie vlády: "Co se daní

týče,

o právu poddaných

stejně

jako další citát,

má obecná správa pouze za úkol

vynakládat jejich výtěžek a zodpovídat se z toho. Generální stavy je MUSÍ schválit, atd."
Slovo "musí" tu
chtěl říci:

co

zdůraznil

všichni,

posvětil

včetně

l'Univers, a ve

světle

toho, co jsme uvedli výše, je jasné, co tím

panovníka, mají povinnost chovat se v souladu s tradicí, a konat to,

mnohaletý zvyk. Stavy ajiná podobná zastupitelstva tu nejsou od toho, aby vládla,

dokonce ani, aby vládnutí bránila. Všechna rozhodnutí vládce, která nenarušují
by

měla

(což

nevylučuje

rady a

doporučení)

rozhodnutí platné. Zde L 'Univers velmi

3)Veřejné mínění

Při

pojem

potvrdit, což je, pravda, krok nezbytný, má-li být

dobře

vystihl

tradiční představy

vládnutí.

jako popelka:

takovém obrazu

nepřekvapí,

"veřejného mínění". Důležitý

jak malou roli hrál v představách

zmíněné

Chanaleilles, ("pouze [všeobecné volební právo]
ovšem krátce

dotyčných redaktorů

nebyl ani pro Gazette de France, která ho užila

jen jednou, když 20. dubna 1852 ve své již

země", přičemž

předtím

recenzi

může

pochvalně

k

zjištění

pravdy

článek

z 10. února, v

spolehlivěji,

vlastně

citovala markýze de

být výrazem všeobecného

mínění

redakce autorovi vytkla, že jeho feudalizující návrhy

jsou s tendencí této "opinion générale" v rozporu). Fakticky byl pro ní ovšem
jak ukazuje její

zaběhnutý řád,

němž rozhodně

samozřejmosti,

hájí názor, že svobodná diskuse vede

než úplný zákaz diskuse pod záminkou ochrany

před

herezí, za

který se naopak 13. února v reakci na tento článek postavill'Univers10 7 .

Toto prořekadlo ve Francii běžně užívaly všechny politické proudy, některé pochvalně, jiné jako strašák.
"Platila snad za svatého Pia V. v Itálii a Filipa II. ve Španělsku politická svoboda v dnešním slova smyslu?
Měl snad každý muž jen proto, že byl plnoletý, právo hlasovat o daních prostřednictvím svých zástupců a
veřejně porovnávat záslužnost katolicismu a protestantismu? Že však Italové a Španělé z Lepanta měli svobodu
volby, o tom si troufáme nepochybovat."
106
107

7I

Ten také podobné koncepce zcela zavrhoval, i když na rozdíl od Gazette de France spojení
"opinion publique" několikrát použil. O máločem vypovídá výrok z 8. února, že každý vládce
potřebu

cítí

opatření

projednávat svá

"s lidmi majícími vliv na

veřejné mínění", stejně

jako

názor poslance Segretaina (16. dubna), že vláda v mnoha obvodech projevila obratnost
podporou

"kandidátů předem

"instituce,

ať

veřejným míněním",

uznaných

jsou jakékoliv, monarchické

či

nebo jeho

potřebují

republikánské,

přesvědčení,

že

názorovou podporu

("puissance ď opinion").
"Veřejné mínění"

v realitě, nebo
vůli

aspoň

jako

něco,

mínění města

země

zájem

permanentními institucemi,

co

nemůže

víceméně

Francie jako národa a

různé věci. Společný

je

osvícenou
přirozeně

dědičnými

vůli

všech

zastoupit: "Rozlišujme

Francouzů zvlášť.

zastupován vládou;

často

Brignoliů

shromážděnÍ.

než na místní

dobře

Jsou to

dvě

zosobněn

je také

sbory. Joseph de Maistre pravil, že kdyby

Janova, obrátil by se spíše na rod

voličů pokřivené.

jako prázdný termín bez opory

shromáždění

žádné

Samotné volby jsou pouhou fikcí, týkají-li se
rozhodnutí

zjevně

chápali integrální katolíci

chtěl

poznat

kramáře.

( ... )

V případě kandidátní listiny je

Ustanovte pak pro každou volbu volební obvod, a každý
voliče,

poslanec bude zastupovat své

a pouze své

voliče.

určitého

Jak by mohl poslanec

okresu zastupovat ostatní okresy, které ho nezvolily ani ho neznají?

Shromážděte

poslance za

obvody a okresy, budete mít pouze poslance za obvody a okresy, nikoliv za Francii. Ona
morální a politická entita, které

říkáme

Francie, má zcela jiné zájmy, než jsou zájmy

obvodů

nebo okresů. Sečtete-lije, nevyjde vám všeobecný zájem I08 ."
Úkolem zastupitelstva, jak tento citát naznačil, nebylo podle V euillota a jeho kolegů
zastupovat názory, ale zájmy, což byly
,,[Zastupitelská

shromáždění]

z něhož vzešla" psal deník 9.

dvě představy,

nemají žádnou stálost,
července.

V těchto zemích totiž nezastupují

které chápali jako
neboť

přímý

"Zcela jinak je tomu v Anglii a ve Spojených státech.

shromáždění mínění,

Podporují ji a

zároveň

Provinční

mínění,

odrážejí pohyblivost

ale zájmy, jejich stálost jim slouží

jako maják. Americká moc nestojí na parlamentním režimu, ale na federaci
každý svou autonomii. ( ... )

protiklad.

instituce jsou

udržují v mezích,

přičemž

jí

přirozenou
zajišťují

států

majících

protiváhou politické moci.

volné ruce

při

obecné

správě

země."
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4)Příklady

a vzory:

měly

Jedno

středověk

středověk:

I 'Univers a la Gazette de France navzdory všemu

vzory vhodného zastupitelského
novověku

a nic než

(nic na tom

nemění

shromáždění čerpaly téměř

fakt, že druhý z obou

deníků

společné.

vždy z dějin
si o nich

Své

příklady

středověku

dělal

a

a raného

obraz odpovídající

spíš soudobému parlamentu).
I když se v argumentech obou

listů čas

od

času

objevoval anglický parlament, bylo

zpravidla konstatováno, že tato zkušenost je mimo britské ostrovy
vyznění

lakonických

komentářů

Gazette de France z 3. ledna a 15.

nepřenosná.

března

Takové bylo

1852, které povahu

anglických institucí nijak nerozebíraly. Takový (velmi povšechný a povrchní) rozbor se
objevuje až 26. dubna v úvodníku, s nímž už jsme se setkali (o blahodárném
tradici a o nežádoucnosti vývozu jejího korporativního

zřízení

činění,

a v níž Gazette de France vatovala

Vliv anglického

příkladu

na politické

Anglie na

do Francie). Jinak lze uvést

snad jen recenzi eseje markýze de Chanaleilles z 20. dubna, s níž jsme už
do

lpění

před případným

několikrát měli

co

"francouzským torysmem".

představy "karlorepublikánů"

tedy

můžeme přirovnat

k nule.
Větší

zájem o anglický systém projevoval l'Univers. Ani on nebyl stoupencem jeho

napodobování (viz úvodník z 14. ledna), což bylo tak jako tak v souladu s ultrakonzervativní
představou nepřenosnosti

ironickému

líčení

tradic z jedné země do jiné. Nelze však přisuzovat velkou váhu jeho

krkolomného sestavování nové anglické vlády (4.

března),

završenému

škodolibou poznámkou o nevyhnutelných důsledcích parlamentnímu režimu I 09. Již 15.
července

ohlašoval: "Piemont a Belgie jsou dnes jedinými státy, v nichž je parlamentní

systém skutečně zavedený. Anglie má totiž nanejvýš
Anglické instituce byly podle listu

tradičními

vnější

formu tohoto systému."

institucemi podobné

těm,

které i Francie

donedávna měla llo . Viděli jsme už i zajímavý úvodník z 9. července, který za předmoderní
(řečeno

našimi slovy) zastupitelstvo pokládal nejen britský parlament, ale i americký

kongres III: "V Anglii plyne moc z dědičnosti, ve Francii je volitelná. Anglie nemá ani náznak
národní reprezentace. Panská
sněmovna

sněmovna

je

dědičná stejně

jako koruna, a Poslanecká

není volena podle poměru obyvatelstva, ale podle starého historického práva, které

14 . ledna 1852.
4. března 1852.
110 Viz 16. dubna 1852 Uiž citovaný článek poslance Segretaina), 3 května 1852 (rovněž uváděný výtah poslance
de La Tour z časopisu CiviJtá cattolica, mimochodem trochu komický svým tvrzením, že anglický model je
vzorovou ukázkou politického systému založeného na katolickém svědomí) a 15. prosince 1852 (l'Univers
zdůrazňuje, že Anglie je řízena "feudální" vrstvou, která již osm století zůstává ve své podstatě nezměněna).
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se

mění

jen ponenáhlu." Na rozdíl od toho, s čím jsme se setkali v období Restaurace, je tu

důsledně řešena

smyslu první

otázka, zda Anglie

odpovědi.

Anglické

představuje tradiční

příklady

nebo moderní typ institucí, a to ve

můžeme

tedy

v zásadě

započítat

do

příkladů

ze

starého režimu.

Zkrátka vychází v historických exkurzech obou

časopisů starověk.

Zcela irelevantní jsou

jedna či dvě narážky Gazette de France na dějiny Říma. Zmínit bychom mohli snad jen její
odmítnutí principu
pravda, že tím

měl

soudní, která na
vyjádření

dělby

moci 3. ledna 1852. Tomuto principu se vysmíval také l'Univers. Je

začátku

Restaurace v podstatě

příspěvcích hraběte

skutečnou

na moc zákonodárnou, výkonnou a

nepřišla

se však v podstatě vztahovala na všechny

vyvažování a protivah. Tak tomu bylo 22.
v obou

dělení

spíše na mysli osvícenské

března

v parlamentu na

racionálně

přetřes.

konstruované systémy

v jeho odsudku "smíšené vlády",

de La Tour 29. dubna a 3.

května,

svědomí,

zárukou proti despotismu je katolické

stejně

v zemích, kde katolické
dělby

moci

skutečně

Relevantnější
Veuillotův

článků, tlumočícím

svědomí skutečně působí

-

jako

hájících názor, že jedinou

zatímco v případě

dělby

dojdeme pouze k válce mezi nimi nebo k převálcování všech jednou z nich, a tudíž
k despotismu (v druhém z obou

Jeho

moci
opět

názor Civiltá cattolica, dodával, že

právě

zde jmenoval Anglii - by systém

mohl fungovat, nebyla by ho však potřeba).

by mohla být jen polemika vedená 15. prosince s Gazette de France, v níž

list prohlásil, že pouze aristokracie

(příležitostí

sporu byla diskuse vedená v té

době ve Španělsku o dědičné horní komoře) může sloužit jako protiváha bránící skluzu

k demokracii a principátu
jiným, než

nejméně

římského

typu, který není navzdory monarchickému

špatnou formou demokracie

(uvědomoval

principát celý rok oslavoval?). Místo vzájemného vyvažování
deníky jiný termín, který se najejich stránkách velmi
svobody a autority. Protiváhami pak l'Univers

často

rozuměl hlavně

Antika a její politické koncepce tedy jako by

si l'Univers, že
různých

vracel:

zřízení ničím
právě

takový

mocí používaly oba

přiměřená

kombinace

decentralizaci.

během několika

desetiletí vypadly

z kontrarevolučního myšlenkového světa l12 . Kde hledat příčinu? Vysvětlení se samozřejmě
nabízí v změně duchovního klimatu pod vlivem romantismu (v
těžko

hledat jiný výklad) - kdyby to ovšem bylo

vysvětlení

případě

Gazette de France

jediné, nebyl by žádný

důvod

se

III Viz i 14. července 1852 (chvála amerického politického systému a disciplinovaného průběhu nedávných
prezidentských voleb).
112 Není jistě náhoda, že v tom roce zuřila na stránkách deníku l'Univers i jiných katolických periodik (spor
rozdělil i biskupský sbor) polemika o vhodnosti četby pohanských klasiků na středních školách, v níž se
integrálně katolický deník vyslovoval pro jejich zákaz.
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zde touto otázkou zabývat. Nelze ovšem
racionálním konstrukcím, s nimiž

vyloučit ještě důvod

měly předmoderní

jiný, a sice zesílený odpor
středověku

instituce

a

vůči

novověku

jen

společného.

málo

Závěr:

přehled

Náš
můžeme

stanovisek vybraných

představitelů

ultrakonzervativního tábora je u konce, a

se pokusit shrnout vývoj, kterým za tři a půl desetiletí prošel.

Po roce 1814 nastoupili na scénu hlasití
však politických institucí
několika měsících,

týče,

ostře

kdy

zdá se, že

vystupovali

odpůrci zrněn,

alespoň

které od roku l789 nastaly. Co se

jejich zástupci v parlamentu se po prvních

například

proti oktrojování psané ústavy nebo proti

jmenování panské sněmovny panovníkem 1l3, rychle smířili se stavem, který Charta nastolila.
Ojediněle
poměrů,

vyjádřením

se v parlamentu setkáme s diskrétním

převažuje

v parlamentních debatách však zdaleka
okamžiků

"Divoká vzpoura" prvních

nepokoje z roku 1715, a poté, co rychle

odstupu od nových ústavních
uvažování na jejich

tedy nebyla o mnoho
odezněla,

závažnější,

základě.

než dejme tornu

nastoupila na její místo jiná, organizovaná a

vycházející ze stávající situace.
Při

našem

rozboru

poslaneckých

projevů

Jsme

se

neustále

setkávali

s heslem

znovunavázání na minulost nebo spojení minulosti s přítomností. Hesla to byla natolik
obecná, že se za nimi bez potíží schovávali lidé nostalgicky vzpomínající na staré
jako ti, které uspokojoval
Nestačí

stejně

konstatovat, že
ústřední vládě,

příliš

časté

šlechty

nelišilo od podobných

výroků

jako kdysi využívala svých

abychom vyvodili, že šlechta na

projevech
nikdy
stále

příliš

přežívaly

o

přílišném

a její postoj
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k institucím

straně

počátku

jejích

nepřátel,

a k tornu

klacků

pod nohy

k házení

Restaurace prahla po
nesmířila,

občas vyjadřovali

zúčtování

se

a po návratu do doby
řečníci

nad úpadkem stavovských

ve svých

orgánů

lítost,

rozpínání vlády). O tom, že podobné vzpomínky mezi šlechtou
ovlivňovaly,

nostalgie byly tehdy živé v celé
nechuť

na

jsme, že tuto averzi k absolutismu nedávali

najevo, a i když

nehovořili

posun k více liberalismu.

vyzdvihování starých stavovských

prostředků

systémem, s nímž se od dob kardinála de Richelieu
předcházející (ostatně, viděli

přáli

stav, nebo si dokonce

kontrarevoluční

tedy zjistit' u

institucí, které se

současný

časy stejně

zděděným

Evropě.

nebudeme na druhé

straně

pochybovat - feudální

Je ale nutno se ptát, jakou váhu

z absolutistických

poměrů,

a

hlavně

měla

- což byl

tato vrozená
předmět

této

Waresquiel, str. 61-62.
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práce - zda se k ní pojilo také odmítání racionální organizace
razila ve Francii cestu,
Dokladů

důležité,

dobře

rovnoprávnost. Je

oblastech života nijak

nevylučuje

známo, že

přijetí

že ultracisté

občanů před

nikdy nezpochybnili tak moderní zásady, jako rovnost všech

daňovou

zákonem a

která si už dlouho

nikoliv.

o takovém odmítání ovšem nenajdeme mnoho. Není přitom

sněmovně

ve

či

společnosti,

racionalizace v některých

odpor proti ní v oblastech jiných,

zvláště,

když se první

dotýkají především ovládaných, a neohrožují postavení tradičních vládnoucích vrstev J J4.
Ovšem ani co se
způsobu,

Nahrazení
obnově

týče

otázek, které se

měly

jakým by

právě

se nijak nehlásili -

vyvažování

tří

často skloňovaný
předrevoluční

běžně

naopak. Co víc: s představou dvou

rozvíjeli ze

starověku přejaté

rozhodně nepřibližovali

přesvědčivé.

sněmoven

současné poměry, čímž

(jiný význam nabývá v tom

pravděpodobně

se poslanci

úvahy o vzájemném vztahu a

termín "aristokracie", o které není pochyb, že

šlechtu, její úloha ale

vrstev o

ultracisty roku 1816 již nijak nevzrušovalo, a k jejich

politických prvků, a snažili se je aplikovat na

starorežimních institucí

právě představ těchto

dotýkaly

vládnout, nejsou výsledky našeho rozboru moc

tří stavů dvěma sněmovnami

natolik sžili, že naprosto

bytostně

měla

světle

i velmi

především

zahrnovat

byla i ultracistickými

se duchu

řečníky

jinak

chápaná).
Stejně

vzdálený byl tradici pojem

veřejného mínění,

jemuž ultracisté

přikládali

stejný obsah, jako ostatní politické síly té doby, a s nímž operovali jako se
Mezi zastupováním
zábran. Nic na tom

názorů

nemění

k zpochybnění základního

zájmů neviděli

a

samozřejmostí.

žádný protiklad, a k prvnímu se hlásili zcela bez

ani to, že názorové

výměny nesměly

uspořádání společnosti

stanovených mezí. Takový postoj sám o

v podstatě

v jejich

představách

a státu, což je odkazovalo do

sobě nesvědčí

o

předmodemím

chápání

ostatně

přísně

světa, stejně

jako odmítání politických stran. Podobné samovolné omezení politické diskuse na
technické a osobní spory

vést

víceméně

najdeme i za leckterého liberálního režimu devatenáctého

století J J 5.
Nutností, aby poslanecká
svůj

sněmovna

zastupovala

požadavek, aby se volebního práva dostalo

Jejich další

důvody

jednoznačném světle.

ukazují zápal
Ultracisté

veřejné mínění, zaštiťovali

většímu počtu voličů,

kontrarevolucionářů

otevřeně přiznávali,

že

ultracisté i

než stanovila Charta.

pro tuto myšlenku v méně

očekávají

od

voličů

prvního

stupně

Weber, str. 80, o principu byrokracie vládnout podle abstraktních pravidel: "Ten vyplývá z požadavku
'rovnosti před zákonem' ve smyslu osobním i věcném, tedy z popření privilegií a ze zásadní nepřípustnosti
přistupovat k řešení věci 'případ od případu'. ( ... ) Jde ovšem výhradně o nivelizaci ovládaných. Vládnoucí
skupina, byrokraticky rozčleněná, může mít vůči nim fakticky, ale často i institucionálně zcela autokratické
postavení".
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následování
tak vliv

postojů nejváženějších

"středních tříd",

které by nijak nedbaly na

- "aristokracie" - a omezit

nadřazenost tříd

kteří měli

jejich zaslouženého vlivu. Drobní vlastníci,
tvořit,

občanů

a nejvýše postavených

vyšších a zbavily by je

prvostupňových voličů především

sbor

nebyli podle jejich soudu způsobilí k plnému posouzení složitých veřejných záležitostí,

mohli však rozpoznat

způsobilost

(a také

čestnost

a bezúhonnost)

kandidátů, kteří

se ucházeli

o plnou moc k ovlivňování politického života, zatímco jim mohli "aristokracii" pouze
připomínat

nepřehlížet

její povinnost

další argument

ultracistů:

hospodářsky soběstační,

drobní vlastníci, platící sotva padesát
značné

do

Ještě závažnější

jejich zájmy a spravedlivé stížnosti.

míry jsou

s níž jsou tak v silném

sepětí.

Na jedné

straně

názor pro co nejvyšší

počet

lidí, na druhé

existenčně

franků přímé daně,

je

nejsou lidé

závislí s příslušníky "aristokracie",

tak ultracisté požadovali možnost vyslovit

straně předpokládali,

svůj

že tito lidé nebudou zcela

volní při svém rozhodování. Jejich představou byla nadvláda honorace I 16, resp. volby
založené na osobním vztahu mezi patrony a jejich klienty - "patronace".
tedy chápali ultracisté dost
straně

vzdálená, na druhé

(mnohem spíše vypovídá o

volně.

Jejich koncepce "patronace" byla

ani nijak
četbě

zvlášť nepřipomínala

antických

klasiků)

jistě

"Veřejné mínění"

moderním idejím

politické instituce starého režimu

- a v praxi

zůstala

nonnou po celou první

polovinu století i za liberálních režimů.
především

Také pokud jde o podobu a fungování zastupitelstva - tj.
korporativní organizace hlasování -,
minulosti v značně obecné

zůstávaly

rovině. Podezření

slovu až po prohraných volbách, které

nostalgické pohledy

budí už to, že

ultracistům názorně

začaly

jejich zastupitelstva, v druhé
motivy (vyhnout se vzniku

nejčastěji

řadě

společenských

jejíž obesílání takto
sněmovnou,
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větší míře přicházet

ke

Ne

příliš určité

zdůvodňovány

návrhy

technickými

početných shluků voličů-drobných vlastníků během

ztotožnění

občanů určí

každému jeho místo ve

hlasování),
společnosti,

s ním, a obnoví pocit sounáležitosti v rámci jednotlivých
před

přicházeli, počítali

měnili.

počtu.

profesní organizace - byly

skupin, jak tomu bylo

s podobnými návrhy

do

tím byly myšleny místní samosprávné celky nebo

dále pak nadějí, že korporativní organizování
dovede ho k vnitřnímu

ultrakonzervativců

ukázaly, jak malé záruky jim dává

platný systém. Ani potom se neobjevovaly v bůhvíjak velkém
založení voleb na korporacích -

ve

požadavek

revolucí. Nezdá se však, že by ultracisté,

s hlubokými

změnami

v samotné povaze

Spíše to vypadá, že i korporativně volená

v níž dosud sami zasedali, a v níž

měli

kteří

sněmovny,

sněmovna, měla

dál být

dál vykonávat úkoly, které dosud

Stačí si připomenout parlamentní politku červencové monarchie nebo italský transformismus.
O honoraci jako o dalším typu tradičního panství odlišného od patrominiálního Weber, str. 95-96.
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vykonávali - mimo jiné sborem, jehož
kterékoliv právě projednávané otázce,

ať

zůstávaly

Na okraji pozornosti

členové měli

hluboké rozdíly mezi starým a novým typem

něj

komunit nebo institucí, které je do

neprospěch

občanů,

členové

při

byli

norem. Rozbor jejich

základě

projevů naznačuje,

hlasování vázáni

vysílaly s úkolem zajistit, aby nebyla v jejich

porušena jejich zvykem daná práva, a sborem, jehož složení

a jehož úkolem bylo na

se ke

už by byli zvoleni za kohokoliv.

zastupitelstva, mezi strážcem mnohaleté tradice, jehož
příkazy

vyjádřit

všichni stejné právo

mělo

odrážet

diskuse dojít k vytyčení uznávaných
že poslanci

neměli větších

vůli

předpisů

a

námitek proti modelu

druhému, a neměly by nás zviklat nepočetné (a obecné) poznámky ve smyslu, že dobrý zákon
vzniká dlouhodobým
papíře,

osvědčením

nebo že mimo schvalování

mají taková vyjádření malou
byli

rozpočtu

občasné přizpůsobení

na práci, než

hlouběji,

v praxi, a nikoliv jeho odhlasováním a vyhlášením na

nečetnými

toho

výpovědní

by

či

sněmovna neměla

mít v budoucnu nic jiného

onoho zákona novým
kteří

hodnotu. Poslanci,

poměrům

- sama o

ve svých analýzách zacházeli

výjimkami z pravidla.
záchraně před

Poté, co se ve dvacátých letech ultracisté upnuli ke státu jako jediné
liberalismem, zcela ze své rétoriky vypustili svá hesla o
mínění. Stejně

sobě

tak ovšem vypustili i veškeré

protivah královské (nebo spíše, jak oni

připomínky

říkali,

věrnějším

zastoupení

veřejného

starých stavovských a korporativních

vládní) moci,

včetně

svých

výpadů

proti

centralizaci, kterou naopak vydatně pomohli posílit.
Nabízí se tak otázka, do jaké míry odpovídali ultracistické názory z
skutečně

jejich

snažit se ji
ultracisté
že stojí

přesvědčení,

vyřešit.

zdůvodněny

Poznamenejme pouze, že není nic

veřejné mínění

pevně

a do jaké míry byly

na jejich

místě,

na tom, že by

uznávali a přisuzovali mu kladnou úlohu, dokud se mohli domnívat,

straně,

nebo

aspoň

že nehrozí jeho zásadní
často

příklon

k liberálům.

i starší než oni sami,

Vždyť

kteří

již

v jejich prostředí. Naopak stavovské prvky byly již celá staletí v úpadku, a proto nás

možná nemusí
při

Restaurace

taktikou. Není zde na

nepravděpodobného

nové, osvícenské ideje byly nejen starší než revoluce, ale
vyrůstali

počátku

překvapovat,

vybízení k navázání na

že až na několik jedinců typu myslitele Bonalda se

ně

omezovala na

některé

jejich

na dávnou stavovskou opozici, s jejichž významem v té
v kombinaci s odporem k málo

kontrarevoluční vládě

k využití parlamentních institucí proti

exekutivě.

vnější

většina

z nich

prvky. Vzpomínky šlechty

době můžeme klidně počítat,

tedy

a králi nevedlo k ničemu jinému než

Vážnou polemikou s racionalizací tento boj

nebyl.
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V roce 1852 se setkáváme se zcela
rozepře

přesunuly

z parlamentu na

kontrarevolučním monarchistům

předčil.

ohledech

nevytvářel

strany,

nestavěl

součást.

legitimistů,

půdu

obrazem.

časopiseckých

redakcí,

katolíků,

proud integrálních

Kromě

toho, že se názorové
přibyl

k dosavadním

který je v reakčnosti ve všech
vůbec:

O zužitkování existujících parlamentních institucí se nepokusil

uznával návrat ke katolické
nedílnou

proměněným

způsob

kandidáty, jako jediný
víře,

k spásnému návratu do minulosti

a spolu s ní k společenským zásadám, které pokládal za její
značný,

Vliv tohoto proudu byl

a

nepopiratelně

přispěl

k oslabení

z nichž část se parlamentního boje ani po roce 1830 nevzdala.

Najdeme ovšem i druhý extrém, zastoupený deníkem Gazette de France, jehož neustálé
výlety do
institucí

nejvzdálenějších dějin těžko

příliš

nechápal. S protikladem

skutečnost,

skrývají
tradičního

že podstatu

předmoderních

a moderního se tu nesetkáváme

téměř

nikdy, chápání zákonodárství jako racionální úvahy nad normami bylo pro Gazette de France
samozřejmostí,

nad kterou se nikdy nezamyslela, a nic na tom

základní principy musely podle jejího názoru
výslovně

v podstatě

nevyřčený,

je tu

zůstat

přítomný

nemění

ani to, že

mimo diskusi. Pojem

pokroku (toto slovo i sama používala), který byl

zároveň

součást

vyňatou středověkou

přesvědčení,

symboliku je schopno

nebo

vůbec. Opět

překonat

všechny
společné

na všeobecném volebním právu jí
aniž bychom se pokoušeli o

romantismus jako hlavní

kořen

tohoto nazírání.

žádoucího

jiným, než zmatenou

společenské

snůškou

zřejmě

bezpečné
Ať

rozpory,

smířit

ideje. La Gazette de France

naprosto ignorovala sociální otázku, o které jsme v našem rozboru nenašli
lpění

a

že emotivní odkazování na z kontextu

nové se starým, a sjednotit rozhádaný národ kolem

její tvrdošíjné

rozdílů

návratem k prapůvodní podstatě.

ničím

Snadno pochopíme, že tento program nebyl
romantických iluzí, založených na

veřejného mínění,

vskrytu. Odbourávání stavovských

sjednocování všech forem zastupování chápala Gazette de France jako

některé

bylo

téměř

ovlivněno

stanovení

už jeho zastánci

příčin,

ani slovo, a

jen

nepatrně

nabízí se tu

původně

pocházeli

zjakéhokoliv prostředí 1 17, je nepochybné, že nyní již byli kontrarevolucionáři v nejlepším
případě

podle jména.

V deníku l'Univers se naopak setkáváme se

skutečnou

kontrarevolucí, na kterou jsme

v roce 1816 naráželi jen pomálu. Ani I'Univers neodmítal vše, co revoluce
schopný si domyslet, že nemálo
relativizoval, by se bylo

změn,

uskutečnilo

které hodnotil

i bez ní.

Přesto

kladně, nicméně

přinesla,

jejich význam

a byl
silně

zastával ultramontánní list k modernímu

117 Rials uvádí (str. 28), že její názory měly vždy větší oporu na jihu země, charakteristickém svým lidovým
legitimismem tvořený městskými masami (na rozdíl od šlechtického a rolnického západu) a elitami - tato oblast,
dodáme, měla odedávna tradici městské komuny po italsku (i Villele byl původem z Toulouse). Na něco tedy la
Gazette de France navazovala.
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světu nejodmítavější

stanovisko, s nímž bylo tehdy ve Francii možno se setkat. Jeho

radikálnost

nespočívala

době běžné

-, ani v postoji k hlasovacímu právu, na kterém mu navzdory svým

němu příliš

v umenšování významu zastupitelských

shromáždění

na jeho

volby

členů

vzkříšení

zastupitelstva na
včetně

kohokoliv jiného

kontrarevolucionáři

- mezi

základě

změnu,

zájmy setkávaly a

a

i jeho práva - ale i práva

panovníka - stanovovat normy na základě rozumové úvahy. Nejlepší

zárukou zachování Bohem daného
pokusilo jeho

proti

obvyklé -, ale v důsledném zatracování

spřízněnosti

názorové

útokům

uspořádání společnosti

nezáleželo, dokonce ani v jeho chvále korporativního

naději

- to bylo v té

řádu

je

skutečnost,

že ten, kdo by se ve vlastním zájmu

by narazil na zájmy a tradicionalismus jiných. V zastupitelstvu se tyto

slaďovali,

a jednotliví poslanci

hovořili

za ty, které zastupovali, a za žádné

jiné. Čeho jsme si za Restaurace jen málokdy povšimli, nacházíme tady na prvním místě.
předestřít

L'Univers tu dokázal
samozřejmě
neuvěřitelně

silně

obraz

zkreslený): integrální katolíci zejména zcela

nebo že by

Byl to

idealizovaný (a v jiných bodech, pro nás zde irelevantních,

záruka tradice v případě, že obratný panovník dokázal
sobě,

anachronismů.

obraz minulosti celkem prostý

většina zájmů

zkrátka nebyla

přehlíželi,

jak málo spolehlivá byla

stavět různé

změnou dotčena.

zájmy a uskupení proti

Weberova charakteristika
vůči

postavení pána v patrimoniálním režimu ("Jako je pán všemocný

jednotlivému

poddanému ... ") by jistě vzbudila VeuiIIotovu velkou nelibost, a lze pochybovat, zda by na ní
dokázal

přesvědčivě odpovědět.

Srovnáme-li
základů

obě

období, která jsme

moderní politiky a hledání

zvětšoval časový

jak se

kontrarevolucionářů,
cílům.

Na

počátku

odstup od

že dokáží

vzorů

právě

shrnuli,

můžeme

konstatovat, že odmítání

v předmoderních institucích rostlo

těchto vzorů,

dlouhodobě

ale

hlavně současně

současně

s tím, jak klesaly

stejně

moci ani ochranu

Restaurace prohráli ultracisté boj o parlament, a jako tonoucí stébla se

málo
před

zpochybňována začala

nebo

méně

naděje

ovládnout nové instituce a využít je k svým

chytili centralizované výkonné moci a jejího byrokratického aparátu, které
stavovstvím

s tím,

společného.

V roce 1830 zjistili, že ani ony jim

revolucí, natož aby zabránily

nezaručí

společenským změnám.

měly

se

setrvání u

Není divu, že

být racionalizace jako taková, a již nikoliv jenom prostřednictvím více

plytkých hesel.

Opačný

postup, pokus staré i nové

smířit

a druhé ztotožnit

s původní podobou prvního, nalezneme také, je však v jasné menšině.
Nejradikálnější

odmítnutí modernizace nenajdeme u

ale u hnutí, které na

něj

nenavazovalo ani

za nárok podrobné zmapování vývoje

personálně,

legitimistů

ani

coby

společensky.

kontrarevolučních programů.

nástupců

ultracismu,

Tato práce si nekladla

Nemá dokonce ani za cíl

80

shrnout postoje všech ultrakonzervativních

proudů

k

určitému

období

(například

hlavní

proudy legitimismu k roku 1852 jsou tu vynechány! !8). Dostatečně poučné je, že názorový
proud, který v restauračních

sněmovnách téměř

nebyl zastoupen, nabyl do poloviny století na

síle, a stal se jedním z nejvlivnějších. Jeho nositelé,
své

většině

ani k

legitimistům,

tu ovšem vybízí k menší

ani ke

redaktoři

deníku

šlechtě (případ přispěvatele

kategoričnosti).

listu

Svou tradicionalistickou

ľUnivers, nepatřili
hraběte

ve

de La Tour nás

představu společnosti

nevymysleli - tu už velmi dávno, již v prvních dnech francouzské revoluce, fonnulovali jiní,
povědomí popřít.

zejména Bonald a Joseph de Maistre, u kterých nelze vazby na stavovské
V politických debatách nebyla nikdy

nepřítomná,

svou cestu na výsluní si však razila

postupně, jak rostla poptávka po ní! !9.

I když typické stavovské postoje a nálady,
nepochybně svůj
poslanců

a

(při

vliv

větší část

silné historické

řádcích

paměti

politiků,

proti absolutismu a byrokracii,

šlechty, která

tvořila většinu

měly

ultracistických

překvapivé,

kdyby nikoliv), plyne ze

konstatovali, že bychom jejich vliv

raději neměli přeceňovat.

legitimistických

všeho, co jsme na těchto

namířené

by bylo

Že se v průběhu let rostoucí měrou prosazovala koncepce blízká předmodernímu stavovskému
uvažování, bylo

jistě ovlivněno

šlechty

(neměli

bychom

otázku

vyřešit,

stejně

racionalizaci

obecně.

mnohanásobně

více

i jinými okolnostmi, než pouhou

vylučovat

jako

ani význam náhody). Zde

nemůžeme řešit

K tomu by bylo

pramenů, rozšířením

postoj

třeba

setrvačností

samozřejmě

reakčního

částečně

kontrarevolucionářů

nastínila, jakým

mnohem rozsáhlejší práce, s využitím

zkoumaného období, a také

směrem

nejde o to, tuto

tábora k modernizaci a

zohledněním

otázek, nejen z politických, ale i z hospodářských, sociálních a kulturních
tato práce

uvažování

dalších

dějin. Přesto

se myšlenkový vývoj

snad

francouzských

ubíral.

118 Můžeme například uvést, že v letech 1848-1851 měl poměrně velký vliv legitimistický deník stojící svými
názory mezi l'Union a la Gazette de France, a který se příznačně nazývall'Opinion publique (Rials, str. 111).
119 Stéphane Rials uvádí (str. 35), že v průběhu let rostla v legitimistickém hnutí jako celku tendence k
"romantizaci" a "katolizaci", a že stíle více bylo odmítáno postavení společnosti na lidském rozumu
(racionalismu). Podobně o postoji legitimistů k hospodářství (str. 61-62) uvádí, že za červencové monarchie
měli jejich autoři, kteří se touto otázkou zabývali (de Lafarelle, Villeneuve- Bargemont), modernější a
liberálnější postoje (spolčování dělníků připomínající fakticky spíše odbory než cechy), než legitimisté druhého
císařství, kteří nicméně dál předpokládali "korporace" či "cechy" s dobrovolným členstvím, zatímco po roce
1870, kdy již byli legitimisté zcela marginální, již byla jejich koncepce cechů navýsost středověká. Oproti němu
René Rémond tento postupný obrat zpět příliš nezachycuje, a z jeho výkladu se zdá, jako by ultracisté od
počátku byli prototypem tradicionalistické krajní pravice, jak se během následujících desetiletí vyvinula, a jaká
zůstává dodnes.
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