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Je překvapivé, ale pravdivé, že by se naši dnešní demokraté mohli u Bodina, Hobbese nebo 
Hegela učit, co znamená demokracie 

 
Hermann Heller1 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
1  Hermann Heller, Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts, Berlin – 

Leipzig 1927, s. 73. 
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I.	  Úvod	  
 

Pojem suverenity patří v dnešní právní a politické vědě bezesporu k nejkontroverznějším a 
nejdiskutovanějším konceptům. These o konci suverenity a suverénních států,2 o nezbytnosti 
chápat suverenitu pouze jako vyjádření relativního nároku právního řádu na svoji platnost,3 o 
nutnosti relokalizovat suverenitu do úrovně globálního řádu či globálních lidských práv4 nebo 
ji chápat jen jako omezenou moc sdílenou mezi národní a nadnárodní sférou vládnutí,5 
doprovázejí většinu pojednání na toto téma. Parola Ulricha Becka o potřebě oprostit se od 
údajného „metodologického nacionalismu“ spojeného s klasickým pojmoslovím státovědy si 
získává širokou popularitu.6 Jakkoli se autoři hlásící se k metodologickému kosmopolitismu 
(jako Beck či David Held), k právnímu pluralismu (jako Hans Lindahl či Neil Walker) či 
k poststrukturalistickým proklamacím „setnutí hlavy suveréna“ (Michel Foucault, Jacques 
Derrida)7 velmi podstatně vůči sobě vymezují, společným jmenovatelem u nich (a mnoha 
dalších) zůstává přesvědčení, že „klasická“ suverenita spojená s Bodinem, Hobbesem či 
Pufendorfem je v současnosti zcela bezpochyby již minulostí, podobně jako s ní spojený 
„vestfálský“ systém uspořádání. I zastánci snah o udržení a oživení pojmu suverenity 
v kontextu nadnárodní integrace proto raději mluví o „nové“ a „nově promýšlené“ suverenitě, 

                                                
2  Klasicky např. Neil MacCormick, Questioning Sovereignty, Oxford 1999. 
3  Neil Walker, Late Sovereignty in the European Union. In: Týž (vyd.), Sovereignty in Transition, 

Oxford – Portland, 2003, s. 3 – 32; Týž, Sovereignty and Differentiated Integration in the 
European Union, European Law Journal 4 (1998), s. 355 – 388; Hans Lindahl, A-Legality: 
Postnationalism and the Question of Legal Boundaries. In: Ronald Tinnevelt, Helder de Schutter 
(ed.), Global Democracy and Exclusion, Chichester 2011, s. 117 – 148. 

4  Klasicky dále např. Martin Albrow, jenž, oproti výše uvedenému Habermasovi proklamuje 
dokonce i „globální stát“: The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Stanford 1996; 
Ulrich Beck, Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt/Main 1998; Cambridge David Held, 
Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford 
1995; Daniele Archibugi, David Held, Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World 
Order, Cambridge 1995; Matthew Noah Smith, Rethinking Sovereignty, Rethinking Revolution, 
Philosophy & Public Affairs 36 (2008), s. 405 – 440. Viz též velmi zajímavý sborník Global 
Democracy: Key Debates, vyd. Barry Holden, London 2000. 

5 Takto používá pojem sdílené suverenity např. zmíněný Jürgen Habermas, podle kterého je na 
úrovni Evropské unie suverenita sdílená mezi evropským lidem a národy členských států (K 
ustavení Evropy, přel. Alena Bakešová, Praha 2013, s. 73nn) či Ingolf Pernice, Multilevel 
Constitutionalism in the European Union, European Law Review 27 (2002), s. 511 – 529, zde s. 
511. 

6  Tento pojem do současného politického a právního myšlení zavedl Ulrich Beck ve svých různých 
textech. Viz zejm. Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf 
Globalisierung, Frankfurt/Main 1997; Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden, 
Frankfurt/Main 2004; či novější práci reagující na výtky jiných autorů Jenseits des 
methodologischen Nationalismus: Außeruropäische und europäische Varianten der zweiten 
Moderne (napsáno společně s Edgarem Grande), Soziale Welt 61 (2010), s. 187 – 216. Srov. dále 
Andreas Wimmer, Nina Glick Schiller, Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State 
Building, Migration and the Social Sciences, Global Networks 2 (2002), s. 301-334. 

7  Michel Foucault, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, přel. Čestmír Pelikán, s. Praha 1999, s. 105). 
Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco, De quoi demain..., s. 149. 
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jen aby zdůraznili, že se jedná vskutku o docela jiný koncept než původní raně novověký 
pojem.8 

Cílem této diplomové práce je vrátit se k samotným premisám takové kritiky. Půjde tedy 
především o analýzu „klasického“ pojmu suverenity spojeného zejména se jmény Thomase 
Hobbese a Samuela Pufendorfa, a to z hlediska jejich právně-filosofického ukotvení. Zvláštní 
důraz bude přitom kladen na zhodnocení vztahu mezi pojmem osoby a suverenity u obou 
autorů. Zatímco totiž valná část dobové, stejně jako současné postmoderní kritiky konceptu 
suverenity často nesprávně zaměňovala suverenitu s pouhou faktickou nejvyšší mocí (a 
následně logicky namítala, že taková moc je vždy omezená a these o její neomezenosti vede 
k obhajobě absolutismu či dokonce diktatury), je právě lokalizace suverenity do empiricky 
nepřítomné osoby (umělé, ale také fiktivně konstituované osoby u Hobbese a morální osoby u 
Pufendorfa) v zásadním rozporu s jakoukoli snahou o „materializaci“ suverenity. Výchozí 
hypotézou této práce je tedy tvrzení, že suverenita je u obou raně novověkých teoretiků 
především ideálním pojmem souvisejícím s artificiálním světem práva, jenž je 
v nepřekonatelné opozici vůči přirozenému světu materiální reality. Pojem suverénní moci je 
nezbytným předpokladem existence jednotného a jednotně interpretovaného práva a právních 
norem v situaci, kdy neexistuje společně sdílená náboženská víra s jednou církevní 
interpretační autoritou. V tomto smyslu tato práce navazuje na thesi Ernsta-Wolfganga 
Böckenförde, podle něhož je moderní stát výsledkem sekularizačního procesu a nutnosti 
hledání světské ultimativní autority v důsledku konfesionalizace a zpochybnění jednotného 
výkladu materiálně pojatých přirozenoprávních norem.9 

Podstatným prvkem výše uvedené hypotézy není pouze fakt, že suverenitu u Hobbese či 
Pufendorfa nelze chápat jako výraz faktické moci státu (na to koneckonců upozornil ve 
vztahu k pozitivistické kritice suverenity již Hans Kelsen). 10  Lokalizace suverenity do 
artificiální sféry umělých či morálních osob souvisí s tím, že jejím úkolem je zajistit určitou 
kolektivně závaznou formu imaginace sociální reality, která umožní existenci právních 
norem. Zatímco ve sféře přirozené empirické reality existuje pouze faktická síla (jíž odpovídá 
právo příslušející každému jednotlivci), teprve díky imaginativní – a artificiální – konstrukci 
jiné reality mohou lidé vytvořit právní systém, v jehož rámci může vůbec existovat 
společenský řád. 

Je nutné předeslat, že interpretace Hobbesovy a Pufendorfovy teorie suverenity není 
snadnou záležitostí. Zejména o anglickém teoretikovi platí, že jde o jednoho z nejrozdílněji 

                                                
8  Abram Chayes, Antonia Handler Chayes, The New Sovereignty. Compliance with International 

Regulatory Agreements, New York 1998; David A. Lake, The New Sovereignty in International 
Relations, International Studies Review 5 (2003), s. 303 – 223. Dokonce i zastánce 
konzervativního pojetí veřejného práva Dieter Grimm hovoří o novém pojmu suverenity oproti 
pojmu staršímu, platnému do poloviny 20. století. Nicméně, jak bude dále uvedeno, jeho koncept 
suverenity odráží v jádru spíše klasické pojetí, jakkoli je zdůrazněn prvek intenzity proti 
radikálnímu pojetí ve stylu „ano či ne“ (Dieter Grimm, Souveränität. Herkunft und Zukunft eines 
Schlüsselbegriffs, Berlin 2009). 

9  Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Sekularisierung. In: 
Týž, Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt/Main 1976, s. 42 – 64 (česky Vznik státu jako proces 
sekularizace (přel. Veronika Dudková), Občanský institut 2006). 

10 Viz např. jeho spis Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1920. 
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vykládaných autorů moderní éry. Jedněmi je označován za teoretika absolutistického státu či 
dokonce za předchůdce teorií totálního státu, jiní v něm vidí zakladatele právního 
pozitivismu, a jiní v něm spatřují naopak jednoho z prvních teoretiků liberalismu. Nescházejí 
ovšem ani tací, kteří Hobbese naopak pokládají za zakladatele konzervativní politické teorie. 
Tyto interpretační diference najdeme i u autorů, kteří se na studium Hobbesova myšlení 
primárně specializují. Klasickou interpretaci anglického myslitele jako teoretika absolutismu 
tak nalezneme v klasické Gauthierově práci ze 60. let, která dosud představuje východisko 
pro každé studium Hobbese.11 V podobné linii vykládají Hobbesovo dílo též J. Hampton či 
Preston King.12 Naopak výrazně moderátnější je interpretace Quentina Skinnera prolínající se 
jeho četnými prácemi věnovanými raně novověkému anglickému myšlení. Podle Skinnera je 
Hobbes bezesporu odpůrcem republikánského pojetí svobody, nicméně nikoli 
z antiliberálních pozic, nýbrž z perspektivy vlastního liberálního konceptu přirozené svobody, 
které nelze člověka zbavit ani v té nejtužší diktatuře. 

Skinner současně před několika dekádami obrátil výrazněji pozornost k Hobbesovu pojmu 
osoby a reprezentace jako klíči k teorii suverenity.13 V tom navázal na starší práce Hanny 
Pitkin a Hasso Hofmanna, kteří analyzovali raně novověký pojem reprezentace jako dosud 
neprávem spíše opomíjený, avšak ve skutečnosti kruciální pojem v teorii státu a moci, jenž je 
současně nezbytným korelátem moderní teorie suverenity.14 Ve stejné souvislosti analyzoval 
Hobbesův koncept státu též Lucien Jaume a v nedávné době pak též David Runciman.15 
V těchto novějších pojednáních se Hobbesova teorie ukazuje jako daleko komplexnější, než 
jak se na první pohled jeví. Namísto empirické moci absolutistického státu je tu suverenita 
popsána jako moc související s umělou, člověkem konstruovanou sférou práva mimo svět 
empirie. Spíše než s faktickými donucovacími mechanismy souvisí s nástroji, které slouží 
k tomuto umělému konstruování druhé, umělé reality. Potvrzuje se zde již Schmittovo 
diktum, že Hobbesův suverén je především ten, kdo je držitelem interpretační autority. Jak 
ukazují nové práce Yvese Charlese Zarky a Philippa Pettita, nejde však přitom pouze o 

                                                
11  David. P. Gauthier, The Logic of Leviathan The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes, 

Oxford 1969. V podobném duchu klasicky již Joseph Vialatoux La cité de Hobbes. Théorie de 
l’État totalitaire. Essai sur la théorie naturaliste de la civilisation, Paris – Lyon 1935. 

12  Preston King, The Ideology of Order: A Comparative Analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes, 
London 1974; Jean Hampton, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge 1986. 

13  Viz např. Quentin Skinner, Hobbes and the Purely Artificial Person of the State, The Journal of 
Political Philosophy 7 (1991), s. 1 – 29; Týž, Hobbes on Representation, European Journal of 
Philosophy 13 (2005), s. 155 – 184 a Týž, Hobbes and the Republican Liberty, Cambridge 2008. 

14  Viz Hanna Pitkin The Concept of Representation, Berkeley – Los Angeles 1967; Hasso Hofmann, 
Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, 
Berlin 1974; srov. též Giuseppe Duso, Die moderne politische Repräsentation, Entstehung und 
Krise des Begriffs, přel. Peter Paschke, Berlin 2006.  

15  Lucien Jaume, Hobbes et l’État représentatif moderne, Paris 1986; David Runciman, Debate: 
What Kind of Person in Hobbes’s State? A Reply to Skinner, The Journal of Political Philosophy 8 
(2000), s. 268 – 278. 
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autoritu interpretovat právo a právní normy, ale o autoritu interpretující samotný význam 
jakýchkoli pojmů.16 

Přes tradiční obraz Hobbese jako zastánce absolutismu, který dosud přetrvává v širším 
povědomí politické a právní vědy, tak recentní výzkum jasně ukazuje nutnost komplexnějšího 
a sofistikovanějšího pohledu na jeho dílo. Totéž platí ovšem i pro Pufendorfa, jakkoli 
samozřejmě celková míra zájmu o jeho texty zdaleka nedosahuje popularity anglického 
myslitele. Zajímavé je, že spory o interpretaci Pufenforfova díla souvisí především s otázkou, 
zda a nakolik lze zakladatele moderního jusnaturalismu pokládat na Hobbesova následovníka. 
Zatímco klasické interpretace navazující již na Pufendorfova editora a kritika Barbeyraca 
zdůrazňují spíše rozdíly vůči Hobbesovi,17 novější výzkum je tu opět zdrženlivější. Fiametta 
dokonce neváhá Pufenforfa označit za Hobbesova „žáka“.18 Poněkud opatrnější je Thomas 
Behme či Philippe Croignon, nicméně i oni nezpochybňují výraznou metodologickou 
příbuznost Pufendorfova a Hobbesova pojetí suverenity a státu.19 Problémem těchto sporů o 
interpretaci Pufendorfa ve vztahu k Hobbesovi je, že se spíše koncentrují na výklad 
samotného Pufendorfa, zůstávajíce však zhusta věrni tradičnímu pohledu na Hobbese coby 
teoretika „absolutistické“ suverenity. Pokud naopak vezmeme v úvahu novější výzkum 
Hobbesova díla, zjistíme, že Pufendorfův pojem morální osoby a s ní spojené suverenity je 
Hobbesovým konceptům umělé a fiktivní osoby velmi blízký. 

Jak bylo řečeno již výše, pokusím se v následující práci rozebrat pojem suverenity u 
Hobbese a Pufendorfa právě v kontextu konceptu fiktivní, resp. fiktivně vzniklé osoby, jejíž 
jednota a reálné jednání je zajišťováno prostřednictvím reprezentace. V této souvislosti je 
mým záměrem ukázat na pozadí této souvislosti genetické spojení moderního pojmu 
suverenity nikoli s empirickou realitou vestfálského systému, ale především s moderním 
pojmem státu, jenž již není předmoderní societas civilis existující jako přirozeně vzniklé 
společenství, ale fiktivně utvářeným mocenským řádem, jenž existuje jako normativní rámec 
imaginace politické reality. Negace suverenity z republikánských pozic není ani tolik 
odmítnutím absolutismu či metodologického nacionalismu, ale především výsledkem snahy 
klást společenský řád přímo do sféry „přirozené“ empirické reality. Takový pohled, 
charakteristický nejen pro aristotelské předmoderní vize společnosti, ale i pro současné 

                                                
16  Philip Pettit, Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics, Princeton 2008; Yves 

Charles Zarka, La Décision métaphysique de Hobbes, Paris 1987; Týž, Hobbes et la pensée 
politique moderne, Paris 1995. 

17  Jean Barbeyrac, Le Droit de la Nature et de Gens, Amsterdam 1733, Liber 2, Cap. 2, § 3, pozn. 1. 
Podobně i Iring Fetscher, Der gesellschaftliche „Naturzustand“ und das Menschenbild bei 
Hobbes, Pufendorf, Cumberland und Rousseau, Schmollers Jahrbuch 80 (1960), s. 641 - 685. 
Podobně i klasický práce Horsta Denzera, Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel 
Pufendorf, München 1972. 

18  Fiammetta Palladini, Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes: par una reinterpretazione del 
giusnaturalismo moderno, Bologna 1990. 

19  Thomas Behme, Pufendorf – Schüler von Hobbes? In: Denkhorizonte und Handlungsspielräume. 
Historische Studien für Rudolf Vierhaus zum 70. Geburtstag, Göttingen 1992, s. 33 – 52; Philippe 
Croignon, L’ontologie politique de Hobbes et son impact sur le droit public universel. In: Jauffrey 
Berthier, Nicolas Dubos, Arnaud Milanese, Jean Terel (vyd.), Lectures de Hobbes, Paris 2013, s. 
249 - 280, zde s. 275n. 
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neorepublikánské a liberální kritiky suverenity, však současně ústí do přijetí vize 
„přirozených“ společenských nerovností a „přirozené“ diferenciace občanů a ne-občanů, jež 
měla právě Hobbesova a Pufendorfova lokalizace suverenity do sféry imaginativního, fiktivně 
vzniklého lidu odstranit. 

S ohledem na záměr analyzovat Hobbesův a Pufendorfův koncept suverenity v kontextu 
dobové debaty o charakteru moci a suverenity se nejprve ve druhé části (následující po tomto 
úvodu) pokusím krátce rozebrat Bodinův pojem suverenity, o nějž se celá diskuse v 17. století 
opírala (ať již ve formě negativního vymezování se či pozitivní recepce). Následně se v téže 
kapitole budu věnovat kritice suverenity z pera republikánských autorů a monarchomachů. 
Třetí část bude věnována Hobbesovu myšlení a bude představovat jádro celé práce. Postupně 
v ní bude analyzován Hobbesův koncept osoby (jako východisko celého jeho pojetí státu), 
následně otázka limitace suverenity (v níž se Hobbes jako první zbavil bodinovské 
koncentrace suverenity pouze na sféru veřejného práva) a nakonec klíčové téma, nakolik lze 
Hobbese pokládat za teoretika absolutismu, či naopak předchůdce moderního liberalismu a 
konceptu rule of law.20 Ve čtvrté části práce se pak obrátím k Pufendorfovu konceptu, který 
budu analyzovat z perspektivy dřívějšího rozboru Hobbesova pojetí vztahu osoby a 
reprezentace. Právě tato paralelní analýza dvou dosud spíše odděleně popisovaných 
teoretických konstrukcí, z nichž první má výrazně politicko-filosofický charakter, druhá pak 
povahu právně-teoretického pojednání, představuje podstatnou přidanou hodnotu, jíž má tato 
diplomová práce přinést do dosavadního výzkumu raně novověkého právního a politického 
myšlení. Umožní současně lépe pochopit zakotvení pojmu suverenity i právnické osoby státu, 
jak dnes figurují v teorii a praxi ústavních systémů evropských států. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
20  Tak např. David Dynzenhaus pokládá Hobbese právě za teoretika rule of law (Constitution of Law. Legality 

in a Time of Emergency, New York 2006, s. 204). 
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II.	  Pojem	  suverenity	  na	  prahu	  moderní	  éry:	  od	  Bodina	  k	  Lawsonovi	  

II.1.	  Bodinova	  suverenita	  a	  její	  limity	  
 
Netřeba jistě připomínat, že za otce moderního pojetí suverenity je pokládán Jean Bodin. 

Tento obecně známý predikát francouzského státovědce 16. století samozřejmě může 
vyvolávat řadu otazníků, pokud vezmeme v úvahu vývoj středověké politické a právní 
filosofie. Mnozí autoři mají ostatně tendenci pokládat teorie potestas absoluta či princeps 
legibus solutus za předchůdce moderního konceptu suverenity. 21  Ostatně i sám termín 
„suverenita“ (jenž, jak známo, nikdy neměl přesný latinský překlad a byl pouze opisován 
spojeními suprema potestas či imperium) se objevuje v románských textech již od 13. 
století.22 Přesto je nutné se míti na pozoru před příliš snadným podlehnutím dojmu, že užívání 
stejného či podobného termínu automaticky znamená vzájemnou genealogickou souvislost. 
Jakkoli středověké právní filosofii nechyběla jistě snaha hledat pod názvy jako suprema 
potestas, summa potestas, potestas absoluta a potestas legibus soluta nejvyšší autoritu 
v rámci určitého politického a právního řádu, nikdy nebyla tato autorita chápána ve smyslu 
instituce zcela vyňaté z kontinuity pozemského a nadpozemského, přirozeného a 
nadpřirozeného řádu. „Vynětí“ panovníka či papeže z pozitivního, ba dokonce v některých 
případech i přirozeného práva tu neznamenalo absolutní charakter jeho moci ve vztahu k 
normotvorbě, ale spíše exempci omezenou na jednotlivé případy možných excesů. 

Nelze se proto divit, že Bodin sám s oblibou zdůrazňoval novost a revolučnost své teorie a 
její odlišnost od všech starších teorií navazujícich na řecké a římské klasiky.23 Na druhé 
straně, jak jestě níže ukážu, nelze tuto sebeprezentaci přeceňovat: ani Bodin v některých 
momentech své teorie ještě neopustil rámec středověkého myšlení a jemu vlastní jednoty 
kosmického řádu. Ostatně i mnozí současníci mu vyčítali, že je jeho sebestylizace jako 
revolučního myslitele přehnaná.24 Nutno ovšem přiznat, že právě tato proklamovaná novost 

                                                
21  Srov. Dieter Wyduckel, Princeps legibus solutus, Berlin 1979; Kenneth Pennington, The Prince 

and the Law 1200 – 1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkely – Los 
Angeles – Oxford 1993; Brian Tierney, "The Prince is Not Bound by the Laws." Accursius and the 
Origins of the Modern State,  Comparative Studies in Society and History 5 (1963), s. 378 – 400; 
William J. Courtenay, Capacity and Volition: A History of the Distinction of Absolute and 
Ordained Power, Bergamo 1990. Ve vztahu k Marsiliovi např. Friedrich von Bezold, Die Lehre 
von der Volkssouveränität während des Mittelalters, Historische Zeitschrift 36 (1876), s. 313 - 
367, zde s. 344; Alan Gewirth, Marsilius of Padua: The Defender of Peace. I: Marsilius of Padua 
and Medieval Political Philosophy, New York 1951, s. 310. 

22  Viz Helmuth Quaritsch, Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und 
Deutschland vom 13. Jh. bis 1806, Berlin 1986. Srov. Francesco Maiolo, Medieval Sovereignty. 
Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato, Delft 2007. 

23 Jean Bodin, Six livres de la République, s. 189 (cit. dle francouzského vydání z r. 1576), s.188. 
Francouzské vydání je rozsáhlejší, obsahově lehce odlišné od latinského, jež ho následovalo, a jež 
lze pokládat za výsledek snahy knihu zprostředkovat většímu okruhu čtenářů v Evropě a 
zjednodušit i jeho obsah.  

24 Viz např. Tobias Paurmeister: "Majestas nec a Graecorum nec Latinorum autorum tam veterum 
quam recentiorum ullo nec definita nec in partes suas recte distributa reperiatur, licet a nonnulis 
et et imprimis Bodino non tantum praeclare hoc tentatum, sed numreis etiam omnibus ab iis qui in 
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mu vynesla již v jeho době neobyčejný věhlas. Dodnes stojí za jeho obrazem jako tvůrce zcela 
nového teoretického konstruktu, který velmi zastírá skutečný teoretický kontext, z něhož 
Bodinovo dílo vyrůstá. Buď jak buď však nelze popřít, že to byl právě Bodin, který z dříve 
jen tu či onde probleskujících náznaků nového pojetí moci a jejího vztahu k pojmu státu 
vytvořil skutečně ucelenou a konsistentní doktrínu. 

Suverenita je Bodinem definována latinsky jako "summa in cives ac subditos legibusque 
soluta potestas" 25 , ve francouzštině pak jako "puissance absolue et perpétuelle d´une 
République".26 Zatímco pozdější latinská verze se drží více tradičního konceptu legibus 
solutus, francouzská navazuje na právní pojem absolutní moci, navíc doplněný trvalým 
charakterem. Suverénem je každopádně ten, kdo nad sebou nemá jinou pozemskou autoritu. 
To ovšem neznamená absolutnost vůči autoritě nadpozemské. Bodin v duchu dlouholeté 
tradice konceptů legibus solutus i potestas absoluta zdůrazňuje, že suverén je nadále podřízen  
Boží moci a přirozenému právu. 27  Toto omezení suveréna je třeba vnímat v kontextu 
Bodinova rozlišování mezi obecným ius a lex příslušejícím pouze panovnické suverenitě.28 
V případě porušení nadpozitivního práva je i dle Bodina přijatelný odpor lidu. 

Navíc jsou tu i další prvky omezující libovůli panovníka i v oblasti pozitivního práva. 
Bodin tak například důsledně rozlišuje mezi právem a smlouvami, které vládce sám uzavírá, a 
je jimi proto vázán. Důvod je tu podle něj zřejmý: zatímco právo „závisí na tom, kdo má 
suverenitu, kdo může zavazovat všechny podřízené subjekty,  a nemůže jím být zavázán sám“, 
„smlouva je vzájemná mezi vládcem a subjekty a zavazuje obě strany recipročně.“29 Suverén 
není suverénem díky smluvnímu vztahu (jeho moc sice formálně vychází z lidu, ale není 
založena na kontraktuálním pověření), avšak jakožto vládce může uzavírat smlouvy a činit 
sliby vůči jiným osobám, včetně vlastních poddaných. Zde musí dostát svým závazkům, 

                                                                                                                                                   
politicis nihil nisi ex eo sapiunt, absolutum existimetur." (De iurisdictione Imperii Romani libri II, 
Hannover 1608, lib. I, cap. 3). 

25 Jean Bodin, De re publica libri sex, lib. I, cap. 8 (cit. dle latinského vydání z r. 1586), s. 78.  
26 Jean Bodin, Six livres la République, I, chap. IX, s.188, s. 191. 
27 V latinské verzi De re publica, s. 80, s. 83 "haec tanta potestas a populo regi tributa, ab omni 

conditione libera, et plane legibus soluta dici potest, quia nihil amplius habet, quam quod divinis, 
ac naturae legibus imperatur, ac prohibetur.". Ve francouzském vydání zní tato pasáž ovšem 
trochu jinak: "Cette puissqnce est absolue et souveraine: car elle n'a autre condition que la loy de 
Dieu et de nature ne commande." (Six livres, s. 196).  Viz též pozdější francouzské vydání: "Celle 
puissance est absolue et souveraine, elle n'a d'autres bornes que celles de la nature et de Dieu." 
(Jean Bodin, De la République, Londres 1652, s. 276). 

28 Viz v latinském vydání: „Plurimum distat lex a jure: ius enim sine iussu ad id quod aequum bonu 
mest, lex autem ad imperantis majestatem pertinet.“ (Jean Bodin, De re publica, s. 159). Srov. 
Hermann Heller, Die Souveränität, s. 15n. Přitom ovšem je třeba zdůraznit, že i Bodinův pojem 
lex je dvojznačný. Někdy jím Bodin míní skutečně pouze pozitivní zákony, jindy i nadpozitivní 
normy spadající jinak do obecného pojmu ius. 

29 "Il ne faut pas donc confondre la la loy et le contract; car la loy depend de celuy qui a la 
souveraineté, qui peut obliger tout ses suiets, et ne s'y peut obliger soy-mesme: et la convention 
est mutuelle entre le Prince et les suiets, qui oblige les deux parties reciproquement." (Jean Bodin, 
Six livres, s. 202). 
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neboť by jinak utrpěla jeho dobrá pověst a tím i důstojnost celé vlády.30 Toto omezení 
panovníka jde i za rámec středověkého konceptu obligatio naturalis (např. u Francisca 
Zabarelly či Antonia de Butrio), neboť Bodinem zdůrazňovaný dvoustranný charakter 
soukromoprávního závazku panovníka váže daleko přísněji.31 Bodin navíc uvádí též právo na 
majetek jako panovníkem nepřekročitelné, náležející do nedotknutelné sféry 
soukromoprávních vztahů. Ve slavném sporu mezi boloňskými právníky Martinem a 
Bulgarem o dosah císařské moci32 by se tak Bodin musel přiklonit na stranu Bulgara, 
vylučujícího pravomoc panovnické moci nad majetkem poddaných. Proto ani o daňových 
otázkách nerozhoduje suverén sám, ale stavy. V tomto ohledu je Bodin zakořeněn hluboce ve 
středověké představě stavovských prerogativ, které jsou vyňaty z oblasti působnosti 
panovnické moci. Jak uvidíme dále, právě v tomto momentu je francouzský teoretik vzdálen 
logicky přísnější, konsistentnější a racionalističtější teorii Hobbesově. 

Dalším omezujícím faktorem jsou „zákony týkající se stavu království a jeho ustavení“,33 
tedy tzv. leges imperii. Bodin zde výslovně zmiňuje sálský zákoník, nicméně analogicky se 
toto konstatování vztahuje na všechny zákony, jež se týkají ustavení samotné suverénní moci. 
Ostatně za tuto limitační mez si žádný z teoretiků absolutní moci v této době nedovolil zajít.34 
Toto omezení suveréna je v kontextu Bodinova pojednání založeno slibem panovníka ctít tato 
ustanovení učiněným na počátku vlády. Jak však přitom Bodin výslovně uvádí, nelze však 
tyto sliby stavům chápat nikdy v tom smyslu, že by se panovník zavazoval držet se zákonů 
svých předchůdců.35 Leges imperii uvádí jako nezměnitelné spíše proto, aby zdůraznil, že i v 
případě, že by se od nich vládce odklonil, může jeho nástupce opět zrušit akty učiněné v 
rozporu s těmito zákony. Nejde o normy ve smyslu pozitivních zákonů platných zcela 
nezávisle na vůli siveréna. Je proto je třeba důsledně odlišovat od konceptu leges 
fundamentales užívaného v Bodinově době i poté pro označení nezměnitelných zákonů 
království, jež se zcela vymykají kompetenci suveréna a představují absolutní právní limity 
jednání panovníka. Leges imperii neomezují suveréna ani nejsou důvodem pro neplatnost 
zákonů přijatých v rozporu s nimi. Jak přesvědčivě ukázal Helmuth Quaritsch, nejsou tedy 
v logické kontradikci s Bodinovým principem suverenity, a to ani z hlediska právních 
následků jejich porušení, ale ani z hlediska jejich původu, neboť suverén není absolutním 

                                                
30 "Car la parole du Prince doit estre comme un oracle, qui perd la dignité, quand on a si mauvaise 

opinion de luy." (Jean Bodin, Six livres, s. 201). 
31 Srov. Kenneth Pennington, The Prince and the Law, s. 279. 
32  Legendární spor mezi právníky Fridricha Barbarossy Bulgarem a Martinem zaznamenaný 

v pozdější právní doktríně proběhl v polovině 12. století a týkal se pojetí císařské plenitudo 
potestatis, včetně jejích limitů, mj. právě v souvislosti s otázkou, nakolik je panovník vázán 
soukromoprávními smlouvami. Bulgarus zastával tradici římskoprávní školy a orientoval se 
především na normy římského práva, zatímco Martinus vycházel z kanonistiky, germánského 
práva a zejména z nadpozitivního principu rovnováhy aequitas. 

33 "Quant aux lois concernant l'estat du royaume et de l'establissement d'iceluy, dautant qu'elles sont 
connexées et unies avec la couronne; le Prince n'y peut déroger: comme est la loy Salique." (Jean 
Bodin, Six livres, s. 204). 

34 Srov. Francis Oakley, The Absolute and Ordinary Powers of the King, Journal of the History of 
Ideas 29 (1968), s. 339. 

35 Jean Bodin, Six livres, s. 203. 
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zdrojem veškerého práva, ale je sám součástí kontinuity Božího a přirozeného právního 
řádu.36 

Rozhodně však tudíž nepřipadá v úvahu jakákoli neposlušnost vůči panovníkovi pro 
porušování těchto zákonů či dokonce možnost nějakého přezkumu jeho aktů. Koneckonců i 
tento prvek přebírá Bodin ze středověké právní filosofie; jak jsme viděli, i koncept legibus 
solutus je založen nikoli na úplné exempci panovníka z práva (a Bodin se vskutku velmi jasně 
vymezuje vůči autorům, kteří by panovníkovi chtěli přiřknout nijak nelimitovanou moc)37, ale 
na absenci autority pro přezkum panovníkových aktů contra legem. Toto velmi silné dědictví 
středověkého politického a právního myšlení zrcadlící se ve zdůraznění rozlišných omezení 
suverénní moci bývalo v minulosti často neoprávněně bagatelizováno, mj. kvůli vlastní 
Bodinově sebeprezentaci jako přelomového autora. Dnes tak můžeme těžko popřít, že 
Bodinův pojem absolutní moci je v mnohém geneticky spřízněn s teorií této moci u Balduse a 
dalších autorů 14. století,38 nebo že omezení panovníkovy moci odpovídají v řadě ohledů 
interpretaci konceptu legibus solutus u Accursia.39 Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 
obsah Bodinova pojmu suverenity se neomezuje jen na otázky přetrvávající ze středověké 
právní vědy (na které vskutku neodpovídá příliš odlišně než tato věda), ale otevírá i nová 
témata a dimense teorie moci, jimiž své středověké předchůdce přesahuje. 

Spíše než vlastní Bodinova definice suverenity, která ve své substanci skutečně 
nepřekračuje výrazně středověké koncepty absolutní moci vládce "nevázaného zákony", 
vybočuje z rámce středověkých debat o vztahu vlády a společnosti samotná snaha uchopit 
celé téma komplexně, prostřednictvím nového pojmu. Moc jako taková, nikoli pouze obecné 
principy fungování civitas, se zde poprvé stává předmětem samostatné analýzy. Bodin svoji 
teorii nenastiňuje v několika stručných glosách, ale velmi detailně ji rozvíjí na mnoha 
stránkách svého opus magnum. Již tento zásadní posun v pozornosti přisuzované samotnému 
pojmu a jeho definici si plným právem zaslouží uznání jako revoluční krok. Neméně 
podstatná je však i změna významu věnovaného dílčím aspektům moci. Namísto otázky jejího 
omezení nadřazenými normami, v níž Bodin opravdu nevybočuje z dosavadní tradice (a 
dokonce se dopouští logických inkonsekvencí, když „nezávislou“ moc najednou nechává 
sklonit se před klíčovou fiskální pravomocí stavů) se francouzský teoretik daleko více věnuje 

                                                
36  Viz v tomto smyslu Helmuth Quaritsch, Staat und Souveränität, s. 347 – 368. 
37 „Et par ainsi ceux qui disent generalement que les princes ne soint point suiets aux loys, ni 

mesmes à leur conventions: ils n'exceptent les loix de Dieu et de nature, et les justes conventions 
et traitez faits avec eux, ils font l'iniurie à Dieu, s'ils ne font apparoit d'excemption speciale, 
comme on dit en matiere de privileges.“  (Tamtéž, s. 218). 

38 Na výraznou úlohu konceptu plenitudo potestatis v myšlení Bodina upozorňuje např. Dieter 
Wyduckel, Princeps legibus solutus, s. 100. Kenneth Pannington dokonce uvádí, že pokud by 
Bodin měl s Baldusem diskutovat o absolutní moci, „[they] would have querreled little and agreed 
upon much“ (The Prince and the Law, s. 284). O Bodinově definici suverenity dokonce tvrdí, že 
by mohla být napsána kterýmkoli právníkem 14. století (tamtéž, s. 278). A s ohledem na Bodinovo 
vyloučení panovníka z rozhodování soukromoprávních sporů prohlašuje provokativně: „Bodin 
limited his prince much more than any medieval jurist would have thought possible.“ (tamtéž, s. 
280). 

39 Brian Tierney, „The Prince is Not Bound by the Laws“, s. 387nn. 
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věnuje vztahu obyvatel – občanů, jež jsou současně všichni subjekty40 - vůči suverenitě. V 
tom se středověké teorii soustředěné spíše na téma limitace moci a připouštějící odpor 
jednotlivců i vůči absolutní moci papeže podstatně vzdaluje. Jak přitom uvádí, samotný 
koncept nezávislé moci byl v dřívější teorii neoblíbený proto, že tato byla buď chápána jako 
nezávislá na jakýchkoli zákonech, a pak v empirické skutečnosti neexistující (neb každý 
vládce uznává Boží a přirozený zákon), nebo jako nezávislá toliko na zákonech pozitivních, a 
pak příslušející i celé řadě osob, jež nevládnou a jsou pouze jsou exemptovány z pozitivního 
práva.41 

Hlavním znakem suverenity v kontextu Bodinových vývodů však není nezávislost na 
pozitivních normách, ale výlučná kompetence k jejich vydávání spojená s nárokem na 
absolutní poslušnost podřízených občanů-subjektů; v tomto směru získává tradiční koncept 
nezávislosti panovníka na zákonech nový význam.42 Nejde tedy jen o to, zda je někdo legibus 
solutus, ale o to, zda je či není podřízen pokynům jiné moci na zemi, jež může třeba i 
udělovat absoluci od zákonů, a zejména o to, zda může vydávat zákony.43 Pouze v případě 
suveréna je však tato absoluce automatická, neboť kdo zákony vytváří, nemůže jimi být sám 
vázán.44 Pokud suverén jedná proti pozitivnímu právu, jedná jen proti své předchozí vůli (za 
níž lze považovat i vůli fyzického předchůdce suveréna, neboť suverénem není z titulu svého 
lidství, ale své dignitas quis non moritur). Zákony, jež jsou výsledkem volního rozhodování, 
jsou stejným způsobem legitimně změnitelné. To je logickým důsledkem Bodinova 
voluntaristického pojetí moci: zákony netvoří ratio, nýbrž čistá vůle („pure et franche 
volonté“) panovníka. Přitom ani tento zdánlivě revoluční postulát, jenž se později objeví ve 
známé Hobbesově větě „auctoritas, non veritas facit legem“, není ovšem tak radikální, jak by 
se mohlo zdát. Jak jsme viděli, již v očích středověkých nominalistů je Boží vůle a jí vedená 
potentia absoluta, nikoli samostatné přirozené ratio pramenem mravních norem; Albericus de 

                                                
40  Jak upozorňuje Etienne Balibar, lze v této nové identifikaci subjektu a občana spatřovat významný 

prvek moderního teorie absolutismu (Citoyen Sujet et autres essais d’anthropologie 
philosophique, Paris 2011, s. 50). Bodin je tu klasickým příkladem, neboť dle jeho výslovné 
definice je každý občan současně subjektem. Proti Marsiliovu aristotelismu tu stojí egalitářský 
koncept opřený právě o suverenitu, jež všechny občany staví na stejnou úroveň v jejich vztahu 
k absolutní moci. 

41 „Si nous disons que celuy a puissance absolue, qui ne est point suiet aux loix, il ne se trouvera 
Prince au mode souverain, veu que tous les princes de la terre sont suiets aux loix de Dieu et de 
nature et a plusieurs loix humaines communes à tous peuples. Et au contraire il se peut faire que 
l'un des suiets sera dispensé et et absous de tous les loix , ordonnances et coustumes de sa 
République et ne sera point Prince ny souverain.“ (Jean Bodin, Six livres, s. 198; srov. Týž, De re 
publica, s. 84). 

42 „Or il faut que ceux là qui sont souverains ne soyent aucunement suiets aux commandements 
d'autruy et qi'ils puissent donner loy aux suiets et casser ou aneantir les loix inutiles, pour en faire 
d'autres: ce que ne peut faire celuy qui est suiet aux loix ou à ceux qui ont commandement. Ce 
pourquoy la loy dit que le Prince  est absous de la puissance des loix, et ce mot de loy emporte 
aussi en Latin le commandement de celuy qui a la souveraineté.“ (Tamtéž, s. 198).  

43 „Le sujet qui es exempté de la puissance de lois, demeure toujours en la suietion et obeissance de 
ceux qui ont la souveraineté.“ (Tamtéž). 

44 Tamtéž, s. 200. 
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Rosate pak dokonce spatřuje analogicky v potestas absoluta papeže oprávnění k jednání i bez 
racionálního důvodu, jen na základě vůle. 

Právě důraz na jednotu veřejné moci, resp. výlučnou kompetenci suveréna k tvorbě 
pozitivních zákonů a pojetí státu především na základě jeho právmího řádu činí Bodinovo 
pojetí opravdu moderním.45 “Le prince souverain est le maistre de la loy,”46 praví státovědec, 
a činí tak z normotvorby nikoli jen základní definiční prvek suveréna, ale státu jako takového. 
Moc v podobě suverenity je Bodinem pojímána v individualitě státu vázané na určitý 
konkrétní, geograficky ohraničený prostor.47 Podřízením veškeré vládnoucí a normotvorné 
moci na určitém území jedinému zdroji v podobě suverenity je vloučena existence právního 
řádu existujícího nezávislého pávního řádu, ať již šlechty nebo církve. Právě na tomto pozadí 
je třeba vnímat spojení různých starších konceptů rezonujících v glosách ke Kodexu v 
ucelený systém. Sloučení kompetence vydávat zákony na určitém území, exempce ze zákonů 
a současně uznání vůle suveréna jako jinou vůlí neomezeného zdroje rozhodování, a tedy i 
zákonodárné činnosti, proto již ve své době vyvolalo otřes v politické a právní teorii, který 
nelze srovnat s vlivem kteréhokoli středověkého právníka či politického teoretika. Jak jsme 
viděli, na rozdíl od Marsilia a autorů píšících v duchu antické tradice Bodin jednoznačně 
odmítá vázat suverenitu na konkrétní projev souhlasu lidu. Jak francouzský státovědec 
zdůrazňuje, je součástí definice suverenity její neomezenost jakoukoli jinou pozemskou mocí, 
ale i jakýmkoli pověřením.48 Z lidu sice pozemská moc panovníka vychází, ovšem vládce, u 
něhož by lid mohl vymáhat omezení jeho moci, by nemohl být nazýván suverénem, nýbrž jen 
jejím držitelem.49 Lid, který může vládce limitovat (třeba jen určením času) v použití moci, se 
suverenity sám nevzdal.50 Takovou situaci vztahuje Bodin na demokratické systémy v antické 
éře; současné panovníky – suverény – v monarchiích považuje naopak za nevázané jakýmkoli 
pověřením lidu. Není-li zde vztah pověření, nemůže tu být ani žádná instance, jež by mohla 
rozhodovat o tom, zda jsou suverénem vydávané zákony platné či nikoli. Stejně tak neexistuje 
ani autorita, jež by mohla vykládat, zda se tyto zákony nebo individuální akty suveréna slučují 
s nadřazeným Božím právem. 

Tento poslední bod – ve spojení s určením suveréna jako výsadního normotvůrce – 
odlišuje Bodina od většiny předmoderních pojetí vztahu moci a práva. Jak jsme ukázali, již 
středověcí glosátoři sice při výkladu konceptu princeps legibus solutus uznávali, že neexistuje 
pozemská moc, jež by panovníka donutila držet se nadpozitivního práva, ovšem přesto 
nezpochybňovali možnost případný nesoulad konstatovat (jakkoli by nebylo možno zjednat 
nápravu). Ostatně i Marsilius z Padovy uznával nárok církve na výklad (nikoli však 
vymáhání) nadpozitivního práva. Tento dualismus mezi pozemskou auctoritas a potestas nyní 

                                                
45 Helmuth Quaritsch, Staat und Souveränität, s. 269. Srov. Týž, Bodins Souveränität und das 

Völkerrecht, Archiv des Völkerrechts 17 (1978), s. 257 - 273, zde s. 258. 
46 Jean Bodin, Six livres, s. 222. 
47 Srov. Hermann Heller, Souveränität, s. 16. 
48 "la souveraineté n'est limité, ni en puissance, ni en charge, ni à certain temps" (Jean Bodin, Six 

livres, s. 190). 
49 Tamtéž, s. 189. 
50 "Le peuple ne se dessaisist point de la souveraineté, quanx il est establit un, ou plusieurs 

lieutenants, avec puissance absolue en certain temps limité" (Tamtéž, s. 191). 
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Bodin nechává padnout. Přibližuje se tak zejména radikálnějším papežským právníkům 13. a 
14. století, již autoritu i nejvyšší světskou moc soustřeďovali do rukou jediného nositele –  
papeže – a teprve následně dělili výkon světské a duchovní moci mezi dvě instituce, císaře a 
papeže. Přesto by bylo chybou vyvozovat z této rezignace na bazální dualismus moci 
současně negaci oddělení suverenity od konkrétního výkonu moci, at již u Bodina nebo u 
středověkých papalistů. V tomto směru je těžko souhlasit s Giorgio Agambenem, jenž 
dualismus autority a moci považuje za identický s dualismem dignitas a administratio a 
současně potestas absoluta a potestas ordinata a ústavodárné a ústavně zakotvené moci.51 Jak 
jsme viděli již výše, vycházejí tyto dvojice ze vzájemně zcela odlišných náhledů na sociální 
realitu. Potestas a auctoritas označují spíše dva odlišné a oddělené druhy moci dvou různých 
instancí, jež se vzájemně vyvažují a koexistují vedle sebe. Dualismus potestas absoluta a 
potestas ordinata je naopak vázán k jednomu a témuž subjektu používajícím svoji moc ve 
dvou různých dimensích.52 Přitom však - u pozemských držitelů této moci - neplatí, že by 
jedna dimense byla jakkoli odvozena z druhé, tj. jedna fungovala jako formující, resp. 
ústavodárná a druhá jako zformovaná, konstituovaná moc. Dualismus dignitas a administratio 
je naopak spojen s rozlišením faktického výkonu moci od jejího zdroje, v němž je však moc 
vykonavatele jednoznačně odvozena od instance držící důstojnost. Toto rozdělení 
scholastická nauka používala v rámci konceptu neschopného vladaře, jehož moc musí 
vykonávat někdo druhý, tedy nikoli jako analogii vůči rozlišování auctoritas a potestas. 
Konečně zcela jiným případem je dualismus suverenity a konkrétně vykonávané moci, závislé 
na vůli suveréna. Všechny zmíněné druhy dualismů vycházejí z jiných teoretických úvah 
zakotvených v různých historických a myšlenkových kontextech a nelze je vzájemně spojovat 
a hledat jejich společný genetický základ v jakési bazální nauce o dělbě moci a jejich 
společného nepřítele v konceptech nedělené suverenity, jak činí Agamben. Tak, jako teorie 
suverenity nevylučuje v principu možnost dělby konrétního výkonu moci mezi různé 
instituce, tak také mnohé teorie dělby moci počítají daleko spíše s jejím sdílením různými 
institucemi, než s oddělením, tedy striktní separací jednotlivých kategorií mocí.53 A naopak 
                                                
51 Giorgio Agamben, Herrschaft und Herrlichkeit. Zur theologischen Genealogie von Ökonomie und 

Regierung, přel. Andreas Hiepko, Frankfurt/Main 2010, s. 122nn. 
52  Z téhož důvodu je taktéž problematická snaha aplikovat tento dualismus na postnacionální 

systémy, v nichž má označovat dualismus mezi státní a nadnárodní mocí (viz Martti Koskenniemi, 
Conclusion: vocabularies of sovereignty – powers of a paradox. In: Hent Kalmo, Quentin Skinner 
(vyd.), Sovereignty in Fragments. The Past, Present and Future of a Contested Concept, 
Cambridge 2010, s. 222 – 242, zde s. 234). 

53 Jak správně ukazuje Vile, byla již v 19. století značná část tradiční teorie dělby moci mnohdy 
mylně vykládána jako striktní oddělení mocí (tak např. u W. Bagehota). Viz M. J. J. Vile, 
Constitutionalism and the Separation of Powers, 2. vyd., Indianapolis 1998, 233nn. Na problém 
záměny sdílení a oddělení v konceptech dělby moci upozorňuje též Ernst-Wolfgang Böckenförde, 
podle něhož je principem sdílení moci podíl rozdílných politických organizací či sil na výkonu 
jedné funkce či úkolu, pročež lze tento koncept pokládat za plod daleko starší teorie smíšené 
ústavy a stavovského systému (Sozialer Bundesstaat und parlamentarische Demokratie. Zum 
Verhältnis von Parlamentarismus und Föderalismus under den Bedingungen des Sozialstaats. In: 
Týž: Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, s. 
183 – 207, zde s. 195n). Lze koneckonců připomenout již striktní oddělení obého u George 
Lawsona, podle něhož je třeba analyticky oddělit systém, v němž je suverenita společně sdílená 
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výše uvedená teorie absolutní a uspořádané moci může být sotva považována za ranou 
modalitu teorie dělby moci, ale daleko spíše za nominalistickou předchůdkyni teorie 
suverenity, neboť jejím principem je právě soustředění moci v jediné vůli s důrazem na její 
neomezenost.54 

Také Bodin pouze váže suverenitu coby ultimativní moc k jedné vůli. Jakákoli jiná moc 
(jež může být sdílena více nositeli), ovšem včetně případné absolutní moci parlamentu, je již 
odvozená od suverenity a původního suveréna, jehož jménem je vykonávána.55 Bodin tedy 
jasně rozlišuje mezi vlastním subjektem suverenity a jejím možným sekundárním nositelem, 
jak jsme viděli,56 jakkoli tu nejde o odlišení lidu coby subjektu od konkrétního vládce coby 
nositele, jako později např. u Hermanna Hellera, ale odlišení suveréna jako takového a jím 
pověřených (a omezených) disponentů moci. Tak jako císař byl v pojetí Accursia pověřen k 
výkonu své moci papežem, a jím i limitován, je Bodinův "lieutenant" pověřen suverénem. 

I zde je však jeden podstatný rozdíl, který spočívá v tom, že Bodin považuje suverenitu, na 
rozdíl od „pouhé“ potestas absoluta (kterou může disponovat i suverénem pověřená instituce,  
a která představuje pouze možnost derogace od pozitivního práva),57 především za moc 
vydávat normy, nikoli jen "prolamovat" pozitivní (nebo nadpozitivní) právo, jako tomu bylo u 
středověké koncepce absolutní moci papeže. Právě tento normotvorný prvek je zde nový. Jde 
i za rámec justiniánovské lex animata, neboť - nehledě na vzájemně kontradiktorní pasáže 
samotného Kodexu - tu již počítá s tím, že hlavním úkolem suveréna je vytvářet obecně 
závazné právní normy; nejde tu o despotu, jenž činí platným „právem“ každý svůj 
jednorázový rozmar. Na rozdíl od vládce jako lex animata je Bodinův suverén spjat daleko 
více s pozdně středověkou teorií dignitas, jež neumírá, svázanou však nyní s úzce s konkrétní 
personalitou panovníka.58 Namísto „dignitas non moritur“ nastupuje heslo „le roi ne meurt 
jamais“, které vyjadřuje moderní prvek „věčné“ panovnické instituce nezávislé na smrti 

                                                                                                                                                   
dvěma či více stavy, a systém, ve kterém jsou jednotlivé části státní moci (iura maiestatis) 
vykonávány různými institucemi (Politica sacra et civilis (1660), vyd. Conal Condren, Cambridge 
1992, s. 97). K Lawsonově teorii se ještě níže v této práci vrátím. 

54 Viz velmi přesně Francis Oakley, Pierre dAilly and the Absolute Power of God. Note on the 
Theology of Nominalism, The Harvard Theological Review 56 (1963), s. 59 – 73, zde s. 64. 

55 "Si la puissance absolue, ottroyée au lieutenant du prince s'appeloit souveraineté, il en pourroit 
user envers son prince (...): chose qui seroit absurde." (Bodin, Jean, Six livres, s. 189). Bodin dále 
uvádí, že takto odvozenou moc může suverén převést pověřením (commission) určité osoby - 
komisaře - nebo ustavením (institution) úřadu, případně delegací (s. 191, s. 194). Ke vztahu 
parlamentu a suveréna viz tamtéž, s. 192.  

56 Francouzsky "dépositaire et gardeur" (tamtéž, s. 189), v pozdějším anglickém překladu "keeper of 
this souveraigne power" (angl. vydání: Jean Bodin, Six books of a Commonweale, London 1606, s. 
84). 

57 Zde je třeba uvést, že Bodin si byl vědom klasického dělení potestas na absoluta a ordinata, jehož 
počátek viděl sám u papeže Innocence IV. Toto dělení bylo na konci 16. století již celkem 
zdomácnělé, jakkoli se konkrétní významnově naplnění obou pojmů u jednotlivých autorů 
podstatně odlišovalo. Viz k tomu Francis Oakley, The Absolute and the Ordinary Power, s. 330. 
Potestas absoluta definuje Bodin jako "derogation aux lois civiles" (Six livres, s. 224). 

58 Pokud Bodin uvádí u antických demokracií, že se v nich lid nevzdal „své“ suverenity (tamtéž, s. 
194), nemá tím zjevně ani tolik na mysli, že by v nich byl lid jako celek suverénní, jako spíše to, 
že tu nelze hovořit o suverénovi vůbec. 
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konkrétního nositele suverenity, která je ovšem oproti Baldově konceptu „neumírající“ lidové 
persona ficta, jak upozorňuje Kantorowicz, v tomto případě již bytostně i pojmově spojena 
s individuálním, živoucím panovníkem, a ovšem také s mocenským státem.59 Namísto právem 
stvořené a na právu závislé fikce, jež se může vztahovat na jakoukoli asociaci, tak nastupuje 
suverén, jenž je sám zdrojem práva (jakkoli je v Bodinově pojetí stále poněkud problematicky 
právem částečně stále vázán).60 

Bodinovu teorii suverenity si jistě nelze představit bez rozličných konceptů, jež rezonovaly 
ve filosofii, teologii i rodící se právní teorii středověku v nejrůznějších významech a 
kontextech. Přes již zmíněnou revoluční sebestylizaci bezesporu nemůžeme pominout mnohé 
prvky kontinuity. Především samotné začlenění panovnické moci do širší, kosmické harmonie 
univerzálního řádu, v němž je politické společenství modelováno podle Boží vůle, 
neumožňuje myslet suverenitu jinak než jako nejvyšší světskou moc v rámci této harmonie, 
v níž jsou i cíle státu předem určeny aristotelskými principy ctnosti.61 Jak podotýká Etienne 
Balibar, je Bodinova suverenita spíše funkcí již ex ante existujícího mravního, kosmického či 
kosmického řádu, nikoli však fundamentálním rozhodnutím o jeho založení.62 Teprve níže 
uvidíme, jak mnoho je tento obraz odlišný od Hobbesovy moderní vize, v níž jsou pojmy 
suverenity a reprezentace uchopeny jako mechanismy nové konstituce společenské totality. 
Přesto nelze popřít, že si Bodin kladl řadu otázek novým způsobem, odrážejícím již 
proměněnou atmosféru doby, jíž poznamenaly náboženské války a ztráty jistoty univerzální 
interpretace norem, jež byly do té doby pokládány za samozřejmé. Tato atmosféra vedla ke 
vzniku dvěma nových teoretických alternativ vůči klasickému aristotelskému pohledu na 
politické společenství. Jedna z nich, spojená s Machiavellim, jen o málo starším než Bodin, je 
spojena se zájmem o empirickou povahu mocenských vztahů rodících se přímo v lůně 
existující společnosti – multitudo – a o způsob zajištění participace různých společenských 
skupin na těchto vztazích. Druhá, spojená s Bodinem, naopak novým způsobem rozvádí 
některé abstraktní klíčové pojmy středověké kanonistiky, jejíž koncept moci soustředěné do 
jediného jádra přizpůsobuje poměrům konfesního rozdělení a vznikajícího teritoriálního státu. 

                                                
59  Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton 

[1957] 1997, s. 409nn. K Baldově „populus non moritur“ viz tamtéž, s. 295. Kantorowicz 
upozorňuje, že Bodin není sám autorem zmíněného hesla, jež pojmově navazuje právě na 
neumírající dignitas, ovšem současně představuje posun od středověkých právních konceptů právě 
pro svou pojmovou svázanost s fyzickou osobou panovníka. Třeba přitom doplnit, že i když Bodin 
sám zmíněnou formulaci přejímá, zasazuje ji poprvé do uceleného kontextu teorie moci. Srov. též 
k podstatné roli personalizace státu u Bodina Srov. k tomu Heinz H. F. Eulau, The 
Depersonalization of the Concept of Sovereignty, The Journal of Politics 4 (1942), s. 3 – 19. 

60  Na tuto ambivalentní povahu Bodinova suveréna upozorňuje J. F. Schpitz, Bodin et la 
souveraineté, Paris 1998, s. 103nn. 

61  Zásadní vliv Aristotelovy a Tomášovy koncepce smyslu a ospravedlnění státu na Bodina nepopírá 
ani Helmuth Quaritsch, jinak zdůrazňující revolučnost jeho teorie suverenity (Staat und 
Souveränität, s. 279n). 

62  Etienne Balibar, Nous. Citoyens d’Europe? Les frontières, l’État, le peuple, Paris 2002, s. 269. 
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Sekulární suverenita zde nastuje na místo absolutního zdroje moci jako alternativa vůči ideji 
smíšené ústavy63  i Machiavelliho koncentraci na multitudo.64 

Jak uvedl již v úvodu, není účelem této práce sledovat dějiny ideje suverenity jako ucelého 
konceptu, jenž se line dějinami, aby se tu více a tu méně přibližoval její ideální podobě. Proto 
také netřeba se zaobírat otázkou, nakolik je Bodinův koncept „již“ zcela moderní a nakolik je 
„ještě“ zakotven ve schématech středověké a antické politické filosofie. Abychom však 
současně nevylili s neckami i děcko, nemůžeme rezignovat na snahu o typologizaci různých 
myšlenkových proudů, zejména pokud nechceme zůstat pouze u dějin idejí, nýbrž chceme 
zkoumat možnosti jejich využití i v dnešní době. Netřeba tedy na tomto místě zkoumat 
dopodrobna všechny vlivy, jak myšlenkové, tak zkušenostní, které Bodinův koncept moci 
determinovaly. Bodin samozřejmě svou vizi nestvořil bez znalosti a vlivu řady starších děl a 
myšlenek, přesto je však způsob jejich začlenění do nové konstrukce vědeckého studia moci 
nový. Nejde již jen o opakování principů princeps legibus solutus a antonomie potestas 
absoluta a potestas ordinata (ačkoliv jsou tyto plně integrovány do pojmu suverenity). Na to 
je důraz na teritorialitu moci, na její personalizaci, exkluzivní normotvornou roli a současně 
jednotu příliš značný. 

Aniž bychom proto museli nutně Bodina zařazovat na nějaké přesně vymezené místo 
„dějin suverenity“, je jeho zásadní role jeho díla v pozdějím myšlení o suverenitě a moci 
nepopiratelná. Samotná skutečnost, že žadný z pozdějších autorů zaobírajících se 
problematikou suverenity si nemohl dovolit nevymezit se, ať již pozitivně nebo negativně, 
vůči Bodinovi, svědčí o tom, že mu aureola tvůrce nového paradigmatu přísluší právem, 
jakkoli i díky jeho vlastní dovedné sebeprezentaci a současnému pozapomenutí některých 
starších tradic středověkého právního myšlení. Bodin uvedl ve francouzské verzi svého 
pojednání o státu termín suverenity do slovníku právní teorie a politické filosofie takovým 
způsobem, že se jeho pozice stala na následující staletí neotřesitelnou. Přestože naplňován 
nejrůznějšími, velmi často protichůdnými významy, stal se nutnou součástí naprosté většiny 
jakýchkoli pojednání o právu a politice v následujících staletích. 

 
 

                                                
63 Jean Bodin, Six Livres, s. 292. Bodin však, jak jsme již viděli, neodmítal možnost následné dělby 

faktického výkonu moci svěřené suverénem různým aktérům. Nicméně právě toto rozlišení mezi 
prvním zdrojem světské moci a jejím následným aplikováním zůstalo v očích mnoha Bodinových 
současníků stejně tak nepochopeno jako u řad pozdějších kritiků, kteří teorii suverenity považovali 
za neslučitelnou s možností ústavní dělby moci. 

64 Někteří autoři považují Bodina vůči Machiavellimu za „modernějšího“ zastánce participace 
občannů a limitace suveréna (Urmila Sharma a S. K. Sharma, Western Political Thought I: From 
Plato to Burke, New Delhi 2006, s. 369). Taková interpretace je však problematická. 
Machiavelliho „vladař“ je podle samotného Bodina příliš podřízen vlastním zájmům, neboť je 
jeden z mnoha aktérů a neřídí se proto zájmem celého státu. Přitom je ve výkonu moci omezen 
mnohem silněji než Bodinův suverén. Jak francouzský teoretik dále upozořnuje, tendují vzájemně 
rovnocenné složky smíšeného ústavního systému a dělenou mocí mnohem víc k obhajobě 
partikulárních zájmů než jeden nade všemi stojíci suverén. 
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II.	  2.	  „Zdvojení“	  a	  „dělení“	  suverenity	  v	  teorii	  smíšené	  ústavy	  17.	  století	  
 
Žádný státovědec si v desetiletích následujících po Bodinovi nemohl dovolit nevyrovnat se 

s jeho teorií moci, ať již v podobě jejího plodného teoretického rozvedení nebo jejího 
náročného teoretického odmítnutí. Samotný výraz suverenita či latinsky "maiestas" resp. 
"summa potestas" přitom zdomácněl i v teoretických dílech Bodinových odpůrců, jakkoli 
jemu přikládaný význam byl na hony vzdálen Bodinovým východiskům. Zejména začínající 
říšská publicistika se pokusila skloubit koncept suverenity se státoprávním uspořádáním Říše, 
a položila tak základy spornému konceptu "dělené" suverenity, jenž se měl stát protikladem 
Bodinova zdůraznění její jednoty. Dělená suverenita se přitom stala především odpovědí 
teorie smíšené ústavy 17. století na Bodinův koncept. 

Tak například německý státovědec Henning Arnisaeus, zastánce klasické aristotelské vize 
společnosti, ve své Doctrina Politica ve shodě s Bodinem sice konstatuje, že hlavním znakem 
státu je podřízenost všech obyvatel jeho teritoria jedné nejvyšší moci a sám stát je „vládou 
suverenity“ („gubernatio summae potestatis“). 65 Nicméně jednoznačně prohlašuje, že se 
Bodin mýlí, pokud tvrdí, že nejvyšší moc musí být nedělitelná: byť je její podmínkou, že 
nemá nadřazenou nebo sobě rovnou moc,66 sama může sestávat z vícera částí, podobně jako je 
tělo tvořeno vícero různými orgány.67 Tyto části Arnisaeus nazývá „iura maiestatis“, tedy 
„práva suverenity“. Podobný argument se objevuje rovněž u dalších teoretiků, kteří se 
koncept smíšené ústavy pokoušeli skloubit s Bodinovým pojmem suverenity. Terminlogické 
dozvuky rozdělení suverenity do jednotlivých iura maiestatis lze spatřovat i v německé 
ústavní doktríně oddělující suverenitu od jednotlivých „svrchovaných práv“ 
(„Hoheitsrechte“), k níž se ještě v této knize vrátíme. Zatímco však v této doktríně jsou 
svrchovaná práva jednoznačně sekundárně odvozena ze suverenity, u Arnisaea jsou s ní 
identická v tom smyslu, že ji ve svém celku vytvářejí. 

Kromě úsilí o „rozdělení“ suverenity mezi vícero nositelů se v 17. století objevila v 
německé právní filosofie rovněž snaha o její pojmové „zdvojení“ do suverenity lidu a 
suverenity panovníka. Jejím cílem bylo přemostit jisté napětí (přítomné i u Bodina) mezi 
principem jednoty moci soustředěné do rukou jednoho fyzického nositele suverenity a 
tradičním principem odvozenosti jeho moci z autority lidu. Zatímco Bodin tu vychází spíše z 

                                                
65 "Essentia reipublicae non consistit in paupertate et divitiis, sed in personarum numero, quae ad 

potestatem summam admittuntur. Quia enim respublica est gubernatio summae potestatis." 
(Henning Arnisaeus, Doctrina politica, (in genuinam methodum, quae est Aristotelis reducta), 
Francoforti 1606, liber I, s. 149). 

66 "Quod enim Bodinus obiicit, majestatem consiste in indivisibili (...) falsum est." A dále: "Ita quod 
summum est, non patitur secum aliam potestatem, quae in se imperium habeat. Si enim mutuo in 
se possent statuere duae potestates, neutra esse summa." (Tamtéž, s.162). Srov. Alois Riklin, 
Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung, Darmstadt 2006, s. 189ff. 

67 "Quod enim Bodinus obiciit, maiestatem constistere in indiviaibilii nisi de summa et perfectissima 
maiestate intelligat, falsum est. Plura enim capita et jura, quorum concursum efficit maiestatem 
perfectam, quam quidem totam et universum pluribus communicari impossibile est,  sed partes 
eius nihil prohibet disiungi et pluribus attribui, ita quidem, ut in singulia sit particula maiestatis: 
in toto vero corpore summa et plena maiestats, ex concursu partium, suas maiestatis particulam in 
unum corpontantium resultans." (Tamtéž, s. 164).  
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jednorázového svěření moci a z její jednoty, zastánci „dvojí“ suverenity zdůrazňovali naopak 
moment dualismu pověřující a pověřené jednotky, a to v duchu tradiční nauky o smlouvě o 
vládě uzavírané mezi lidem a panovníkem.68 Jakkoli se tento koncept objevoval již na počátku 
16. století,69 rozvinul jej teprve Dominicus Arumaeus (1579 - 1637) ve svém Discursus 
academici de iure publico, dále Christoph Besold a posléze Johannes Limnaeus (1592 - 1663) 
ve svém opus magnum o ústavním právu Říše.70 Podle těchto autorů je třeba odlišovat osobní 
panovnickou moc - maiestas personalis - od abstraktněji pojaté moci skutečné - maiestas 
realis, která přísluší lidu jako celku. Na rozdíl od Bodina, který panovníkovu maiestas chápe 
vždy ve smyslu suverenity, tedy nejvyšší, absolutní moci, je v tomto případě panovnická 
maiestas personalis mocí odvozenou. Spíše než o konceptu dvojí suverenity bychom tak 
možná mohli chtít hovořit o oddělení suverenity a konkrétního výkonu státní moci, 
analogickém vůči pozdějšímu občasnému oddělování subjektu a nositele suverenity.71 Ostatně 
na první pohled není ani Limnaeův koncept na první pohled neslučitelný s Bodinovou 
naukou; dalo by se říci, že pouze více akcentuje rozdíl mezi faktickou panovnickou mocí a 
jejím původem v lidu, který je ovšem sám o sobě přítomný i u Bodina. Podstatnou diferencí je 
tu však právo lidu odstranit s odkazem na vlastní maiestas realis i panovnickou moc, pakliže 
by se s ní měla dostat do konfliktu (to je také rozdíl oproti antinomii subjektu a nositele 
suverenity, v níž je subjektem sám stát coby objektivizovaný lid, nikoli empiricky přítomný 
lid či společenství).72 Skutečná suverenita tak zůstává trvale v lidu coby empiricky přítomném 
celku, jenž se může v případě nutnosti sám projevit. Tento tradiční republikánský prvek, který 
Limnaeus sdílí s pozdějším Lockem, je vzdálen nejen (rovněž pozdějšímu) Hobbesově pojetí, 
ale též samotnému Bodinovi, podle kterého lid, který již jednou předal moc panovníkovi, 
nemůže touto již nijak dále disponovat. Zatímco Bodin v tomto směru vychází 
z kanonistických tradic vnímajících lid jako persona ficta či persona idealis, je Limnaeův 
„skutečný suverén“ empirickým kontrahentem neméně empirického panovníka, jenž je hlavou 
lidu, právě proto však také jeho součástí. 

Limnaeův empirický náhled na maiestas realis coby jednotku, která se může ve kterémkoli 
okamžiku projevit ve společnosti, je mnohé dlužen Althusiově teorii politického společenství 
                                                
68 Viz k tomu Martin Laughlin, Foundations of Public Law, New York 2010, s. 72. 
69 Mimochodem, mladý Arnisaeus jej ve svých starších dílech ještě odmítal (De iure maiestatis libri 

tres, Francoforti 1610).  
70 Dominicus Arumaeus, Discursum academicorum de iure publico, Jenae 1623; Johannes 

Limnaeus, Dissertatio apologetica de statu imperii Romano-Germanici, Onolzbach 1643, 
Christoph Besold, Dissetatio politico-juridica de maiestate in genere, Argentorati 1642. K 
Limnaeovi viz zvl. dosud nepřekonanou práci Richarda Hoke, Die Reichsstaatslehre des Johannes 
Limnaeus. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17. Jahrhundert, 
Aalen 1968.  

71 Tak i Richard Hoke, Die Reichsstaatslehre, passim. Podobně v jeho článku Johannes Limnaeus. 
In: Michael Stolleis (vyd.), Staatsdenker in der frühen Neuzeit, Frankfurt/Main 1995, s. 100 - 117, 
zde s. 104. 

72  Hermann Heller, Staatslehre, vyd. Gerhart Niemeyer, Leiden 1934, s. 245nn. Nutno říci, že Heller 
nechápe suverénní lid jako fiktivní jednotku, ale ani jako empirickou společenskou masu. Jeho 
pohled je výrazně ovlivněn hegeliánskou koncepcí lidu jako objektivního (nikoli fiktivního) ducha 
existujícího vždy v konkrétních jednotlivcích, tedy ani jako abstraktní princip mimo ně, ani jako 
jejich agregátní celek. 
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coby „konsociační symbiózy“ ("consociatio symbiotica"). Johannes Althusius (1563 - 1638), 
autor slavné Politica metodice digesta z r. 1603,73 založil valnou část svého díla na úsilí 
postavit proti Bodinovi alternativní koncept politického systému, jenž by byl založený na 
principu trvalé kontroly monarchické moci na ní nezávislou autoritou. Althusiův model 
suverenity je založen na vizi společnosti, ale i lidu (populus) jako heterogenního celku 
složeného z jednotlivých dílčích částí, jež se prostřednictvím stavovského zastoupení podílejí 
na vládě a ve svém celku disponují suverenitou. „Kvalita“ jejich schopnosti zastupovat 
společnost je vyšší než její zastoupení prostřednictvím panovníka. Zastoupení celku 
prostřednictvím stavů tak zajišťuje stavovskému výboru, tzv. eforům, i větší autoritu než má 
panovník. Efoři tak mohou dohnat panovickou moc k odpovědnosti. 

Althusiova consociatio symbiotica stejně jako koncept duální suverenity představovaly 
pokus překonat Bodinův monismus návratem k aristotelské vizi společnosti jako přirozeného 
politického společenství, které funguje jako pluralistický, vnitřně strukturovaný systém, v 
němž je moc rozdělena mezi různé nositele. Jednotící prvek jeho plurality neměl být zajištěn 
světskou mocí a její reprezentativní funkcí, ale pólem univerzality, jenž se v duchu 
aristotelské a křesťanské tradice nacházel zcela mimo tento svět, jako neotřesitelné pevné 
místo poznatelné rozumem či zjevením. Proto také panovník či kterýkoliv jiný nositel moci 
nemohl než zastupovat empirické společenské zájmy. I když Althusius pracuje se slovem 
„repraesentatio“, není tato pro něj zpřítomněním abstraktního celku, nýbrž spíše zastoupením 
konkrétní společnosti v konkrétním čase, podle principu imperativního mandátu zastupitelů.74 
Základem jeho pojetí je přirozená existence nižších jednotek, korporací, jež dohromady tvoří 
politický celek - lid, jenž se empiricky projevuje v čase a prostoru, nikoli vize lidí jako 
individuí, kteří společnost teprve musí mezi sebou vytvořit. Proto také Althusius podporuje, 
podobně jako monarchomachové v téže době, klasické právo lidu na odpor vůči panovnické 
moci, pakliže panovník poruší pověření, které od společnosti zastoupené korporacemi získal. 

                                                
73 Johannes Althuius, Politica. Metodice digesta, Herborn 1603. 
74 Srov. Hasso Hofmann, Repräsentation, s. 359nn. Již na tomto místě mohu naznačit základní rozdíl 

mezi pojmy zastoupení a reprezentace, na který podrobně poukazuje již Carl Schmitt 
(Verfassungslehre, s. 205nn), Gerhard Leibholz (Das Wesen der Repräsentation und der 
Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert, 2. vyd., Berlin 1966) a nově též Giuseppe 
Duso (Die moderne politische Repräsentation: Entstehung und Krise eines Begriffs, Berlin 2006) 
a který je dobře uchopitelný právě v češtině nebo němčině, zatímco v románských jazycích a 
v angličtině může být vysvětlen pouze na užívání stejného slova v různých kontextech. Zatímco 
v případě zastoupení jde v principu o soukromoprávní vztah, v němž existuje vedle sebe vůle 
zastoupený i zastupující existují současně jako empiricky přítomné entity s vlastní vůlí, v případě 
reprezentace jde o podstatně komplikovanější vztah, v němž jde o znovu-zpřítomnění entity, jež 
byla (ve smyslu logické, nikoli časové souslednosti) sice předtím přítomná, ale pouze na úrovni 
transcendence, jako ideální či fiktivní jednotka, jež je aktem reprezentace učiněna empiricky 
přítomnou skrze reprezentanta. Ten je tak reprezentantem této ideální jednotky, jež je sama však 
svým způsobem protikladem empirické plurality. Zatímco k zastoupení proto logicky náleží 
imperativní mandát a možnost přezkoumatelnosti souladu jednání zástupce s ním v případě 
reprezentace je sama vůle reprezentovaného artikulována až reprezentujícím, a proto připadá 
v úvahu pouze volný mandát. S ohledem na tento rozdíl používám na tomto místě u Althusia 
překladu „zastoupení“, aby nedošlo ke zmatení, jakkoli je samozřejmě latinský výraz v obou 
případech stejný. 
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Lid, který takto "odporuje", je totiž identický s heterogenní stavovskou společností, nikoli 
nadempirickou, homogenní jednotkou. Bylo by proto chybné vidět v tomto konceptu ideu 
demokratické suverenity lidu; Althusiův populus je, stejně jako lid monarchomachů, 
strukturovaným stavovským systémem založeným na stavovských výsadách, který existuje o 
sobě nezávisle na moci a před jakýmkoli mocenským aktem. Jakkoliv Althusius odmítá 
myšlenku přirozené nesvobody, hlas lidu, který se v jeho pojetí může projevit proti 
panovníkovi, se spíše než Bodinovu suverénovi ve skutečnosti blíží spíše aristotelské 
koinōnia politikē svobodné části obyvatel či Marsiliově "pars valentior", než Bodinovu 
suverénu. Stejně jako v těchto případech přitom nutně vzbuzuje otázku po tom, jak jsou 
vymezeni ti, kdo na hlasu lidu mohou participovat, resp. kdo je z této participace vyloučen. 

Teorie světské moci alternativní vůči Bodinově právní doktríně tak sice na jedné straně 
přejaly svůdný koncept nejvyšší pozemské moci, ovšem snažily se jej depersonalizovat, 
oddělit od monarchické moci panovníka a vytěsnit do celku politického systému nezávislého 
na osobě panovníka. Univerzalita jednotící plurální systém partikularit tu nespočívala v moci 
suveréna, ale v transcendentní sféře vymezené Bohu, nebo, jak bylo v raných teoriích 
konstitucionalismu 17. století obvyklé, v poznatelném rozumu, nezávislém na jakékoli moci.75 
Svůj výraz našlo toto pojetí v revidovaných konceptech smíšené ústavy, jež na prahu raného 
novověku prožívaly svůj zlatý věk. Zatímco Bodin kladl důraz na původní jednotu moci, ať 
již lidu nebo panovníka, pro teoretiky smíšené ústavy mohla existovat ve společnosti moc 
pouze jsouc a priori rozdělena mezi jednotlivé nositele. Výše uvedený koncept duální 
suverenity mohl tuto myšlenku sloučit s pojmem suverenity tím, že oddělil suverenitu 
plurálního celku od omezené „suverenity“ panovníka. Problém však musel nastat, pokud se 
měl "suverénní" celek projevit, tedy pokud měla maiestas realis a s ní i lid, jenž je jejím 
držitelem, získat konkrétní empirickou podobu jednajícího subjektu. 

 Viděli jsme, že Althusius považoval za dostatečné zastoupení lidu instituci eforů, kteří 
mohou kontrolovat i panovníka (obdobný kontrolní mechanismus předvídal i Marsilius a 
terminologicky se k němu posléze vrátil i Fichte, jak ještě uvidíme). Tento jeho koncept 
odpovídající dualismu císařské moci a moci říšských stavů koneckonců bezpochyby odrážel 
tehdejší podobu Říše lépe než Bodinův model jednoty moci založený spíše normativně, než 
jako empirický obraz reality.76 Pro postupně vznikající absolutistický stát s potřebou jednoho 
zdroje pozitivních norem nezpochybňovaného v této činnosti vzápětí jinou institucí se však 
systém konsociační symbiózy musel ukázat jako nepřesvědčivý z hlediska deskriptivního a 
problematický z hlediska normativního, zejména v situaci, kdy jím implicitně předpokládaný 
základ univerzality konsociační jednoty v rozumu a Bohu se sám stal předmětem 
zpochybnění. Ačkoliv se i dnes lze setkat s pokusy srovnat fungování Evropské unie po vzoru 
Althusiova modelu říše,77 je takový postup problematický právě proto, že tento model stojí na 

                                                
75 Srov. Heinz H. F. Eulau, The Depersonalization of the Concept of Sovereignty, s. 6. 
76 Hasso Hofmann, Repräsentation, s. 362; Hans-Ulrich Scupin, Die Souveränität der Reichsstände 

und die Lehren des Johannes Althusius, Westfalen-Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde 
40 (1962), s. 186 - 196. 

77  Srov. Stefan Hohberger, Vergleich der politischen Theorie und der politischen Systeme des 
Althusius mit der EU, Berlin 2008. 
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předpokladu externího, jej transcendendujícího absolutního zdroje jednoty. K důsledkům snah 
o jeho uplatňování v současné společnosti se ještě vrátíme v jiné části této knihy. 

Zatímco Althusiův model stojí na pluralitně koncipované, stavovsky členěné společnosti, 
pojetí nejvyšší moci v teorii smíšené ústavy u George Lawsona, jakkoli rovněž vycházející 
z duality maiestas realis a maiestas personalis počítá již s nezastupitelností vůle lidu coby 
skutečného suveréna stavovským tělesem.78 Jinak by dle jeho názoru koncept smíšené ústavy 
nebyl logicky konsistentní, neboť by existovala jedna instituce, která by držela fakticky 
absolutní moc. Namísto proklamování zastupitelnosti skutečné suverenity proti osobnímu 
suverénovi transformuje Lawson vztah obou pojmů do antinomie konstituující a 
konstituované moci, která nahrazuje jím kritizovanou neurčitost pojmu maiestas realis.79 
Držitel osobní suverenity se může pohybovat  pouze v mezích, které dříve určil skutečný 
suverén, zatímco tento skutečný suverén není vázán žádnými normami. Lawson tedy zastává 
koncept vynutitelné odpovědnosti panovníka vůči lidu, u Bodina nepředstavitelný. Skutečná 
suverenita se v jeho pojetí vlastně vztahuje k moci formovat ústavní systém.80 

Tento prvek Lawsona vzdaluje republikánským pojetím societas civilis počítajícím 
s trvalou, materiální přítomností lidu coby skutečného držitele moci. Lawson tu mluví o 
společenství (community), jež předchází sice předchází státu, a tedy i panovníkovi, ovšem 
nikoli jako heterogenní masa jednotlivců, ale jako již jednotný celek odlišný od souhrnu 
jednotlivců, neboli jako „one person morally conceieved“, 81  která se může nechat 
reprezentovat parlamentem, jenž pak však nejedná jako klasický parlament v konstituovaném 
systému, ale konstituující moc (jakkoli Lawson neuvádí, zda a za jakých podmínek by lid 
mohl jednat přímo).82  

Na jedné straně je v tomto důrazu na jednotu lidu tedy patrná distance od společenského 
pluralismu Althusia či Johna Locka a naopak zdánlivá blízkost Hobbesově umělé osobě. 
Vskutku, Lawson je radikálním odpůrcem jakékoli dělitelnosti suverenity a trvá na její 
jednotě soustředěné v osobě lidu. To, co se však na první pohled může jako důvod opravňující 
umístit Lawsona do jakéhosi pomyslného středu mezi Lockea a Hobbese, se však při bližší 
                                                
78 George Lawson, Politica sacra et civilis (1660), vyd. Conal Condren, Cambridge 1992, s. 45. 

Lawson přejímá koncept iura maiestatis odlišných od suverenity jako takové (tamtéž, s. 45, s. 51, 
s. 71, s. 97).  Přitom si je však vědom toho, že se daleko lépe hovoří o právech osobního 
suverenéna, než právech "reálné" suverenity (s. 46). 

79 "Real (sovereignty) is in the Community, and is greater than the Personal, which ist the power of 
a common-wealth already constituted. For, as you have heard before, this form of a common-
wealth is virtually in it before be constituted." (Tamtéž, s. 47). 

80  Tak Conal Condren, George Lawson’s Politica and the English Revolution, Cambridge 1989, s. 
53. 

81  George Lawson, Politica, s. 25. 
82 Lawson tu používá pojmu "Community" označující celek lidu ještě před jeho konstituováním ve 

stát ("Common-wealth"). Zatímco jednotlivci jsou vždy podřízeni moci, "the Community as a 
Community is free of any Obligation to any particular Form, either from the Laws of God, Natural 
ord Positive, or frim their own Consent or Oaths." "If the Government be dissolved, and the 
Community yet remains united, the People may make use of such an Assembly as a Parliament, to 
alter the former Government, and constitute a new; but this they cannot do as a Parliament, but 
considered under another Notion, as an immediate Representative of a Community, not of a 
Common-wealth." (Tamtéž, s. 48).  
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analýze ukazuje spíše jako důsledek hlubokého Lawsonova zakotvení v tradici 
předmoderního křesťanského aristotelismu. Jednota moci, která je ve zjevné disharmonii 
s Lockeovým odvozením moci společenství přímo od jednotlivců, v případě Lawsona 
nevyplývá z lidu samotného, ale z „vnější“ moci samotného Boha.83 Proto Lawsonův koncept 
lidu setrvává u klasického středověkého pojetí pověřovacího smluvního vztahu, nikoli však 
smlouvy zakládající samu pozemskou moc. I když Lawson integruje do svého konceptu 
„moderní“ prvek pojetí podřízeného subjektu (ve smyslu „subjected“) jako korelátu 
suverenity, rozlišuje oproti Hobbesovi výrazně mezi (aktivním) občanem a (podřízeným) 
subjektem.84 Občanství jako takové je pro něj nutně spojené s vyloučením a s privilegizací 
určitých skupin, podobně jako pro Marsilia z Padovy. 

Jistě lze tedy souhlasit s kritikou hledání přílišných podobností mezi Lawsonem a 
Lockem,85 avšak nelze přitom pokládat za referenční rámec moderní myšlení o suverenitě, 
k němuž mají oba podobně daleko, byť z odlišných pozic. Jak zdůrazňuje Conal Condren, je 
Lawsonův suverén coby „božsky podložené společenství hodné konsensu“: 86  tedy obec 
spojená v jednotu Boží mocí a vázaná na explicitní konsensus občanů a tacitní konsensus 
ostatních (žen, dětí, nesvobodných). Tato „community“ existující před státem odkazuje tak 
spíše na klasické předmoderní aristotelské a augustinovské koncepty. Současně se jím také 
zásadně odlišuje od Hobbesova státu vzniklého z ničeho právě smlouvou, aniž by mu 
předcházelo jakékoli byť jen zárodečně předcházející společenství. Proklamace božského 
charakteru moci suveréna není u Hobbese, na rozdíl od Lawsona, zdůvodněním moci ve 
smyslu odvození z Boha, ale naopak, připodobněním suveréna Bohu. V základních 
elementech, jako je teologické zdůvodnění moci, podřízení reprezentativního osobního 
suveréna před-státnímu společenství je Lawson hluboce zakotven v aristotelském způsobu 
myšlení o politice, jímž Hobbes ve stejné době tolik otřásl. Jeho panovník je stále více 
Marsiliův defensor pacis než Hobbesův creator pacis. 

Přes četné diference tedy hraje zdvojení pojmu suverenity mezi lid a panovníka u Lawsona 
podobnou funkci jako v tradici kontinentální, říšské publicistiky, tedy jako prostředek, jak 
                                                
83 Srov. Richard Tuck, Natural Rights Theories. Their Origin and Development, Cambridge 1979, s. 

144n. 
84  Condren poukazuje na výrazné rozdíly mezi Lawsonovou dřívější kritikou Hobbesova Leviathana 

a pozdějším dílem Politica, v němž naopak nachází řadu podobností s Hobbesem, a to právě v 
uchopení konceptu suverenity. Současně však vyzdvihuje i výrazné rozdíly a poukazuje na 
Lawsonův důraz na aktivní občanství vůči Hobbesovi. Nakonec tak lokalizuje Lawsona do střední 
pozice „mezi Hobbesem a Lockem“ (George Lawson’s Politica, s. 173nn). Ovšem právě přitom 
sjednocení pojmu občana a subjektu pod společný pojem suverenity je u Hobbese i Bodina 
klíčový prvkem modernity, jak upozorňuje správně např. Etienne Balibar, Citoyen Sujet et autres 
Essais de l’anthropologie philosophique, Paris 2011, s. 50. 

85  Údajný výrazný vliv Lawsona na Locka konstatuje Julian Franklin, John Locke and the Theory of 
Sovereignty. Mixed Monarchy and the Right of Resistance in the Political Thought of the English 
Revolutions, Cambridge 1981, s. 89 Naopak Conal Condren tuto tezi vehementně popírá: 
Resistance and Sovereignty in Lawson’s Politica: An Examination of a Part of Professor Franklin, 
His Chimera, The Historical Journal 24 (1981), s. 673 – 681; Týž , George Lawson’s Politica, s. 
182nn.. Viz kriticky též James H. Tully, Current Thinking About Sixteenth- and Seventeenth- 
Century Political Theory, The Historical Journal 24 (1981), s. 475 - 484, zde s. 482. 

86  Conal Condren, George Lawson’s Politica, s. 50 
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spojit pojem nejvyšší moci s klasickými aristotelskými koncepty politického společenství 
omezeného pověření vládce v rámci pactum subiectionis. S důsledky této snahy aplikovat 
Bodinův termín v diametrálně odlišném významu různými absolutními kritérii omezené moci 
se v moderní politické filosofie a teorii setkáváme dosud, když vedle sebe rezonují 
(odhlédneme-li od specifické materializace moci u Machiavelliho a Spinozy) dvě zcela 
odlišné tradice vnímání vztahu moci a jednoty politického společenství. V době, kdy valná 
část textů byla psána latinsky, nebyl tento významový paralelismus příliš patrný, neboť 
termíny jako maiestas či summa potestas byly natolik univerzální součástí politického a 
právního slovníku, že jejich užití v různých kontextech a významech jaksi ex ante vedlo (a 
dosud vede) k nutnosti nenechat se zmást použitým výrazem a sledovat jeho významovou 
funkci. Jakmile ovšem začaly vznikat texty v národních jazycích, kde na místo těchto termínu 
nastoupil pojem suverenity, tolik ovlivněný Bodinovou definicí (jakkoli ani on nebyl zdaleka 
tvůrcem samotného výrazu, jak jsme viděli), bylo riziko zmatení nevyhnutelné. Právě proto, 
že celá tradice užívání termínu „suverenity“ v duchu republikánství Marsilia, Althusia, 
Lawsona i Locka (aniž bych jakkoli chtěl mezi nimi vytvářet jednu pevnou „dějovou linii“ a 
podceňovat tak mnohé rozdíly) je zcela zásadně odlišná od tradice užívání pojmu suverenity 
ve smyslu absolutního zdroje autoreferenciální legitimity moderní sekulární společnosti 
v podobě, v níž krystalizuje u Hobbese, soustředím se v následujících dvou částech na tuto 
druhou tradici spojenou s jmény Thomase Hobbese a Samuela Pufendorfa a s ní spojený 
způsob konstituce sociální reality prostřednictvím suverénního subjektu neopírajícího se již o 
žádné exogenní zdroje moci a práva. 
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III.	  Hobbesovo	  pojetí	  suverenity	  v	  kontextu	  konceptů	  osoby	  a	  
reprezentace	  

 
Sotva bychom našli autora, jenž poznamenal moderní koncept suverenity více, než Thomas 

Hobbes. Na rozdíl od Bodina, pro něhož je suverenita, jak jsem ukázal výše, zakotvená stále 
v kontinuitě kosmického řádu, spojil Hobbes suverenitu principiálně se založením jakéhokoli 
lidského společenství a současně ji coby umělou, fiktivně existující (nikoli však proto méně 
významnou) moc radikálně odděluje od světa empirické reality. Prostředkem k tomu mu bylo 
nové uchopení pojmu reprezentace jako podmínky suverenity. Jakkoli literatura věnovaná 
obecným dějinám slova a pojmu reprezentace nebo specificky Hobbesově politické teorii na 
tento fakt vzájemné závislosti reprezentace a suverenity u Hobbese upozorňuje,87 mají kritici 
suverenity (počínaje Johnem Lockem) mnohdy tendenci pokládat Hobbesův koncept za 
obhajobu neomezené faktické moci státního aparátu, přehlížeje přitom zásadní liberální 
element spočívající v konstituci suverénní moci a suverénního státu z reprezentace. 88  
Z Hobbesova suveréna se v podobné interpretaci stává jakýsi předchůdce Adolfa Hitlera či 
dalších moderních diktátorů.89 

V této části diplomové práce se pokusím ukázat, že klíčem k pochopení Hobbesova pojetí 
suverenity není samotná teorie reprezentace a autorizace, ale především správná interpretace 
jeho konceptu osoby, především ve spojení se státní mocí. Recentní literatura ukazující na 
fiktivní povahu vzniku Hobbesovy osoby státu přináší podstatné implikace i jeho pojetí 
státu. 90  Stát nelze vnímat jen jako artificiální systém, nýbrž jako způsob imaginativní 
konstituce reality, v němž hraje pojem suveréna a suverenity klíčovou roli, má-li být 
myslitelný jakýkoli funkční právní řád neodvozený z „přirozeného“ řádu společenství či 
z Boha. Tento způsob konstituce reality nenahrazuje, empirickou přirozenou realitu, ale spíše 

                                                
87  Viz např. Hasso Hofmann, Repräsentation; Leibholz Gerhard, Das Wesen der Repräsentation; 

Duso, Giuseppe, Die moderne politische Repräsentation; Hanna Pitkin The Concept of 
Representation; Quentin Skinner, Hobbes and the Purely Artificial Person of the State, The 
Journal of Political Philosophy 7 (1991), s. 1 – 29; Týž, Hobbes et la pensée politique moderne, 
Paris 1995; Philip Pettit, Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics, Princeton 
2008. 

88  Viz např. Daniel Loick, Kritik der Souveränität, Frankfurt/Main 55 – 86; Bertrand de Jouvenel, 
De la souveraineté. À la recherche du bien public, Paris 1955, s. 240nn; Preston King, The 
Ideology of Order: A Comparative Analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes, London 1974; 
Jean Hampton, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge 1986. Viz ke kontroverzím 
ohledně Hobbesovy interpretace přehledně Heinrich Ottmann, Geschichte des politischen 
Denkens. Von den Anfängen bei den Griechen bis auf unsere Zeit, sv. 3/1: Neuzeit: Von 
Machiavelli bis zu den großen Revolutionen, Stuttgart – Weimar 2006, s. 303 – 321. 

89  David. P. Gauthier, The Logic of Leviathan The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes, 
Oxford 1969, s. 164. Podobně však již Joseph Vialatoux spatřuje v Hobbesovi předchůdce 
moderního totalitarismu (La cité de Hobbes. Théorie de l’État totalitaire. Essai sur la théorie 
naturaliste de la civilisation, Paris – Lyon 1935). 

90  Zvl. David Runciman, Debate: What Kind of Person in Hobbes’s State? A Reply to Skinner, The 
Journal of Political Philosophy 8 (2000), s. 268 – 278, ale též sám Quentin Skinner, Hobbes on 
Representation, European Journal of Philosophy 13 (2005), s. 155 – 184 a Týž, Hobbes and the 
Republican Liberty, Cambridge 2008. 
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vytváří jí transcendující systém fungování společnosti, jenž si v principu svobody lidského 
svědomí udržuje trvalé spojení se světem přirozeného stavu a přirozené svobody a otevírá tak, 
přes Hobbesovu všudypřítomnou snahu ospravedlnit de facto moc, cestu k možnosti nové 
konstituce imaginativní reality. 

III.	  1.	  Hobbesův	  koncept	  reprezentace	  a	  osoby	  
 

V prvé řadě je třeba rozebrat pojem reprezentace, který Hobbes zcela novým způsobem 
spojuje s pojmem suverenity. Zatímco v předmoderní éře byla reprezentace pojmem spíše 
teologickým, který s prvkem "znovuzpřítomnění" lidu v konkrétní osobě či shromáždění 
spojil teprve sv. Mikuláš Kusánský,91 Hobbes definitivně tento termín vnáší do světa právního 
a politického myšlení v pevném vztahu k pojmu suverenity, resp. panovnické a státní moci., 
Pojem reprezentace samozřejmě rezonoval v evropské politické vědě již před Hobbesem, jak 
ukázal ve své precizní a dosud nepřekonané studii Hasso Hofmann, nicméně zatím spíše ve 
smyslu tradičního zastoupení nebo zpřítomnění empiricky existující jednotky – přirozeně 
strukturované společnosti – prostřednictvím stavů a panovníka.92 Takto chápe uvedený pojem 
např. Althusius, jenž používá výrazu reprezentace buď pro označení zastoupení vůle jiného 
podle soukromoprávního vzoru, nebo ve smyslu repraesentatio identitatis, tedy zpřítomnění 
určitého celku jako takového, včetně jeho vůle.93 Nicméně i tento druhý typ reprezentace je 
stále založen na principu, že reprezentovaná jednotka je již sama empiricky existující entitou, 
která prostřednictvím reprezentantů pouze promlouvá navenek. S tímto pojetím reprezentace 
je proto také plně slučitelný princip imperativního mandátu charakteristický pro stavovská 
shromáždění, neboť zde jednotliví reprezentanti mluví za jednotlivé korporace a teprve ve 
svém celku vyjadřují vůli korporativně složeného lidu. V podobném významu rezonoval 
koncept reprezentace i mezi anglickými politickými teoretiky v Hobbesově době.94 

Hobbes šel ve svém chápání reprezentace radikálně jinou cestou, na níž se odchýlil od 
všech dosavadních konceptů vztahu lidu a vládce – jak těch, které odvozovali legitimitu 
vládce z Boha, tak těch, které ji hledali v „těle“ lidu existujícího již na empirické úrovni jako 
přirozené společenství, jež je reálným suverénem nadřazeným králi. Přestože mnohé rysy jeho 
konceptu suverenity a státu nalezneme již v Elements of Law a v De Cive, teprve v 16. 
kapitole Leviathana představuje anglický učenec vlastní teorii reprezentace a spojuje ji 
radikálně novým způsobem s pojmem suverenity.  

V obou starších dílech se Hobbes zaměřoval především na vnější charakteristiky vztahu 
existujícího suveréna k obyvatelstvu. Samotný vznik státu a suverenity chápal jako výsledek 
smluvního přenosu přirozeného práva jednotlivců na použití vlastní síly na suveréna,95 jenž 
však není smluvní stranou, a proto disponuje všemi převedenými právy, aniž by se sám 

                                                
91  Viz. Hasso Hofmann, Repräsentation, s. 286nn. 
92  Tamtéž, zvl. s. 321nn. 
93  Johannes Arnisaeus, Doctrina politica, (in genuinam methodum, quae est Aristotelis reducta), 

Francofurti 1606. 
94  K zakotvení Hobbese v kontextu teorií reprezentace v polovině 17. století viz Quentin Skinner, 

Hobbes on Representation, s. 155nn. 
95  Thomas Hobbes, De Cive, vyd. Howard Warrender, Oxford 1983, Cap. 5, § 7, § 8. 
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čehokoliv vzdal.96 Toto vyčlenění suveréna z množiny podřízených subjektů umožňuje řešit 
trvalé riziko kolize práv suveréna s nezadatelnými právy jednotlivce: jednotlivec má právo na 
obranu vlastního života, stejně jako např. na odmítnutí zabití vlastního otce, avšak suverén má 
právo jej zabít. Avšak otázku, proč sám suverén nemůže mít právo se určitého práva vzdát, 
tedy konkrétně výkonu své suverenity, nelze vyřešit jen samotnou teorií kontraktu.97 Zde 
nastupuje druhý prvek: nutný demokratický základ suverenity.98 Lidé přenáší svá práva 
nejprve na kolektivní osobu lidu jako celek, která je v logicky následném kroku přenáší na 
dalšího, individuálního suveréna nebo shromáždění.99 Teprve tím je znemožněno omezení 
suveréna: kolektivní osoba neexistovala v přirozeném stavu a nemohla být součástí smlouvy. 
Pokud logicky následný fyzicky přítomný suverén přijme nějaký závazek sebeomezení, stane 
se tak jen vůči této osobě coby lidovému suverénovi, jenž však přestává okamžikem přenosu 
suverenity existovat. 

Teprve v Leviathanovi se Hobbes zbavil problému možnosti kolize dvou práv – práva 
suveréna a práva jednotlivce – a všech z ní vyvěrajících logických problémů ohrožujících 
konsistentnost celé konstrukce společenské smlouvy, již měla paradoxně ochránit sama 
demokracie, která však nevyplývá ze samotné logiky smlouvy a je vůči ní spíše vnějším 
elementem.100 Namísto toho, aby se jedinci museli smluvně vzdávat svých práv, autorizují 
jinou osobu k jejich použití. Společenská smlouva získává zcela novou podobu, neboť je 
smlouvou o autorizaci suveréna, jenž se stává reprezentantem lidu. Její funkce je z konstituce 
kolektivní osoby přenesena do sdílení odpovědnosti za akty suveréna.101 

                                                
96  Tamtéž, cap. 6. §13, § 14, § 22. 
97  Z logiky kontraktu vyplývá, že suverén nemůže současně být a nebýt suverén, a nemůže se tedy 

zavazovat k něčemu, co je s výkonem suverenity neslučitelné. Nevyplývá z ní však, že se nemůže 
vzdát výkonu suverenity jako takové. 

98  De Cive, Cap. 7, § 5. 
99  Již v těchto starších textech nicméně Hobbes výslovně odmítá, že by lid existoval nezávisle na 

suverénovi (Elements of Law Natural and Politic, vyd. Ferdinand Tönnies, London 1969, Cap. 29, 
§ 9). Buď je sám suverénem, nebo je identický s panovníkem, na nějž přenesl suverenitu (De Cive, 
Cap. 12 § 8). 

100  Tak Alexandre Matheron, The Theoretical Function of Democracy in Spinoza and Hobbes. In: 
Warren Montag , Ted Stolze (vyd.), The New Spinoza, Minneapolis 1998, s. 207 – 218, zde s. 
209n. 

101  O této změně, k níž výrazně přispěly disputace se zastánci revolučního parlamentarismu, hovoří 
blíže Quentin Skinner, Hobbes on Representation,. s. 166nn. K zásadní změně mezi dřívějším 
kontraktuálním transferem individuálních práv a konceptem autorizace viz rovněž Yves Charles 
Zarka, La Décision métaphysique de Hobbes, Paris 1987; Týž, Hobbes et la pensée politique 
moderne, s. 60n; David. P. Gauthier, The Logic of Leviathan The Moral and Political Theory of 
Thomas Hobbes, Oxford 1969; a Arnauld Milanese, La république institué ou l’invention du pacte 
social chez Hobbes. In: Jauffrey Berthier, Nicolas Dubos, Arnauld Milanese, Jean Terrel (vyd.), 
Lectures de Hegel, Paris 2013, s. 225 – 248, zde s. 241nn. Srov. ovšem i odlišnou interpretaci u 
Aloysiuse Patricka Martinicha (The Two Gods of  Leviathan. Thomas Hobbes on Religion and 
Politics, Cambridge 1992, s. 167nn), podle něhož je autorizační vztah doprovázen transferem 
práva bránit jiné osoby (tento výklad ovšem spíše přeceňuje roli pasáže, v níž Hobbes pouze 
ukazuje specifický charakter nezadatelnosti práva na sebeobranu právě jeho rozdílem vůči právu 
na obranu jiného). 
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Základem Hobbesova nového pojetí je přesný rozbor pojmu osoby. Osobou je dle Hobbese 
ten, „whose words or actions are considered, wither as his own, or as representing the words 
or actions of an other man, or of any other thing to whom they are attributed, whether Truly 
or by Fiction.“102 „Přirozenou osobou“ („natural person“) je ten, jehož slova a skutky jsou 
považovány za jeho vlastní, zatímco „feigned or artificial person“103 je ten, jehož slova a 
skutky jsou považovány za skutky či slova jiného. Hobbes zde nastiňuje typologii opřenou o 
dva typy osob a dva typy reprezentativního vztahu. Obojí však nelze zaměňovat, jak vzápětí 
uvidíme. 

Pojem osoby je v Hobbesově pojetí, jak plyne z uvedené definice, spojen se schopností 
jednat a vyjadřovat vlastní vůli. Tím se osoba liší od věcí, ale i „dětí, bláznů a šílenců“, kteří 
nejsou schopni racionálně jednat a vyjadřovat vůli a mít za své jednání odpovědnost. Právě 
odpovědnostní vztah je v existenci osoby klíčový. Současně je kritériem pro rozlišení 
přirozených a umělých osob. V případě přirozené osoby je jednající identický s tím, komu je 
přisuzována odpovědnost, zatímco v případě umělé osoby je její jednání a vyjadřování vůle 
„vlastněno“ někým jiným, kdo nese odpovědnost. U obou typů osob Hobbes ovšem pokládá 
za nezbytný reprezentační vztah. I přirozená osoba reprezentuje vlastní vědomí jednotlivce, 
jenž navenek může jednat a vystupovat pouze jejím prostřednictvím. Sloveso “personate” 
samo znamená “hrát roli, čili reprezentovat sebe sama nebo někoho jiného”.104 Pro ilustraci 
svého pojetí reprezentace Hobbes uvádí příklad jednání herce, jenž na divadelní scéně na sebe 
bere něčí masku. Jak trefně podotýká Zarka, představuje Hobbesovo pojetí státu jakési 
gigantické divadlo, v němž teorie reprezentace všem bez výjimky přisuzuje roli herců.105 Je 
důležité si uvědomit, že se pojem osoby u Hobbese nevztahujeprimárně na reprezentovanou 
entitu nebo fyzického reprezentanta, jak by se mohlo zdát, ale na samotnou masku, jež je 
                                                
102 Thomas Hobbes, Leviathan, kap. XVI (vyd. Richard Tuck, Cambridge 1996, s. 111). Česky 

Thomas Hobbes, Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického, přel. Karel 
Berka, Praha 2009, s. 112. V následujících pasážích se budu nicméně na mnoha místech od tohoto 
českého překladu odchylovat. 

103  Nový český překlad uvádí ne zcela přesně „osoba smyšlená neboli umělá“ (s. 112 českého 
překladu Leviathana). Podle Quentina Skinnera (Hobbes and the Purely Artificial Person, s. 11, 
pozn. 65) je mezi oběma pojmy zásadní rozdíl. Podle Davida Runcimana je naopak pojem 
„feigned“ třeba chápat analogicky k „artificial“, avšak nikoli ve smyslu „fiktivní“ nebo 
„smyšlený“, ale ve smyslu „nepravý“, právě s ohledem na to, že skutky umělé osoby nepatří jí, ale 
někomu jinému (Debate: What Kind of Person in Hobbes’s State?, s. 271). 

104  “To personate, is to Act, or Represent, himselfe, or an other; and he that acteth another, is said to 
beare his Person, or act in his name.” (tamtéž, s. 112). V Berkově překladu: „zosobňovat znamená 
jednat, neboli zastupovat sebe nebo jiného. A o tom, kdo jedná za jiného, se říká, že je nositelem 
jeho osoby nebo že jedná jeho jménem.“ (Leviathan, s. 113). Srov. k zakotvení Hobbesova 
konceptu „personalizace“ Philip Pettit, Made with Words, s. 55nn. Pro pochopení míněného 
významu Hobbesova pojetí je spíše než o zastoupení (jak to činí Berkův překlad) vhodné mluvit o 
reprezentaci, resp. „znovuzpřítomnění“. Zastoupení je totiž možné pokládat za pojmový protiklad 
reprezentace, jak jsem již uvedl výše. Sloveso „to act“ je pak možné přeložit nejen jako „jednat“, 
ale i „hrát roli“. Srov. poznámku ve francouzském překladu Leviathana od Françoise Tricauda 
(Paris 1971, s. 162, pozn. č. 5). 

105  Yves Charles Zarka, op. cit., s. 212; srov. také Mónica Brito Vieira, The Elements of 
Representation in Hobbes: Aestetics, Theatre, Law, and Theology in the Construction of Hobbes’s 
Theory of the State, Leiden 2009, zvl. s. 75nn. 
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reprezentačním vztahem vytvořena. Proto na sebe může vzít umělou osobu a stát se 
reprezentantem někoho jiného nejen přirozená osoba, ale také shromáždění lidí. Klíčová je tu 
pouze schopnost jednat a rozhodovat, nikoli schopnost nést odpovědnost (neboť tu nese 
reprezentovaná osoba). 

Rozdíl mezi umělou a přirozenou osobou tedy netkví v principu reprezentace ani v povaze 
reprezentanta, ale v tom, co je reprezentováno, zda vlastní vědomí nebo vědomí někoho 
jiného. Jestliže v pozdějším latinském vydání Leviathana Hobbes užívá pro přirozenou osobu 
výrazu persona propria, zatímco pro osobu jednající jménem někoho jiného termínu persona 
representativa,106 neznamená to, že by „vlastní“ osoba byla prosta prvku reprezentace, ale že 
reprezentuje sebe sama.107 Povaha reprezentace v případě umělé osoby je ovšem specifická, 
neboť mezi reprezentujícím a reprezentovaným nevzniká vzniká pouto přirozeně, ale tak, že 
je vytvořeno lidmi. „Umělost“ osoby ovšem spočívá pouze v tom, že její činy nejsou 
pokládány za její vlastní (a nenese za ně odpovědnost), nýbrž za příslušející někomu 
jinému.108 „Vlastníka“ jednání či projevů vůle reprezentanta nazývá Hobbes „autorem“, 
zatímco reprezentant je „aktérem“, tedy tím, kdo skutečně jedná a mluví. Klíčový je tu tedy 
právě princip vlastnictví určitého jednání. Autorita je v tomto smyslu právem učinit jakýkoliv 
čin („Right of doing any act“), a to na základě obecného zmocnění – autorizace. Nejde tu tedy 
o soukromoprávně pojaté individuální pověření, kde se vůle pověřujícího liší od vůle 
pověřeného, ale o zmocnění ke zpřítomnění samotné vůle jiné osoby vůlí reprezentující 
osoby. Akt učiněný „by authority“ je vždy závazný pro vlastníka -  autora, nikoli 
reprezentanta. Dokonce i v případě porušení norem přirozeného práva či jakýchkoli jiných 
zákonů aktérem je odpovědný autor, nikoli aktér – reprezentant.109 

Pochopení Hobbesova komplexního pojmu osoby a autorizace umožňuje porozumět též 
jeho novému konceptu suverenity rozvedenému v Leviathanovi. Hobbes se nyní staví proti 
snaze vidět v lidu „tělo“ logicky předcházející suverénovi, jako tomu bylo v pojetí, s nímž se 

                                                
106  „Persona est is qui suo vel alieno nomine res agit. Si suo, Persona Propria, sive Naturalis est; si 

alieno, Persona est is, cuius Nomine agit Representativa.“ (Thomas Hobbes, Leviathan, London 
1668, s. 79). 

107  Nutno ovšem říci, že v latinském vydání je pojetí osoby oproti originálu výrazně zjednodušenoD. 
Runciman, What Kind of Person is the Hobbes’s State?, s. 276n. 

108  Hanna Pitkin, The Concept of Representation, s. 16nn.  
109  Hobbes zdůrazňuje, že takto pojatý princip autorizace předpokládá rozumem obdařenou vůli 

autora. Děti či nesvéprávní lidé tak nemohou být reprezentováni na základě jejich vlastní 
autorizace reprezentanta, podobně jako neživé instituce, které nejprve potřebují nějakou formu 
správy (a teprve správce či vlastník může autorizovat jinou osobu k zastupování dané instituce). 
Prvek rozumnosti hraje v Hobbesově teorii centrální úlohu. Právě proto, že reprezentant není 
pověřen ke konkrétnímu úkolu, ale je jakožto nositel autorizované osoby zpřítomněním vůle 
jiného, je nutné, aby namísto vazby pověření existovala mezi ním a reprezentovaným vazba 
prostřednictvím racionality. Mimochodem, právě v této racionální vazbě mohl moderní koncept 
suverenity udržet úlohu Boha, nyní již však nikoli jako tvůrce pozemské moci, ale jako tvůrce 
samotného principu ratio, na němž konstituce každého státu stojí. Tuto myšlenku rozvádí později 
Samuel Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, Liber VII, Cap. 3, § 2. Viz k němu níže 
v této práci. 
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můžeme setkat např. u Lawsona a dalších teoretiků dvojí suverenity.110 Metafora těla, často 
přítomná v Hobbesových dřívějších textech,111 je v Leviathanovi nahrazena pojmem osoby, 
zatímco výraz „politické tělo“ je vyhrazen asociacím existujícím již uvnitř státu a v souladu 
s jeho právem.112 Mezi jednotlivcem a suverénem vzniká přímý autorizační vztah vyplývající 
ze smlouvy o autorizování jedné konkrétní přirozené osoby nebo shromáždění uzavírané mezi 
jednotlivci.113 Hobbes zde hovoří o tom, že na autorizovanou osobu je přenášeno „Right of 
Governing my self“, čemuž je ovšem v kontextu jeho pojetí autorizace nutno rozumět tak, že 
přenášeno je použití tohoto práva, které však nadále zůstává autorovi, tedy jednotlivci.114 

                                                
110  Proti této ideji se Hobbes obracel již v dřívějších textech (viz např. Elements of Law, Cap. 29, § 9), 

nicméně teprve v Leviathanovi mu rozpracování konceptu reprezentace poskytuje nový 
argumentační nástroj. 

111  Viz např. v Elements of Law: „This union so made, is that which men call now-a-day a body 
politic or civil society; and the Greeks call it polis, that is to say, a city; which may be defined to 
be a multitude of men, United as one person by a common power, for their common peace, 
defence, and benefit.“ (Elements of Law, Cap. 19, § 8. Viz dále Q. Skinner, Hobbes and 
Republican Liberty, Cambridge 2008, s. 47nn. 

112  “Of Systemes subordinace, some are Politicall, and some Private. Politicall (otherwise Called 
Bodies Politique, and Persona in Law) are those, which are made by autority of the Sovereign 
Power of the Commonwealth.“ (Tamtéž, s. 155). V Leviathanovi Hobbes používá metaforu těla 
v souvislosti se státem spíše zřídka, např. v úvodu, kde Leviathana popisuje jako celek těla a duše 
dávající tomuto tělu „život a pohyb“. (Thomas Hobbes, Leviathan, s. 9; česky: Leviathan, s. 11). 
Nutno říci, že ovšem ani zde, stejně jak ve starších pojetích nejde o převzetí tradičního 
středověkého pojetí politického těla. Hobbes vždy jasně rozlišoval mezi přirozenými a umělými 
těly, přičemž i umělému tělu státu mělo příslušet vlastní bytí, jakkoli odlišné od jakýchkoli jiných 
jsoucen. Viz k těmto rozdílům Philippe Crignon, L’ontologie politique de Hobbes, s. 257nn. Proto 
je také třeba brát s rezervou snahy vést přímou genealogickou linku mezi středověkým konceptem 
populus coby corpus mysticum a Leviathanem (kterou načrtává např. F. Balke, Figuren der 
Souveränität, s. 46), jakkoli je samozřejmě verbální kontinuita klasických metafor středověké 
politické filosofie u Hobbese nepopiratelná. 

113  “This is more than Consent, or Concord; it is a reall Unitie of every man with every man, in such 
manner, as if every man should say to every man, I authorise and give up my Right of Governing 
my selfe, to this Man, or to this Assembly of men, on this condition, that thou give up my Right to 
him, and Authorise all his Actions in like manner.” (Tamtéž, XVII, s. 120; česky: „Toto je víc než 
souhlas nebo shoda: je to skutečná jednota jich všech v jedné a téže osobě, která je utvořena 
úmluvou každého s každým, a to takovým způsobem, jako kdyby řekl každý každému: Autorizuji a 
vzdávám se svého práva na sebevládu ve prospěch tohoto člověka nebo tohoto shromáždění pod 
podmínkou, že se ty stejným způsobem vzdáš svého práva v jeho prospěch a autorizuješ veškeré 
jeho jednání.“ Leviathan, s. 120). 

114  Srov. David. P. Gauthier, The Logic of Leviathan, s. 124 a Alexandre Matheron, The Theoretical 
Function of Democracy, s. 211. Pro odlišný pohled zdůrazňující reálný přenos viz Aloysius 
Patrick Martinich The Two Gods of  Leviathan, s. 167n. Quentin Skinner v této souvislosti 
upozorňuje, že sice o přenos práv jde, ale pouze ve smyslu výše zmíněného práva jednat na účet 
vlastníka (The Purely Artificial Person of the State, s. 9). To odpovídá i pasáži z De Homine, v níž 
je autorita označena za jednání „alieno iure“, tedy právem náležejícím někomu jinému (Opera 
Philosophica, sv. II, vyd. William Molesworth, London 1839, Cap. 15, s. 131). Proto však u 
kontraktu již nelze mluvit o rezignaci na práva, ale pouze o zmocnění (Quentin Skinner, Hobbes 
on Representation, s. 168, s. 181, pozn. 101 a překvapivě výstižněji ve zkráceném, ovšem výrazně 
přepracovaném německém překladu Hobbes als Theoretiker der politischen Repräsentation. In: 
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Touto autorizací nevzniká nyní kolektivní osoba lidu, jež by se dále vzdávala své moci ve 
prospěch konkrétní jiné osoby, jako v De Cive, nýbrž reprezentativní umělá osoba. 
Autorizován je totiž bezprostředně konkrétní člověk nebo shromáždění, které má vůči 
každému jednotlivci povahu umělé osoby, a stává se tak reprezentantem každého 
jednotlivce.115 

Autorizace ze strany masy jednotlivců – multitudo – nicméně nemůže zajistit jednotu 
celku, kontinuální existenci právního řádu v čase a prostoru. Teoreticky jí vzniká pouze 
ohromné množství umělých osob nesených reprezentantem, z nichž každá odpovídá 
konkrétnímu autorovi. Požadovaná – „a real Unitie of every man with every man“116 – 
nevyplývá ze samotné plurality jednotlivců, ale ani bezprostředně ze smlouvy.117 Je zajištěna 
teprve reprezentantem, skrze něhož se multitudo stává jednou osobou, „neboť je to jednota 
reprezentanta, nikoli jednota reprezentovaných, která činí tuto osobu jednotnou osobou“.118 
Pro tuto osobu lidu používá Hobbes termínů Commonwealth, stát a civitas, příp. persona 
civitatis.119 Před reprezentací tak stát ani lid neexistuje, což na jedné straně znemožňuje jeho 
začlenění do existujícího právního rámce, ale současně také umožňuje skutečně absolutní 
povahu suverenity. Je to právě tato osoba lidu, díky níž je reprezentant suverénem. Této osobě 
je přisuzováno vlastnictví všech aktů reprezentanta, jí náleží též titul „person 
Commanding“.120  

Z výše uvedeného vyplývá, že Hobbesovo pojetí vztahu mezi multitudo, lidem a 
suverénem se opírá o tři paralelní reprezentační vztahy: mezi každým jednotlivcem a 

                                                                                                                                                   
Týž, Vision des Politischen, vyd. Marion Heinz, Martin Ruehl, přel. Robin Celikates, Eva Engels, 
Frankfurt/Main 2009, s. 173 – 195, zde s. 175). 

115  Hobbes zde mluví o „common representer“ či „common representative“, Leviathan, s. 114, s. 185 
(v českém vydání s. 114, s. 185). 

116  Hobbes, Leviathan, s. 120 (v českém vydání s. 120). 
117  Carl Schmitt ve své interpretaci Hobbese poukazuje na fakt, že stát podle Hobbese sice vzniká 

smlouvou, ovšem “sieht man diese Konstruktion von ihrem Ergebnis, vom Staate her, so zeigt 
sich, daß das Ergebnis mehr und eigentlich etwas anderes ist, als ein von bloßen Individuen 
geschlossener Vertrag bewirken könnte.[…] die souverän-repräsentative Person kommt nicht 
durch, sondern nur anläßlich des Konsenses zustande. Die souverän-repräsentative Person ist 
unverhältnismäßig mehr, als die summierte Kraft aller beteiligten Einzelwillen bewirken könnte.” 
(Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, s. 51n.). [jen tu pasáž česky krátce 
shrnout] 

118  Klíčová pasáž zní: „A Multitude of men, are made One Person, when they are by one man, or one 
Person, Represented; so that it be done with the consent of every one of that Multitude in 
particular. For it is the Unity of the Representer, not the Unity of the Represented, that maketh the 
Person One.“ (Thomas Hobbes, Leviathan, XVI, s. 114; česky: „Dav lidí se stává jednou osobou, 
když je reprezentován jedním člověkem nebo jednou osobou, a děje-li se tak se souhlasem každého 
z tohoto davu zvlášť, neboť je to jednota reprezentanta, nikoli jednota reprezentovaných, která činí 
tuto osobu jednou osobou.“ Leviathan, s. 115 (překlad upraven). Na rozdíl od Berkova překladu se 
držím pojmů „reprezentovat“ a „reprezentant“, které kladu na místo „zastupovat“ a „zástupce“. 
Jak uvádí Zarka, je v první z uvedených vět pojem osoby nejprve užit ve smyslu množství lidí, jež 
se stává aktem reprezentace osobou, podruhé již ve smyslu reprezentanta, jenž první osobu nese 
(Hobbes et la penséé politique moderne, s. 216n.). 

119  Hobbes, Leviathan, s. 9, s. 120, s. 183 (v českém vydání s. 11, s. 120). 
120  Hobbes, Leviathan, s. 184. (v českém vydání s. 184). 
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reprezentantem (ve smyslu přirozené osoby či shromáždění schopného jednat a 
rozhodovat),121 mezi státem a reprezentantem a konečně mezi státem (tedy lidem, resp. 
persona civitatis) a jednotlivci. Současně zakládá tři typy osob: umělé osoby vyplývající 
z každého jednotlivého autorizačního vztahu mezi jednotlivcem a reprezentantem, osobu státu 
jako celku a konečně umělou osobu reprezentanta jednajícího jménem státu.122 Nabízejí se tu 
přitom dvě otázky: (1) jakou povahu má osoba státu z hlediska Hobbesovy výše uvedené 
typologie, (2) komu v tomto vztahovém trojúhelníku přísluší označení suveréna? 

První z obou otázek vyvolávala v sekundární literatuře rozpory. Zatímco Quentin Skinner 
v minulosti zastával názor, že stát je „purely artificial person“, již je třeba zásadně odlišit od 
fiktivní osoby,123 podle Davida Runcimana je naopak stát osobou „by fiction“, neboť sám není 
schopen autorizace ani jednání jinak, než prostřednictvím reprezentanta.124 K tomuto druhému 
názoru se následně přiklonil i Skinner s tím, že označil Hobbesův stát za fiktivní osobu.125 
Nutno říci, že stát v Hobbesově pojetí skutečně, jak jsme viděli, existuje pouze skrze 
reprezentanta a není schopen žádného jednání než skrze něj. Zatímco vztah mezi jednotlivcem 
a vládcem má povahu skutečné reprezentace, neboť zde existuje přirozená osoba jednotlivce, 
který je jako autor schopný jednat a nést odpovědnost, v případě reprezentace mezi státem a 
reprezentantem jde o reprezentaci fiktivní, podobně jako v případě neživých věcí nebo lidí 
neschopných samostatného jednání. Stát je vlastníkem aktů učiněných reprezentantem pouze 
fiktivně, neboť skutečným autorem jsou jednotlivci. Autorizační vztah mezi jednotlivci a 
reprezentantem tu získává specifickou povahu, neboť jednotlivci autorizují reprezentanta 

                                                
121 Hobbes počítá s tím, že shromáždění může být nositelem umělé osoby právě tak jako přirozená 

osoba. Klíčovým znakem je existence jasné procedury vedoucí k jednání a rozhodování, jíž je 
v případě shromáždění většinový systém (viz Leviathan, s. 110, s. s. 123, s. 129nn; v českém 
vydání s. 115, s. 123, s. 129n).  

122  Srov. Quentin Skinner, Genealogie moderního státu. In: Týž, O státě, přel. Jakub Jinek, Praha 
2013, s. 80. Skinner tu ovšem mluví pouze o dvou osobách: umělé osobě suveréna a fiktivní osobě 
státu. To je nicméně z hlediska Hobbesovy logiky zjednodušující. Za prvé je tu opomenut fakt, že 
umělých osob je stricto sensu přesně tolik, kolik je autorizačních vztahů, jakkoli všechny z nich 
nese pouze jedna přirozená osoba (nebo jedno shromáždění). Za druhé je tu opomenut prvek 
reprezentační vazby mezi státem a reprezentantem, který nutně spočívat na dvou entitách: fiktivně 
vzniklé osobě státu a umělé osobě reprezentanta-suveréna. Dlužno ovšem upozornit i na jinou 
interpretaci pojmu osoby u Hobbese z pera Yvese Charlese Zarky. Podle něj je pojem osoby nutno 
vykládat spíše ve významu samotného reprezentačního vztahu (op. cit., s. 217). V tomto případě 
by se však poněkud komplikoval rozdíl v Hobbesově typologizaci mezi druhy osob a druhy 
reprezentačních vztahů. 

123  Quentin Skinner, Hobbes and the Purely Artificial Person of the State, s. 1 – 29. 
124  David Runciman, Debate: What Kind of Person is Hobbes’s State?, s. 268nn. 
125  Quentin Skinner, Hobbes on Representation, s. 178; Týž, Genealogie moderního státu, s. 82. 

Podobně Arnaud Milanese tvrdí, že Hobbesův stát je vskutku persona ficta, ale pouze z hlediska 
jeho jednoty, nikoli z hlediska autorizace, která je skutečná, nikoli fiktivní (La république 
instituée, s. 240). Podobně i Philippe Crignon, který však upozorňuje, že právě vztažení fiktivní 
osoby ke skutečnému státu je zásadně odlišné od způsobu, jak s pojmem persona ficta pracovala 
středověká právní věda, kde byl pouhou čirou právní fikcí (L‘ontologie politique de Hobbes, s. 
249 – 280). 
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takovým způsobem, aby za vlastníka jeho aktů byla pokládána nová entita, jež je teprve 
vytvořena.126 

Přesto však z tohoto vytvoření nové osoby „by fiction“ nelze automaticky vyvodit závěr, že 
vzniklá osoba je sama fiktivní ve smyslu středověkého pojmu persona ficta, resp. ve smyslu 
jakési třetí kategorie vedle přirozených a umělých osob. Jak jsme viděli výše, rozlišuje 
Hobbes pouze mezi dvěma typy osob. Pojem „feigned person“ nelze v kontextu Hobbesovy 
koncepce pokládat za třetí typ, ale, jak uvádí sám Runciman, za synonymum umělé osoby, 
neboť její „falešnost“ nespočívá v tom, že by nemohla jednat, ale že jedná na cizí účet.127 
Pojem „fiktivní“ se ovšem vztahuje primárně ke druhu reprezentace. Na rozdíl od skutečné 
reprezentace je fiktivní reprezentací osoba fiktivně vytvořená; přesněji řečeno je vytvořena 
fikce, že je zde osoba, jíž mohou být přisouzena konkrétní jednání, projevy vůle a 
odpovědnost za ně. Zatímco v případě nesvéprávných lidí je takto fiktivně vytvořena 
přirozená osoba, u státu bychom na jedné straně mohli říci, že jde o fiktivně vzniklou umělou 
osobu, neboť jí připisované činy jsou pokládány za vlastněné jednotlivci.128 Na druhé straně 
je však smyslem vytvoření této osoby právě fikce, že je to ona, nikoli jednotlivci, kdo je 
vlastníkem jednání suveréna a nositelem odpovědnosti za ně, a tedy, že je schopna být sama 
vlastníkem svých činů. To by však znamenalo, že jde o fiktivně vzniklou osobu přirozenou, 
jež je sama reprezentována umělou osobou reprezentanta. Právě fiktivní charakter jejího 
vzniku v kontextu dvojího reprezentačního vztahu (mezi ní a jednotlivci a ní a suverénem) 
dovoluje tuto fiktivní existenci v obou dimensích.129 Jediné, co je skutečné, je totiž ona maska 
lidu, tedy umělá osoba, již na sebe bere reprezentant, vytvářeje tak fikci, že za touto maskou 
stojí skutečný jednotný lid.  

Nově „by fiction“ vzniklá osoba lidu se tedy chová současně jako umělá (neboť její jednání 
přísluší lidem) i přirozená (neboť je fiktivně schopná být nositelem odpovědnosti). Je však 
třeba, jak jsem již zmínil, ji zásadně odlišit od pojmu persona ficta ve středověké právní vědě, 
s nímž je někdy až příliš geneticky spojována. 130  Anglický státovědec sice pracuje 
s klasickým protikladem multitudo a populus, nicméně v podstatně odlišném kontextu. Již 
mezi Baldovým populus non moritur a Bodinovým le roi ne meurt jamais spočíval podstatný 
rozdíl, neboť Baldův konstrukt byl čistě právní povahy, zatímco Bodinův byl založen 
                                                
126  Srov. David Runciman, Debate: What Kind of Person is Hobbes’s State?, s. 273.  
127  Tamtéž, s. 271. 
128  „One Person, of whose Acts a great Multitude, by mutuall Covenants one with another, have made 

themselves every one the Author, to the end he may use the strength and means of them all, as he 
shall think expedient, for their Peace and Common Defence.“ (Hobbes, Leviathan, s. 121). 

129  Na rozdíl od případů mostu, jehož majitelé pověří jinou osobu jeho reprezentací (čímž vzniká 
fiktivně osoba mostu, jež se stává fiktivním majitelem jednání reprezentanta), a dítěte, jemuž 
opatrovníci zvolí reprezentanta (oba příklady Hobbes v souvislosti s fiktivním modelem 
reprezentace uvádí) tu nejen vzniká společně s osobou státu stát jako takový (zatímco most i dítě 
samozřejmě existují nezávisle na reprezentaci), ale především jsou i lidé nikoli jen autory ve 
vztahu k reprezentantovi, ale jsou nadále majiteli všech jednání reprezentanta. V tomto směru, na 
rozdíl od fiktivně vzniklé osoby mostu, má vůči nim stát podobu umělé osoby. 

130  Srov. např. Mónica Brito Vieira, která hovoří o tom, že koncept fiktivní osoby si Hobbes 
„vypůjčil“ ze středověké právní vědy (The Elements of Representation in Hobbes, s. 159); 
podobně Philipp Pettit, Made with Words. Hobbes on Language, Mind, and Politics, Princeton 
2008, s. 56n, s. 77n). 
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mocensky osobou suveréna.131 U Hobbese se tento rozdíl ještě dále výrazně prohlubuje. Již 
pojem civilní či politické osoby, jak s ním Hobbes pracoval ve starších textech, ještě bez 
vztahu k reprezentaci, se odlišoval od Baldova či Bartolova konceptu tím, že nepředpokládal 
právní řád, v rámci něhož by osoba musela existovat. Počítal naopak s tím, že je nadána 
vlastní vůlí, což bylo dříve nemyslitelné.132  Tato osoba lidu byla tedy sama suverénem, nikoli 
jeho fikcí, a to díky vztahu dvou identit: „lid je suverén“ v logickém důsledku toho, že „král 
je lid“.133 

V Leviathanovi Hobbes sice opouští původní schéma postupného přenosu práv a současné 
tvorby kolektivní osoby přímo ze společenské smlouvy a namísto vazeb identit klade 
reprezentativně-autorizační vztah oddělující pojem reprezentanta od jím fiktivně vytvářené 
osoby lidu. Přesto však nadále ponechává osobu lidu zcela mimo hranice právního řádu. 
Nezbytným předpokladem funkčnosti jejího vzniku „by fiction“ je existence rámce, v němž je 
této osobě přiznávána odpovědnost za jednání reprezentanta. Jakkoli je toto přiznání fiktivní, 
musí mít současně skutečné následky. Hobbes zde spojuje svůj koncept s určitým nutným 
způsobem symbolické, resp. imaginativní prezentace politické reality (přičemž fikci pokládá 
výslovně za synonymum imaginace).134 S jistou nadsázkou bychom mohli říci, že jeho stát má 
daleko více podobu Kantovy věci osobě ve smyslu nutné myšlenky než Baldovy persona 
ficta. Jakkoli za maskou lidu, kterou si nasazuje reprezentant, není reálná, hmatatelná entita, 
nejde o libovolně smyšlenou postavu jako v případě herce nasazujícího si na sebe masku krále 
Agamemnóna.135 Jde naopak o postavu tvořící nutný předpoklad politického života, které lze 
díky jejímu uznání společenskou smlouvou nebo díky akvizici moci136 přiznávat odpovědnost 
za jednání jejího nositele.137 Mluvíme-li proto o fikci, nelze ji rozhodně chápat jako libovolně 
smyšlenou věc ve smyslu iluze mimo tento svět.138 
                                                
131  Srov. Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies. s. 409nn. 
132 „Consideranda inprimis est ipsa hominum (…) multitudo quid sit; nimirum quod non sit unum 

aliquiod, sed plures homines, quorum unusquisque suam habet sibi voluntatem et suum circa 
omnia proponenta judicium“ (Thomas Hobbes, De Cive, Cap. 6, § 1). Jakkoli na tomto místě ještě 
Hobbes nemluví výslovně o lidu, na jiných místech již tak činí. Např. hovoří o tom, jak se 
v případě skončení mandátu voleného monarchy z lidu coby osoby stává opět lid ve smyslu 
multitudo: „In hoc casu manifestum est (…) populum non esse amplius personam, sed 
multitudinem dissolutam, quorum cuilibet cum quibuslibet convenire diverso tempore.“ (Tamtéž, 
Cap. VII, § 16). Jak uvádí Philippe Crignon, již zde je mezi Bartolovým a Baldovým konceptem 
na straně jedné a Hobbesovým pojetím lidu na straně druhé patrný zásadní rozdíl, jakkoli tu 
Hobbes výslovně mluví o osobě (L’ontologie politique de Hobbes, s. 269). 

133  Thomas Hobbes, De Cive, Cap. 12, § 8. 
134  Thomas Hobbes, Elements of Law, Cap. 9 § 1. 
135  Příklad Agamemnónovy masky používá Hobbes ve spise De Homine (Cap. 15, s. 130). 
136  Na tento prvek poukazuje jako na podstatnou odlišnost od středověkých konceptů persona ficta 

Philip Pettit, Made with Words, s. 78. (jakkoli se jinak snaží doložit úzkou provázanost mezi 
oběma pojetími). 

137  Nutno říci, že právě pojem masky může být velmi matoucí. V De Homise Hobbes používá tuto 
metaforu obecně jak pro definici osoby, tak pro popis reprezentačního vztahu u umělé osoby, která 
je navíc nyní skutečně obecně prohlášena za fiktivní (bez ohledu na to, zda je založena racionální 
autorizací nebo nikoli). Na tento problém poukázala již Hanna Pitkin, The Concept of 
Representation, s. 21nn. Podobně problematické je i použití konceptu „fiktivní“ osoby u 
podvodníka a u herce, neboť v jednom případě jde o snahu vydávat se za autorizovaného 
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Co se týče druhé výše uvedené otázky, tedy koho lze ve výše uvedeném komplexu 
reprezentačních vztahů označit za suveréna, zdá se být odpověď na první pohled prostá. 
Suverénem je podle Hobbese ten, kdo na sebe bere onu (fiktivně vzniklou) osobu, tedy masku 
samotného státu. 139  Mezi suverénem a státem je v této terminologii rozdíl, založený 
v reprezentativním vztahu mezi státem a reprezentantem. Tento vztah sám je však v logice 
Hobbesovy definice osoby současně vztahem mezi třemi osobami: imaginativní osobou státu, 
umělou osobou suveréna-reprezentanta a nakonec i přirozenou osobou konkrétního 
jednotlivce, jenž roli reprezentanta-suveréna vykonává (o vztah dvou osob, totiž umělé osoby 
a státu, se jedná pouze v případě, že tuto roli vykonává shromáždění). Toto rozlišení přirozené 
a umělé osoby tu má zcela zásadní význam. Suverénem je konkrétní přirozená osoba pouze 
díky tomu, že je současně umělou osobou ve vztahu ke státu.140 Jak Hobbes výslovně uvádí, 
je všechny skutky suveréna nutné pokládat za patřící státu.141 Moc suveréna je mocí státu.142 
Právě k tomu byl lidmi autorizován. Předpokladem suverenity je tak všeobecná akceptace 
imaginativního řádu státu, jež je, jak jsme viděli, zaručena buď smlouvou, nebo dobytím 
území, a tedy de facto akceptací. Každopádně se však suverén může udržet pouze tak dlouho, 
dokud daný systém imaginace sám funguje, neboť veškerá státní vůle existuje jen na této 
úrovni imaginativní reality. 

Jakkoli je tedy suverénem konkrétní osoba či instituce, je suverenita samotná myslitelná 
pouze v kontextu reprezentativně-autorizačního vztahu. Toto řešení Leviathana je vskutku 
přelomové, neboť umožňuje vyhnout se jak kladení moci do sféry nadpřirozené reality, tak 

                                                                                                                                                   
reprezentanta, ve druhém pouze o snahu hrát jeho roli zcela zjevně bez autorizace (tamtéž, s. 26n). 
Na druhé straně tyto problémy podle mého názoru nedokládají bytostnou nesprávnost Hobbesova 
pojetí reprezentace, ale spíše malý důraz věnovaný další diferenciaci jednotlivých podtypů. Hanna 
Pitkin sice správně ukazuje na nekonsistenci použitých příkladů fiktivní reprezentace s definicí 
reprezentace a osoby jako takovou, ovšem toto zpochybnění nemusí nutně negovat celou definici. 
Hobbes spíše užívá pojem ne-fiktivní osoby a s ním spojené „pravé“ reprezentace jinak, než jak 
jsou běžně chápány, a to právě pro obecný právní vztah mezi jednotlivcem a jednáním nebo činy. 
Problém tkví v tom, že Pitkin přistupuje ke své analýze z hlediska již hotového vlastního pojetí a 
může tak tvrdit, že Hobbesovy reprezentační vztahy „are not what representation is normally like, 
and they are not what representation means.“ (tamtéž, s. 28, podobně i s. 36n). Na druhé straně je 
pravda, že právě v De Homine a v latinském vydání Leviathana se Hobbes, zřejmě s ohledem na 
čtenářskou srozumitelnost, dopouští řady zjednodušení, která ztěžují pochopení míněného 
významu původního Leviathana (srov. David Runciman, Debate: What Kind of Person is 
Hobbes’s State?, s. 274n.)  

138  Viz též již citovaný David Runciman precizněji než Skinner uvádí: „The state is a person by 
fiction, but also a person in the real world.“ (Debate: What Kind of Person is Hobbes’s State?, s. 
276). Srov. k rozdílu mezi fikcí a iluzí v politickém kontextu S. Žižek, The Ticklish Subject, s. 195 
(česky Nepolapitelný subjekt, s.  210. 

139 „And he that carryeth this Person, is called Soveraigne, and said to have Soveraigne Power; and 
every one besides, his Subject.“ (Tamtéž, XVII, s. 121; česky: „Nositel této osoby se nazývá 
suverén a jeho moci se říká suverénní; a každému kromě něho jeho poddaný.“ Leviathan, s. 121). 
Je tedy třeba odlišovat suveréna jako fyzickou bytost od státu jakožto umělé osoby. 

140  Hobbes tu mluví rovněž o „Publique Person“ reprezentující stát (Leviathan, s. 399). 
141  Thomas Hobbes, Leviathan, s. 183n. 
142  Na mnoha místech Leviathana hovoří Hobbes výslovně o „Soveraign Power of the 

Commonwealth.“  
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její lokalizaci do lidu existujícího jako jednotné „tělo“ ještě před konstituováním 
institucionalizované státní moci. Zatímco v De Cive byla identita multitudo a populus možná 
pouze v časovém okamžiku uzavření smlouvy,143 aby byla vystřídána již zmíněnou dvojicí 
identity suverén-lid a lid-král, v Leviathanovi je skrze reprezentaci a autorizaci zajištěna 
trvalá vazba mezi multitudo, lidem144 (státem) a suverénem. Jednotlivci nepřenáší na suveréna 
práva, ale pouze jejich výkon, přičemž autorem zůstávají jednotlivci. To je základní princip 
legitimizace veškerých kroků suveréna. Současně Hobbesovi umožňuje opustit předpoklad 
demokracie jako logického základu moci suveréna.145  Demokratický je ovšem v jistém 
smyslu základ Hobbesova konceptu autorizace: lidé nejsou stricto sensu podřízeni 
konkrétnímu panovníkovi, ale jednotné osobě lidu nesené umělou osobou suveréna. Tato 
osoba, jakkoli zpřítomňující fiktivně existující entitu, je zprostředkujícím článkem mezi 
empiricky přítomnou masou jednotlivců a empiricky přítomným držitelem moci. Kvůli 
tomuto přelomení přímého vztahu pověření není možné moc panovníka ze strany jednotlivce 
jakkoli normativně omezit. Panovník totiž coby reprezentant nejedná jako fyzická bytost, ale 
jako představitel určité sociálně uznané role.146 Pouze skrze svou kvalitu reprezentanta 
kolektivní osoby lidu (tedy dokud je skutečně reprezentantem) mu přísluší moc nad 
jednotlivci. 

III.	  2.	  Limity	  suverenity	  
 
Již jsem poukázal na podstatné rozdíly mezi Hobbesovým konceptem jednoty lidu a jejího 

vztahu k suverenitě a tradičními středověkými koncepty jednotného populus Zatímco v nich 
je lid právní fikce jen díky existenci „vyššího“ právního řádu, v jehož rámci se substantivně 
neliší od všech ostatních fiktivních osob, u Hobbese je imaginativně přítomný jednotný lid, 
potažmo stát teprve základem možnosti myslet jakýkoli právní řád. Podobný rozdíl lze 
konstatovat i při srovnání s Lawsonovým pojetím jednoty založené Bohem. Zatímco u 
Lawsona, jak jsme viděli, je Bůh zdrojem jednoty lidu, u Hobbese je suverén smrtelným 
Bohem (a právě v tom smyslu zdrojem jednoty lidu). Přesto však role Boha není eliminována: 
Bůh je pro Hobbese dárcem mravního rozumu, jehož jednotící síla umožňuje vznik státu.147 
Tento stát a jeho „Sovereign Power“ jsou však již plodem člověka, nikoli jiné, vůči světu a 
člověku externí moci. Moc suverénního celku ve smyslu imaginativní osoby je proto také 
identická s mocí reprezentanta a zásadně odlišná od agregátní moci dlící v multitudo. Tuto 
moc Hobbes nechápe jako empirickou, fyzickou sílu reprezentantem ovládaných nástrojů, ale 

                                                
143  Thomas Hobbes, De Cive, Cap. 7, § 5. 
144  Je třeba říci, že obecně je Hobbesovo užívání pojmu lidu často matoucí, neboť autor jej užívá 

promiscue jak pro multitudo, tak pro reprezentativní osobu. V De Cive na toto různé chápání 
pojmu populus sám upozorňuje, když v souvislosti s tradiční (jím převzatou) formulací salus 
populi suprema lex výslovně uvádí: „per populum intelligitur hoc loco, non persona una civilis, 
nempe ipsa civitas quae regit, sed multitudo civium qui reguntur.“ (De Cive, Cap. 13, § 3). Na 
nejednoznačné užívání pojmu lidu u Hobbese kriticky upozornil již Hermann Heller 
(Souveränität, s. 74n). 

145  Srov. Alexandre Matheron, The Theoretical Function of Democracy, s. 212. 
146  Srov. Quentin Skinner, Hobbes and the Purely Artificial Person of the State, s. 12. 
147  Srov. Stefan Breuer, Sozialgeschichte des Naturrechts, Opladen 1988, s. 310. 
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právě jako imaginativně utvářenou politickou moc, jež se neprojevuje přímým účinkem, ale 
znaky kodifikovanými v právních normách, aniž by jí vůbec musela korespondovat moc s 
přímým účinkem.148 Rozdíl proti konceptům Bohem stvořené jednoty lidu nebo Bohem a 
rozumem garantované plurality společnosti těžko může být větší. Zatímco v nich byla moc 
vládce vždy přenesená a Boží mocí omezená, v Leviathanovi dochází k radikálnímu oddělení 
obou sfér; moc státu je zde vytvořená beze zbytku uměle a plně odpovídá schopnosti vytvořit 
systém imaginace reality, jenž umožní fiktivní existenci státu.  

Právní limitace moci jakýmkoli právním řádem odlišným od státu a suverenity tedy 
nepřipadá v úvahu. Tento logický závěr Hobbes dovodil již ve svých dřívějších textech.149 
Jakákoli omezující moc by musela být sama suverénní. Omezena mohou být jen tělesa na vůli 
lidu závislá, nikoli však vůle lidu samotná. Otázka po omezujícím právním řádu by nutně 
vedla k otázce quis judicabit, označené Carlem Schmittem za stěžejní prvek moderního 
pojmu suverenity.150 V Leviathanovi je ovšem tato argumentační linie nově vsazena do 
kontextu absolutní autorizace. Suverén nemůže spáchat bezpráví z toho prostého důvodu, že 
z právního hlediska vůbec nejedná, což platí i pro jeho jakkoli zavrženíhodné skutky.151 
Všechny akce suveréna byly totiž autorizovány. Jsou to akce jednotlivců imaginativně 
připisované státu. Samozřejmě to neznamená, že by byla vyloučena kolize individuální vůle 
s vůlí suveréna. Nicméně tato kolize má povahu schizofrenní situace. Jedinec tak má plné 
právo se bránit v případě ohrožení života, ale suverén je jím autorizován k možnosti jej zabít 
(např. na základě trestněprávních norem). Nejde tedy vůbec o kolizi dvou práv. Tento závěr 
nicméně nikterak nevylučuje existenci nezadatelných práv, jak ještě uvidíme. 

Koncept neomezené suverenity tak dovršuje, ale současně také svými důsledky výrazně 
překračuje předmoderní tradici „princeps legibus solutus“.152 Hobbesův suverén není pouze 
                                                
148  Právě tato symbolická moc projevující se skrze znaky je (alespoň za stavu normality) daleko 

silnější než zdánlivě reálná, empirická moc. V politické moci se faktická potentia a ius slévají 
v jedinou potestas. Viz Yves Charles Zarka, Hobbes, s. 89nn. Podobně rozlišuje mezi „force en 
position de symbolique“ a „force en position de réel“ Alain Badiou, jenž – ve velmi podobném 
duchu – vnímá symbolickou moc jako moc státu, zatímco skutečná moc dochází slovu jako 
revoluční síla pouze ve výjimečném stavu, v době revoluce (Théorie du sujet, Paris 1982, s. 55). 

149 „Si enim potestas eius limitaretur, necesse est, ut id fiat a maiori potestate: oportet enim eum dui 
limites prescribit, maiorem potentiam habere“ (Thomas Hobbes, De Cive, Cap. VI, § 18). 

150  Srov. Carl Schmitt, Verfassungslehre, 9. vyd., Berlin 1993, s. 49.  
151  „When the actor doth any thing against the Law of Nature by command of the Author, if he be 

obliged by formel Convenant to obey him, not he, but the Author breaketh the Law of Nature: for 
though the Action be against the Law of Nature; yeti t is not this: but contrarily, to refuse to do it, 
is against the Law of Nature, that forbiddeth breach of Convenant.“ (Thomas Hobbes, Leviathan, 
XVI, s. 112; česky: „Učiní-li aktér cokoli proti zákonu přírody na příkaz autorův a byl-li dřívější 
smlouvou zavázán k poslušnosti, pak zákon přírody porušuje nikoli on, nýbrž autor, neboť třebaže 
se čin příčí zákonu přírody, není to jeho čin: naopak odmítnout tak činit je proti zákonu přírody, 
který zakazuje porušovat úmluvy.“ Leviathan, přel. Karel Berka, s. 114). Srov. k tomu Hanna 
Pitkin, Representation, s. 18. 

152  Prvek klasické absoluce od pozitivních zákonů se u Hobbese samozřejmě rovněž objevuje (např. v 
kap. XXVI Leviathana, s. 184 : „The Sovereign of a Common-wealth, be it an Assembly, or one 
Man, is not Subject to the Civil Laws“; česky: „Suverén státu, ať je jím shromáždění nebo jedinec, 
neníí podroben politickým zákonům.“, Leviathan, přel. Karel Berka, s. 184). Nicméně Hobbes zde 
nicméně nekončí, neboť proti sobě nestaví pozitivní zákony a přirozené právo, ale naopak oba 
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garantem, resp. ochráncem míru a přirozeného řádu společnosti, ale jejich tvůrcem, potažmo 
zakladatelem (aby byl zřejmý rozdíl oproti skutečné creatio ex nihilo náležející pouze 
Bohu). 153  Namísto mocensky nevynutitelného „sebeomezení“ objektivním, sebe sama 
zjevujícím mravním řádem zde nastupuje vůle lidu, resp.státu zpřítomněná „by fiction“ 
suverénem jako jediný imperativ jeho rozhodování. Zde je třeba si znovu uvědomit, že 
Hobbesův koncept osoby explicitně neguje a nahrazuje tradiční aristotelsko-korporativní 
představu vládce jako „hlavy“ politického tělesa.154 

Hobbesův suverén je tak neomezeným pánem nad pozemskou vládou. Mezi ním a sférou 
náboženství se otevírá nepřekonatelná propast. Jakkoli Hobbese není třeba osočovat 
z atheismu,155 jím na mnoha místech zmiňované Boží zákony, jimiž se i suverén má řídit, 
suverenitu neomezují, ale spíše doprovázejí. Nikdo kromě suveréna nemůže „Divine Positive 
Lawes“ vykládat ani vymáhat.156 Právo interpretace je vázáno na suverenitu: suverén tak 
                                                                                                                                                   

prvky spojuje: „The Law of Nature, and the Civil Law, contain each other, and are of equall 
extent“ (tamtéž, XXVI, § 4, s. 185; česky: „Zákon přírody a politický zákon se navzájem 
překrývají a mají stejný rozsah.“ Leviathan, přel. Karel Berka, s. 186)). 

153  Toto rozlišení navrhuje ve své interpretaci Philippe Crignon, L’ontologie politique de Hobbes, s. 
264. Srov. též Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, s. 50. 

154  „Caeterum ex antedictis apparet, eum dui tali imperio praedictus est (sive Homo sit sive curia) 
habere ad civitatem, rationem non capitis, sed animace. Nam anima est, per quam homo habet 
voluntatem, hoc est, potest velle et nolle.“ (Thomas Hobbes, De cive, Cap. VI, § 19. Tento vztah 
duše k tělu coby mechanismu připomíná karteziánský koncept vztahu res cogitans a res extensa 
(k paralelám mezi Hobbesem a Descartem v metodickém uvažování viz Yves Charles Zarka, 
Hobbes, s. 44 a kriticky Pierre Guenancia, Descartes et l’ordre politique. Critique cartésienne des 
fondements de la politique, 2. vyd., Paris 2012, s. 339). Ostatně v dobové recepci byla Hobbesova 
politická teorie pokládána za komplementární vůči Descartově filosofii (viz Jon Parkin, Taming 
the Leviathan – Reading Hobbes in Seventeenth-Century Europe. In: Tim Hochstrasser, Peter 
Schröder, Early Modern Natural Law Theories. Contexts and Strategies in the Early 
Enlightenment, Dordrecht 2003, s. 31 – 52). Samotná otázka, zda řídícím orgánem politického těla 
je spíše duše nebo hlava byla ovšem již klasickým tématem středověkých debat, v nichž ovšem 
byla častěji hlava vykládána jako ne-integrální součást těla, zatímco pojem duše či mysl byly 
užívány (např. v konciliarismu) v duchu antického politického myšlení, pro zdůraznění 
sounáležitosti řídícího a řízeného článku (viz blíže Hasso Hofmann, Repräsentation, s. 281n.). 
V tomto směru má ovšem Hobbesova metafora duše postavená v protikladu k hlavě spíše právě 
opačný význam. Jak bylo uvedeno výše (viz pozn. 23), je sice na jedné straně kontinuita používání 
metaforických výrazů převzatých z klasických textů středověké právní a politické filosofie u 
Hobbese zjevná, na druhé straně je třeba se mít na pozoru před automatickým přisuzováním 
stejných významů. 

155  Např. Bertrand Jouvenel zde hovoří o „individualisme perreux et athée“ (De la souveraineté, s. 
251). Podobnou interpretaci Hobbese jako atheisty zastává rovněž Leo Strauss, Die Politische 
Philosophie des Thomas Hobbes, Neuwied – Berlin 1965. Pro právě opačné stanovisko 
zdůrazňující Hobbesovo hluboké zakotvení ve víře, jakkoli doprovázené snahou o aplikaci 
vědeckých metod na náboženství Opačné stanovisko zastává srov. Aloysius Patrick Martinich, The 
Two Gods of  Leviathan. Thomas Hobbes on Religion and Politics, Cambridge 1992. 

156  “Divine Positive Lawes are those, which being the Commandements of God, […] are declared for 
such, by those whom God hath authorized to declare them. But the Authority of man to declare 
what be these Positive Lawes of God, how can it be known? […] I conclude therefore, that in all 
things not contrary to the Morall Law (that is to say, to the Law of Nature,) all Subjects are bound 
to obey that for divine Law, which is declared to be so, by the Lawes of the Commonwealth.” 
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vykládá nejen zákony, které sám vytváří, resp. pojmy, které v nich používá, ale i zákony Boží 
(a pojmy v nich užívané).157 Nade vším tak stojí pouze přirozený zákon racionality (jenž je 
rovněž součástí Božích zákonů),158 který se však projevuje právě a jen v existenci státu a 
suverenity jako takové. Jednání v rozporu s ním by znamenalo sebedestrukci státu, resp. 
suveréna. Jinými slovy, samotný fakt, že nějaký státní útvar, resp. suverén, existuje, je sám o 
sobě důkazem jeho souladu s přirozeným zákonem. To však neznamená, že suverén může 
vydat jakýkoli zákon, resp. že se jakýkoli obsah může stát zákonem.159 Limity vyplývají ze 
                                                                                                                                                   

(Leviathan, s. 197, s. 199; česky: „Božské pozitivní zákony [...] jsou ty, které jsouce příkazy 
Božími [...] jsou za božské vyhlášeny lidmi, které k tomu Bůh autorizoval. Jak ovšem můžeme 
poznat, že Bůh někoho autorizoval, aby prohlásil něco za božský pozitivní zákon? [...] Dospívám 
proto k závěru, že všem, co neodporuje morálnímu zákonu, tedy zákonu přírody, jsou všichni 
poddaní povinni být poslušni toho, co stát zákony za zákon Boží prohlásí.“ Leviathan, přel. Karel 
Berka, s. 198, s. 200). Hobbes Podobně na jiném místě konstatuje, že lze sice lze akceptovat jisté 
substantivní normy přirozeného práva, jako zákaz vraždy či nebo smilstva, ovšem současně je 
vždy třeba autority opřené o suverenitu, která posoudí, že zda v konkrétním případě skutečně k 
porušení těchto norem došlo, tzn.j. že např. odliší vraždu od legitimního zabití (De cive, Cap. VI, § 
16). Tento systém vztahu mezi Bohem a suverénem, resp. mezi pravdou a suverenitou či nebo 
případně interpretací pravdy a mocenskými prostředky je obsahem tzv. Hobbesova krystalu, tedy 
série otázek vedoucí ke kruciálnímu tázání se po interpretu pravdy popsané Carlem Schmittem ve 
2. knižním vydání jeho Der Begriff des Politischen (Berlin 1963, s. 122; česky: Pojem politična, 
přel. Otakar Vochoč, 2. vyd., Praha 2013, s. 122); viz též k tomu Helmut Rumpf, Carl Schmitt und 
Thomas Hobbes. Ideelle Beziehungen und aktuelle Bedeutung, Berlin 1972, s. 74nn). Hobbes totiž 
nezpochybňuje, že zdrojem pravdy je Kristus. Nicméně z tohoto konstatování dochází k otázce 
„quis interpretabitur?“, neboli kdo může interpretovat tuto pravdu? Co se týče oné výjimky 
přirozených zákonů, nejde tu o pozitivním obsahem naplněné normy, ale samu racionalitu, jež 
vedla i k ustavení suveréna. Jediným důkazem jednání v rozporu s nimi je tak samotné faktické 
pozbytí jeho reprezentativní role a její přenos na někoho jiného. Srov. k otázce vázanosti vládce 
Božími zákony u Hobbese i Kai Wächter, Studien zum Gedanken der Einheit des Staates. Über die 
rechtsphilosophische Auflösung der Einheit des Subjektes, Berlin 1994, s. 32nn. 

157  Na tento prvek vztahu moci a jazyka upozorňuje analýza Hobbesovy „semiologie moci“ z  pera 
Yvese Charlese Zarky (Hobbes, s. 87n, s. 115nn). Pro Hobbese vyplývá moc ducha ze semiologie 
právě tak jako fyzická síla těla ze zákonů fyziky. Eticko-politická filosofie je tak podle Zarky 
klíčovým momentem Leviathana. V jeho interpretaci je systém státu a suverenity nahrazením 
režimu „inflace znaků“ režimem „autoregulace“, v němž je produkce a interpretace znaků 
kontrolována hierarchicky z jednoho místa, a režimem „interpretace“, v němž suverén interpretuje 
znaky z Boží produkce. 

158 „For Naturall Lawes being Eternall, and Universall, are all Divine.“ (Thomas Hobbes, Leviathan, 
s. 191;  česky: „neboť jelikož jsou přirozené zákony věčné a obecné, jsou všechny božské.“ 
Leviathan, přel. Karel Berka, s. 198). 

159  V tomto duchu viz i Ottfried Höffe, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen 
Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt/Main 1989, s. 165n. Höffe tu spatřuje pozitivistický 
prvek Hobbesovy teorie, neboť Hobbes podle něj vychází – podobně jako později Kelsen nebo 
Hart – z právně-etické neutrality. Používání mravních soudů v rámci práva je nesmyslné, neboť 
neexistují jiné normativní imperativy mimo pozitivní právo. Problémem tohoto hodnocení však je, 
že zaměňuje Hobbesem deklarovanou praktickou nemožnost autoritativního přezkumu činů 
suveréna (v rámci normotvorby) a Kelsenův frontální útok na možnost jakékoli existence norem 
mimo pozitivní právo. Tento rozdíl je ovšem zcela zásadní a týká se právě ideje suverenity jako 
takové. Zatímco pro Hobbese je lid – suverén – nikoli empirickým pramenem pozitivního práva, 
ale jeho legitimujícím, transcendentním zdrojem, nikoli fikcí, je pro Kelsena, ale též jakýkoli 
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samotné podstaty suverenity, jež předpokládá akceptaci určité konkrétní formy imaginace 
politické reality, v rámci níž je státu fiktivně přisuzována odpovědnost tak, jako by byl jejím 
skutečným nositelem. Tato akceptace pak souvisí i s důvody pro absolutní autorizaci a 
uzavření kontraktu, tzn. se snahou o zajištění bezpečí a veřejného řádu, včetně nerušeného 
výkonu individuálních svobod v rámci tohoto řádu. Jakkoli tyto důvody a limity nemůže 
nikdo autoritativně vykládat, hrozí v případě jejich zásadního překročení, že se celý systém 
zhroutí a společnost upadne do občanské války. Moc suveréna tak trvá, jen dokud je schopen 
vykonávat svou roli ochránce společnosti.160 

Znovu je třeba připomenout, že Hobbesova suveréna nelze jednoduše chápat jako fyzickou 
osobu panovníka (neboť suverénem je právě jen jako umělá osoba) a že Leviathan není 
pouhou apoteózu absolutismu a statu quo. Hobbes nikterak nepopírá možnost revolučního 
nahrazení reprezentanta, avšak toto nahrazení neznamená změnu „Sovereign Power of the 
Commonwealth“. Taková výměna ovšem nemůže být předem právně upravena. Protože je 
suverén jediným zákonodárcem, je každé jednání proti němu v rozporu s právem, dokud je 
suverén suverénem.161 Revoluci poskytuje legitimitu až samotný fakt jejího úspěchu, který 
dokládá, že panovník již není reprezentantem, tzn. nositelem suverénní osoby lidu. V rámci 
ustaveného řádu je však revolta vůči suverénovi vždy nelegitimní, a to nikoli proto, že chce 
uzmout konkrétní osobě moc, ale proto, že tím směřuje proti konkrétnímu způsobu, jakým je 
lid konstituován jako jednota. 

Revoluční prvek však není Hobbesovu pojetí státu zdaleka tak cizí, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Revoluce nastupuje právě ve chvíli, kdy stát nenaplňuje předpoklady 
smluvního vztahu, na němž se zakládá, tj. ve chvíli, kdyy stát přestává být státem a suverén 
suverénem.162 Revoluční anarchie přirozeného stavu se tak nachází v trvalém napětí se 
státním řádem, jehož smyslem je nástupu anarchie zabránit.163 Většinou se však anarchie 
velmi rychle navrátí do stavu státu, jakmile je ustaven nový reprezentant – suverén (v 
moderním slovníku bychom řekli nový ústavní řád, neboť nejde pouze o výměnu panovníka). 
Stav, v němž se empirická multitudo sama stává hnací silou politického procesu, je tak 
redukován na okamžik přerodu. To, čemu se Hobbes snaží zabránit, je, aby se stát zcela 
rozložil do stavu trvalé anarchie – občanské války. Oba prvky, státu a anarchie, jimž Hobbes 

                                                                                                                                                   
právní pozitivismus, právě takové ideální založení práva v abstraktním a ne-fiktivním pojmu lidu 
zcela vyloučené (resp. může být jen oficiálně udávaným sebelegitimačním důvodem platným jen 
proto, že v něj obyvatelé věří, resp. jej akceptují). 

160  Thomas Hobbes, Leviathan, s. 171 (v českém vydání s. 171) Podobně i David P. Gauthier, The 
Logic of Leviathan, s. 120nn, jenž zdůrazňuje právě limitaci suverenity původním účelem 
kontraktu. Proti této interpretaci existuje řada kritik (viz např. David Loick, Kritik der 
Souveränität, s. 72nn; podobně i Aloysius Patrick Martinich The Two Gods of  Leviathan. Thomas 
Hobbes on Religion and Politics, Cambridge 1992). Nutno přiznat, že uvedená limitace není 
právně vymahatelná, neboť neexistuje autorita, jež by tak mohla činit. Podle Hobbese se nicméně 
státní moc sama zhroutí, pokud není schopna dostát svým účelům. 

161  Srov. Thomas Hobbes, Leviathan, s. 184. (v českém vydání s. 184). 
162 Srov. Richard Schottsky, Die staatsphilosophische Vertragstheorie als Theorie der Legitimation 

des Staates. In: Peter Graf Kielmannsegg (vyd.), Legitimationsprobleme politischer Systeme, 
Opladen 1976, s. 87. 

163 Srov. trefně Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, s 113. 
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dává názvy biblických netvorů Leviathana a Behemotha, přitom nelze od sebe nikdy zcela 
oddělit, a to ani historicky, ani systematicky nebo strukturálně. Žádný státní systém 
koneckonců nikdy nemůže disponovat skutečně absolutní mocí, neb ta není empirickou 
kategorií. Moc státu a panovníka je v empirickém světě vždy omezena. Suverenita je u 
Hobbese symbolickou či imaginativní kategorií: jednotou „umělé“, ideální moci 
(přesahující,empirickou agregátní moc multitudo) a neméně „umělého“ práva.  

 Ze stejného důvodu ovšem ani člověk není nikdy zcela podřízen státní moci. Dokud mu 
v tom není fyzickou silou zabráněno, má vždy faktickou svobodu se moci vzepřít a navrátit se 
tak do přirozeného stavu a války.164 Jeho akceptace suverenity je tedy v každém okamžiku 
výsledkem svobodné volby. Ani v rámci akceptace státu a s ním spojené suverenity mu však 
nejsou odebrány jeho svobody. Princip autorizace naopak umožňuje funkčnost suverenity bez 
předchozího transferu vlastních práv na suveréna. Hobbes výslovně hovoří o právu chránit 
svůj život, svoji reputaci, ale i o právu nezabít jiného nebo odmítnout vojenskou službu jako o 
nezcizitelných právech, jež ani nejsou zamýšleným předmětem autorizovaného výkonu 
moci.165 Možnost jejich praktického uplatnění samozřejmě závisí na jednání suverénního 
aktéra, jenž je autorizován k jakýmkoli aktům. Pakliže však dojde ke kolizi suveréna 
s jednotlivcem, jde z právní perspektivy – jak jsme viděli – o kolizi dvou aktů téhož jedince. 
Navrch má ovšem nakonec jedinec, jenž si vždy ponechává přirozenou svobodu podřídit se či 
nepodřídit zákonům, tzn. svobodu přijmout nebo odmítnout imaginativní, artificiální svět 
státu a suverenity a vrátit se do přirozeného stavu. Tato svoboda jedinci zůstává i v nejtužší 
formě absolutní vlády. Kdykoliv se jedinec podřizuje moci a vzdává svobody, činí tak 
vlastním aktem souhlasu, byť třebas pod pohrůžkou násilí. 

Je třeba si uvědomit, že Hobbes tu vychází ze zcela jiného pojetí svobody a práv než 
klasičtí teoretici republikánské vlády, podle nichž je moc sama o sobě hrozbou pro svobodu. 
Podle anglického teoretika suverenity je naopak svoboda pouze absencí fyzického donucení 
spadající do sféry skutečného, přirozeného stavu, na rozdíl od práv stvořených uměle a 

                                                
164  Nejde přitom o pouhou „předprávní“ primordiální možnost se fyzicky vzepřít státní moci, jak tvrdí 

např. Daniel Loick (Kritik der Souveränität, s. 79). Taková interpretace by nereflektovala roli 
autorizace v Hobbesově pojetí suverenity. Ve skutečnosti jde o možnost před-civilní, resp. před-
státní. Jedinec si neponechává pouze fyzickou možnost odporu, nýbrž svobodu 
v přirozenoprávním slova smyslu, jež této fyzické možnosti odpovídá. Pro adekvátnější výklad 
srv. Quentin Skinner, The proper signification of liberty. In: Týž, Vision of Politic. III: Hobbes 
and Civil Science, Cambridge 2003, s. 209 – 237, zvl. s. 225.Této svobody se autorizací suveréna 
vzdává tím, že je vytvořen systém veřejného, státního práva odvozeného ze suverenity, vůči 
němuž se zavazuje, a jenž současně omezuje jeho svobody. Současně má však jedinec možnost se 
k této svobodě vrátit, neboť vazby státního systému jsou právě pouze artificiální, funkční jen 
v případě jejich akceptace. V případě odmítnutí se však jedinec vrací do stavu přirozeného práva, 
kde je jeho svoboda omezena jen fakticitou násilí. Srov.  

165  Thomas Hobbes, Leviathan, s. 150n). Jak ukazuje Skinner (Hobbes and Republican Liberty, s. 
166n), jde seznam nezcizitelných práv v Leviathanovi dokonce daleko za rámec toho, co Hobbes 
připouštěl dříve ve spisech Elements of Law a De Cive, a to jak z hlediska rozsahu (to se týká 
především práva svobody vyznání, o němž mluví ve XLVII. kapitole Leviathana), tak především z 
hlediska argumentace. Zatímco v dřívějších spisech vnímal Hobbes tato práva spíše jako 
psychologickou nutnost, v Leviathanovi je vysvětluje právně, jako oblasti vyňaté ze smluvního 
závazku. 
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imaginativně ve stavu státním.166 Avšak právě proto, že není elementem umělé sféry státu, 
zůstává vždy však latentně přítomna, ať už je politické uspořádání jakékoli. Pouhá přítomnost 
suverenity tuto svobodu nelikviduje, přestože samozřejmě prostřednictvím hrozby násilí 
usnadňuje, aby se lidská vůle ve prospěch společného dobra, a tedy i v zájmu sebe sama, 
podřídila suverénovi.167 Je to však pouze lidské svědomí – které ani moc svými prostředky 
nemůže změnit –, jež je na počátku i na konci rozhodování o vzdání se některých práv ve 
prospěch suveréna. Výše uvedené nezcizitelné svobody tak odpovídají právě základním 
imperativům svědomí, které není možné zlomit žádným umělým systémem státu a suverenity. 
Jejich případné omezení zákony by v logice Hobbesova oddělování umělé sféry zákonů a 
přirozené sféry svobody nemohlo být úspěšné proto, že by jinak než fyzickou silou (tedy opět 
ve světě přirozeného stavu) nebylo prosaditelné. 168  Rozhodně však nejde o úlitbu 
republikánským konceptům svobodného státu občanů disponujících celou řadou svobod 
existujících o sobě, nezávisle na státu.169 Pro Hobbese je jejich požívání naopak možné jedině 
uvnitř státu. Hobbes odmítá i rozlišování „svobodných“ a „tyranských“ států, neboť je vždy 
jen na suverénovi, co podřízeným obyvatelům dovolí a která práva jim svěří, jelikož není k 
dispozici nějaké vnější hodnotící kritérium pro míru svobody, jež má obyvatelům náležet.170 

Monopol státní moci tak sice u Hobbese slouží zajištění individuální svobody před 
nebezpečím anarchie v podobě výkonu faktické násilné moci ze straby partikulárních, 
                                                
166  Zatímco v dřívějších textech Hobbes definuje svobodu šířeji ve smyslu svobody vůle, 

vV Leviathanovi se Hobbes na rozdíl od dřívějších textů přiklání k  úzkému, přísně logickému 
pojetí svobody ve smyslu absence fyzického donucení. Viz k tomu blíže Quentin Skinner, Hobbes 
and the Republican Liberty, s. 124nn. 

167  Suverén má tak „the use of so much Power and Strength conferred on him, that by terror thereof, 
he is inabled to conforme the wills of them all, to Peace at home, and mutuall ayd against their 
enemies abroad.“ (Hobbes, Leviathan, s. 120; česky: „má k dispozici tolik na něj přenesené moci a 
síly, že díky děsu z ní je uschopněn formovat vůli jich všech k míru doma a k vzájemné pomoci 
proti nepřátelům zvnějšku.“ Leviathan, přel. Karel Berka, s. 120). 

168  Srov. Quentin Skinner, The proper signification of liberty, s. 225. 
169  Tyto koncepty Hobbes naopak tvrdě kritizoval jako neslučitelné s myšlenkou státu a suverenity. V 

Elements of Law (s. 134) ještě dokonce pokládá apriorní svobodu občana coby subjektu 
podřízeného moci (chápanou ovšem ještě v širším pojetí – viz výše v poznámce pod čarou) za 
neslučitelnou se suverenitou. Později v Leviathanovi sice svobodu naopak pokládá za nutný prvek 
každého státu, ovšem jen díky novému pojetí svobody (viz výše), aniž by se tím ovšem změnil 
celkový tenor jeho odmítavého přístupu k republikánskému konceptu “svobodného státu 
svobodných lidí”. 

170  Takové kritérium by totiž vždy muselo předpokládat, že lidem ve státě náleží z přirozenosti nějaká 
práva bez ohledu na vůli suveréna, což by byla kontradikce vůči pojmu suverenity. Jak řečeno v 
předchozí poznámce, tak jako v raných spisech pokládal Hobbes všechny státy nutně za vylučující 
svobodu (ve smyslu nezávislosti na moci), v Leviathanovi podle něj naopak všechny státy nutně 
nově pojatou svobodu (ve smyslu fyzického nezabránění jednání) umožňují. V obou případech 
však Hobbes odmítá rozlišovat kvalitativně s hodnotícím soudem druhy států s ohledem na míru 
svobody, kterou umožňují, neboť takový soud by vždy musel vycházet z vize nějakých apriorních 
svobod náležejících občanům nezávisle na suverenitě, což by popíralo povahu občanů jako 
subjektů podřízených suverenitě. Tím se Hobbes – v rámci své teorie zcela konzistentně – 
vzdaluje i Bodinovi, který ještě načrtával dělící linii mezi tyranskými a právními suverénními 
státy podle respektu k nezadatelným právům, zvl. vlastnictví. Srov. Quentin Skinner, Hobbes and 
Republican Liberty, s. 78. 
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vzájemně soupeřících společenských sil, ale současně stojí na počátku moderního oddělování 
soukromého a veřejného, státního a nestátního sektoru. Právě ve vymezeníprostoru jsoucího 
zcela mimo sféru jakékoli moci – svoboda vědomí a svědomí – spatřoval Carl Schmitt ve 30. 
letech “velké místo vpádu moderního liberalismu” a v konečném důsledku i počátek návratu k 
pluralismu a snahám nestátní sféry o uzurpaci státu.171 Velmi podobnou interpretaci zaujal 
později též Jürgen Habermas.172 Je ovšem nutno podotknout, že Hobbesova soukromá sféra je 
soustředěna velmi úzce jen na oblast myšlení, kterou suverén nemůže fakticky ovládnout 
(vycházeje samozřejmě z reality možností 17. století). Současně však teorie suverenity v 
tomto pojetí vylučuje možnost legitimního výkonu empirické moci, resp.násilí, která by 
nebyla podřízena suverénovi. Zde se Hobbes radikálně vzdaluje Bodinově vizi sfér vyňatých 
z kompetencí suveréna a svěřených do rukou nikým nekontrolovaných stavů.173  

Ačkoliv nikterak neodmítá možnost dělby konkrétního výkonu státní moci a uznává rovněž 
roli autonomních veřejných korporací, považuje je za možné jen v rámci systému ustaveného 
a kontrolovaného suverénem s právem rozhodování v poslední instanci. Neomezenost 
suverenity je tak především normativním postulátem Hobbesova státu, podle něhož nesmí v 
rámci jeho území existovat jakákoli oblast výkonu moci nesvázané, resp. neomezené 
právními předpisy státu. Jejím účelem není teror, nýbrž zabránění teroru, tedy anarchickému 
výkonu násilí ze strany empiricky přítomné multitudo, resp. jednotlivých společenských sil. I 
když Hobbes řeší především logický vztah mezi jednotlivcem a kolektivní osobou státu, nelze 
jeho koncept vnímat tak, že by opomíjel empiricky existující sociální mocenské vztahy.174 
Právě proto, že si je příliš dobře vědom jejich existence, snaží se vytvořit logickou konstrukci 
umožňující neutralizovat jejich roli v hierarchickém systému práva a moci opírajícím se o 
jedno materiální jádro. 

 

                                                
171 „Große Einbruchstelle des modernen Liberalismus“ (Carl Schmitt, Der Leviathan in der 

Staatslehre des Thomas Hobbes, s. 86). Právě v oddělnvání „vnějšího“ a „vnitřního“, tedy i 
jednání a myšlení, spatřuje Schmitt u Hobbese „Beginn der modernen individualistischen 
Gedanken- und Gewissensfreiheit und damit der für die Struktur des liberalen Verfassungssystems 
kennzeichnenden Freiheitsrechte des Einzelnen“ (Tamtéž, s. 85). Viz k této intepretaci Helmut 
Rumpf, Carl Schmitt und Thomas Hobbes, s. 67. Rumpf ovšem také poukazuje na vývoj 
Schmittovy interpretace Hobbese. Zatímco na konci 30. let Schmitt Hobbesův liberalismus 
kritizuje jako počátek pluralismu, v 60. letech vidí v individualistických prvcích u anglického 
myslitele doklad „für die Unabhängigkeit seines Denkens und die Echtheit seines freiheitlichen 
Sinnes“ (Carl Schmitt, Die vollendete Reformation, Der Staat 4 (1965), s. 51 – 69, zde s. 61).  

172  Jürgen Habermas, Die klassische Lehre von der Politik in ihrem Verhälntnis zur 
Sozialphilosophie. In: Týž, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt/Main 
1971, s. 48 – 88, zde s. 72. 

173 Viz k tomuto rozdílu i Stefan Breuer, Sozialgeschichte des Naturrechts, s. 318. 
174  Právě tak interpretuje Hobbese de Jouvenel, který vidí v jeho údajné redukci politiky na vztah 

individuálního Já jednotlivce a kolektivního Já státu politickou analogii ke karteziánskému cogito 
(Souveraineté, s. 241). Naopak podle Philippe Croignona je v Leviathanovi patrné překonání 
dřívějšího individualismu tím, že stát zde získává ontologický charakter společenství, jež je 
podmínkou lidské existence (L’ontologie politique de Hobbes, s. 270). 
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III.	  3.	  Hobbesova	  suverenita	  jako	  anticipace	  totalitarismu?	  
 

S ohledem na vysokou interpretační náročnost, postupné proměny a mnohé nezodpovězené 
otázky Hobbesova konceptu suverenity není překvapivé, že je tento koncept dosud považován 
různými autory za absolutistický, pozitivistický, totalitární, konzervativní či dokonce naopak 
velmi liberální. 175 Vzpomeňme na Fukuyamovu tezi, podle níž je Hobbes „fontánou, z níž 
prýští moderní liberalismus,“176 Bunceho označení Hobbesovy filosofie za základ moderního 
konzervatismu ve 20. století177 nebo Zagorinovo zařazení Hobbese k antiabsolutistické tradici 
moderního humanismu. 178  To jsou přitom příklady interpretací stojících v protikladu 
k dominantnímu chápání Hobbese jako otce absolutismu179 a pozitivismu.180  

Na tomto místě netřeba do této diskuse vstupovat (jakkoli se k ní ještě budeme v této knize 
vracet). Lze však říci, že snaha o jednoznačné přiřazení Hobbese do nějaké pozdější skupiny 
autorů a teorií je vždy spojena s rizikem anachronismu. Není sporu o tom, že v Hobbesově 
metodologickém individualismu lze spatřovat v pravdě spatřovat revoluční prvek vymezující 
se vůči aristotelské tradici politického myšlení daleko více než Bodinův absolutistický 
koncept na straně jedné a Lockeův liberální model státu na straně na straně druhé. Právě proto 
je však pouhé označení Hobbese za teoretika absolutismu či liberalismu problematické, neboť 
hrozí směšováním zcela různých a vzájemně odlišných proudů pod jedním výrazem. Důraz 
kladený na svobodu jednotlivce a jeho svodnou akceptaci fiktivně vzniklého státu jako 
konečný předpoklad moci státu i panovníka je samozřejmě liberálním prvkem par excellence, 
jenž však metodologicky stojí v ostrém rozporu s dobovou republikánskou tradicí liberalismu. 
Hobbesův pojem svobody jednotlivce je diametrálně odlišný od pojmu svobody v této 
tradici.181 Totéž platí pro jeho koncept společenské smlouvy, který je spíše protikladem než 
modifikací klasických konceptů smlouvy o pověření vládce (stejně jako jejich moderních 
přirozenoprávních variant v podobě pactum unionis následovaného teprve sekundárně pactum 
subiectionis), neboť zde neexistuje jakýkoli předem daný, pre-konstitucionální lid jako entita, 
která by mohla kohokoliv čímkoliv pověřit. To však neznamená, že by toto pojetí bylo méně 
liberální nebo méně demokratické. Takový pohled jistě platí z perspektivy lockeovského 

                                                
175  Viz přehledně Heinrich Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, sv. III/1, s. 303nn. 
176  Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, London 1992, s. 154. 
177  Viz Robin E. R. Bunce, Thomas Hobbes, London 2009, s. 119. Srov. naopak kriticky Joseph V. 

Femia, The Antinomies of Conservative Thought, Political Studies Review 10 (2012), s. 221 – 237, 
zvl. s. 224nn. 

178  Podle Petera Zagorina je Hobbes „philosopher of secular mind and broad humanity“ (Hobbes and 
the Law of Nature, Princeton 2009, s. 128). 

179  Viz výše v této práci. 
180  Již zmiňovaný Ottfried Höffe pokládá Hobbese dokonce za „otce moderního právního 

pozitivismu“ (Politische Gerechtigkeit, s. 130; viz též pozn. 158). Podobně i Schmitt o něm mluví 
jako o „revolučním bojovníkovi éry vědeckého pozitivismu“ (Der Leviathan in der Staatslehre des 
Thomas Hobbes, s. 126). Preston King dokonce ostře konstatuje, že pokud není Hobbes 
absolutistou, pak jím není nikdo (The Ideology of Order: A Comparative Analysis of Jean Bodin 
and Thomas Hobbes, London 1974, s. 271. 

181  Viz k tomu výše již citovaný vynikající text Quentina Skinnera Hobbes and Republican Liberty, 
Cambridge 2008. 
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liberalismu, avšak právě by bylo možné z perspektivy Hobbesovy suverenity konstatovat, že 
lockeovský liberalismus je založen na přirozeném omezení svobody, u Hobbese 
nemyslitelném.182 

Podobně je i Hobbesovo zařazení k absolutismu možné jen tehdy, pokud budeme současně 
brát v úvahu zásadní rozdíly mezi jeho konceptem opřeným o individuální svobodu 
jednotlivce a teoriemi opírajícími se o vládce z Boží milosti nebo o suverenitu absolutního 
panovníka opřenou o pověřovací smlouvu (jako u Bodina, Lawsona, ale též Pufendorfa, 
Filmera a Bossueta, k nimž je dostaneme níže). Na první pohled paradoxní koexistence 
absolutistických a liberálních elementů v Hobbesově filosofie je vysvětlitelná právě tím, že 
v jejím kontextu nejde o protiklady, jak bychom se mohli domnívat, kdybychom tyto pojmy 
chápali ve smyslu jejich běžného užívání, ale o vzájemně logicky komplementární prvky. 
Proto je zjednodušené zařazování Hobbese do té či oné skupiny nutně matoucí, stejně ovšem 
jako jeho označení za teoretika absolutismu s prvky (pre)liberalismu,183 pakliže není současně 
vysvětleno, že nejde ani o filmerovský absolutismus ani o lockeovský liberalismus (které 
ostatně svým zakotvením v kontinuitě řádu božího stvoření mají k sobě vzájemně blíže než 
právě k Hobbesově suverenitě).  

Bez ohledu na to, jaké přiřazení budeme tedy chtít pro Hobbese zvolit, je vždy zapotřebí 
respektovat vnitřní logickou strukturu jeho teoretických konceptů a nevycházet rovnou pouze 
z jejich domnělých praktických důsledků. Hobbesův pojem suverenity je bezesporu holisticky 
založen, avšak nikoli proto, že by chtěl obhajovat bezbřehé násilí, ale naopak proto, aby 
poskytl možnost myslet sekulární řád, v němž existuje před takovým násilím ochrana, aniž by 
se jeho aktéři museli odvolávat k externím zdrojům interpretace pravdy nebo univerzálních 
práv. Tento řád je založením autoreferenciální legitimity nikoli v tom smyslu, že by nemohly 
existovat normy mimo něj, ale v tom smyslu, že veškerá interpretace norem musí odpovídat 
způsobu jeho založení. Suverén a suverenita je způsobem jeho imaginativní konstituce. 
Umožňují však také – oproti všem republikánským teoriím – systém založený na úplné 
rovnosti, v níž se všichni lidé stávají subjekty státu a suverenity. Princip vyloučení je tak 
vyňat z nitra společenství (ve smyslu dělení mezi těmi, kdo jsou a kdo nejsou občany) a stává 
se principem vymezení samotného tohoto společenství, tedy přináležitosti ke státu. 

Tento prvek interpretace Hobbese často podceňují. Přitom právě koncept reprezentace a 
suverenity umožnil Hobbesovi vypořádat se skutečně radikálně s problémem, s nímž se 
klasická aristotelská koncepce přirozeného společenství potýkala od samého počátku. 
Suverénní moc coby moc skutečně celého společenství nepřipouští primordiální rozdělení na 
svobodné a nesvobodné, neboť neexistuje žádný přirozený systém uspořádání společnosti. Ze 
všech jednotlivců činí sobě rovné subjekty suverénní moci. Tento prvek je sice přítomen již u 
Bodina, nicméně u Hobbese je zarámován do autoreferenciálního řádu, jenž již nad sebou 
nepotřebuje jakýkoli externí zdroj v Bohu nebo jakémkoli jiném transcendentním zdroji moci. 

                                                
182  Podobně ostatně Hobbes ve vztahu k aristotelskému pojetí svobody konstatuje, že jde o záměnu 

svobody a panství, v němž není prostor pro skutečnou svobodu jednotlivce:  
183  V podobném smyslu interpretuje Hobbese např. Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes, 

Oxford 1935. Shane D. Courtland pak dokonce hovoří o „tenkém“ absolutismu, jenž ve 
skutečnosti umožňuje liberální fungování společnosti (A Prima Facie Defense of Hobbesian 
Absolutism, Pacific Philosophical Quaterly 90 (2009), s. 419 – 449). 
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Veškerá moc tak skutečně má pramen ve všech jednotlivcích a v tomto smyslu vyplývá z lidu. 
Díky reprezentaci pak trvale zůstává mocí, která lidu náleží. Skrze reprezentaci je vůle 
suveréna vůlí všech. Autoreferenciální založení legitimity pouze a výhradně ve společenství 
samotném, nikoli v nějakých vnějších absolutních principech, jež by jeho moc omezovaly, je 
v rámci moderních způsobů konstituování politické reality vskutku revoluční. Oproti snahám 
zakládat jednotu v univerzálních normách naplněných konkrétním obsahem a poznatelných 
rozumem či zjevených Bohem nebo v empirické pluralitě (jež koneckonců opět předpokládá 
nějakou vyšší univerzalitu a princip jednoty) klade poprvé teorii veřejné vůle a veřejného 
práva opírajícího se nikoli o faktickou moc, ale o imaginativní uspořádání společnosti do 
konkrétní formy státu. Jeho záměrem však rozhodně není ospravedlnit tyranii a bezpráví. Celý 
jeho koncept se zakládá na snaze zajistit legitimní vládu práva podle principů rovnosti, aniž 
by bylo nutné ji vyvozovat buď z přirozeného řádu, nebo z fakticity násilí v rukou partikulární 
skupiny. Suverenita je východiskem právě z tohoto dilematu, jehož si byl Hobbes velmi dobře 
vědom. Fiktivně vytvořený jednotný lid není násilně prosazenou ideologií,184 nýbrž způsobem 
vnímání reality, jenž předpokládá určité podmínky pro své prosazení, včetně vlastní 
racionální povahy.185 Existence tohoto způsobu vnímání či imaginace je zárukou, že výkon 
moci bude vždy odpovídat zájmu celku, a tedy i individuálního jedince. Tento postulát je však 
třeba chápat normativně – jde o způsob, jak je třeba na stát a společnost nahlížet. 

Jistě nelze popřít, že konkrétní argumentace, kterou Hobbes používá, umožňuje kritiku, že 
nedokáže zabránit tomu, aby veřejná moc degradovala a stala se násilím partikulární 
společenské síly.186 Jak však již řečeno, tato kritika – jakkoli oprávněná ve vztahu k mnoha 
problematickým místům – by rozhodně neměla být použita se záměrem celý systém z toho 
důvodu odmítnout a destruovat. Hobbes své spisy psal pod vlivem zkušenosti občanské války, 
v níž byla jeho největší snahou právě teoretická záchrana suverénního státu jako jediné 
instituce zajišťující ochranu před zvůlí soukromé moci opřené pouze o majetek a spojené 
s individualizovaným výkonem nikým nekontrolované moci. Právě před ní má koncept 
suverenity lidi ochránit. Jak již bylo řečeno, suverenita zde představuje hraniční pojem. 
Hobbes v duchu starší tradice rozlišuje jasně mezi právem a výkonem suverenity, resp. mezi 
suverenitou a konkrétní realizací státní moci.187 Institucionální aparát státu má tak jako celek 
fungovat v souladu s fundamentálními principy státního řádu a zásahy suveréna by měly být 
omezeny jen na celkové založení a následnou ochranu řádu (jakkoli je to pouze suverén, kdo 
může o takové situaci rozhodnout).188 

                                                
184  Tak ovšem David Loick, Kritik der Souveränität, s. 83. 
185  Stefan Breuer zdůrazňuje, že jakožto racionální konstrukt je Hobbesův stát stále součástí přírody. 

Právě v tom pak vidí hlavní rozdíl Hobbesova Leviathana a moderního totalitárního státu 
(Sozialgeschichte des Naturrechts, s. 321). 

186  Srov. Yves Charles Zarka, Philosophie et politique à l’âge classique, Paris 1998, s. 133. 
187  Viz k této tradici a jejímu založení v trojičním schématu Giorgio Agamben, Herrschaft und 

Herrlichkeit. 
188  „Distinguendum aute est inter summi imperii ius et exercitium. Possunt enim separari, ut puta, 

cum is qui habet ius, vel non possit, vel nolit litibus iudicandis, vel rebus deliberandis, ipse 
interesse. Reges enim aliquando per aetatem res gerere non possunt, quandoque etiam etsi 
possunt, rectius tamen esse judicant, contenti electione ministrorum et conciliariorum, imparium 
per eos exercere. Uni auterm separantur ius er exercitium, ibi regimen civitatis simile est regimini 
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 Možný exces reálného výkonu státní moci je v Hobbesově teorii vždy ospravedlněn a 
obhájen jej daleko přesahující nutností zachování existence této moci. Tento provokativní 
závěr lze vnímat v jedné perspektivě jako legitimizaci porušování práva, ve druhé však 
naopak jako snahu chránit právní stát a celý ústavní systém před jeho destrukcí ze strany 
některé partikulární síly.189 Pakliže právní stát chápeme jako konsistenci s určitou formou 
imaginativní konstituce reality, pak je onen exces moci legitimní právě v míře, v níž je s touto 
formou konstituce v souladu. S ohledem na Hobbesovy proklamace nezadatelných práv mimo 
rámec kontraktu se proto ona druhá perspektiva ukazuje jako odpovídající jím zamýšlenému 
záměru. Revoluční svržení, jež je jediným důkazem toho, že suverén ztratil svou schopnost 
reprezentovat, a tím i suverenitu, se ostatně dle Hobbese týká právě těch vládců, kteří 
systematicky práva jednotlivců porušují, a tudíž sami destruují onu fiktivně vzniklou osobu, 
jež je na respektu těchto práv založena. Proto by ovšem také nebylo věcně správné vidět 
v Hobbesově koncepci obhajobu absolutismu nebo právního pozitivismu.190 Anglickému 
teoretikovi suverenity skutečně není nic vzdálenějšího, než přijmout pouhou fakticitu násilí 
jako jediný zdroj normativity. I pokud bychom Hobbese mohli označit za teoretika 
absolutismu (z hlediska praktických dopadů), rozhodně jej lze těžko pokládat současně za 
pozitivistu.191 

Celá složitá konstrukce společenské smlouvy, autorizace a reprezentace, jakkoli 
samozřejmě v mnoha aspektech problematická, slouží právě k tomu, aby veškerou moc a 
veškeré pozitivní právo svázala do mantinelů imaginace (resp. fiktivního utváření) veřejné 
moci a veřejného práva, aniž by musela vyjít z brutum factum jakéhokoliv uspořádání nebo 
z nekonečného regresu k novým a novým autoritám vykládajícím normy vyššího práva. 
Hobbes nechápe právo ani jako produkt empirických mocenských vztahů ani jako autonomní 
řád existující nezávisle na společenském životě, ale jako produkt vůle vyvěrající z určitého 
uspořádání společnosti. Právě v momentu vysvětlení tohoto uspořádání a jeho předpokladů je 
ovšem jeho koncept nejslabší, neboť počítá pouze s individuálními vazbami mezi jednotlivci 
navzájem a jednotlivcem a státem a neřeší tak téma, jak určit hranice společenství a jak 
                                                                                                                                                   

mindu ordinario, quo Deus, primus omnium motor, effectus naturales producit per ordinem 
causarum secundarum. Ubi vero qui ius regni obtinet, omnibus iudiciis, consultationibus, 
actionibusque publicis ipse interesse vult, ibi administratio talis est, ac si Deus praeter naturae 
ordinem, se ipsum ad materiam omnem immediate applicaret.“ (Hobbes, De Cive, Cap. 13, § 1). 

189  V tomto duchu např. David Dynzenhaus pokládá Hobbese za stoupence právního státu (rule of 
law) a tradice common law a současně za protiklad pozitivismu a absolutismu (Constitution of 
Law: Legality in a Time of Emergency, New York 2006, s. 223nn). Konstatuje sice rozdíl mezi 
Hobbesovým pojetím institucionálního zajištění suverenity a svou vlastní lokalizací klíčové 
ochranné moci do sféry soudnictví (tamtéž, s. 224), avšak to pokládá spíše za podružný prvek. 

190  Již zmiňovaný Ottfried Höffe pokládá Hobbese dokonce za „otce moderního právního 
pozitivismu“ (Politische Gerechtigkeit, s. 130; viz též pozn. 158). Podobně i Schmitt o něm mluví 
jako o „revolučním bojovníkovi éry vědeckého pozitivismu“ (Der Leviathan in der Staatslehre des 
Thomas Hobbes, s. 126). Preston King dokonce ostře konstatuje, že pokud není Hobbes 
absolutistou, pak jím není nikdo (The Ideology of Order: A Comparative Analysis of Jean Bodin 
and Thomas Hobbes, London 1974, s. 271. 

191  Srov. Martin Harvey, Hobbes’s Conception of Natural Law, Southern Journal of Political 
Philosophy 37 (1999), s. 441 – 460, zde s. 455. Srov. též koncept „tenkého“ absolutismu u 
Hobbese z pera Shane D. Courtland, op. cit., passim. 
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definovat předpoklady udržitelnosti řádu jinak než pouze prostřednictvím určitých 
univerzálních individuálních práv. Jeho systém tak slouží k logickému vysvětlení nutnosti 
imaginace suverénní moci, resp. suverénního státu, nepodává však – na rozdíl např. od 
Sieyèse či Hegela – odpověď na otázku, jaké jsou nutné sociální Jinými slovy, nezabývá se 
tím, co například Craig Calhoun nazývá sociální imaginací, jež je pro existenci 
demokratického řádu zásadní.192 předpoklady konkrétní podoby takového imaginativního 
uspořádání na daném území. V jeho době ovšem něco takového nebylo ani představitelné, 
neboť i rodící se státy byly nadále ještě příliš svázány s dynastickou politikou. Právě proto 
však nemůžeme Hobbesově koncepci vyčítat, že nevystoupila z rámce daného touto formou 
existence státu v 17. a 18. století, v němž byl stát stále ještě definován nikoli jako stát národní, 
nýbrž dynastický. Daleko podstatnější než bezprostřední praktické závěry Hobbesovy teorie 
v jeho době (které se ostatně obsahově nelišily od řady jeho současníků) je, jak správně 
podotýká Skinner, jeho teoretická argumentace, o níž se je snaží opřít (a která ve své 
využitelnosti daleko přesahuje dobu, v níž vznikla).193 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
192  Srov. Craig Calhoun, Constitutional Patriotism and the Public Sphere: Interests, Identity, and 

solidarity in the integration of Europe, International journal of politics, culture, and society 18 
(2006), s. 257 – 280. 

193  Viz Quentin Skinner, Conquest and consent. Hobbes and the engangement controversy. In: Týž, 
Visions of Politics. III: Hobbes and Civil Science, Cambridge 2003, s. 287 – 308, zde s. 307. 
Podobně i Týž, The proper significance of liberty, s. 232n. 
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IV.	  Suverenita	  a	  přirozené	  právo	  u	  Samuela	  Pufendorfa	  
 

Hobbesův koncept suverenity, jakkoli představuje bezpochyby hlavní referenční rámec pro 
všechny pozdější teoretiky suverenity, byl ve své době originální, ale i ojedinělý, a to jak ve 
vztahu k republikánským a liberálním proudům opírajícím se o ideje constitutio mixta a 
rovnováhy moci, tak i vůči představám o silné a jednotné moci státu. Jakkoli nepřekvapí, že 
recepce Hobbese byla v přirozenoprávních teoriích absolutismu v 17. a 18. století daleko 
příznivější než u republikánských kritiků, nemůžeme ani zde mluvit o bezproblémovém 
přejímání jeho myšlenek.194 Jak konstatuje Jon Parkin, byla Hobbesova koncepce státu a 
suverenity mezi zastánci jusnaturalistického absolutismu spíše adaptována, než pouze 
recipována.195 Přes její logickou konsistentnost ji většina autorů pokládala za příliš radikální 
na to, aby bylo možné se k ní explicitně přihlásit. Autoři jako byl nizozemský učenec Lambert 
van Velthuysen, němečtí jusnaturalisté Johann Christoph Becmann a Samuel Pufendorf, 
anglický právní teoretik William Blackstone a mnozí další, jakkoli se inspirovali 
Hobbesovým chápáním státu jako osoby radikálně odlišné od jakýchkoli „přirozených“ 
společenství a empirických entit, přesto cítili potřebu poukazovat na odlišnosti svých 
koncepcí od anglického myslitele. Přesto však nelze zpochybnit, že právě forma recepce 
Hobbese, jakkoli v mnoha ohledech neúplná, umožnila široké prosazení pohledu na stát a jeho 
moc jako fiktivně, či spíše imaginativně utvářený celek, jenž nelze redukovat na jeho 
mocenský aparát, a na lid, jenž nelze redukovat na státní populaci.196 Právě v době, kdy se 
státní aparát díky tomuto exkluzivnímu nároku státu na moc, a ovšem též díky své 
byrokratizaci a technickým prostředkům, stává organizátorem společnosti, a kdy se objevuje 
populace jako předmět mocenského i teoretického uchopení,197 se jeho pojmové oddělení od 
fiktivně suverénního státu stává nezbytným prostředkem legitimizace této jeho nové role. 
Dynamickou adaptaci Hobbesovy teorie státu a suverenity opřená o artificiální sféru 
konstituce reality, jakkoli byla u jednotlivých autorů velmi rozmanitá, je proto nutné 
analyzovat v tomto kontextu zrodu moderní státnosti jako takové. 

IV.	  1.	  Pojem	  lidu	  a	  suveréna	  
 
Právě dílo Samuela Pufendorfa představuje jednu z teoreticky nejvíce podnětných, ale také 

nejvlivnějších adaptací Hobbesovy teorie suverenity ve světě právní vědy. Díky brzkým 
překladům do francouzštiny a angličtiny se Pufendorfův koncept přirozeného práva spojeného 
s konceptem suverenity záhy rozšířil po celé Evropě a stal se významným prostředkem 
                                                
194  Srov. např. Horst Dreitzel, The Reception of Hobbes in the Political Philosophy of the Early 

German Enlightenment, History of European Ideas 29 (2003), s. 255 – 289; Merio Scattola, „Ein 
Stein des Anstoses“: Thomas Hobbes und die deutsche Naturrechtslehre des siebzehnten und 
achtzehnten Jahrhunderts. In: Dieter Hünning, Der lange Schatten des Leviathan. Hobbess‘ 
politische Philosophie nach 350 Jahren, Berlin 2005, s. 331 – 354; Jon Parkin, Taming the 
Leviathan, s. 31 – 52; Philippe Croignon, L’ontologie politique, s. 271nn. 

195  Jon Parker, Taming the Leviathan, s. 46. 
196  Srov. Quentin Skinner, Genealogie moderního státu, s. 100. 
197  Viz Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977 – 1978, 

Paris 2004, s. 68. 
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propagace chápání státu jako osoby, která se neopírá o již existující přirozeně jednotný lid, ale 
je naopak tím, kdo lid vytváří. 

Pufendorfův obraz státu se v bezpochyby v mnohém explicitně opírá o Hobbesovu 
teorii.198 Německý právní filosof a první profesor přirozeného práva se v klíčových kapitolách 
svého opus magnum, De iure naturae et Gentium libri octo, neustále na svého anglického 
předchůdce odvolává.199 I když se vůči němu snaží na řadě míst také vymezovat, jsou si jejich 
koncepty státu velmi blízké. Kromě Františka Suareze byl Hobbes jistě nejvýznamnějším 
ideovým zdrojem Pufendorfa. Přesto je intenzita Hobbesova vlivu na Pufendorfa dosud 
předmětem neutuchajících debat v sekundární literatuře. Zatímco klasický výklad zdůrazňuje 
spíše rozdíly a zakotvení Pufendorfa v bodinovské tradici suverenity limitované Božím 
právem, přirozenými právy a nezměnitelnými zákony,200 lze se v recentní literatuře setkat i s 
právě opačným pohledem popisujícím Pufendorfa jako „Hobbesova žáka“.201 Aniž bych se 
v následujícím textu chtěl snažit o komplexní popis vztahu mezi oběma teoretickými systémy, 
pokusím se na jednotlivých prvcích Pufendorfovy teorie absolutní moci naznačit, jak tento 
vztah interpretovat a nakolik lze Pufendorfa pokládat za zastánce či odpůrceHobbesova 
modelu moci. 

Hned zkraje lze konstatovat, že Pufendorf opírá své pojetí přirozeného práva o racionální 
vědeckou metodologii, v níž je svět morálky a morálních jsoucen (entia moralia) odlišen od 
sféry materiálních jsoucen (entia physica). Podobně jako pro Hobbese, i pro něj je celý svět 
práva a státu stvořen podle pravidel karteziánské logiky, v níž mají – slovy Ernsta Cassirera – 
právní principy stejnou váhu jako matematické axiomy,202 avšak v němž je třeba věnovat 
pozornost i jeho analogiím se světem empirického poznání.203 Přitom Pufendorf klade zásadní 
                                                
198  Obecně k Pufendorfově politické teorii viz tři klasické monogracfie Leonhard Krieger, The 

Politics of Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law, Chicago 1965; Horst 
Denzer, Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf. Eine geistes- und 
wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung zur Geburt des Naturrechts aus der praktischen 
Philosophie, München 1972 a Thomas Behme, Samuel Pufendorf: Naturrecht und Staat. Eine 
Analyse und Interpretation seiner Theorie, ihrer Grundlagen und Probleme, Göttingen 1995. 

199  Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium libri octo, Londoni 1672. V následujícím textu 
vycházím až na explicitní výjimky z 1. latinského vydání z r. 1672. K rozdílům prvního a druhého 
vydání (z Amsterodamu 1688) viz komentář Franka Böhlinga v: Samuel Pufendorf, Gesammelte 
Werke, sv 4/3: Materialien und Kommentar, vyd. Frank Böhling, Berlin 1988. 

200  Viz již tradiční výklad Pufendorfova vydavatele (ale i kritika) Jeana Barbeyraca, Le Droit de la 
Nature et de Gens, Amsterdam 1733, Liber 2, Cap. 2, § 3, pozn. 1. Podobně i Iring Fetscher, Der 
gesellschaftliche „Naturzustand“ und das Menschenbild bei Hobbes, Pufendorf, Cumberland und 
Rousseau, Schmollers Jahrbuch 80 (1960), s. 641 - 685. 

201  Viz např. Fiammetta Palladini, Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes: par una reinterpretazione 
del giusnaturalismo moderno, Bologna 1990. Kriticky viz Thomas Behme, který však současně 
upozorňuje – oproti příliš radikální anti-hobbesovské interpretaci – na řadu prvků, v nichž byl 
Pufendorf Hobbesem skutečně výrazně ovlivněn (Pufendorf – Schüler von Hobbes? In: 
Denkhorizonte und Handlungsspielräume. Historische Studien für Rudolf Vierhaus zum 70. 
Geburtstag, Göttingen 1992, s. 33 – 52). Pro podobně moderátní výklad viz též Philippe Croignon, 
L’ontologie politique, s. 275n. 

202  Ernst Cassirer, Philosophie der Aufklärung, Hamburg 2007, s. 249.  
203  Thomas Behme upozorňuje na rozdíl mezi staršími Pufendorfovými texty a De Jure Naturae et 

Gentium: zatímco v těchto starších pracích Pufendorf vychází pouze z karteziánské logiky, ve 
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důraz na to, že celý systém morálních jsoucen existuje jen díky Bohu a jeho vědecké poznání 
musí proto počítat s tímto ontologickým založením svého předmětu. Již v tomto 
metodologickém prvku lze tak na jedné straně spatřovat rozdíl proti Hobbesovu konceptu, 
v němž je role Boha pro studium „umělé“, lidmi vytvořené sféry fiktivně existujících osob 
minimální.204 Na druhé straně tkví v této Pufendorfem akcentované roli Boha jako tvůrce 
morálních norem také podstatný rozdíl oproti Grotiovu klasickému jusnaturalismu, v němž je 
člověk vázán mravními normami jen na základě rozumovného poznání.205 Důraz na autoritu 
jako základ jakékoli mravní či právní obligace Pufendorf plně sdílí s Hobbesem. Ovšem 
nahrazení Boha smrtelným Bohem je v této funkci autority pro Pufendorfa nemyslitelné. 
Jakkoli je důraz kladený na prvek vůle a autority v pojetí práva tím, co Pufendorfa i Hobbese 
odlišuje od aristotelské a podstatné části scholastické tradice, 206  nelze jej tedy nutně 
považovat za doklad inference mezi Hobbesem a Pufendorfem. 

Výrazné podobnosti s Hobbesem vytanou, pokud se zaměříme na vnější popis 
Pufendorfova státu a jeho praktické důsledky. Podobně jako pro Hobbese, je i pro Pufendorfa 
klíčový charakter státu jako sjednocené vůle jednotlivců, která vzniká tím, že se jednotlivci 
v zájmu společného bezpečí vzdávají svých individuálních vůlí ve prospěch vůle jediné osoby 
či jediného sboru.207 Vůle této osoby (či sboru) reprezentuje pak coby “voluntas monarchae 
publica” vůli státu, zatímco si tato osoba nadále ponechává i svou soukromou vůli, “qua velut 
quivis alius homo circa negotia non-publica utitur”.208 Cokoliv pak tato osoba či sbor vykoná, 
je třeba považovat za společnou vůli a současně za vůli každé individuální osoby. Totéž platí 
pak i pro moc, která vůli doprovází, a je proto předána společně s transferem vůle. Takto 
vzniklá „unie vůlí“ („unio voluntatum“) není ničím jiným než státem („civitas“, v dobovém 
anglickém překladu „commonwealth“ či „civil State“), který Pufendorf označuje za „nejvyšší 
ze všech společností a morálních osob“.209 Stát jako unii vůlí je přitom třeba odlišit od 

                                                                                                                                                   
svém vrcholném díle je ovlivněn výrazněji Hobbesovou snahou skloubit racionální logické 
postupy s empirickým poznáním (Pufendorf – Schüler von Hobbes?, s. 34n). Srov. též Wolfgang 
Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur 
Staatsphilosophie im 17ten und 18ten Jahrhundert, München 1970, s. 89. 

204  Srov. Thomas Behme, Pufendorf’s Doctrine of Sovereignty and its Natural Law Foundations. In: 
Ian Hunter, David Saunders (vyd.). Natural Law ans Civil Sovereignty. Moral Right ans State 
Authority in Early Modern Political Thought, New York 2002, s. 43 – 58, zde s. 45. 

205  Srov. k tomuto rozdílu Frank Grunert, The Reception of Hugo Grotius’s De Iure Belli ac Pacis in 
the Early German Enlightenment. In: Tim Hochstrasser, Peter Schröder, Early Modern Natural 
Law Theories. Contexts and Strategies in the Early Enlightenment, Dordrecht 2003, s. 89 – 106, 
zde s. 94n. Grunert zde spatřuje právě vliv Hobbese. 

206  Srov. Tamtéž a dále Thomas Behme, Samuel Pufendorf, s. 77. 
207  „Sed hoc demum modo multae voluntates unitae intelliguntur, si unusquisque voluntatem suam 

voluntati unius hominis, aut unius concilii subiiciat, ut pro voluntate omnium et singulorum 
habendum sit, quicquid de rebus ad securitatem communem necessariis ille voluerit.“ (Samuel 
Pufendorf, De De Jure Naturae et Gentium, Liber VII, Cap. 2, § 5, s. 874). 

208  Tamtéž, Liber VII, Cap. 2, § 14, s. 977. 
209  „Ithaec voluntatum atque virium unio ubi facta fuerrit, tunc demum civitas, validissima societatum 

et personarum moralium, inde emergit.“ (Tamtéž, s. 875). V anglickém znění z r. 1743: „When 
this Union of Will and of Forces is once completed, thence at last ariseth what we call a 
Commonwealth, or civil State, the strongest of all moral Persons, or Societies“ (Samuel 
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množství lidí, multitudo, které není kolektivně-signulárním entitou, ale pouze souhrnem 
jednotlivců.210 Pufendorf tak proti sobě staví dva protikladné koncepty vztažené k lidu, resp. 
společenskému celku, „nam populus vel notat totam civitatem, vel multitudinem 
subditorum.“ 211  Na jedné straně tak stojí pojem lidu ve smyslu státu založeného na 
homogenitě a jednotě prostřednictvím reprezentace v jedné osobě, na druhé straně pojem 
plurality ve smyslu heterogenního souhrnu jednotlivců bez jednotícího prvku v podobě 
společné vůle či zájmu. V tomto klasickém oddělení populus od multitudo se Pufendorf 
odvolává výslovně na Hobbese.212  

Ne zcela jednoznačná je však u Punfendorfa odpověď na otázku, ve kterém okamžiku 
vzniká lid jako jednotná entita schopná jednání. Zatímco u Hobbese je to ve chvíli smluvního 
ustavení suveréna, Pufendorf formuluje rozdělení smlouvy na smlouvu o sjednocení (pactum 
unionis) po níž následuje smlouva o podřízení (pactum subiectionis).213 Na jedné straně se tak 
zdá, že lid jako kolektivní osoba vzniká již první smlouvou, v níž se lidé zavazují ke 
zformování státu a ustavení vládce,214 na druhé straně však Pufendorf zdůrazňuje nezbytnost 
panovnické moci k existenci lidu.215 Již jsme viděli, že Hobbes řešil podobný problém v De 
Cive, kde oddělil konstituování suverénního lidu jako kolektivní osoby od přenosu jeho moci 
na dalšího, individuálního či parlamentního suveréna. V Leviathanovi koncept reprezentace 
naopak umožnil chápat samotné ustavení jakéhokoliv suveréna jako moment konstituce lidu. 
                                                                                                                                                   

Pufendorf, On the Law of Nature and Nations Eight Books, London 1743, Book VII, Cap. 2, s. 
638). Anglickou verzi překladu uvádím pouze pro srovnání použitých pojmů, z nichž mohou lépe 
vyplynout společné prvky s Hobbesovou teorií. 

210  „Et quanquam sepe multi homines vocabulo multitudinis, quod unitatem videtur notare, soleant 
exprimi; tamen si quis accuratium consideret, multitudo non est vox aliqua collectiva, seu quae 
notat unum ex pluribus constans, uti est v.g. exercitus, classis, concio, senatus etc. Sed revera nil 
nisi multas res notat, abstrahend an homogenae illae sint, an heterogenae, collectae, an 
dispersae.“ (Thomas Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber VII, Cap. 2, § 6, s. 875). 

211  Tamtéž, Liber VII, Cap. 2, § 14, s. 887 
212  Hobbes dle Pufendorfa totiž správně konstatoval, „quod vulgo non fatis distinguant inter civitatem 

sive populum et multitudinem. Nam populis sive civitas est unum quid habens voluntatem, cui una 
actio tribui possit. Quorum nullum de multitudine subditorum, imperium habenti homini aut 
consilio contradictia, dici potest.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 2, § 15, s. 887). 

213  Tamtéž, Liber VII, Cap. 2 § 7 a 8, s. 870n; 5 § 9. K pojetí smlouvy u Pufendorfa viz Dieter 
Wyduckel, Der Vertragsgedanke bei Samuel Pufendorf in seiner Bedeutung für die Konstitution 
von Recht und Staat. In: B. Geyer, H. Goerlich (vyd.), Samuel Pufendorf und seine Wirkung bis 
auf die heutige Zeit, Baden-Baden 1996, s. 39 – 62. 

214  Zde spatřuje akt ustavení lidu jako jednotné osoby Horst Denzer, Moralphilosophie und 
Naturrecht bei Samuel Pufendorf, s. 170nn. 

215  Pufendorf výslovně zmiňuje, že pojem lidu obsahuje i pojem suverenity: „Cum enim is sit 
populus, qui complexu suo summum imperium continet; ideo quantum ad naturam populi nihil 
interest, pleno an minus pleno jure imperium rex obtineat: utrovis enim modo unius & ejusdem 
corporis caput est.“ (Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber VIII, Cap. 12, § 1, s. 
1220). O tento prvek Thomas Behme oproti Denzerovi opírá svou hypotézu, podle níž lid vzniká 
teprve smlouvou o podřízení (Samuel Pufendorf, s. 124n). V Behmeho pojetí je tak pactum 
unionis spíše jakousi smlouvou o smlouvě budoucí (srov. také Týž, Pufendorf’s Doctrine of 
Sovereignty, s. 48). Nutno ovšem říci, že právě na citovaném místě Pufendorf dokládá nezbytnost 
suverenity k existenci lidu spíše v duchu starší tradice označující krále za hlavu (a tedy součást) 
těla lidu, než ve smyslu Hobbesovy konstituce lidu z reprezentanta.  
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Pufendorf jako by se ovšem snažil obě konstrukce spojit a vpravit navíc do zdvojeného 
smluvního vztahu. 

Spíše než hledat okamžik vzniku lidu v jednom či druhém momentu se zdá, že Pufendorf 
pokládá za nutné oba prvky současně. To odpovídá jeho obecnému popisu vzniku „složené 
morální osoby“, jejímž příkladem je právě sám stát: k její konstituci je nutná jak dohoda 
jednotlivců o vytvoření jednoty, tak uskutečnění této jednoty podřízením společné vůli, jež 
bude pokládána za vůli všech členů.216 Na rozdíl od pod-státních složených morálních osob, 
existujících vždy v určitém státním a právním systému, je v případě státu ovšem nezbytný 
rovněž prvek vytvoření suverenity. Pro jeho vysvětlení Pufendorf používá sice Hobbesův 
pojem reprezentace, ovšem pouze ve smyslu delegace moci z jednotlivců na suveréna, tedy 
právě tak, jak Hobbes chápal vznik suverénní kolektivní osoby lidu dříve, než navrhl 
autorizačně-reprezentační vztah jako alternativu. Suverenita je zde tedy celkem moci 
jednotlivců přeneseným na panovníka. Ten je však nyní označen za reprezentanta. Tím je 
vysvětlitelné, proč je podle Pufendorfa nelogická i Hobbesova věta z De Cive, že v každém 
státě vládne lid, neboť dle německého právníka je třeba funkci panovníka chápat ve smyslu 
reprezentanta, jehož akty jsou pokládány za vůli lidu.217 Logika identitní vazby lid-suverén-
král v De Cive ovšem, jak jsme viděli, odpovídala postupnému přenosu funkce suveréna 
z lidu na krále, který ještě nebyl reprezentačním vztahem. Naopak ve chvíli aplikace pojmu 
reprezentace v Leviathanovi se sice takto pojatá identita stala nadbytečnou, avšak jen díky 
tomu, že lid byl pojat jako fiktivně vzniklá entita vytvořená samotným reprezentantem. 

Oproti oběma Hobbesovým konstrukcím, v nichž není pro lid existující mimo suveréna 
místo, je tedy Pufendorfův koncept lidu podstatně méně logicky koncizní. V klíčových 
momentech se každopádně blíží spíše formulacím z De Cive doplněným o verbální princip 
reprezentace nastupující na místo přenosu suverenity mezi lidovým a individuálním 
suverénem než teorii uplatněné v Leviathanovi. I tak však zůstává otevřená otázka, nakolik 
lze Pufendorfův duální kontrakt chápat jako modifikaci dvojího obligačního vztahu 
jednotlivce (k ostatním lidem a k suverénovi)  v De Cive218, jak se domníval Friedrich Julius 
Stahl,219 a nakolik jde o jeho destrukci, jak tvrdí např. Thomas Behme.220 Odpověď na ní 
souvisí právě s otázkou, zda je pactum unionis již aktem, v němž vzniká jednotný lid coby 
morální osoba (což je cizí bytostně cizí Hobbesovu cíli postavit se proti jakýmkoli 
představám lidu existujícímu logicky před suverenitou), nebo zda lid vzniká až s pactum 
subjectionis, a dále i pro tento druhý případ s otázkou, zda je suverén sám účasten této 
smlouvy o podřízení221 (což by znamenalo právní omezení suveréna, jemuž se Hobbes snažil 
vyhnout). Oproti konstrukci popsané v De Cive také Pufendorf trvá na tom, že populus 

                                                
216  Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber I, Cap. 2, § 13 [vydání z r. 1688]. 
217  Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber VII, Cap. 2, § 14, s. 887. 
218  Thomas Hobbes,  De Cive, Cap. VI, § 20. 
219  Friedrich Julius Stahl, Rechts- und Staatslehre auf der Grundlage christlicher Weltanschauung, 

Tübingen 1878, s. 173. 
220  Thomas Behme, Pufendorf’s Doctrine of Sovereignty, s. 48. 
221  Tak se domnívá právě Thomas Behme (tamtéž), podle něhož „the contractual relation between 

sovereign and citizen emhasises the limitation of sovereign power according to the end of civil 
society.“ 
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existuje i po ustavení suveréna (což logicky vyplývá z jeho povahy reprezentanta). Právě 
skrze toto ustavení reprezentanta se populus coby hybná, aktivní síla kvalitativně transformuje 
v kontinuálně existující entitu, jejíž jednotu zajišťuje právě reprezentant.222 

Kromě problematického pojetí lidu nelze jistě popřít mnohé podobnosti mezi Hobbesem a 
Pufendorfem. Jakkoli Pufendorf výslovně odmítá chápat morální osobu ve smyslu fiktivní 
osoby,223 je mu důvodem této kritiky především fakt, že na rozdíl od fiktivních osob jsou 
morální osoby, jakkoli postrádajíce substanci, „schopny vytvořit substantivní účinek v lidském 
životě“.224 To je ovšem prvek, který je pro Hobbesovu fiktivně vzniklou osobu rovněž 
kruciální, jak jsme již viděli. Podobně vnímání činů reprezentanta nikoli jako bezprostředních 
aktů a projevů vůle lidu, ale jako skutků, které lze lidu a státu přisoudit, odpovídá Hobbesovu 
chápání fiktivně konstruovaných osob. Podobně jako Hobbes trvá Pufendorf na tom, že je 
pojmy spojené se státem a s morálními osobami oddělovat od pojmů užívaných pro empirická 
jsoucna. Zde také Pufendorf vystupuje proti tezi, že suverenita je Božím stvořením a je na 
vládce přenesena Bohem. Takové pojetí je podle něj zakotveno v nesprávném chápání tohoto 
pojmu jako empirické, fyzické kategorie, „per modum qualitatis physicae“, která se pohybuje 
ve světě, dokud se jí nechopí lidem určený vládce.225 Heidelberský právník sice nepopírá 
vztah suverenity k Bohu, ovšem chápe ho v tom smyslu, že samotná existence suveréna 
smluvní cestou je důkazem Boží přítomnosti, která zapříčiňuje racionální jednání lidí při 
vzniku státu.226 Bůh je logickým původcem suverenity tím, že stvořil přirozený zákon, nikoliv 
však v tom smyslu, že by byl sám tvůrcem pozemské suverenity – tím je pouze lid stvořený 
jako racionální mechanismus kontraktuálním vztahem mezi jednotlivci a transferem vůle na 
suveréna. 
                                                
222  “Rege constituto, populus dissolvitur hactenus tantum, quod summum imperium non amplius sit 

penes concilium, ex universis constrans; hautquidquam autem dissolvitur in multitudinem nullo 
vincula connexam, sed manet unus coetus, quem unum imperium similq[ue] primogenium illud, 
pactum continet.” (Thomas Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber VII, Cap. 2, § 12, s. 
975). 

223  Viz Pufendorfovu explicitní kritiku konceptu fiktivní osoby připomínajícího spíše divadlo než 
skutečný svět (tamtéž, Liber I, Cap. 1, § 15, s. 13). Srov. Philippe Croignon, L’ontologie politique, 
s. 275n. 

224  „aptae sint ut solidus aliquis effectus in vita humana inde proveniat“ (Thomas Pufendorf, De Jure 
Naturae et Gentium, Liber I, Cap. 1, § 15, s. 13). 

225  Tamtéž, Liber VII, Cap. 3. § 3, s. 900; § 4, s. 802. Na posléze uvedeném místě Pufendorf trefně 
uvádí o těch, kdo suverenitu chápou jako empirickou kategorii: „Enimvero si quis penitius 
consideret, videbit, istos homines concepisse majestatem tanquam ens quoddam physicum, quod a 
Deo productum velut incerta sede, et sine subjecto per orbem vagetur, donec designato per 
populum regi superveniat,eumquem augusto suo splendore sumulet.“ 

226  „ita mortales, dum ductum heic rationis, ad scopum legisnaturalis congruentem, sequuntur, 
voluntatem divinam implesse sunt censendi.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 3, § 2, s. 899). Právě 
logickému zdůvodnění odvození suverenity z lidí, nikoli bezprostředně z Boha, věnuje Pufendorf 
několik úvodních subkapitol třetí kapitoly sedmé knihy svého spisu, v nichž polemizuje 
s některými jeho současníky a předchůdci, zvl. Hugo Grotiem a Johannem Friedrichem Hornem. 
Pufendorf tu přitom dochází k závěru, že nic nemůže být více zřejmé, než skutečnost, že civilní 
vláda je zcela druhově odlišná od Božího příkazu vycházejícího z práva Stvoření, a že je proto 
snaha odvozovat suverenitu přímo z Boží benevolence nejen absurdní, ale dokonce blasfemická 
(Tamtéž [vydání z r. 1688], Liber VII (2. svazek), Cap. 3, § 4). 
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Suverén je tak držitelem nejvyšší moci na zemi, a tudíž není nikomu odpovědný,227 
samozřejmě v rámci jeho “veřejné vůle” reprezentující vůli státu. Pufendorf odmítá, podobně 
jako Hobbes, rozlišovat mezi „limitovanou“ osobní a „nelimitovanou“ reálnou suverenitou. 
Toto dělení považuje nejen za „absurdní“, ale i nebezpečné. 228  Vede totiž k vnitřně 
kontradiktornímu pojetí zdroje moci ve státě. Podobně se ovšem staví i proti Grotiovu dělení 
obecného a vlastního subjektu suverenity v podobě státu a konkrétního panovníka (krále, 
parlamentu či lidu jako celku),229 v němž lze spatřovat prvek pozdějšího oddělování suverenity 
panovníka a suverenity lidu v právní teorii 19. století. Pro Pufendorfa, stejně jako dříve pro 
Hobbese, je ovšem takové pojetí neslučitelné s jejich pojetím moci. Suverén je totiž pro ně 
vždy nutně reprezentantem státu i lidu současně. Jakékoli rozlišení tu není možné, neboť vůle 
lidu se vždy artikuluje prostřednictvím suveréna – reprezentanta. Suveréna, pokud a dokud je 
suverénem, tak nelze klást ani do teoretické opozice vůči lidu. I když jsme již viděli, že 
vysvětlení reprezentace u Pufendorfa postrádá filosofický základ, který dává tomuto pojmu 
Hobbes, jsou mnohé praktické důsledky velmi obdobné. Zabývat se otázkou, zda je více 
suverén či lid, či kdo existuje pro koho, je dle Pufendorfa absurdní.230 Německý právník tu 
ovšem upozorňuje i časté na pojmové zmatení spjaté s užíváním pojmu lidu (“singificatio 
ambiqua vocabuli populus”),231 kteréžto konstatování bylo ostatně před 430 lety stejně platné 
jako dnes... 

I když Pufendorf kritizuje uvedené dualismy, sám rozlišuje mezi „absolutní“ a 
„omezenou“ suverenitou.232 Nutno ovšem hned na počátku říci, že toto rozlišení se týká spíše 
rozdílu mezi suverenitou a konkrétním výkonem veřejné moci ve státě. Samotný pojem 
absolutní suverenity navozuje podle něj u lidí zvyklých na život ve svobodné společnosti 
nesprávnou představu oprávnění panovníka jednat zcela dle své libovůle.233 Ve skutečnosti je 
absolutní suverenita výsledkem sjednocení síly jednotlivců za účelem společné obrany zájmů 
a bezpečnosti každého člena.234 Omezená či limitovaná suverenita pak představuje konkrétní 

                                                
227  Thomas Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber VII, Cap. 6, § 2, s. 952. 
228  „Ad vindicandam huius imperii summitatem in monarchiis cumprimis, excutienda est vulgata 

distinctio majestatis in realem ac personalem. Quam quidem nos non absurde modo, sed et 
perniciose ad imperium adplicari judicamus.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 4, s. 954). 

229  „Neq[ue] ad rem facit, quod Grotius [...] aliiq[ue] subjectum summae potestatis faciunt commune, 
vel proprium, quorum illud sit civitas, hoc unus homo, aut concilium universoru[m] vel paucorum. 
Nam sensus iste est: si quaeratur confuse, ubinam summum imperium reperiatur, respondetur, 
illud existere in quavis civitate: si gaeratur distinctus, qaenam persona imperium in civitate 
habeat, respondetur, vel rex, vel senatus, vel populus. Sed quis inde inferat, dari duo distincta 
impéria, quorum unum reale in civitate resideat, alterum personale in rege?“ (Tamtéž, Liber VII, 
Cap. 6, § 4, s. 954). 

230  K tomuto vztahu viz Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 6. S. 956. 
231  Tamtéž, Liber VII, Cap. 2, § 12, s. 975. Pufendorf upozorňuje, že Hobbes tu svým užíváním 

pojmu lid vyvolává zmatení zvláště u “jednodušších” lidí. 
232  Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 7, s. 959. 
233  „Ubi accurate prius exponendum, quid vocabulum absoluti proprie notet; quod magno odio 

laborat abud eos, qui in liberis civitatibus sunt educati.“ (Tamtéž, Cap. 6, § 7, s. 959). 
234  „Imperium autem absolutum in se nil involvere iniquum aut intolerabile, ex fine civitatum 

instituarum facile est perspectu. Sane enim non ideo civitates constituiumus, ut neglecto jure 
naturali omnia ex prava libidine fierent; sed ut securitati et saluti singulorum junctis multoru[m] 
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výkon moci za určitých stanovených podmínek a pravidel. Dnes bychom tak mohli spíše 
mluvit o ústavně konstituované moci. V demokraciích je toto rozlišení dle Pufendorfa 
obtížněji viditelné, neboť ovládaný a vládnoucí subjekt je identický a může kdykoliv měnit i 
tato základní pravidla.235 Naopak v aristokraciích a monarchiích jsou vládnoucí a ovládaní 
odlišní, uplatňuje se tu smluvní vztah mezi lidem a vládou, a rozlišení omezené a absolutní 
moci je tu daleko snazší.236 Moc je přitom omezena tam, kde je výkon vládnoucí moci omezen 
ústavními pravidly, která panovník předem akceptuje. Na druhou stranu pouhý tradiční 
panovnický slib absolutnost jeho moci nijak neomezuje.237 Omezením jsou teprve ústavně 
zakotvené instituce limitující výkon panovnické moci během jejího výkonu, např. povinnost 
dodatečného schválení jeho aktů jiným tělesem apod. Ovšem v takovém případě Pufendorf 
mluví raději o „administratio imperii restricta“, na rozdíl od skutečné absolutní suverenity.238 
Zdůrazňuje přitom, že je třeba rozlišovat mezi suprema potestas a potestas absoluta. 
„Nejvyšší“ je i moc omezeného suveréna, jakkoli je limitována základními zákony. 239 
Pufendorf dále rozvádí koncept omezení, aby došel k závěru, že jeho respektování samo o 
sobě spočívá na suverénovi samotném; suverén je vždy oprávněn suspendovat ve veřejném 
zájmu i toto vlastní omezení, a to v případě, že by mělo dojít ke konfliktu např. s jinou 
institucí.240 Jakkoli se tak Pufendorf explicitně na mnoha místech distancuje od Hobbesovy 
identifikace potestas suprema a potestas absoluta241 (a samozřejmě řady dalších Hobbesových 

                                                                                                                                                   
opibus commodius prospiceretur, utg[ue] adeo juris naturalis exercitio tuto vacare liceret.“ 
(Tamtéž, Cap. 6, § 7, s. 960). 

235  Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 8, s. 960. 
236  „In aristocratiis autem et monarchiis, ubi alii sint qui imperant, allii quibus imperatur, adeoq[ue] 

ubi his ex illorum promissis et pactis jus potest quaeri, clare discrimen imperii absoluti et limitati 
aparet.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 8, s. 961). 

237  Tamtéž, Liber VII, Cap. 6. § 10, s. 965. 
238  Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 7, s. 965. 
239  „Summum autem et absolutum nequaquam sunt unum et idem. Illud enim notat absentiam 

superioris aut aequalis in eodem ordine: hoc autem facultatem proprio ex judicio et arbitrario 
qualecunq[ue] jus exercendi.“ (Tamtéž, Cap. 6, § 7, s. 966). 

240  K tomu viz zejména Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 12, s. 971.  
241  Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 13, s. 972. Pufendorf především odmítá Hobbesovu neúprosnou 

logiku neponechávající sebemenší volný prostor mezi suverenitou a vědomím. Individuum se 
nevzdává své moci a vůle úplně, nestává se strojem, ale může moc přenést podmínečně, 
s ponecháním si prostoru pro vlastní jednání: „At qui finem civitatum cogitaverit, et quod per 
voluntatis atq[ue] virium submissionem cives non immobiles propriis nervis trunci facti fuerint, et 
quod sub conditione virium suarum usum alteri concedere, et an coditio illa extet judicare, 
eaq[ue], deficiente vires suas retrahere cives queant.“ (Tamtéž, s. 973). Ve skutečnosti se však 
v kontextu Pufendorfova celého konceptu zdá tato pasáž být spíše logickou inkonsistencí, neboť 
na jiných místech německý státovědec jednoznačně ukazuje, že suverenitu chápe nikoli jako 
empirickou, ale ideální kategorii, která je ze své povahy absolutní. Na výše uvedeném místě pak 
mluví spíše o konkretizaci suverenity v podobě empirického výkonu moci, který může být logicky 
omezen dříve stanovenými „základními“ zákony. Rozdíl od Hobbesova pojetí tu pak zůstává 
v tom, že Pufendorf nazývá i takto limitovaného držitele moci suverénem, zatímco pro Hobbese 
jím zůstává pouze ona instance, jež je oprávněna prolamovat i základní normy, pokud jimi nechce 
být již omezena. Jak jsme ovšem viděli, ani sám Pufendorf nakonec takové prolomení v zájmu 
lidu nevylučuje. 
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tezí) ve skutečnosti není jeho logický koncept moci Hobbesovu zdaleka tak vzdálen, jak by se 
mohlo zdát. 

IV.	  2.	  Suverenita	  a	  ochrana	  přirozených	  práv	  
 
Zřejmě nejzajímavější praktickou otázkou ve vztahu Hobbesova a Pufendorfova pojetí 

suverenity jsou konsekvence ve vztahu k jednotlivci a jeho přirozeným právům. Na první 
pohled lze opět konstatovat podobnosti. Jednotlivec má tak dle Pufendorfa jasný závazek 
suverénovi, ať již absolutnímu či omezenému, neodporovat.242 Pakliže zásadně nesouhlasí se 
způsobem výkonu suverénní moci, má vždy možnost opustit stát.243 Suverén je ovšem naopak 
vůči lidu povinován celou řadou úkolů, zajišťováním bezpečnosti, ale i ctěním leges 
fundamentales,244 přirozeného a Božího práva,245 jakož i korektním zacházením s poddanými. 
Tyto účely suverenity a omezení suveréna vytvářejí při četbě Pufendorfa dojem rozdílu proti 
absolutní suverenitě u Hobbese. Na jedné straně je pravda, že se Pufendorf výslovně staví 
proti Hobbesově ideji transferu všech práv na suveréna. Takový přenos těžko může být 
nutnou podmínkou pro sebezáchovu jednotlivce.246  Na druhé straně je však nutné též u 
Hobbese, jak jsme viděli, interpretovat tento koncept spíše jako abstraktní kategorii, jež je 
komplementární vůči rozdělení sfér umělého a přirozeného světa. Ani smluvní přenos ius in 
omnia, resp. jejich výkonu, tak za prvé neznamená, že by tato práva nadále nepatřila 
jednotlivci a za druhé nevylučuje existenci nezcizitelných práv, která nejsou předmětem 
kontraktu. Současně ani přirozená práva u Pufendorfa nepůsobí jako absolutní hranice jednání 
jednotlivce nebo suveréna a jsou omezena právem jednotlivce na vlastní sebezáchovu.247 
Rozdíl, který na první pohled působí jako zcela zásadní, při důkladnějším zhodnocení vyplývá 
do značné míry z odlišného terminologického uchopení pojmu přirozeného práva i 
svobody.248 Zatímco Hobbesův suverén nemůže per definitionem porušit svobodu jednotlivce, 
je dle Pufendorfa takové riziko trvale přítomné; to však neznamená, že by Hobbesův pohled 

                                                
242  „et ipso sese obstrinxerint, quod velint non-resistere...“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 3, § 1, s. 897). 

Dále Pufendorf konstatuje, že každá vláda („imperium“) „resultet ex non resistentia subjectorum“ 
(Tamtéž, Liber VII, Cap. 3, § 4, s. 901).  

243  „Et tamen si cui isthaec omnia, quae rationes reip[ublicae] utiq[ue] exigunt, intoleranda 
videantur, alio migrandi potestas est.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 8, § 3, s. 1000). 

244 Tamtéž, Liber VII, Cap. 8, § 4, s. 1001. 
245  Omezení přirozeným právem by bylo z Pufendorfova pojetí přirozeného práva bylo absurdní, 

neboť sama suverenita je jeho produktem (Tamtéž, Liber VII, Cap. 6, § 3, s. 953). 
246  Tamtéž, Liber I, Cap. 7, § 13, s. 114; II, Cap. 2, § 3, s. 143n. 
247  Tamtéž, Liber II, Cap. 5, § 1, s. 208. Srov. podobně Thomas Behme, Pufendorf als Schüler von 

Hobbes?, s. 48. 
248  Srov. též Fiammetta Palladini, Pufendorf disciple of Hobbes. The nature of man and the state of 

nature: The doctrine of socialitas, History of European Ideas 34 (2008) s. 26 – 60, která podotýká, 
že v interpretaci Hobbesova ius in omnia Pufendorf používá ve skutečnosti Hobbesovy myšlenky 
proti samotnému Hobbesovi ve snaze odhalit vnitřní inkonsekvence. Jak však sama uvádí, 
Pufendorfova definice ius in omnia je opřená především o právo na sebezáchovu. Právě to ovšem 
Hobbes sám, jak jsme již viděli, pokládá za vlastní podstatu nezcizitelné svobody vyňaté 
z jakékoli regulace. Viz také Táž, Pufendorf, Discepolo di Hobbes, s. 39nn). 
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byl „absolutističtější“, neboť u něj tato svoboda a práva vůči ní komplementární vůbec nejsou 
regulovatelné umělým stavem práva. 

To je ostatně patrné rovněž v zacházení s limity v podobě Božích zákonů a leges 
fundamentales. Na první pohled se samozřejmě opět zdá, že Pufendorf tu stojí na jedné straně 
s Bodinem proti Hobbesovi.249 Ovšem již u Bodina jsme viděli, že existující omezení ze 
strany přirozeného a Božského práva i leges imperii znamenala spíše mravní imperativ pro 
suveréna samotného, než vymahatelný prostředek omezení jeho moci.250 Jakkoli v samotném 
pojmu leges fundamentales navazuje Pufendorf na tradiční (a Bodinem neužívaný) koncept 
pozitivních norem, které jsou vůči suverénovi vymahatelné, v jeho pojetí se blíží právě spíše 
Bodinovým leges imperii. Panovníkovi nelze v jejich porušení nikterak zabránit. Podobně ani 
v případě porušení Božích zákonů nelze vůči suverénovi zasáhnout, neboť nikdo kromě něj 
nemůže normy nadpozitivního práva vykládat. Totéž platí též u porušení svobod jednotlivců. 
Spíše než v praktických důsledcích porušení limitů suverenity lze klíčový rozdíl oproti 
Hobbesovi vidět, podobně jako u Bodina, v zakotvení těchto limitů v přirozeném řádu, který 
na rozdíl od anglického teoretika suverenity pojat již jako naplněný určitou bazální sociální 
povahou (socialitas) jednotlivce, k níž patří i schopnost dodržovat určité právní vztahy.251 
Tam, kde je u Hobbese zásadní diskontinuita mezi světem empirické přirozenosti a umělým 
světem státu, je u Pufendorfa propojení.252 Proto také nepřekvapí důraz kladený na povinnost 
suveréna dodržovat privátní kontrakty, který, podobně jako u Bodina, vyplývá právě 
z představy možnosti přirozených civilněprávních vztahů ještě před konstitucí suverenity 
(která však vyplývá jedině z vyššího řádu Božího stvoření). 

Zajímavé téma představuje u Pufendorfa omezení suverenity jejím vlastním účelem (které 
je ovšem logicky komplementární vůči výše uvedeným limitacím normami a právy, jež 
nejsou předmětem kontraktu). Právě tento moment heidelberský jusnaturalista v porovnání s 
Hobbesem velmi zdůrazňuje. Hlavním racionálním zdůvodněním suverenity je u Pufendorfa, 
stejně jako u Hobbese, především bezpečnost státu.253 Její zajištění je hlavním úkolem 

                                                
249  Tak Thomas Behme, Pufendorf’s Doctrine of Sovereignty, s. 50. 
250  Viz Helmuth Quaritsch, Staat und Souveränität, s. 347nn, s. 388nn. 
251  Je ovšem nutné dodat, že právě koncept Pufendorfovy socialitas ve vztahu k lidské přirozenosti 

patří k nejdiskutovanějším a nejproblematičtějším v jeho díle zároveň, jak konstatuje Fiammetta 
Palladini, Pufendorf disciple of Hobbes, s. 27, která se současně snaží relativizovat běžnou tezi, 
podle níž je tato socialitas prvkem, v níž se Pufendorf odlišuje od Hobbese. Naopak např. Hans 
Medick zde dokládá sociální charakter Pufendorfova přirozeného stavu (Naturzustand und 
Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaf. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als 
Geschichtsphilosophie bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Göttingen 2011, s. 
56nn). 

252  „Nam status naturalis & vita socialis sibi non proprie opponentur; cum etiam illi, qui in statu 
naturali vivunt, socialem invicem vitam agere possint, debeantuque, & saepe numero soleant.“ 
(Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium [vydání z r. 1688], Liber II, Cap. 2 § 5). Netřeba 
dodávat, že toto spojení má zcela odlišnou povahu než trvalá přítomnost přirozené svobody a 
latentního přirozeného stavu ve stavu státu u Hobbese. 

253  Pufendorf se tu hlásí ke klasickému postulátu „salus populi suprema lex“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 
9, § 3, s. 1113), ovšem začleněnému nyní do kontextu racionálního kontraktualismu. 
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suveréna, k němuž přistupují další, odvozené povinnosti.254 Jejich nedodržování znamená 
podle německého právníka ztrátu podstaty suverenity. V tomto prvku věcné vázánosti 
suverenity bývá v literatuře spatřován moment zásadní odlišnost vůči univerzální autorizaci 
suveréna u Hobbese.255  

I takovou interpretaci lze však přinejmenším modifikovat. Za prvé je možno poukázat na 
místa, kde Hobbes konstatuje, že v případě, že reprezentant není schopen plnit svou roli, 
nutně – nikoli z hlediska práva, ale z hlediska faktického vývoje – ztrácí svou kvalitu 
suveréna.256 Za druhé sám Pufendorf věcné omezení suverenity odděluje od otázky povinnosti 
obyvatel se podřídit.257 Pokud tedy držitel moci jedná v rozporu s účelem, kvůli němuž byl 
stát založen, nejsou sice jeho činy v souladu s právem, na druhé straně je podle Pufendorfa 
zcela jinou otázkou, zda se mohou lidé proti takové moci postavit.258 Německý právník tu 
výslovně konstatuje, že ani porušení povinností suveréna není legitimním důvodem pro 
odpor.259 Platí totiž, že – stejně jako u Hobbese – neexistuje kategorie norem, jimiž by mohl 
být suverén „objektivně“ nějakou nezávislou autoritou poměřován. Právě samo rozpoznání 
konkrétních aktů, jež je třeba ve veřejném zájmu učinit, je věcí suveréna, nikoli lidu, který je 
příliš zmítán vášněmi na to, aby mohl posoudit „actuum civilium [...] aequitatem aut 

                                                
254  Činnost suveréna tak nemá být nikdy jeho libovůlí. I v oblasti daňové (kterou Bodin ještě celou 

vyjímal z kompetencí suveréna) se má moc státu omezit jen na výběr prostředků nezbytných 
k zajištění cílů státu (Tamtéž, Liber VII, Cap. 9, § 10, s. 1016). Heidelberský filosof přitom také 
zdůrazňuje, že je zapotřebí vzbudit v lidech sounáležitost se státem. Moc založená jen na násilí by 
byla odsouzena k zániku. Je proto třeba pozitivní výchovy lidu k sebedisciplíně, aby sám 
považoval bezpečí za svůj zájem. („Ad internam civitatum tranquillitatem necessarium est, ut 
voluntates civium ita temperentur et dirigantur, prout saluti civitatis expedit. Inde summorum 
imperantium est, non solum idoneas ei fini leges praescribere, sed et publicam disciplinam ita 
sancire, ut non tam metu suppliciorum, quam assuetudine cives ad legum praescripta sese 
componant.“, Tamtéž, Liber VII, Cap. 9, § 4, s. 1013). 

255  Tak Horst Denzer, Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf, München 1972, s. 
175n i Utz Schliesky, Souveränität und Legitimität, s. 92. Podle Denzera se proto u Pufendorfa již 
nejedná o neomezenou a všeobjímající suverenitu, jako u Hobbese, ovšem ani o suverenitu časově 
limitovanou, jako u Grotia, ale o suverenitu „věcně vázanou“. 

256  Viz výše v této práci. 
257  Srov. Frank Grunert, Sovereignty and Resistance: The Development of the Right of Resistance in 

German Natural Law. In: an Hunter, David Saunders (vyd.). Natural Law ans Civil Sovereignty. 
Moral Right ans State Authority in Early Modern Political Thought, New York 2002, s. 123 – 138, 
zde s. 127nn. 

258  “Neque enim rex plura jure jubere potest, quam quae cum fine societatis civilis institutae 
congruent, aut congruere judicantur. Si quid contra huius finem dolo aut per vesaniam iuss erit, 
hautquidqam iure id facere censebitur. Verum an quibus vis eiusmodi iussis subjecti possint 
resistere, alia quaestio est.” (Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber VII, Cap. 
2/11, s. 883). 

259  „Cum illa vitae humanae sit conditio, ut omni carere incommodo nequeat, neq[ue] ullus homo 
facile tam compositis exter moribus, ut at unquem omnibus satisfaciat; stolidum juxta atq[ue] 
impudens fuerit, ob quaevis vitia in principem velle insurgere; praesertim cum neq[ue] nos ita 
accurate officium nostrum erga ipsum faciamus, et in privatis quoq[ue] leges leviora delicta 
soleant dissimulare.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 8, § 5, s. 1002). 



 63 

necessitatem“.260 Možnost odporu je redukována na zcela výjimečné případy. Pouze zvláště 
kvalifikovaná forma bezpráví může být důvodem pro odpor jednotlivce, vůči němuž se 
bezpráví děje, aniž by to však legitimovalo týž krok ze strany ostatních.261 Lid jako takový se 
pak proti panovníkovi může obrátit jen ve chvíli, kdy se tento stává jeho otevřeným 
nepřítelem: v takovém případě přestává platit závazek, neboť panovník již není suverénem.262 
V obou případech odporu je tak legitimní motivací jen individuální nebo kolektivní právo na 
sebezáchovu. Právě taková latentní možnost revolučního zvratu však v mnoha ohledech 
odpovídá Hobbesově konstrukci, v níž na jedné straně právně uzavřený kontrakt nemůže být 
v souladu s právem jednotlivcem prolomen, na druhé straně má jednotlivec i multitudo 
faktickou možnost kdykoli se navrátit do přirozeného stavu, tedy občanské války.263 

Rozdíl Pufendorfa proti Hobbesovi tak lze spatřovat zejména v kladení důrazu na jiné 
aspekty. Pro Hobbese je zásadní popis esence suverenity, její provázanosti s principem 
reprezentace a jednoty lidu zajištěné cestou imaginace státu. Pufendorf se naopak zabývá 
praktickými dopady. Tam, kde Hobbes vynakládá mimořádnou snahu o logickou přísnost a 
konsistentnost, prokazuje Pufendorf spíše smysl pro common sense a výjimky z pravidla. 
Přesto je jejich pojetí státu a suverenity velmi blízké. Pro oba autory přitom jednoznačně platí, 
že nechápou suverénní stát jako sféru absolutistické vlády panovníka řídícího se pouze 
zálibami. Jak Pufendorf uvádí, „neque naturaliter inter se connexa sunt, absoluta potestas 
salutem alicuius procurandi, et absoluta potestas aliquem pro libidine perdendi“. 264 
Suverenita je pro něj, podobně jako pro Hobbese, ovšem s daleko větším důrazem, pojmově 
spojena s účelem vlády ve prospěch veřejného zájmu, jehož je koneckonců ona sama 
nástrojem.  

Nejpodstatnější rozdíl spočívá tak nakonec v tom, jak Pufendorf vnímá podstatu 
omezujících elementů souvisejících s účelem suverenity. Zatímco pro Hobbese veškeré právo 
existuje teprve díky imaginaci prostřednictvím suveréna, Pufendorf definuje přirozený stav 
jako daleko uspořádanější systém. Proto je však i soukromá sféra, vyňatá ze sféry veřejné (k 
níž se vztahuje suverenita), pojatá jako již prekonstituovaný prostor, v němž jsou práva 
jednotlivců formulována a ve kterém existuje možnost existence před-státních společenství. 
Teprve až je-li vytvořen stát, je nepřijatelná existence na něm nezávislých, resp. jemu 
nepodléhajících jednotek v jeho rámci. Bez ohledu na to, zda jde o soukromé či veřejné 

                                                
260  „Cum enim tanta plerumq[ue] actuum civilium sit obscuritas, ut plebs eorum aequitatem aut 

necessitatem agnoscere nequeat, aut per turbida affectuum saepe nolit.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 
8, § 6, s. 1005). 

261  Tamtéž, Liber VII, Cap. 8, § 5, s. 1004. 
262  „Quippe cum dominus, dum in hostem abit, subjectum ab obligatione adversus de videatur ipse 

absolvere; sic ut hic deinceps sub jugum redire non teneatur, licet ille animum mutare velit.“ 
(Tamtéž, Liber VII, Cap. 8, § 6, s. 1006). 

263  Frank Grunert ovšem v Pufendorfově pojetí práva na odpor jako obrany proti agresi umožněné jen 
v situaci, která se zvrátila v přirozený stav, spatřuje spíše absolutistickou variantu Grotiova pojetí 
(Sovereignty and Resistance, s. 128).  

264  „Mezi absolutní mocí [ve smyslu] zajištění bezpečnosti a absolutní mocí [ve smyslu] zabíjet 
bezdůvodně lidi neexistuje žádné spojení“ (přel. VB). Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et 
Gentium, Liber VII, Cap. 8, § 7, s. 1007. 
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korporace,265 pak platí, že všechna společenství podléhají omezení svého působení mocí a 
zákony státu; v opačném případě by šlo o „státy ve státě“.266 Na druhé straně to však 
neznamená nemožnost existence soukromých společenství ještě před státem, v rámci 
přirozeného stavu, pod přirozeným právem. Odtud také Pufendorf odvozuje mnohé 
substantivněji některé substantivněji pojaté imperativy ve vztahu k suvernitě. Podobný 
myšlenkový vývoj lze konstatovat též u Thomasia, pro kterého je přísná separace veřejného 
řádu a soukromé sféry zcela zásadním tématem.267 Stát je u něj se svou suverenitou vytěsněn 
do určité věcně ohraničené oblasti s takovou samozřejmostí, že není třeba řešit klíčovou 
otázku, kdo hranice této oblasti určí. To, co se ovšem na první pohled jeví jako liberálnější 
prvek, je současně důvodem pro akceptaci určitých přirozených nerovností a přirozené 
teleologie v Pufendorfově koncepci.268 

Pufendorfova představa přirozené sociability byla ovšem i základem pro obrácení vztahu 
soukromého a veřejného ve srovnání s Hobbesovou teorií.269 Zatímco u anglického teoretika je 
suverenita nástrojem imaginativní konstituce jakéhokoli řádu, z něhož je odvozeno i to, co 
není předmětem jeho regulace a zůstává ve svéře přirozené empirické reality, u Pufendorfa je 
právě soukromá, přirozeně již ustavená a fungující sféra předmětem nutné ochrany ze strany 
suverenity. Jinými slovy, jestliže Hobbesova konstrukce chrání jedince proti násilí ze strany 
ostatních, ale též proti moci nejrůznějších partikulárních sil ve společnosti, klade 
Pufendorfovo akcent na ochranu soukromé sféry (avšak se všemi jí inherentními 
nerovnostmi) před státními mocenskými zásahy. Přes všechny tyto rozdíly však můžeme 
shrnout, že Pufendorfova teorie státu představuje, jak bylo naznačeno za počátku této 
kapitoly, spíše adaptaci Hobbesovy nauky, než její destrukci. Stát uchopený jako persona 
moralis, která existuje v rámci lidmi utvářené, mimoempirické sociální reality, avšak – oproti 

                                                
265  V De Jure Naturae et Gentium je, podobně jako u Hobbese, rozlišováno mezi veřejnými (státem 

vytvořenými) a soukromými korporacemi. Zatímco tedy veřejné korporace následují vzniku státu, 
soukromé jsou založeny smlouvou mezi občany nebo závisí na cizí autoritě, ovšem jednající 
v soukromoprávní kapacitě: „Eorum, quae post civitates constitutas orta sunt, quaedam possunt 
vocari publica, qaedam privata. Publica sunt illa, quae auctoritate summi imperii civilis 
constituta sunt. Privata autem, quae vel ipsorum civium conventione coalerunt, vel ab extranea 
aliqua auctoritate dependent, quae in civitate alinea non nisi pro privato aliquo iure aut conatu 
haberi potest.“ (Tamtéž, Liber VII, Cap. 2, § 21– podle lat. vydání z r. 1688, neboť ve starším 
vydání kapitola 2 končí paragrafem 20). 

266  „Alias enim si daretur, corpus, limitationi summi imperii civilis non obnoxium, daretur civitas in 
civitate.“ (Tamtéž [vydání z r. 1688], Liber VII, Cap. 2, § 22). 

267  Viz k němu např. Frank Grunert, Normbegründung und politische Legitimität, Tübingen 2000; 
Peter Schröder, Thomas Hobbes, Christian Thomasius and the Seventeenth-Century Debate on the 
Church and State, History of European Ideas 27 (1997), s. 59 – 79. 

268  Srov. Kari Saastamoinen, Hobbes and Pufendorf on Natural Equality and Civil Sovereignty. In: 
Ian Hunter, David Saunders (vyd.). Natural Law ans Civil Sovereignty. Moral Right ans State 
Authority in Early Modern Political Thought, New York 2002, s. 189 - 203, zde s. 197. 

269  Jak trefně podotkl Carl Schmitt, „durch Pufendorf und Thomasius ist Hobbes auf dem Kontinent 
zum Sieger geworden, freilich nur auf Kosten jener Umkehrung des Verhältnisses von Außen und 
Innen.“ (česky: „skrze Pufendorfa a Thomasia se stal Hobbes na kontinentě vítězem, ovšem jen za 
cenu onoho obrácení vztahu mezi vnějším a vnitřním.“ Der Leviathan in der Staatslehre des 
Thomas Hobbes, s. 89, přel. VB). 
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středověkým konceptům persona ficta – je současně reálným aktérem ve společnosti, je bez 
všech pochyb inspirován Hobbesovým státem jako (fiktivně konstituovanou) osobou, a to 
přesto, že v samotném popisu vzniku této osoby je Pufendorf stále v mnohém poplatný 
předmoderní tradici.270 Stejně jako pro Hobbese je pro Pufendorfa suverenita absolutní 
kategorií odlišnou od empirické moci státu a od výkonu státní moci prostřednictvím jeho 
aparátu. Jejím smyslem je konstituovat svět veřejné moci a veřejného práva oddělený od 
soukromé sféry života lidí. V tomto směru je též Pufendorfův stát koncipován, tak jako 
Hobbesův Leviathan, jako explicitní alternativa aristotelských a republikánských koncepcí, 
v nichž je rozdíl soukromého a veřejného nemyslitelný a ve kterých je přirozené společenství 
lidí definované od počátku svým účelem spočívajícím zajištění dobrého života a realizace 
lidské přirozenosti. U Hobbese i Pufendorfa je naopak účel státu naplněn od počátku snahou 
zabránit destruktivním důsledkům této přirozenosti.271 Absolutní povaha symbolické státní 
moci, jíž tito autoři obhajují, není motivována snahou o vytvoření všemocného státního 
aparátu, ale ochranu jednotlivce před empirickou mocí/násilím všudypřítomnou v empirickém 
světě společnosti. 

Ani Hobesse, ani Pufendorfa, ale ani další jusnaturalistické zastánce absolutní moci státu 
tak nelze bez dalšího pokládat současně za zastánce absolutní vlády ve smyslu konkrétního 
orgánu každodenního rozhodování. Již vůbec pak neobstojí jejich interpretace jako 
předchůdců totalitarismu, neboť právě rozdíl mezi veřejnou a soukromou sférou je výsledkem 
tohoto způsobu myšlení. V tomto směru je kontraktuálně-racionalistické zdůvodnění 
suverenity snahou o teoretické znemožnění identity soukromého a veřejného, neboť nutně 
v sobě obsahuje prvek věcné vázanosti suverenity na veřejné cíle, kvůli nimž stát vzniká, ať 
jako hobbesovsky uchopená persona ficta či jako persona moralis composita. Moderní pojem 
subjektu, který moderní teorie suverenity používá pro jednotlivce podřízené suverénovi, není 
označením prostého poddaného v heterarchickém systému vzájemně se překrývajících 
mocenských celků, ale označením občana státu, který se nachází vůči ostatním ve stavu 
rovnosti nejen před zákonem, ale před státem. Jakékoli nerovnosti vyplývající z představ o 
„přirozeném“ společenství či jeho přirozené pars valentior jsou v rámci této občanské identity 
smazány, zůstává pouze relace: intersubjektivní vztah mezi občany a vztah občana a státu. 

Absolutistické vyznění Hobbesovy koncepce státu je třeba vnímat v kontextu doby, v níž 
vznikala, tedy v souvislosti s nebezpečím občanské války a z ní vyplývajícího bytostného 
ohrožení každého jednotlivce. Jakmile toto nebezpečí pominulo, bylo možné modifikovat i 
thesi neomezeném transferu ius in omnia (který však, jak jsme viděli, nebyl ani Hobbesem 
míněn jako omezení přirozených svobod) a suverenitu skloubit s představou existence 
nezcizitelných práv, aniž by byl omezen její absolutní charakter. Naopak většího významu 
nabylo oddělení suverenity od empirické státní moci, které nalezlo odezvu také v oddělování 
konstituovaného práva a ústavy, nepokládané již za tradiční právní omezení panovnické moci 
ve smyslu leges fundamentales bez vlastního objektu, ale za princip uspořádání státu a jeho 

                                                
270  Viz též Quentin Skinner, Genealogie moderního státu. In: Týž, O státě, přel. Jakub Jinek, Praha 2013, s. 

55 – 103, zde s. 82. 
271  Tak i Thomas Behme, Pufendorf’s Doctrine of Sovereignty, s. 46 
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právního systému.272 Na rozdíl od starších představ byla tato ústava odříznutá od jakýchkoli 
náboženských či metafyzických základů v Bohu, jím stvořeném řádu a z něj vyplývajícím 
bonum commune. 

Zatímco v předmoderní filosofii byl prvek obecného dobra, resp. veřejného zájmu 
přítomen nikoli jako nutná komponenta moci, ale jako vnější element, kterým lze poměřovat 
charakter moci, u raných teoretiků suverenity tkví ve veřejném zájmu identifikovaném však 
nyní s vůlí lidu, samotná podstata této nejvyšší moci, tedy i její původ. Na místo Boha a pre-
konstitucionální přirozené societas civilis coby zdrojů moci a legitimity u nich nastupuje stát 
a jeho politický lid vznikající ovšem současně se státem a skrze tento stát; proto však není 
možný rozdíl mezi vůlí státu projevenou suverénním reprezentantem a vůlí lidu jako 
legitimačního jádra. Naopak v předmoderní teorii byla taková identita vůle vládce s obecným 
zájmem společenství a jemu odpovídající vůlí Boha trvalým, nikdy plně dosažitelným 
úkolem. Kompenzací této nemožnosti bylo rozložení vlády do pluralistického systému 
vzájemně se překrývajících a v šachu držících mocenských institucí, stavů a korporací.273 Té 
odpovídaly i koncepty smíšené ústavy, jimž teoretici suverenity halasně vyčítali jejich 
neslučitelnost s principem státu, ale také s jemu odpovídajícími principy občanské rovnosti a 
lidské svobody.274 

Ovšem právě pluralistický systém mocenských vztahů přestává během 16. a 17. století 
fakticky existovat.275 Teorii suverenity doprovázel vznik moderního národního státu nejen 
coby pojmu, ale i reality, jíž tento pojem spoluvytvářel i následně popisoval.276 Michel 
Foucault před časem jistě velmi správně upozornil na to, že ve stejné době raného novověku 
vznikají i disciplinární mechanismy státního aparátu, avšak poněkud zjednodušeně chápal tyto 
mechanismy jako protiklad „diskursu suverenity“. 277  Pokud však koncept suverenity 
                                                
272  Viz např. Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, s. 178nn; Dieter Grimm, Die Zukunft der 

Verfassung, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Geschichtliche Entwicklung und Bedeutungswandel 
der Verfassung. In: Týž, Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt/Main 1991, s. 29nn; Heinz 
Monhaupt, Von den „leges fundamentales“ zur modernen Verfassung, Ius Commune 25 (1998), s. 
121nn. 

273  Viz blíže Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, s. 178nn. 
274  Srov. Alois Riklin, Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung, Darmstadt 2006. 
275  Výjimkou byla do počátku 19. století pouze Říše opírající se stále o středověký systém 

stavovských vazeb a komplikovaných lenních vztahů mezi jejími zeměmi. Je přitom 
symptomatické, že právě Pufendorf označil tento útvar coby relikt středověkého pluralistického 
mocenského systému za „jakési nepravidelné těleso podobné monstru“, na které nelze teorii státu 
a suverenity vůbec aplikovat: „Nihil ergo aliud restat, quam ut dicamus Germaniam esse 
irregulare aliquod corpus et monstro simile, siquidem a regulas scientiae civilis exiguatur.“ 
(Samuel Pufendorf, De Statu Imperii Germanici Discurusus Iuridico-Politicus Explicatus et 
Restrictus, Germano – Constantiensis 1668, s. 115). Viz též německý překlad Über die Verfassung 
des Deutschen Reiches, přel. Harry Bresslau, Berlin 1870, s. 106. Srov. Peter Schröder, 
Reichsverfassung und Souveränität bei Samuel Pufendorf. In: Dieter Hünning (vyd.), Naturrecht 
und Staatstheorie bei Samuel Pufendorf, Baden-Baden 2009, s. 126 – 139. 

276  Viz vynikající studii Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho, Vznik státu jako proces sekularizace; 
Srov. dále Charles Tilly (vyd.), The Formation of the National States in Western Europe, 
Princeton 1975; Perry Anderson, The Rise of the Absolutist State, London 1979. 

277  Viz zejména Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris 2005; Týž, „Il faut défendre 
la société, Paris 1997; Týž, Naissance de la biopolitique, Paris 2004. 
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uchopíme právě ve vztahu k fiktivně, resp. imaginativně vzniklému státu jako osobě, jak 
vyplývá z přesné četby Hobbese i Pufendorfa, není třeba disciplinární mechanismy 
mocenského aparátu dávat do protikladu k této imaginativní realitě. Zatímco Foucault 
popisoval jejich vznik v souvislosti s postupným nahrazováním právně-filosofického diskursu 
suverenity (v němž viděl kontinuitu středověkého i raně novověkého pojetí)278 diskursem 
historickým279 (a současně požadoval metodologickou koncentraci právě jen na empirickou 
podobu moci),280 je třeba dle mého soudu pokládat je za důsledek moderní státnosti právě tak 
jako princip suverenity. Zájem o populaci v sociologickém smyslu, o němž Foucault hovoří, 
se objevuje právě ve chvíli, kdy se lid coby ideálně jednotný populus s vlastní suverenitou a 
vůlí stává základem státu a přestává být pouhým objektem dobré vlády panovníka.281 Právě 
tototo pojetí lidu umožnilo i následnou konstituci národa jako sociálního fenoménu a subjektu 
dějin u Sieyèse, k níž se ještě dostaneme. Koncept suverenity, jenž se u Foucaulta zdá 
protikladný k vládě a k reálným mocenským vztahům ve společnosti,282 vzniká však právě 
v době, kdy vzniká i moderní stát se svým aparátem disciplinární moci orientované na 
ovládání a „řízení“ populace. To, co tak jeví jako gradace tisíciletého filosoficko-právního 
diskursu, je ve skutečnosti bytostně moderním způsobem představování reality, který 
doprovází právě hluboké pronikání státního aparátu do regulace společenských a dokonce 
biologických vztahů, současně však pro toto pronikání vytváří vlastní legitimační schéma. 
Dualita suverenity a vlády, resp. státního aparátu je právě tím, co se snažila moderní teorie 
osoby státu u Hobbese, Pufendorfa a jejich následovníků zdůraznit, aby bylo vůbec možné 
jednání aparátu ospravedlnit. 283  V tomto směru se Foucault svým řazením moderních 
teoretiků suverenity v čele s Hobbesem do tisícileté tradice filosoficko-právního myšlení 
dopouští jistého zjednodušení, které nicméně plně odpovídá jeho orientaci výhradně na 
materiální povahu subjektu, individuálního i politického. 

Směšovat raně moderní koncepty suverenity a s tradiční aristotelskou vizí politiky a jejími 
středověkými a raně moderními adaptacemi znamená ztotožnit dva zcela odlišné pohledy na 
sociální realitu. Jakkoli nelze zastírat jejich rozdíly oproti materializovanému diskursu moci u 
Machiavelliho, Harringtona, Spinozy či Sieyèse, je jejich postavení do jedné řady s tím, že 
                                                
278  Podle Foucaulta hrála suverenita proměnlivé historické role, od mocenského mechanismu feudální 

monarchie až po prostředek limitace a posílení královské moci v době náboženských válek (Týž, 
„Il faut défendre la société“, s. 31). Zde je ovšem patrná záměna pojmů mezi potestas absoluta 
středověkého panovníka a suverénní mocí státu v moderní éře, resp. mezi lokalizací moci do 
kontinua kosmického řádu v předmoderní éře a jejím umístěním do umělého, fiktivního řádu u 
Hobbese, Pufendorfa a dalších. 

279  Týž, „Il faut défendre la société“, s. 215; Týž, Sécurité, territoire, population, s. 99, s. 102, s. 241. 
280  Tamtéž, s. 25n. Srov. Týž, Subject and Power, Critical Inquiry 8 (1982), s. 777 – 795. 
281  Foucault správně klade populaci do pojmové opozice vůči filosoficko-právnímu konceptu lidu 

(Sécurité, territoire, population, s. 44nn). Avšak tento rozdíl, který zcela odpovídá též logice 
suverenity, neznamená nutnost rezignovat na právní, ale i politickou relevanci pojmu lidu v 
sociální imaginaci. Ostatně sám Foucault podotýká, že jeho koncept je neslučitelný se samotným 
právním myšlením („Il fault défendre la société“, s. 26).  

282  Týž, „Il faut défendre la société“, s. 32, s. 220. Ovšem i Foucault konstatuje, že ani v éře vládnutí 
není koncept suverenity zcela eliminován (Sécurité, territoire, population, s. 110), jakkoli je 
s mechanikou založenou na disciplíně, bezpečnosti a „pastorální“ moci neslučitelný.  

283  Srov. Quentin Skinner, Genealogie moderního státu, s. 100. 
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jednotícím bodem je právě jejich opozice vůči němu, poněkud zjednodušující. Foucaultovou 
redukcí pojmu suverenity pouze na „moc zabít a nechat žít“284 je zcela zastřena její role ve 
utváření státu jako fiktivního společenství, jež je radikálně protikladné vůči přirozenému 
společenství v předmoderní tradici, ale i v pojetí Althusia či Lawsona. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 

                                                
284  Tak ovšem Michel Foucault, „Il faut défendre la société“, s. 220. 
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V.	  Závěr	  
 

Hobbesova i Pufendorfova teorie suverenity (podobně jako pozdější koncepty suverenity u 
Rousseaua, Kanta či Fichteho) byly výsledkem usilovné snahy o nalezení odpovědi na to, jak 
se z heterogenní masy jednotlivců stane jednotný celek jednající navenek jako jeden subjekt 
s vlastní vůlí, aniž by bylo třeba se uchylovat k představě již daného, přirozeně existujícího 
společenství nebo pokládat tento subjekt jen za agregátní celek vůlí jednotlivců. V éře, v níž 
se mezilidské soužití nemohlo opírat o všemi stejně sdílenou představu o přirozeném řádu a 
jeho nadpozemském zdroji, bylo nutné klást si do té doby nadbytečnou otázku po legitimitě 
pozemského právního a mocenského řádu, jež se v moderním politickém systému otevírá 
spolu s náboženskými válkami a krizí dosavadního ospravedlnění panovnické moci v Bohu a 
v jím stvořeném řádu přirozenosti. Oproti republikánským (ale i absolutistickým, jako u 
Filmera či Bossueta) vizím politického řádu, které se nadále snažily opírat o tento Boží řád 
alespoň co do určení hranic pozemské moci, se moderní teoretici kontraktualistické suverenity 
pokusili navrhnout autoreferenciální systém legitimity, jenž by nevyžadoval rekursu 
k metafyzice. Proto je také lokalizace suverenity do lidu v jejich pojetí zcela odlišná od 
středověkých konceptů lidové moci, včetně Marsiliova lidového zákonodárce, u nichž lid 
figuruje již jako strukturované společenství pod vyšším řádem Stvoření. 

Podstatou autoreferenciálního pojetí legitimity bylo vytvoření řádu, v němž by použití 
moci vůči jednotlivci bylo ospravedlněno nikoli Božím principem a přirozenou podobou 
společenství, ale souladem s jeho vlastní vůlí. Právě to bylo smyslem teoretické figury 
„sovereign Power of the Common-Wealth“ i Pufendorfovy lidové suverenity – umožnit 
teoretické uchopení aktů moci jako aktů obecné vůle, kterou individuální vůle každého 
jednotlivce musí v souladu s principy racionality pokládat za svou vlastní. Zásadním 
problémem těchto raných teorií suverenity bylo, jak vysvětlit vznik takové vůle a její vztah k 
vůli jednotlivců v konkrétním čase a prostoru. Jakkoli byla přitom jednotlivá řešení rozdílná 
co do role přiznané držiteli empirické moci na určitém teritoriu a popsání jejího vztahu k vůli 
lidu, právě v pojetí podstaty vůle lidu jako entity existující zcela mimo prostor empirické 
reality se stýkala. Hobbesova fiktivně vzniklá persona civitatis, Pufendorfova persona 
moralis, ale též Rousseuova volonté générale a Kantův sjednocený lid, jsou ideálními 
jednotkami vůle, jimž je třeba připisovat jednání státu a státních orgánů. Suverenita, jež této 
osobě přísluší, není empiricky přítomnou faktickou mocí suveréna, nýbrž ideální mocí 
existující na úrovni artificiální, fiktivní reality. Pojem fikce tu však není synonymem iluze, 
neboť myšlená, imaginovaná skutečnost má velmi reálný charakter s konkrétními dopady 
v empirické realitě. Reprezentativní nositel osoby státu, jímž je Hobbesův a Pufenforfův 
suverén, není pouze představitelem neexistující entity (jako Hobbesem zmiňovaný nositel 
Agamemnónovy masky na jevišti), ale reprezentantem jednotky, která může vstupovat do 
právních vztahů ve světě a provádět konkrétní právní úkony. 

 Problémem však je vysvětlení, jak se z agregátního seskupení vůlí jednotlivců stane 
taková jediná společná vůle, jež bude vůči jaždému jednotlivci ospravedlnitelná a její jednání 
proto zavazující. Koncept společenské smlouvy sice vysvětluje právní charakter státu jako 
smluvního institutu, nikoli však samotný proces transformace multitudo ve vnitřně i navenek 
zcela jednotný populus, politický národ. To jsme ostatně mohli dobře vidět u Hobbese, který 
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v De Cive prvek smlouvy doplnil právě proto ideou počáteční demokracie a v Leviathanovi 
pak ideou autorizačně-reprezentativního vztahu. Rousseau později stejný problém řešil 
snahou o procedurální přibližování vůle multitudo a obecné vůle cestou plebiscitní 
demokracie, současně neváhá vyjádřit pochyby o tom, zda národ (nation) je schopen vyjádřit 
vůli lidu (peuple),285 a chápe přiblížení volonté de tous k volonté général pouze jako ideální 
případ, zatímco obecná vůle existuje zcela nezávisle na vůli jednotlivců či jakékoli moci. 
Kant posléze napětí mezi multitudo a populus řešil interpretací lidu (ale i samotného 
kontraktu) jako ideje, která existuje na úrovni noumenální reality zcela nezávisle na 
konkrétním jednajícím politickém subjektu, a tedy i – pro Hobbese nepředstavitelným – 
zdvojením suveréna. Ve všech případech je však figura suverénní vůle či osoby lidu 
racionálně-teoretickou figurou, jež se neopírá o žádné sociální předpoklady ve společnosti, ale 
pouze o představu atomizované společnosti jednotlivců, a je tak představitelná v podstatně na 
jakkoliv definovaném území. V tomto směru nepředstavuje Rousseaův a Kantův teoretický 
konstrukt – zaměříme-li se úzce na pojetí suverenity jako takové – výrazný teoretický posun 
oproti způsobu, jak suverenitu prezentoval Hobbes a Pufenforf. 

Ovšem právě abstraktní povaha kontraktualistického suverénního lidu a státu, jeho 
lokalizace pouze do světa artificiální fikce, jakkoli podstatná pro moderní chápání pozitivního 
práva, představovala současně v době rodící se masové společnosti zásadní problém. Byla 
totiž sice schopná teoreticky vysvětlit legitimitu dynastických mocenských systémů, ale za 
cenu negace otázky identity lidu, která má být na jedné straně výsledkem kontraktu, na straně 
druhé však předpokládá již existenci rozhodnutí vymezujícího přinejmenším teritoriální 
hranice, v jejichž rámci je tento kontrakt uzavírán. Právě sem mířila Hegelova pozdější  
kritika kontraktualismu, podle níž idea společenské smlouvy předpokládá to, co se snaží 
teprve vysvětlit.286 Vůle, jež má být výsledkem smlouvy, je současně předpokládána jako 
hnací motor, jenž jednotlivce nutí rezignovat na vlastní moc a přirozené právo i ve stavu již 
existujícího společenství, v rámci konkrétního teritoriálního uspořádání. Tentýž problém však 
odhalil již Spinoza, který proti Hobbesovu ryze abstraktnímu a jen na úrovni fikce 
existujícími lidu postavil materializovaný kolektivní subjekt – multitudo, jež není pouhým 
agregátem jednotlivců, ale jednající masou se sobě vlastním „ingenium“, tedy vlastní 
identitou, jež není jen výsledkem vůle reprezentanta, ale vychází z kulturních a sociálních 
předpokladů existence určité společnosti. 

Hobbesova a Pufenforfova suverenita je tak bezesporu spojena s pojmem lidu, nicméně 
tento lid má povahu abstraktního, transcendentního populus, nikoli moderního lidu ve smyslu 
národa coby masového společenství, v němž každý sebe sama vnímá jako jeho součást. Vztah 

                                                
285  Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’économie politique, Amsterdam 1763, s. 21. Rousseau tu 

používá národ ve smyslu empiricky přítomného lidu, zatímco pojem lidu má metafyzický přídech. 
Rozlišení (politického) lidu (Volk) a (kulturními a etnickými prvky konstituovaného) národa 
(Nation) bylo koncem 18. a počátkem 19. století běžné v německém jazykovém okruhu. U 
Rousseaua není sice jinak příliš markantní, na uvedeném místě je však rozlišování obou pojmů 
zjevné. 

286  “Es ist vorausgesetzt, was werden soll” (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, GW 8, s. 258). Jedná se 
o pasáž z posledního systému z jenského období, z r. 1805, z části pojednání o filosofii ducha 
nadepsané „Konstitution“. 
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mezi jednotlivcem a státem je u Hobbese a Pufendorfa vztahem mezi inidividuálním a 
kolektivním já, nikoli však ještě vztahem individuálního já a kolektivního „my“, jenž 
nastupuje teprve v Hegelově Fenomenologii ducha. Přesto je nepochybné, že Hobbesova 
teoretická konstrukce – vsazená u Pufendorfa do rámce právní vědy – je se svým konceptem 
fiktivní konstituce státu a ústavního systému jako celku stěžejním prvkem v myšlení 
moderního státu. Abstraktní povaha Hobbesova a Pufendorfova pojetí lidu však jasně 
ukazuje, že teorii suverenity, jakkoli spojenou se státem a lidem, nelze pokládat za produkt 
„metodologického nacionalismu“. Naopak, jejich racionální kontraktualismus vůbec 
nepředpokládá jakéholi společenské podmínky pro ustavení státu. 

Stejně tak se ovšem ukazuje, že klasický koncept suverenity nemůžeme pokládat za 
jakousi deskripci vesfálského systému vzájemně autonomních států. Smyslem Hobbesova ani 
Pufendorfova pojmu suverenity nebylo vyjádřit faktickou nezávislost státu na vnější moci, a 
vytvořit tak teoretické zázemí pro fungování států v raně moderní epoše. Smysl tohoto pojmu 
tak nemůže být narušen ani dělbou pravomocí mezi jednotlivými ústavními institucemi uvnitř 
státu, ani transfery výkonu státní moci na nadnárodní tělesa a omezováním autonomie států. 
Jakkoli proces nadnárodní integrace bezpochyby proměnil vestfálského jus publicum 
europaeum, nelze jej pokládat současně a ze stejného důvodu jako nutné zpochybnění 
klasického konceptu suverenity. V kontextu výše uvedeného lze říci, že Hobbesův a 
Pufendorfův koncept suverenity nejsou popisem reality ani primární snahou o legitimaci 
existujících mocenských vztahů, ale nástrojem imaginativní konstituce reality. Pojem osoby 
reprezentované „by fiction“ a touto fiktivní reprezentací vytvořené představoval ve své době 
přelom, jenž umožnil myslet systém veřejného práva bez nutnosti hledání jeho pramene 
v Bohu nebo přirozeném řádu společnosti. Jakkoli lze tento koncept kritizovat z řady důvodů, 
neznamená pouhý poukaz na ztrátu výsadního postavení státu v mezinárodních vztazích, v 
v nároku na suverenitu287 a na symbolickou moc288 automaticky zpochybnění jeho validity.  

V tomto směru jsou přesvědčivějším pokusem o destrukci diskursu suverenity Foucaultovy 
či Derridovy kritiky samotné koncentrace politické teorie právě na imaginaci reality a 
symbolického místa moci namísto uznání všudypřítomnosti empirické moci/násilí jako jediné 
reality.289 Foucaultův požadavek na konečné symbolickém utnutí hlavy krále-suveréna290 

                                                
287  Suverenitu redukuje na „sovereignty claim“ konkrétního právního řádu např. Neil Walker, Late 

Sovereignty in the European Union. In: Walker, N. (ed.) Sovereignty in Transition, Oxford – 
Portland 2003, 3 – 32. Podobně též Hans Lindahl, A-Legality: Postnationalism and the Question 
of Legal Boundaries. In: Tinnevelt, R., Schutter, Helder de (ed.), Global Democracy and 
Exclusion, Chichester 2011, s. 117 – 148. 

288  Viz Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambridge 1991, s. 239. 
289  Viz klasicky Michel Foucault, „Il faut défendre la société“. Cours au Collège de France. 1976, 

Paris 1997, zvl. s 26n; Jacques Derrida, Voyous. Deux essais sur la raison, Paris 2003, zvl. s. 
143nn a Týž, Síla zákona, přel. Miroslav Petříček jr., Praha 2002. V radikálnější podobě viz již 
slavný text Waltera Benjamina, Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, Frankfurt/Main 1965 
(česky: Ke kritice násilí. In: Týž, Agesilaus Santander, přel. Jiří Brynda, Praha 1998, s. 48 - 79). 
Srov. A. W. Neal, Cutting Off the King’s Head: Foucault’s Society Must Be Defended and the 
Problem of Sovereignty, Alternatives, 2009, roč. 29, s. 373 – 398. 

290  Michel Foucault, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, přel. Čestmír Pelikán. Praha 1999, s. 105. Srov. 
podobně Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco, De quoi demain..., Paris 2001, s. 149. 
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nevychází z reflexe určité konkrétní empirické realiy (na rozdíl od většiny proroků 
„postnacionální konstelace“291  a „metodologického kosmopolitismu“292 ), nýbrž ze snahy 
popřít jakoukoli snahu imaginativně odvozovat normotvornu moc z určitého symbolického 
centra. Jeho specifickou variantou jsou pak radikálně-demokratické teoretické pokusy 
symbolické místo moci nikoli odstranit, ale ponechat – v duchu Clauda Leforta – prázdným a 
neobsazeným předmětem trvalého politického antagonismu, resp. agónismu.293  

Obě tyto cesty jsou si velmi dobře vědomy podstaty Hobbesovy filosofie jako 
imaginativního vytváření reality a společenské jednoty, jež je radikálně protikladná 
k machiavellisticko-spinozovské tradici hledání jediné reality uvnitř konfliktní empirické 
společnosti.294 V tomto směru Ernesto Laclau a Chantal Mouffe správně popsali smysl 
(suverénní) reprezentace jako „at the same time a fiction and a principle organizing actual 
social relations“. 295  Nicméně zpochybnění této reprezentativně-imaginativního způsobu 
konstituce reality má též za následek negaci konstituovaného systému veřejného práva a 
právního státu, na jehož místo pak může nastoupit jedině idea permanentní konstituující 
moci,296 nebo pesimistické nadřazení efektivity moci její legalitě.297 Je pak nepřekvapivé, že 
tváří v tvář těmto důsledkům např. Ernesto Laclau zaujímá ke dříve tolik kritizovanému 
hobbesovskému proudu myšlení přes všechny výhrady v konečném důsledku vstřícnější 
postoj, když konstatuje, že „pokud se pohyb od modernity k postmodernitě odehrává na 
úrovni jejich intelektuálních a společenských horizontů, tento pohyb nutně nepřinese 
zhroucení všech objektů a hodnot obsažených v horizontu modernity, ale bude zahrnovat 
jejich reformulaci z odlišné perspektivy.“ 298  Právě role reprezentace ve veskrze 
hobbesovském pojetí „utváření vůle“ (ne pouhém zastupování) a dokonce ve vytváření, resp. 
„přeměňování identity reprezentovaného“ se totiž najednou opět ukazuje jako 

                                                
291  Viz klasicky Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation: Politische Essays. 
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Hardt, Minneapolis – London 2009. 
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nezastupitelná.299  Z tohoto pohledu představují ovšem Hobbesův i Pufendorfův koncept 
reprezentace, ale také s nimi nutně spojený pojem suverenity coby fiktivní či spíše 
imaginativní konstituce reality stále zdaleka ne antikvovanou formu myšlení politického 
systému opřeného o konstituovaný normativní řád. Snaha zbavit se jejich „klasického“ pojetí 
suverenity odkazem na nadnárodní integraci a faktickou pluralitu mocenských aktérů 
v současnosti vychází proto nutně naprázdno, neboť se opírá pouze o argumentaci fakticitou, 
a nemíří tak na imaginativní podstatu Hobbesovy i Pufendorfovy suverenity. 
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The Concept of Sovereignty of Thomas Hobbes and Samuel 
Pufendorf and its Role in the Constitution of Modern Concept of State 

 
 

Der Begriff der Souveränität bei Thomas Hobbes und Samuel 
Pufendorf und seine Rolle in der Entstehung des modernen 

Staatsbegriffes 
 
 

Zusammenfassung: 
 

 Es wurde zu einem Topos der postmodernen Rechts- und Staatsphilosophie, über dem 
„Wandel“ des Begriffes der Souveränität zu sprechen, und die aktuellen Formen der 
Staatsexistenz in den Gegensatz zur „klassischen“ Lehre der Souveränität zu stellen. Dabei 
wird jedoch manchmal der theoretische Inhalt dieser „klassischen“ Lehre zu einfach mit der 
Realität des Westphälischen Staatensystems identifiziert und als eine Apotheose der 
autonomen, voneinander unabhängigen Staaten und Rechtssystemen verstanden. In dieser 
Magisterarbeit habe ich deshalb versucht, den logischen Kern der Souveränitätslehre zweier 
bedeutsamen Staatstheoretiker des 17. Jahrhunderts, Thomas Hobbes’ und Samuel Pufendorfs, 
zu untersuchen. Aufgrund der Analyse der zentralen Werke beider Autoren im Lichte der 
neuesten Forschung hat sich gezeigt, dass ihr Verständnis der Souveränität nur mit Hilfe der 
Analyse der Begriffes der fiktiven, bzw. fiktiv entstandenen künstlichen (moralischen) Person 
verstanden werden kann. Die Souveränität ist hier kein Begriff für eine faktische Macht oder 
Gewalt, sondern die Bezeichnung für eine ideelle Macht, die mit der artizifiellen Sphäre des 
positiven Rechts verbunden ist, welche von der empirischen Welt radikal getrennt ist. Diese 
Macht steht der fiktiven Person des Staates zu, die mit dem Volksbegriff (populus) identisch 
ist. Das Volk existiert im Verständnis von Hobbes und Pufendorf lediglich auf der abstrakt-
transzendentalen Ebene, als eine Einheit, die nur durch die Person des Repräsentanten 
empirisch handeln kann. Im Gegensatz zu der republikanischen Auffassung der 
Repräsentation im Sinne einer Vergegenwärtigung einer bereits vorhandenen Gemeinschaft 
geht hier der Repräsentant dem Repräsentierten vor. Das begründet einerseits den logisch 
unbegrenten Charakter der Macht des repräsentativen Souveräns (da ihre Quelle bei der fiktiv 
existierenden Staatsperson liegt), andererseits schließt es keineswegs die Möglichkeit eines 
revolutionären Umsturzes und der Abswechselung des repräsentativen Souveräns aus. Der 
absolute Charachter der Souveränität bedeutet deshalb nicht, dass die faktische Macht des 
Staates und seiner Rechtssystems schrankenlos ist, sondern dass die Schranken in der Sphäre 
der empirischen Realität und der natürlichen Freiheit, nicht in der artifiziellen Sphäre des 
Rechts ihre Geltung und Durchsetzungskraft finden. 

Die Lokalisierung der Souveränität in den Bereich des fiktiven Staates bedeutet jedoch 
auch, dass der Souveränitätsbegriff für Hobbes und Pufendorf seine Rolle vor allem in der 
imaginativen Konstitution der sozialen Realität findet. Das Fiktive ist für Hobbes mit dem 
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Imaginativen identisch. Der souveräne Staat ist die als souverän imaginierte politische 
Gemeinschaft. Damit kann dieser „klassische“ Begriff der Souveränität keineswegsn aufgrund 
der bloßen Feststellung negiert werden, dass die Staaten in der heutigen Welt nicht mehr 
souverän seien. Es geht nämlich nicht darum, ob die faktisch über eine unbegrenzte Macht 
verfügen (was natürlich ein Nonsens ist), sondern darum, ob die soziale Imagination der 
Realität mithilfe der Fiktion des souveränen Verfassungsgebers immer noch relevant sein 
kann. Hier zeigt sich der klassiche Begriff der Souveränität als untrennbar verbunden mit dem 
modernen Begriff des Staates als Staatsperson. 

 
 
Schlüßelwörte: Souveränität, Rechtsperson, Moralperson, Repräsentation, Hobbes, 
Pufendorf 
 
Key words: sovereignty, juristic person, moral person, representation, Hobbes, Pufendorf 
 
Klíčová slova: suverenita, právnická osoba, morální osoba, reprezentance, Hobbes, 
Pufendorf 


