
Abstrakt 
 
Mluvit o „změně“ konceptu suverenity a klást současné formy existence státu do protikladu 
ke „klasickým“ teoriím suverenity se stalo oblíbeným topos postmoderní právní a politické 
filosofie. Teoretický obsah těchto „klasických“ teorií je ovšem velmi často identifikován s 
empirickou realitou vestfálského systému států a pokládán za apoteózu autonomních, 
nezávislých států a právních systémů. V této práci jsem se proto snažil blíže zkoumat logické 
jádro teorie suverenity u dvou významných politických a právních filosofů 17. století, 
Thomase Hobbese a Samuela Pufendorfa. Na základě podrobné analýzy ústředních děl obou 
autorů a ve světle recentní literatury jsem ukázal, že jejich chápání suverenity lze pochopit jen 
s pomocí analýzy jejich pojmů fiktivní, resp. morální osoby. Suverenita se totiž v jejich pojetí 
nevztahuje k empirické realitě a faktické moci, nýbrž k imaginativní realitě fiktivních jsoucen 
v podobě osob. Je tedy pojmem fiktivní moci imaginativního tělesa – lidu, který existuje 
pouze na abstraktně-transcendentální úrovni, jako jednotka, jež může empiricky jednat pouze 
prostřednictvím reprezentanta. Na rozdíl od republikánských pojetí téže doby u Hobbese 
neexistuje lid před aktem reprezentace, nýbrž je konstituován teprve tímto aktem. Toto pojetí 
umožňuje pochopit absolutní povahu suverenity. Její absoluce a neomezenost vyplývají z 
abstraktně-imaginativní povahy. Nejde tedy o neomezenost ve smyslu fakticky 
nelimitovaného charakteru, neboť ani Hobbes ani Pufendorf nehovoří o pojmu vázanému k 
empirické realitě. Absolutní charakter suverenity neznamená proto, že moc státu a jeho 
právního systému jsou fakticky neomezené, ale že překážky existující v empirické sféře nelze 
pokládat za omezení abstraktní normotvorné moci. 
Lokalizace suverenity do fiktivní sféry u Hobbese i Pufendorfa ukazuje blízkost obou 
teoretických konstrukcí, přes četné rozdíly, na něž jsem v této práci upozornil. Pro oba je stát 
entitou vztaženou k imaginativní konstituci sociální reality, jež vzniká v důsledku nutnosti 
překonat přirozený stav. Ten ovšem ve stavu státu nemizí, pouze je nad ním uměle vybudován 
svět práva, jehož existence závisí na jeho faktickém přijetí v populaci. Hobbes ani Pufendorf 
tak nevylučují ani revoluční zvrat, odstranění reprezentativního suveréna a návrat do 
přirozeného stavu v kterémkoli momentu. Člověk si svou přirozenou svobodu, k níž patří i 
možnost individuální revolty, ponechává v jakémkoli politickém systému. V tomto směru 
nelze Hobbese pokládat za teoretika absolutního státu (jak jej nacházíme třeba u Bossueta či 
Filmera). 
Zmíněná lokalizace suverenity a státu do sféry imaginativní konstituce reality vylučuje 
možnost negovat tento koncept pouhým poukázáním na fakticky omezenou autonomii států v 
současném světě, na globalizaci a nadnárodní integraci. Koncept suverenity jako součást 
systému normativní konstituce sociální reality svou relevanci nemusí ztrácet ani dnes a ani 
nás nenutí k akceptaci tezí o „omezené“ povaze suverenity státu a lidu. Otázkou není, zda 
jsou státy „ještě“ suverénní, ale zda se sociální imaginace prostřednictvím pojmu suverenity 
ukazuje i v současnosti jako relevantní způsob legitimizace moci. 


