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Práce pana Martina Kolouška se věnuje problému, jenž je v literatuře podrobně sledován od 
vydání stěžejního díla L. Strausse, které oproti tradičnímu výkladu Hobbese jako absolutisty 
zdůraznilo jeho zakládající význam pro myšlení liberalismu. Autor práce je obeznámen s oběma 
výklady, avšak nepřistupuje ani na jednu variantu, nýbrž snaží se o samostatnou pozici, a pro 
naplnění této snahy vypracovává dosti složitou metodu. Neotřelá koncepce je vyjádřena 
autorovou větou: „není účelem této práce ukázat, že Hobbes sám je liberál. Cílem práce je ověřit 
hypothesu, že v Hobbesově Leviathanu lze nalézt kořeny liberalismu“ (str. 1, zvýraznění původní). 
Uvedený významový posun je důležitý, a to nejen v triviálním smyslu, že být autorem určité teze 
ještě neznamená být s ní zcela ztotožněn. V autorově pojetí – rozumím-li mu dobře – jde o to 
ukázat, že Hobbese nelze zařadit do liberálního tábora jako zastánce určité ideologie, protože jej 
nelze zařadit do vůbec žádného tábora, přestože mu mnohé tábory včetně liberalismu vděčí za to 
podstatné ze své ideologické výbavy; zdá se, že právě v tom tkví jeho velikost jako klasika 
politického myšlení. Autorova koncepce si vynucuje další dva kroky, které autor nazývá 
vedlejšími cíli práce: zrekonstruovat Hobbesovu nauku o státu a představit liberální myšlenky v 
díle reprezentativního autora, jenž se ale, jak autor uvádí, nevypořádává přímo s Hobbesem, a 
tudíž je vůči němu „nezainteresován“.  
 Odtud vysvítá ne zcela samozřejmý výběr takového textu: autor volí Liberalismus L. T. 
Hobhouse, který není ani tak filosofickým spisem, jako spíše populárním programovým textem, 
plnícím cíle spíše politicko-rétorické. Právě výběr onoho textu je již jedním z klíčových 
teoretických rozhodnutí práce vedeným následujícími ohledy: 1) Vybraný text není zatížen 
vzhledem k Hobbesovi ani polemicky, ani epigonsky; 2) je reprezentativní pro danou ideologii 
tím, že má programatický charakter, ale zároveň 3) jeho liberalismus je neproblémový z hlediska 
vlastní sebeidentifikace, není zatížen onou složitou reflexí typickou pro poválečná díla, která se 
stále musí vypořádávat s otázkou, zda jsou liberální a v jakém smyslu; je nepochybné, že 
v naznačených dilematech se ukazuje neurčitost či mnohoznačnost, jíž tato ideologie nebyla 
prosta od samých počátků, jejíž závažnost však plně vyvstala právě v poválečné době, kdy 
liberalismu scházel vážný protivník. Právě toho Hobhouse ještě má, a to v pozicích hegeliánských, 
s nimiž se filosoficky vypořádal později v díle The Metaphysical Theory of the State (lze považovat 
za chybu, že se autor o této knize alespoň nezmínil, přestože je mu – jak vím odjinud – známa).  
 Práce je rozdělena do dvou částí – obecné (Pars generalis) a zvláštní (Pars specialis). V první 
části autor nejprve provede pojmová vyjasnění, která umožní vůbec určit, co máme na mysli, 
hovoříme-li o liberalismu (kap. I), a poté analyzuje dva předmětné spisy (kap. II a III). Je třeba říci, 
že úroveň těchto dvou kapitol II a III je různá a je třeba to připsat původním předlohám; autor se 
tak zcela nevystříhal častějšího problému začínajících autorů podřídit svůj styl (nejen jazykový, 
ale i výkladový) probíranému autorovi. Snad by k vyzískání nějaké samostatnější polohy přispělo 
užší navázání na odbornou diskusi v literatuře (což by ovšem v případě Hobhouse šlo pouze 
v omezené míře).  
 Hlavní částí práce je Pars specialis členěná do dvou kapitol (IV. a V.). Zdá se, že 
myšlenková linie, již tato hlavní část sleduje, je následující: Je rozdíl mezi tím, a) jak si 
liberalismus rozumí (jako ideologie), a b) čím ve skutečnosti je. a) Rozumí si na pozadí údajně 
zásadní opozice svobody a státu. Tato opozice sice není nutná, jak práce ukazuje, ale je možná, 
tedy existuje (str. 32). Problém liberalismu jako ideologie je ovšem v tom, že do této opozice 
nevstupuje tak, jak sám sobě rozumí, totiž jako zastánce svobody proti státu. Ve skutečnosti totiž 
liberalismus, stejně jako téměř každá politická teorie, stát potřebuje, neobejde se bez něj. Důvod 
přitom leží v tom, že moderní stát je – a to právě díky Hobbesovi – založen na svobodě a je zde 
pro její ochranu (tamt.). b) Tím se dostáváme k tomu, čím je liberalismus skutečně. Není totiž ve 
skutečnosti v první řadě naukou bránící a vyznávající svobodu (oproti omezení státu). Ze všeho 



nejvíc je totiž myšlením práva jako nároku (což je původní Straussova teze), a označení 
liberalismus je přiléhavé jen natolik, nakolik je právo jako nárok jen jiným jménem pro svobodu. 
Aby svoboda byla svobodou, o niž jde v liberalismu, musí být založena na právu ve smyslu nároku 
– odtud pak vyplývají další liberální principy včetně přednosti negativní svobody. Tato myšlenka 
je ovšem vypracována u Hobbese. Vyčlenění liberálních prvků z Hobbese a jeho Leviathana v V. 
kapitole je přesvědčivé. Je také přesvědčivě ukázáno, že Hobhousovo pojetí vposled záleží na 
pojetí zákonnosti, které ale připravil Hobbes svým založením státu na právu jednotlivce. Když 
tedy zbavíme liberalismus ideologického nánosu, objevíme skutečný liberalismus práva jako 
nároku. Takový liberalismus by měl ovšem Thomase Hobbese uznat jako toho, jemuž vděčí za 
svůj vznik. To, že to nedělá, je předmětem implicitní kritiky Martina Kolouška. (Tento poslední 
bod snad měl být jasněji a vypointovaněji vyložen.) Rozbor programového spisu Hobhousova 
hraje v této implicitní kritice roli ilustrativního příkladu. Analýza oddělující ideologickou a 
programovou vrstvu spisu (jež obsahuje např. kritiku a omezení státu či oslavu svobody) vede k 
objevu, že i Hobhouse je v první řadě myslitelem práva (str. 27–28, 32), tedy že pod idealismem 
programovým či verbálním objevujeme liberalismus skutečný.  
 Pozornost k metodě je na tomto stupni studia pozoruhodná; snaha nalézt k problému 
vlastní cestu lze ocenit. Obojí však přináší svoje problémy. Jedním problémem je, zda pak 
nezůstanou obě díla poněkud separátní v tom smyslu, že nikdo vposled nemůže říci, zda shody, 
které mezi nimi nacházíme, nejsou nakonec vlastně málo relevantní vzhledem k nemalému počtu 
rozdílů. Druhým problémem – podle mě fundamentálnějším – je, z jakého důvodu pak vůbec 
hovořit o kořenech liberalismu u Hobbese. Zvolená metoda je velmi pozorná k obtíži běžné pro 
veškerou hermeneutiku starých textů, totiž že pokud jsou dostatečně bohaté, lze v nich hledat 
takřka všechno. Volbou „nezainteresovaného“ autora se sice Martin Koloušek zbavil rizika, že 
tento autor bude v Hobbesovi hledat právě to, co chce (či nechce), avšak nepovšimnutým 
důsledkem je to, že ona hermeneutická tíže pak zůstává na něm samém – na Kolouškovi: on sám 
to je, kdo musí učinit z Hobbese liberálního autora. Autor se snaží této zodpovědnosti velmi 
chytře uniknout, takřka by se chtělo říci vyklouznout či vykličkovat tím, že si na svoji záštitu 
přivolá slovníkové definice – ty jsou nakonec tím, kdo je zodpovědný za afiliaci určitých 
hobbesovských myšlenek k liberalismu. Nejsme však v soudní síni, ale v hermeneutice, kde 
nerozhoduje litera, ale předporozumění, a tak je také předem jasno o tom, že Hobbesovi jako 
liberálovi rozumí především autor sám a že je za toto své předporozumění rovněž čtenáři 
zodpovědný.  
 Odhlédnu-li však od tohoto fundamentálního problému, jehož řešení snad patří na vyšší 
stupně studia, lze říci, že práce je celkově zdařilá; její hodnocení snižují pouze výše naznačené 
nedostatky: nevýslovnost některých tezí a omezené zohlednění odborné diskuse – navrhuji 
hodnocení velmi dobře. 
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