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Úvod
„Chválíte se za to, že si držíte odstup od skoro devadesát let starého člověka,
protože před necelým půl stoletím napsal opravdu hnusné věci. (…) Ta intelektuální
póza soudce (…) mě děsí,“ napsal filozof Hans Blumenberg odborníkovi na judaismus
Jacobu Taubesovi. Řeč v dopise je samozřejmě o Carlu Schmittovi, se kterým Taubes
přerušil mezi lety 1960 a 1977 kontakty, aby s ním nakonec jak v korespondenci, tak
během několika návštěv ve Schmittově domě v Plettenbergu vedl ty „nejbouřlivější
rozhovory“. Na první pohled lze jistě odstup významného židovského myslitele od
právníka hrajícího důležitou roli zejména v prvních letech nacistické vlády v Německu
chápat jako pochopitelný, nicméně Taubes nakonec povolil a svůj obrat odůvodnil
schmittovským rčením, že „nepřítel je ztělesněním tvé vlastní otázky“.1
Úvodní příběh je ilustrací přítomnosti nejen odborných, ale i morálních otázek
při recepci myšlenek autora, kterého tituly knih zaměřených na jeho osobu a dílo
označují Nepřítel či Nebezpečná mysl, případně hovoří o Výzvě Carla Schmitta2 či se
ptají Co s Carlem Schmitem? A to zejména v situaci, kdy byl Schmitt, alespoň podle
autora jeho intelektuální biografie Gopala Balakrishnana, jako přední politický myslitel
spojen s mocí výrazněji než ve stejné době třeba filozofové a spisovatelé Martin
Heidegger či Ernst Jünger nebo ve fašistické Itálii Giovanni Gentile.3 Vhodným
přístupem může být snaha vyhnout se dvěma extrémům, kterými jsou jak absence
jakékoli kritické biografické zmínky, tak názor Yvese Charlese Zarky, podle něhož by
měly být Schmittovy texty z doby nacistické vlády „studovány způsobem, jakým
studujeme ostatní nacistické texty, tedy jako dokumenty“, nikoli jako filozofické
publikace.4 Vyvážený přístup lze doporučit zvláště tehdy, kdy v předkládané práci
nepůjde jen o popis a analýzu Schmittova právního a politického myšlení, ale též o
1

BREDEKAMP, Horst. Walter Benjamin’s Esteem for Carl Schmitt. In: MEIERHENRICH, Jens;

SIMONS, Oliver (eds.). The Oxford Handbook of Carl Schmitt. New York: Oxford University Press,
2016, s. 682.
2

Zde jsem pro větší ilustrativnost přeložil názvy děl do češtiny. Ve zbytku práce budu do češtiny

překládat názvy děl Carla Schmitta, a to i těch česky nevydaných. Publikace ostatních autorů budou
v textu uvedeny v citovaném, případně originálním znění, nejsou-li v českém vydání.
3

BALAKRISHNAN, Gopal. The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt. London: Verso, 2000,

s. 6-7.
4

citováno z DE BENOIST, Alain. Schmitt in France. Telos. Winter 2003, No. 126, s. 133.
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vhled do intelektuálního prostoru, ve kterém je jeho dílo i v současné době přejímáno, a
konečně možná i o jakési zamyšlení nad bytím právníkem v turbulentních časech
krátkého 20. století.
Na druhou stranu je však pochopitelné, že pokud bychom se pustili do vod čistě
teoretické analýzy, je třeba spojení konkrétních myšlenek s historickou osobností autora
redukovat na minimum. Pokud bychom to nedokázali, je například pro Paula Picconeho
otázkou, „jestli by politickou teorii neměli být oprávněni dělat pouze sv. František
z Assisi a jemu podobní“.5 V současné schmittovské literatuře se zmíněnému čistě
teoretickému přístupu blíží Mariano Croce a Andrea Salvatore v knize The Legal
Theory of Carl Schmitt. I přesto, že je jejich práce zaměřená především na Schmittovu
knihu Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (O třech typech
právního myšlení) z roku 1934, snaží se autoři oddělit přesvědčivost daného
teoretického postoje a psychologicko-biografické motivy, které k tomuto postoji vedly.
Jejich nesouhlas se Schmittovou analýzou tak není založen na silné averzi autorů ke
všem formám totalitarismu, ale pouze na teoretických důvodech.6 Jde ostatně o
historický trend posunu od zaměření na Schmitta jako osobu ke zkoumání konkrétních
předmětných otázek. Jak upozorňuje Schmittův žák a bývalý soudce Spolkového
ústavního soudu Ernst-Wolfgang Böckenförde, pro současné autory již debaty okolo
Schmittovy kolaborace s nacismem a kontinuity či diskontinuity v jeho myšlení nejsou
tak přitažlivé. V dnešním světě navíc opět nabývají na relevanci jednotlivá témata
probíraná Schmittem za Výmarské republiky či po druhé světové válce 7, čímž se
Schmitt stává více diskusním partnerem než historickou osobností. Tento vývoj je
logický. Po určité ostrakizaci Schmitta po roce 1945 a jeho stažení se do ústraní
následovaly postupné pokusy o rehabilitaci v dílech jeho zastánců, kteří se dostávali do
střetu s autory rozpoznávajícími ve Schmittovi stále především nebezpečí pro liberální
demokracii. Tyto debaty vrcholily zvláště těsně po Schmittově smrti v roce 1985. Poté
se již jeho pozice v akademickém diskurzu ustálila, takže jej v současné době lze chápat
jako klasika, byť stále kontroverzního.

5

PICCONE, Paul. Ostracizing Carl Schmitt: Letters to The New York Review of Books. Telos.

September 1996, No. 109, s. 88.
6

CROCE, Mariano; SALVATORE, Andrea. The Legal Theory of Carl Schmitt. Abingdon, Oxon:

Routledge, 2014, s. 10.
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BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Carl Schmitt Revisited. Telos. September 1996, No. 109, s. 82.
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Také v nové české literatuře již převažuje čtení Schmitta jako jednoho
z účastníků diskuze nad pojmy moderní politiky a státovědy. Lze říci, že českou
intelektuální obec větší kontroverze okolo Schmitta jako osoby minula, přičemž
hlavním důvodem bude fakt, že české akademické prostředí začalo více splývat s tím
západním až tehdy, kdy morálně-historické debaty mezi Schmittovými zastánci a
odpůrci už vyklízely prostor pro více teoretické polemiky. Československý čtenář se
však s myšlenkami Schmitta mohl v ucelenějším článku setkat už v roce 1991, kdy ve
Filosofickém časopise vyšla stať Wilhelma Schmidt-Biggemanna nazvaná „Carl
Schmitt. Filosofie a nacionální socialismus“. Ta vycházela z cyklu přednášek o
současné německé filozofii, které Schmidt-Biggemann rok předtím přednesl jako
hostující profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.8 Z textů z 90. let zmiňme
ještě článek Pavla Lukeše „Carl Schmitt – Blíže k moci než k právu“ rovněž
z Filosofického časopisu, který v závěru obsahuje i bibliografii hlavních Schmittových
textů.9 Co se týče recepce Schmitta českými právníky, tak její příklady zmiňuje Jan
Kysela ve své recenzi knihy Jeana-Françoise Kervégana Co s Carlem Schmittem?.
Připomíná zde také zřejmě první obsáhlejší syntézu Schmittova díla v češtině, a to
kapitolu Henninga Ottmanna v knize Politická filosofie 20. století, kterou Ottmann
editoval spolu s Karlem Ballestremem.10
Pokud jde o překlady Schmittových knih do češtiny, tak jejich vydání se zatím
ve všech čtyřech případech ujalo nakladatelství OIKOYMENH. Jako první vyšel česky
Pojem politična v roce 2007, a to i s několika doprovodnými texty, například Epochou
neutralizací a depolitizací. Následovaly Teorie partyzána (2008), Politická theologie
(2012) a Římský katolicismus a politická forma (2013). První tři zmíněná díla přeložil
Otakar Vochoč, přičemž Politickou theologii ve spolupráci s Janem Kranátem, Římský
katolicismus pak přeložil Lukáš Kollert. Překlady vycházejí zatím bez doprovodné
předmluvy, což je určitý rozdíl oproti vydáním anglickým nebo francouzským, která tak
čtenáři více přibližují zejména historický kontext vzniku díla. V posledních letech se
uskutečnilo také několik na Schmittovo dílo zaměřených vědeckých setkání. Jan Dobeš

8

Redakční poznámka v SCHMIDT-BIGGEMANN, Wilhelm. Carl Schmitt. Filosofie a nacionální

socialismus. Filosofický časopis. 1991, roč. 39, č. 5, s. 771.
9

LUKEŠ, Pavel. Carl Schmitt – Blíže k moci než k právu. Filosofický časopis. 1999, roč. 47, č. 4, s. 668.

10

KYSELA, Jan. Kervégan Jean-Francois. Co s Carlem Schmittem? Praha: OIKOYMENH, 2015.

Právník. 2016, roč. 155, č. 7, s. 626-627.
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zmiňuje jako první akci tohoto typu, která je mu známá, seminář o některých aspektech
Schmittova myšlení uskutečněný na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v červnu
2008.11 Asi nejčastějším pořadatelem schmittovských akcí byla Filosofická fakulta
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jejímž děkanem byl Aleš
Havlíček,

který

v té

době

řídil

rovněž

Schmitta

vydávající

nakladatelství

OIKOYMENH. Ze setkání, která pamatuji i díky osobní účasti, mohu vzpomenout
pražské kolokvium „Carl Schmitt v kontextu evropského politického a právního
myšlení“12 z října 2013. Z těch zaměřených šířeji, avšak stále na typicky schmittovská
témata, zase ústeckou konferenci „Suverenita a problém krize. Reflexe krizového
vládnutí v rámci nadnárodního uskupení“ (2015)13 nebo nedávnou mezinárodní akci na
pražské právnické fakultě „Emergency Powers, Rule of Law, and the State of
Exception“ (2017).14
Podíváme-li se na současné české společenské vědce, kteří se Schmittem
zabývají, tak největší pozornost vzbuzují jeho výmarská díla zaměřená na problémy
suverenity, ústavní teorie a parlamentarismu. Jan Kysela vychází ze Schmitta na mnoha
místech své knihy Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie, Vojtěch
Belling Schmittovi věnuje například část svého díla o suverenitě v moderním právním a
politickém myšlení Zrození suveréna či mnohé pasáže své disertační práce Problémy
legitimity státního a nadnárodního politického systému v teorii a praxi. Z autorek
působících v zahraničí zmiňme Petru Gümplovou a její knihu Sovereignty and
Constitutional Democracy. Pokud jde o Schmittovy pohledy na světovou politiku, tak ty
přitahují pozornost především politických teoretiků, například Pavla Barši, který se
Schmittem pracuje při studiu sporu mezi idealismem a realismem v moderním
politickém myšlení v knize Síla a rozum. Zejména politicko-teologickým přesahům ve
11
12

DOBEŠ, Jan. Carl Schmitt mezi vědou a proroctvím. Dějiny – Teorie – Kritika. 2009, č. 1, s. 58.
Carl Schmitt v kontextu eropského právního a politického myšlení (program konference). Online:

http://www.flu.cas.cz/images/akce/konference_workshopy/2013/Schmitt_kolokvium.pdf (přístup 14. 11.
2017).
13

Suverenita a problém krize. Reflexe krizového vládnutí v rámci nadnárodního uskupení (program

konference).

Online:

http://ff.ujep.cz/files/KPF/akce/Program%20-%20konference%20-

%20Suverenita%20a%20problm%20krize.%20Reflexe%20krizovho%20vldnut%20v%20rmci%20nadnro
dnho%20uskupen.pdf (přístup 14. 11. 2017).
14

Emergency Powers, Rule of Law, and the State of Exception (program konference). Online:

https://www.cuni.cz/UK-5068.html?event=15483&lang=CZ (přístup 14. 11. 2017).
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Schmittově díle se pak věnuje filozof Petr Slováček, mimo jiné autor publikace
Odvrácená strana evropského politického myšlení 20. století - Carl Schmitt.
V internetové sféře se popularizaci Schmitta v českém jazyce věnuje také stránka
„Délský Potápěč“ blízká evropské Nové pravici.
I v české literatuře si v úvodu toho či onoho díla můžeme povšimnout občasných
speciálních poznámek k užití Schmitta. Toto například Jan Kysela poznamenává ke
svému hojnému využívání četných Schmittových prací: „Činím tak nikoliv proto, abych
oslavoval jeho osobnost nebo relativizoval jeho vinu, (…) nýbrž proto, že je užitečným
průvodcem v debatách o suverenitě států, charakteru a limitech ústavodárství, vztahu
práva a politiky atd.“ Upozorňuje též na Schmittovo poválečné stažení se do ústraní,
„zatímco řada otevřených nacistů mezi právníky pokračovala v kariéře akademické,
úřednické nebo soudcovské“.15 Podobně se v úvodu ke kolektivní antologii textů Kritika
depolitizovaného rozumu pozastavuje nad mnohostí zmínek o Schmittovi Martin
Škabraha: „mluvit o depolitizaci a nezmínit Schmitta by bylo podobné jako psát o
třídním boji a vyhnout se Marxovi. A přesto je na té skutečnosti něco zvláštního.“ Tou
zvláštností je fakt, že „převážně levicoví a zčásti zároveň liberální autoři se tolik
inspirují

vysloveně

konzervativním

myslitelem“.

Závěrem

však

uznává,

že

v mezinárodním kontextu to není výjimkou, jelikož se Schmitt „stal v éře globalizace,
kdy měl definitivně zvítězit liberální kapitalismus, klíčovým inspirátorem intelektuální
levice“.16
Jak uvádí Norberto Bobbio, Schmitt se v tomto ohledu zařadil například vedle
Heideggera, kterého zvláště italští a francouzští levicoví filozofové chápou jako
vykladače naší doby, nebo Friedricha Nietzscheho, jenž je dnes podle Bobbia „často
spolu s Marxem považován za ideologického otce Nové levice“.17 A právě toto
cestování myslitelů směrem nalevo po ideologické ose při jejich recepci mladšími
generacemi autorů bude nosným tématem této práce. Cílem práce bude zjistit, jaké
prvky ze Schmittova bohatého a mnohdy rozporného díla nejvíce rezonují mezi těmi,
kdo se řadí na politickou levici. Co vůbec vede levicové autory k hledání teoretického
15

KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 23.

16

ŠKABRAHA, Martin. Předmluva. In: BARŠA, Pavel et al. Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy

(nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, s. 13.
17

BOBBIO, Norberto. Pravice a levice: důvod a smysl rozdělení politické scény. Brno: Centrum pro

studium demokracie a kultury, 2003, s. 53.
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základu u tak konzervativního myslitele, jakým byl Schmitt? Je levice v názoru na
Schmitta jednotná, nebo nám naopak případová studie jeho recepce může napomoci
v rozeznání různých názorových proudů v rámci širokého pojmu levice? K odpovědi na
tyto otázky si však budeme nejdříve muset pojem levice alespoň rámcově nadefinovat.
V některých případech nám může napomoci samotná sebe-identifikace autora,
jako jsme to viděli v poznámce Martina Škabrahy. Podobně v úvodu sborníku The
Challenge of Carl Schmitt nazývá Chantal Mouffe všechny přispěvatele jako nějakým
způsobem „levicové liberály“, což dává do protikladu s označením „leví schmittiáni“.
Ti by totiž hlásali principiální rozpor mezi liberalismem a demokracií, což podle
Mouffe není cílem jejího autorského kolektivu.18 V této pasáži narážíme na dvě pro nás
důležité otázky. První souvisí s problematikou ahistorického čtení Schmitta, s recepcí
jeho díla liberálními autory za účelem reformy liberalismu. Nakolik se jedná o férovou
recepci myšlenek, pokud je použijeme za opačným účelem, než měl autor v úmyslu?
Touto otázkou se budeme zabývat v pozdější části úvodu. Vymezení pojmu levice se
týká otázka druhá, která směřuje k užití sousloví „levicový liberál“. Zatímco levice je
pojem, který podle Bobbia patří do politické topologie, tedy nemá absolutní platnost, ale
pouze vymezuje místo v politickém prostoru, liberalismus patří do politické ontologie, a
tedy svou ucelenou existenci od pozice v určitém prostoru či na určité škále odvozovat
nemusí.19 Z jakého důvodu tak tato práce nemá v názvu například „liberální“ nebo
„socialistická“ recepce díla Carla Schmitta? Lze říci, že jde o přitažlivost pojmu levice,
tvořícího jednu ze stran jasné dichotomie. Jak ostatně uvádí Bobbio, „svět politiky
stojící převážně na antagonistických vztazích mezi protikladnými seskupeními lze
nejpřirozenějším (…) způsobem vystihnout pomocí dyády“20, což je tvrzení, se kterým
by jistě souzněl i Schmitt.
Bobbiova definice levice je axiologická, spojená s nadčasovou hodnotou
rovnosti, kdy rovnost je pro levici ideálem, který funguje „jako hvězda Polárka: určuje
základní směr“. Stoupenci rovnosti jsou u Bobbia ti, „kdo, přestože ví, že lidé si jsou i
nejsou rovni, upřednostňují a pro dobré soužití považují za lepší to, co je lidem
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společné“.21 Zde však ještě určování množiny těch, kdo patří k levici, doplníme o další
kritérium. Pojem levice podle Leszka Kolakowského totiž obsahuje důležitý časový
prvek, který levici dodává další emancipační rozměr. Kolakowski definuje levici jako
pohyb negace vůči současnému stavu, jako opak konzervatismu. Právě jakožto negace
je levice konstruktivní silou, jelikož negace a program jsou pro Kolakowského vlastně
synonyma. Definici však ještě specifikuje, samotná negace nestačí, nesmí totiž jít o
negaci směrem ke zpátečnickým cílům. Cíle levice jsou navíc utopické v tom smyslu, že
„revoluční vědomí nemůže být uspokojeno pouhou účastí na změnách, které se již
dějí“.22 Časový rozměr této definice spočívá v tom, že je schopná dobře postihnout
možnosti hegemonického střídání. Proto se ostatně dnes za levicové označují ti autoři a
autorky, kteří vidí současný neoliberalismus jako hegemonní doktrínu a snaží se tento
stav změnit. Jako čistě levicového autora tak kombinací prvků můžeme označit někoho,
kdo se s levou stranou politického spektra identifikuje, čili nepovažuje pravo-levé dělení
za překonané, je stoupencem rovnosti a pracuje s ideami společenské změny a
utopických horizontů či hegemonického střídání.
Kdybychom totiž při výčtu definičních znaků levice zůstali pouze u zdůraznění
pozitivního ideálu rovnosti, potom by levicová recepce Schmittova díla byla spíše
marginální, jelikož levice od Schmitta přebírá především jeho kritický slovník, a tedy
pracuje jako negace současného. Co totiž levicoví autoři často zmiňují, je to, že
postupují „se Schmittem proti Schmittovi“23, tedy že přejímají jako užitečné zejména
jeho kritické poznámky směrem k liberalismu, nicméně nesouhlasí s jeho závěry a
pozitivním politickým programem. Důležitý prvek levicového programu navázaný
na recepci Schmitta je tak především ten spojený s nutností sociální změny a kritikou
(neo-)liberalismu jako hegemonní politické doktríny. Účelová filtrace konkrétních
prvků Schmittova díla a jejich použití v rozdílném historickém kontextu jsou však věci,
které kritici levicovým autorům a autorkám vytýkají. Podle Matthewa Spectera teoretici
jako Balakrishnan, Mouffe či Andreas Kalyvas ve snaze oživit Schmitta podceňují
kontext a oddělují konkrétní pasáže od autorových záměrů do takové míry, že jejich
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současné syntézy již nemohou být považovány za schmittovské.24 Nakolik je tato
poznámka trefná, je otázka, když jsme viděli, že Mouffe se za „levou schmittiánku“
vlastně nepovažuje.

Každopádně nás

však

tato kritika dovádí

k úvodnímu

metodologickému zamyšlení nad tím, jakým způsobem číst Schmitta jako autora.
Francouzský filozof Paul Ricoeur používá sousloví „přebytek významu“ pro
situaci, kdy některé významy politických pojmů a textů nejsou zamýšlené samotnými
autory, avšak jsou následně rozpoznány čtenáři. Autor tak nemůže svůj jazyk absolutně
kontrolovat.25 Pro autory typu Carla Schmitta, kteří pracují s pojmy jako suverenita,
politično či legitimita, které jsou široké a otevřené, ale zároveň v konkrétních
historických situacích přizpůsobené kontextu, to platí dvojnásob. Tato dvojznačnost je
pro některé kritiky důvodem, proč se Schmittem pracovat zvláště obezřetně. Tak
například geograf a politický teoretik Stuart Elden varuje před recepcí Schmitta jako
geopolitického myslitele, jelikož jeho nebezpečnost spočívá právě v tom, že se jeví být
užitečným: „Svůdnost je v tom, že vypadá jako by přesahoval podmínky jeho doby a své
politické názory, ale přitom v nich zůstává hluboce zakořeněn.“26 Spolu s Matthewem
Specterem se tak můžeme ptát, nakolik lze Schmittovu analýzu slabin výmarské
liberální demokracie oddělit od jeho antisemitismu a pozdější podpory nacistického
státu a nakolik případné kontextuální čtení Schmitta nelimituje jeho užitečnost pro
progresivní autory.27
Kontextuální historické čtení politického myšlení, jak jej praktikují především
historici tzv. Cambridgeské školy jako Quentin Skinner či J. G. A. Pocock, si klade za
cíl pochopit myšlenky jednotlivých autorů v jejich konkrétním historickém kontextu.
Tak například podle Pococka nemůžeme pochopit daný text, pokud nejsme obeznámeni
s diskurzy, v jejichž rámci byl sepsán. Naproti tomu Leo Strauss odmítá chápat intence
autora skrze historickou kontextualizaci a tvrdí, že za dobovými diskurzy a kontexty
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existuje ještě nadčasové pojmosloví či dokonce jakási nadčasová typologie esenciálních
politických situací.28 Vcelku přesně vystihl rozdíl mezi historickým čtením a
ahistorickou racionální rekonstrukcí filozofických textů Richard Rorty. Podle něj se buď
můžeme snažit, aby případné mýlky klasických autorů nevypadaly hloupě, a proto je
budeme zkoumat v kontextu jejich zaostalých časů, nebo jim vnutíme náš slovník a naše
problémy a učiníme z nich partnery v konverzaci. Podle Rortyho se však nejedná o
dilema, jelikož můžeme dělat obojí, avšak odděleně.29 Tak můžeme přenést Schmitta do
globalizovaného světa po konci Studené války, kde to zpočátku vypadalo na konečné
dějinné vítězství pluralitní liberální demokracie a všeobecného nástupu trhu jako
náhrady politična, to vše v čele s jedinou supervelmocí, ale kde se později začala
vynořovat staro-nová volání po homogenní společnosti, kde se bezpečnost stala
diskursivním paradigmatem do té míry, že se podle některých autorů výjimečný stav
stává normou, a kde také geopolitický unipolarismus ztrácí na své dřívější síle.
Je však nutno si vždy položit otázku, jaký je vlastně cíl toho kterého levicového
autora, který Schmittovy myšlenky přejímá. Může být orientován na Schmitta
samotného a vtahovat jej do konverzace ve snaze jej dovzdělat pomocí současných
teorií s tím, že by v jejich světle mohl pomyslný Schmitt posunout výklad svého
myšlení doleva tak, jako pomyslný Rortyho Aristoteles uzná ve světle moderního
výzkumu nedostatky své biologické taxonomie.30 Autoři, se kterými budu v této práci
dále pracovat, však budou orientováni primárně na praktické problémy současnosti,
k čemuž podle situace přiberou schmittovskou kritiku či pojmosloví jako užitečné. Spíše
než o filozofy se jedná o politické teoretiky píšící, stejně jako Schmitt, intervenční texty,
jelikož mají z titulu svého povolání tendenci pomáhat nám orientovat se v problémech
reálného politického života. A i když to nemusí nutně znamenat ohlížení se po názorech
dřívějších myslitelů, mnoho z nich shledává velká díla minulosti stále relevantními.
Michael L. Frazer proto nabízí přístup transhistorický, který na jedné straně pracuje s
27
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odlišností historických kontextů a odmítá nadčasovost ve Straussově smyslu, ale na
straně druhé uznává možnost učit se z minulosti, od velkých jmen, nejen o nich, jelikož
žádný kontext není absolutně unikátní.31
Úvahu můžeme shrnout tak, že i když můžeme ospravedlnit použití jednotlivých
textů k cílům, s nimiž by autor nesouhlasil, a v tomto ohledu odmítnout přísně
kontextuální čtení, znalost historického kontextu je důležitá zejména proto, abychom
prozkoumali možnost zneužitelnosti jednotlivých myšlenek. Historická zkušenost nám
může poskytnout užitečné vodítko tehdy, když zmíněný „přebytek významu“ daného
textu nemusí vést jen k účelům, které shledáváme bohulibými, ale také k účelům
opačným. Často zmiňovaným obratem při recepci Schmitta sice bývá to, že konkrétní
autor od Schmitta přebírá kritické poznámky, kdežto jeho závěry odmítá, ovšem nad
možnými riziky bychom se měli zaměřit i u přejímání čistě kritických myšlenek.
Pokud jde o historickou metodologii samotného Schmitta, upozorňuje JanWerner Müller na rozpornost, na kterou bychom měli při studiu Schmitta dávat pozor.
Na jedné straně totiž Schmitt esencializuje pojmy, a to zvláště tehdy, pokud pátrá po
jejich etymologickém původu, a tedy originálním významu. Tím s nimi podle Müllera
pracuje tak, jako by jim přiznával věčnou platónskou pravdu o politické realitě,32 a
může je tak aplikovat na libovolné historické období. Tak tomu je u Schmitta například
u pojmu nomos, kterému dává význam prvotního přisvojení si půdy, a tedy aktu, kterým
je rozdělena země a vytvořen konkrétní řád daného prostoru. 33 Na druhé straně však
Müller odkazuje na spis Epocha neutralizací a depolitizací, kde Schmitt tvrdí, že
jednotlivé pojmy jako svoboda, pokrok či přirozenost odvozují svůj obsah z centrální
oblasti, která byla v daném století dominantní, ať už se jedná o náboženství v 16. století
či ekonomii v 19. století34, což lze chápat jako čtení historické. Konečně Schmitt vnímá
také případy recepce starých autorů a jejich přenos do zcela jiné historické situace.
V tomto směru upozorňuje na poměrně unikátní příklad renesančního teologa a
právníka Francisca de Vitorii, známého svým dělením legitimních a nelegitimních
31
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důvodů spravedlivé války v kontextu španělských dobyvačných výprav v Latinské
Americe. Vitoria byl znovuobjevený zejména po první světové válce, kdy se podle
Schmitta začaly vítězné velmoci ke konceptu spravedlivé války navracet. 35
Podobně jako historické okolnosti přiměly zvláště odborníky na mezinárodní
právo navrátit se k Vitoriovi, nutí současná situace stále více autorů nahlédnout do
různorodého díla Schmittova. Schmitt již v žádném případě není odmítanou či
polozapomenutou figurou, jakou mohl být třeba ještě v 70. letech, přičemž literatura
zaměřená na jeho osobu a dílo se stále rozrůstá. Tato práce necílí primárně na Schmitta
samotného, ale na levicové autory a autorky, kteří jeho myšlenky přebírají, ovšem
zvláště ve své první polovině se bude snažit přiblížit čtenáři i Schmittovo dílo jako
takové. K tomu posloužily nejen vybrané Schmittovy spisy z různých období jeho
kariéry, především ty zaměřené na parlamentarismus, kritiku liberalismu a mezinárodní
uspořádání či ty, jež se věnují marxistickým autorům, ale též užitečná sekundární
literatura. Z publikací komplexněji popisujících Schmittův život a dílo jsem vycházel
například z The Enemy: an intellectual portrait of Carl Schmitt historika a také jednoho
z editorů New Left Review Gopala Balakrishnana. Zatímco Balakrishnan končí svůj
výklad v roce 1950, Jan-Werner Müller se v knize A dangerous mind: Carl Schmitt in
post-war European thought věnuje Schmittovu životu po druhé světové válce a jeho
evropské recepci. V českém jazyce představuje Schmittovo myšlení překlad velmi
čtivého díla Jeana-Françoise Kervégana Co s Carlem Schmittem? Tato souhrnnější díla
jsem pak při tvorbě práce doplnil literaturou ke konkrétním aspektům Schmittova
myšlení, například vybranými kapitolami z nového The Oxford Handbook of Carl
Schmitt či dalších kolektivních děl, jakým je například Law as politics: Carl Schmitt's
critique of liberalism pod edičním vedením Davida Dyzenhause. Zvláštní místo
zaujímají články z časopisu Telos, který hraje významnou roli v recepci Schmitta
v USA a kde články autorů jako Joseph W. Bendersky, Paul Piccone či Gary Ulmen
posloužily Schmittově rehabilitaci v anglo-americkém politické teorii. Vydavatelství
Telos Press je pak jedním z nejaktivnějších ve vydávání překladů Schmitta do
angličtiny.
Pokud jde o současné levicové autory, kterými se bude zabývat zejména
závěrečná kapitola, jedná se především o představitele západní Nové levice, post35
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marxismu či post-strukturalismu, přičemž ať už jsou původem anglicky, francouzsky či
italsky mluvící, můžeme je dnes zahrnout do propojeného globálního levicového
akademického prostoru. V otázkách pojmu politična a depolitizace bych vyzdvihl jméno
Chantal Mouffe a její knihy The Return of the Political a On the Political. Mouffe je
rovněž editorkou již zmiňovaného sborníku The Challenge of Carl Schmitt.
Problematikou výjimečného stavu se zabývá a na Schmitta kriticky reaguje filozof
Giorgio Agamben, autor knih State of Exception nebo do češtiny přeložené Homo
sacer: suverénní moc a pouhý život. V geopolitických otázkách schmittovského
pojmosloví využívají Danilo Zolo, například v Invoking humanity: war, law, and global
order, nebo odborník na mezinárodní právo Martti Koskenniemi. Na Schmitta navazuje
v reakcích na jiné levicové autory William Rasch ve spise Sovereignty and its
discontents: on the primacy of conflict and the structure of the political. Jeho kniha
dobře ukazuje, že levici nelze chápat jako homogenní pojem a že i právě díky různým
recepcím Schmitta můžeme na levici objevit štěpné linie.
Struktura práce tak bude následující. První kapitola se bude věnovat představení
Schmittova myšlení, aby bylo čtenáři lépe srozumitelné to, na co levicoví autoři při
recepci narážejí. Představení to bude stručné, pro hlubší vhled mohu odkázat na
zmíněnou literaturu. Zaměřím se především na základní ideje a pojmy, na dobovou
intelektuální atmosféru a četné diskontinuity ve Schmittově myšlení. Půjde zde hlavně o
ideje právní a politické, teologické a kulturní prvky budou zmíněny jen letmo. Otázka
disciplinárního zařazení Schmitta pak bude jednou z úvah ve druhé kapitole, jež se bude
zabývat vybranými problémy při interpretaci Schmitta. Kromě Schmittova (sebe-)
zařazení hlouběji prozkoumáme otázku kontinuity a diskontinuity v jeho díle a budeme
se ptát, jestli v něm existuje něco jako „materiální jádro“, které zůstává po celou
Schmittovu kariéru neměnné. Na proměnlivost a obraty mezi jednotlivými díly dobře
upozorňuje v průběhu Schmittovy biografie Balakrishnan a dodává, že snaha číst
Schmitta „proti proudu“ nedává dobrý smysl, když je směr toho proudu nerozlišitelný.36
Prakticky tuto neurčitost, a tedy široký záběr možné recepce, dokládá příklad, který
uvádí Jan-Werner Müller. V Německu roku 1968 četli Schmitta jak studentští aktivisté
živící svou podezřívavost vůči liberálnímu parlamentarismu, tak jejich konzervativní
političtí oponenti snažící se proti revoltě využít právních instrumentů, které Schmitt
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doporučoval pro posílení státu během krize výmarské republiky.37 Třetí kapitola se
zaměří na historický vztah Schmitta a levice, představeny budou důležité části
Schmittova čtení marxistických autorů či jeho přijetí příslušníky Frankfurtské školy.
Zajímavé je v tomto ohledu postavení Jürgena Habermase, jednoho z nejostřejších
Schmittových kritiků, u kterého však někteří interpreti rovněž nalézají schmittovskou
inspiraci. Za pozornost bude stát také specifická historie schmittovského obratu
v redakci časopisu Telos, původně zaměřeného na kritickou levicovou teorii. Závěrečná
kapitola se pak bude věnovat, jak již bylo zmíněno, současné levicové recepci Schmitta,
přičemž bude rozdělena na části o političnu a liberálním parlamentarismu, o
mezinárodním uspořádání a konečně pak o suverenitě a výjimečném stavu, přičemž
hlavním předmětem zkoumání bude zjistit, ve kterých otázkách je Schmitt pro levici
nejvíce inspirativní a ve kterých naopak sice levicoví autoři vycházejí z jeho
pojmosloví, avšak přicházejí s úplně odlišnými závěry.
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1. Základní koncepty v myšlení Carla Schmitta
1. 1 Historický kontext a společenské proměny počátku 20.
století
Jak akademicky, tak svými politickými názory dospíval Carl Schmitt, narozený
roku 1888, v poměrně překotné době konce první světové války a začátku Výmarské
republiky, která v Německu nastoupila po vládnoucí dynastii Hohenzollernů. Nová
Výmarská ústava již nebyla ústavou typickou pro konstituční monarchie 19. století ani
nápodobou ideálu britského liberálního parlamentarismu, ale snažila se kombinovat
liberální a demokratické prvky. To reflektovalo postupný proces nástupu masové
demokracie, jehož počátky můžeme symbolicky zařadit do roku 1848, o kterém Schmitt
napsal, že to byl zároveň rok demokracie i rok diktatury, které obě stály v opozici proti
buržoaznímu liberálnímu parlamentarismu.38 Proměna charakteru parlamentarismu a
masová demokracie, spojená s novými zájmy doposud nereprezentovaných skupin, byly
spolu s faktem odkouzleného světa, kde byl člověk vědomým konstruktérem právních a
společenských institucí, a proměnou mezinárodních vztahů směrem k idealismu
ztělesněnému

světovým

projektem

Společnosti

národů

hlavními

novými

charakteristikami doby, se kterými se musel Schmitt potýkat.
Ideál právního státu (Rechtsstaat) 19. století je pro Schmitta spojen s představou
parlamentu jako místa, kde je diskuze opravdovým střetem názorů, nikoli pouhým
vyjednáváním kompromisů mezi skupinovými zájmy, přičemž tato diskuze je založena
na předpokladu „ochoty být přesvědčen“, tedy na tom, že jednotliví poslanci jsou
„reprezentanty lidu jako celku, nikoli jednotlivé strany“.39 Výstupem z parlamentní
debaty je tak obecný, všeobecně závazný zákon, jasně odlišený od konkrétního
personalizovaného nařízení.40 Zákonodárce je v tomto zákonodárném typu státu sám
„posledním strážcem zákona“, jelikož při předpokladu racionálního obecného výstupu
„zneužití zákonodárné moci nemůžeme brát v úvahu“.41 Ve výmarském Německu však
parlament již nebyl schopen provést tuto hegelovskou „lest ideje či lest instituce“, která
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spočívá ve zmíněné proměně konkrétních zájmů v obecné. Naopak, strany zde chtěly
„uvést stát do služeb dílčích zájmů“.42
Nástup masové demokracie, kde se zastupitelské politiky neúčastní jen úzká
buržoazní vrstva, s sebou přináší rozmanité důsledky. Agenda úkolů státu se vlivem
tlaku různorodých zájmů rozšiřuje a začíná zahrnovat veškeré společenské záležitosti,
na což tradiční liberální rámec regulace soukromé sféry nestačí. 43 Snaha moderního
státu zvládat ekonomické krize je pak spojena s konkrétními zásahy, které závisí na
jednotlivých situacích, čímž se stát dostává do konfliktu s tradiční formou vydávání
obecných zákonů s potenciálem dlouhodobé platnosti.44 Schmitt si těchto tendencí
všímá a jeho charakteristika krize liberálního právního státu poukazuje, jak uvádí
Andreas Kalyvas, na „důsledky paradigmatického posunu z formálního na materiální
pojetí práva“.45 Liberální pluralismus výmarské doby tak dával Schmitt do kontrastu
s Hegelovým pojetím státu jako říší „mravnosti a objektivního rozumu stojící vysoko
nad ‚zvířecí říší‘ ‚egoistické‘ společnosti“. Tato hierarchie se podle Schmitta převrátila
a „společnost jako sféra pokojné spravedlnosti stojí nekonečně výše než stát, který je
degradován na sféru násilné amorality“.46 Stát tedy už místo role „nadřazeného třetího“
hrál pouze roli „neutrálního třetího“ existujícího pod tlakem partikulárních zájmů.
Snaha navrátit stát na pozici „nadřazeného třetího“ byla podle Balakrishnana tím, co
bylo Schmittovi na konci 20. let 20. století sympatické na italském fašismu. 47 Z jistých
Schmittových sympatií k fašismu a z faktu, že nepatřil ani ke konzervativním
stoupencům návratu monarchie, tak lze usuzovat, že návrat poměrů z 19. století
nepovažoval za reálný, a tak při své kritice výmarského liberálního pluralismu hledal
východiska, která nabízela nová doba.
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Balakrishnan dále dodává, že jakmile již jednota politického společenství ztratila
ty vlastnosti, které ji dříve spojovaly s objektivním rozumem v hegelovském smyslu,
mohla být podle Schmitta utvořena pouze na základě mýtu. 48 Pojem mytické jednoty
přebírá Schmitt od Georgese Sorela, u kterého mýtus neznamená nějakou racionální
konstrukci, ale naopak „vyvěrá z ryzího životního instinktu“, je vytvářen intuicí
nadšených mas.49 Nejde tedy ani o pojem spojený s náboženstvím, jelikož doba už byla
charakterizována tím, co Max Weber nazval „odkouzlením světa“, tedy přesunem
duchovna do soukromé sféry osobních lidských vztahů či transcendentního mysticismu.
Sekularismus odkouzleného světa podle Webera ukazuje právo a morálku jako čistě
lidské výtvory a nutí nás začít si uvědomovat proces jejich vzniku. Podle Jürgena
Habermase však Weberova sociologie zbavila státní autoritu spojení nejen
s náboženstvím, ale též s rozumem, což mohlo otevřít prostor, který vyplnil Schmitt se
svou ideou suverénního rozhodnutí.50 Sám Schmitt v díle Politische Romantik (Politický
romantismus)

zmiňuje

jako

možné

zástupné

legitimizační

body

namísto

transcendentního Boha buď „společnost“, nebo „historii“.51
Lidská společnost, a to v různých formách jako „lid“, „společenství“ či
„lidstvo“, je v Politickém romantismu pro Schmitta revolučním konceptem, zatímco
historie je legitimizačním bodem konzervativním. Pro protirevoluční filozofy a kritiky
osvícenství Louise de Bonalda či Josepha de Maistra, kterými je Schmitt ve svém raném
období inspirován, v sobě lidská společnost nutně nese své historické určení, jinak se
neohraničená komunita stává „revolučním bohem, který eliminuje všechny společenské
a politické hranice a prohlašuje obecné bratrství lidstva jako celku“. Historie jako
„konzervativní bůh“ vytváří dějinně určené lidské společenství, které je schopné skrze
toto ohraničení vytvářet partikulární zákony a jazyk. Novým prvkem ve filozofii
dějin 19. století je pak to, že lid se sice stává objektivní realitou, „nicméně historický
vývoj, který vytváří ducha národa (Volksgeist) se stává nadlidským tvůrcem.“ Byl to
však Hegel, jak uvádí Schmitt, kdo poprvé propojil lid a dějiny tak, že u něj „duch
národa funguje pouze jako logická operace světového ducha (Weltgeist)“, což mohlo
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vyústit jak v reakční, tak v revoluční tendence. Tak se následně u Karla Marxe může
proletariát identifikovat s lidstvem jako takovým a zároveň se chápat jako zmocňující se
dějin.52
Jak vidno, Schmitta lze vnímat jako pozorného studenta velkých dějinných
pohybů a filozofie dějin, což je patrné například v již zmíněné Epoše neutralizací a
depolitizací či v náčrtu velkých historických epoch založených různými prostorovými
uspořádáními v Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum
(Nomos země). Nicméně představa k jednotě směřujícímu dějinnému pohybu je mu
jako konzervativci cizí. Jak příznačně tvrdí ve spisu Die Einheit der Welt (Jednota
světa) z počátku Studené války: „Dějiny jsou silnější než jakákoli filozofie dějin, což je
důvodem, proč nechápu současnou světovou dualitu jako předpoklad pro jeho jednotu,
ale jako přechod k nové pluralitě.“53 Schmittův konzervatismus, jenž se hlásí
k římskému právu jako otci a římské církvi jako matce právní vědy, jejíž konec je
rámován pozitivismem a technicitou 20. století, však podle Giorgio Agambena musíme
vnímat spolu s jeho druhou protichůdnou identitou. Zatímco se tedy na jedné straně
v poválečném Ex Captivitate Salus Schmitt prohlašuje za „posledního zástupce jus
publicum Europaeum“, byly to jeho Staat, Bewegung, Volk (Stát, hnutí, lid) a pokus o
vypracování základních principů nacistického práva, které přinášely konec této právní
tradice. Jak tvrdí Agamben, Schmitt se nikdy mezi těmito identitami úplně nerozhodnul,
či spíše se až do konce snažil nějak je sloučit. 54 Na druhou stranu, obě tyto identity
mohou přinést kritické nástroje proti hlavním Schmittovým terčům, kterými jsou právní
pozitivismus, zejména jeho kelsenovská podoba, parlamentarismus snažící se sloučit
liberální a demokratické prvky, slabý, ale zároveň do mnoha společenských oblastí
zasahující stát, morálně založený humanismus a unipolární světové uspořádání. Podle
těchto kritik, které se samozřejmě mohou vzájemně překrývat, bude strukturována i tato
kapitola.
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1. 2 Kritika právního pozitivismu a Schmittovo decisionistické
období
Posledních pár desítek let 19. století dominovala v německé právní vědě
pozitivistická škola s výraznými autory jako Paul Laband nebo Carl Friedrich von
Gerber, pro které byly mimoprávní prvky typu ducha národa příliš mlhavé na to, aby
splnily vědecké nároky. Na počátku 20. století ale můžeme vidět i takové významné
autory, kteří kritizovali vědeckost pozitivismu ze sociologických pozic, například
představitele tzv. školy volného práva Hermanna Ulricha Kantorowicze či Eugena
Ehrlicha. Už ve své první větší práci Über Schuld und Schuldarten (O vině a druzích
viny) z roku 1910 se do debaty zapojuje i Schmitt, když zkoumá diskreční pravomoc
soudců při udělování trestů.55 V další předválečné práci Gesetz und Urteil (Zákon a
rozsudek) se již jasně přidává ke kritikům formalismu, když proti škole pojmové
jurisprudence argumentoval tím, že jen málo případů se dá rozhodnout pomocí
mechanické dedukce, a zdůraznil tak zásadní mezeru mezi normou a jejím interpretem.
Při interpretaci je pro Schmitta důležitá především „sdílená profesní praxe“ soudců jako
kritérium pro rozhodování právních otázek.56
V následujících dílech pak k čistě právním konotacím přiřazuje i filozofické
argumenty a důraz na moment rozhodnutí jako takový. Tak německým romantikům
v Politickém romantismu z roku 1919 vytýká, že jejich láska k dobrodružství a chaosu
směřovala k pouhému sbírání zkušeností, nikoli k zásadnímu rozhodnutí, na kterou
stranu se postavit. Romantici tak podle Schmitta chápali život jako „nekončící
konverzaci“.57 V Epoše neutralizací a depolitizací o deset let později pak tuto myšlenku
přetaví v kritiku hned několika aspektů liberalismu názorem, že „cesta od
metafyzického a morálního k ekonomickému vede přes estetické“, přičemž „cesta přes
estetický konzum a požitek (…) je nejjistější a nejpohodlnější cestou k obecné
ekonomizaci duchovního života“.58 Romantickou estetiku tak propojuje s ekonomikou a
technicitou a obojí staví do protikladu k politickému momentu rozhodnutí.
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Klíčové pro Schmittova raná výmarská díla je však propojení úvah nad
momentem rozhodnutí s teorií suverenity. Schmittova teze hned v první větě jeho
významného decisionistického spisu Politická theologie z roku 1922 říká, že „Suverén
je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu“. „Výjimečný případ odhaluje nejjasněji
podstatu státní autority. Rozhodování se zde odděluje od právní normy a (…) autorita
dokazuje, že k tomu, aby vytvořila právo, žádné právo nepotřebuje“,59 píše Schmitt a
ostře tím útočí na ztotožnění státu a práva v normativistickém pozitivismu Hanse
Kelsena. Ten podle Schmitta „řeší problém pojmu suverenity tím, že ho neguje“,
přičemž stát, což ve zmíněném Kelsenově ztotožnění znamená právní řád, „je systémem
přičítání (…) k poslední základní normě“.60 V řetězci přičítání můžeme vidět riziko
nekonečného regresu, a proto je nutné tento řetězec přetnout a zafixovat bod počátku
jako odnikud neodvozený, ať už jím je základní norma nebo rozhodnutí. Podle Williama
Rasche je však problém zafixování řešitelný nikoli logicky, ale existenciálně, a je tak
nutně politickým aktem, kdy je důležité zejména to, kdo řetězec přetne.61 Podobně vidí
určitou podobnost schmittovského rozhodnutí a kelsenovské základní normy Kervégan,
kdy „obojí má za úkol garantovat konzistenci a kompletnost právního řádu odstraněním
hrozby nekonečného regresu i překroku k axiomatice přirozeného práva“.62
Schmitt však vidí jako mnohem důležitější rozdíly mezi ním a Kelsenem,
přičemž jedna z hlavních linií kritiky směřuje proti depolitizující mechanizaci
politického života. Nové promýšlení státovědních pojmů jako „stát“, „suverenita“ či
„ústava“ z perspektivy aktuální politické situace by podle Schmittova pojetí mělo tyto
pojmy uchránit před jejich neutralizací právním pozitivismem a připravit je k využití
v politickém boji.63 Naopak základem Kelsenova ztotožnění státu s právním řádem je
podle Schmitta „metafyzika, která (…) vzešla z výlučně přírodovědného myšlení,
spočívá na odmítnutí veškeré ‚libovůle‘ a snaží se z oblasti lidského ducha vykázat
jakoukoli výjimku“. „Osvícenský racionalismus zavrhl výjimečný případ“ jak
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v teologické formě zázraku, tak v zásahu suveréna do právního řádu.64 Zde už vidíme
také motivy jednoho ze Schmittových hlavních bojů, a to zápasu ve jménu konkrétního
proti abstraktnímu. Rok po Politické theologii, v Die geistesgeschichtliche Lage des
heutigen Parlamentarismus (Krize parlamentní demokracie65), si při popisu teorií přímé
akce Schmitt v tomto ohledu uvědomuje sílu iracionalismu radikálů typu Michaila
Bakunina, který hovoří například o vědě jako protikladné k životu. Věda „nic nevytváří,
(…) chápe pouze obecné a abstraktní a obětuje úplnost jednotlivosti na oltář
abstraktního“.66
Technicitě normativismu později Schmitt přisuzuje také nihilismus. Tak třeba
v pozdně výmarské knize Legalität und Legitimität (Legalita a legitimita) kritizuje
autory, jako byl například Gerhard Anschütz, kteří podle Schmitta posouvají
hodnotovou neutralitu „až do bodu sebevraždy systému“.67 Použijeme-li paradox, tak
jde o posun neutrality do bodu, kdy přestává být neutrální. Budeme-li formalismus
chápat technicistně, nabízí se paralela s technikou v Epoše neutralizací a depolitizací,
kdy „technika je vždy jen instrumentem a zbraní, a právě proto, že slouží komukoli, není
neutrální“.68 Později dokonce, jak uvádí Croce a Salvatore, začíná Schmitt
přehodnocovat i svůj decisionismus a hledá právní teorii, která by proti neutralitě
vystoupila ještě silněji a byla více zakotvená v sociální realitě, jelikož pro některé
decisionisty, zvláště pro Hobbese, přeci jen právní řád vyrůstá z ničeho.69
Zasadíme-li však decisionismus Schmittova raného období do historického
kontextu, nelze ani ten vnímat jako čistě hodnotově neutrální podporu rozhodnutí jako
takového, ať už je jakékoli. Podle Balakrishnana Schmitt svým pojetím ustavující moci
a konceptem suverénní diktatury rozpracované v Die Diktatur (Diktatura) a Politické
theologii uznal legitimitu nové Výmarské republiky a odmítl argument monarchistů,
podle kterých se nový režim neustavil skrze ústavní proceduru podle Říšské ústavy
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z roku 1871 a byl tak nelegální.70 Podobně lze uchopit i Schmittem promýšlenou
komisařskou diktaturu, která na rozdíl od té suverénní nefunguje jako ustavující moc
nového režimu, ale pouze dočasně v době krize suspenduje právní řád, aby se mohl
znovu navrátit.71 V Balakrishnanově výkladu je komisařská diktatura u Schmitta
prostředkem k zachování výmarských republikánských institucí. Nepřítelem, kterého
měl Schmitt na mysli, nebylo republikánské ohrožení staré monarchie, ale proletářská
hrozba nové republice.72 Ve snaze čelit revoluční hrozbě nabízí Schmitt v poměrně
krátké době mezi roky 1921-1924 hned tři různé možnosti, což Balakrishnan považuje
za ukázku častých diskontinuit v jeho myšlení. První možností bylo násilné vymýcení
strašidla revoluce pomocí diktatury inspirované decisionistickými proti-revolučními
mysliteli 19. století Josephem de Maistrem a zvláště pak Juanem Donoso Cortésem.
Později Schmitt nicméně zhodnotil, že pro čistě reakcionářskou politiku zde není
budoucnost, a v Římském katolicismu a politické formě (1923) přichází s představou
katolické církve jako stabilizační instituce a mediátora v národnostních a třídních
sporech. Poslední možností je konečně snaha nepotlačovat vzestup mas, ale naopak je
pomocí plebiscitu integrovat do homogenní národní demokracie.73

1. 3 Kritika výmarské parlamentní demokracie a Schmittovo
pojetí lidu
Poslední Balakrishnanem zmiňovaná možnost není pouze odpovědí na
komunistickou hrozbu, ale u Schmitta též stále silnějším a poměrně novým
východiskem z krize výmarského politického systému. Jak již bylo řečeno, Schmitt
nebyl konzervativcem v nostalgickém monarchistickém smyslu, pomalu opouštěl i
čistou podobu decisionismu, ale zároveň byl silným kritikem propojení liberálních a
demokratických prvků ve Výmarské ústavě. A i přesto, že v Krizi parlamentní
demokracie stavěl proti reálně existující výmarské demokracii ideál parlamentarismu,
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neusiloval o návrat ani této politické formy. Jak poznamenal Jan-Werner Müller, stavěl
„ideální proti reálnému bez víry v ideál“.74 Zbývalo mu tedy vypracovat novou teorii
demokracie, která by neobsahovala podle něj rozporný přívlastek „liberální“ (v
politickém slova smyslu). A tak zatímco v Diktatuře a Politické theologii byla
suverenita lidu silou, kterou bylo potřeba shora potlačit, v Krizi parlamentní demokracie
už uznává dynamiku masové mobilizace.75
Krizi parlamentarismu jasně naznačovala i reálná politická situace, kterou
Schmitt musel při tvorbě své ústavní teorie reflektovat. Parlamentní struktury byly
během Výmarské republiky často nefunkční i proto, že antisystémová opozice byla
početná a pramenila hned ze tří významných zdrojů – tradičního monarchistického
autoritářství, extrémního nacionalismu a radikální levice sovětského typu. Jak si dále
všímá Ellen Kennedy, i v samotné parlamentní debatě pak převažovaly iracionální
prvky nad věcnou debatou, kdy projevy byly spíše než plénu adresovány masám vně
parlamentu.76 Aby se předešlo vyhrocení konfliktu partikulárních zájmů tak, že by
hrozila destabilizace řádu až do bodu občanské války, je vlastně po celá 20. a 30. léta
Schmittovým cílem přijít s takovým založením systému, které by vyzdvihlo homogenitu
společnosti a politično ve smyslu nejvyšší intenzity konfliktu by odsunulo do sféry
mezinárodních vztahů.
Tímto tématem se zabývá například Schmittova esej Staatsethik und
pluralistischer Staat (Etika státu a pluralitní stát), vydaná roku 1930, tedy mezi prvními
dvěma vydáními Pojmu politična, přičemž podobně jako Pojem politična rozpracovává
ideu státu jako nejintenzivnějšího stupně jednoty. Ke zmíněnému cíli odsunutí politična
z vnitrostátní oblasti bylo zapotřebí zejména silného státu, tedy takového, kde by
existovala „hierarchie povinností“, nikoli „pluralita loajalit“. Etika státu pro Schmitta
nemůže stát například vedle etiky církevní či odborové jako jedna z mnoha, jako tomu
je v pluralistických teoriích státu, ale musí mít zvláštní postavení. A to ne proto, že by
v sobě zahrnovala jednoty ostatní, ale protože politická jednota rozhoduje o dualitě
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přítel-nepřítel a má tak možnost zabránit různým oponujícím si skupinám, aby dosáhly
stavu nepřátelství jako extrémní formy konfliktuality.77
Proti

liberálním

teoretikům

pluralismu

tak Schmitt

ve

vnitrostátních

záležitostech vcelku konzistentně zdůrazňuje pojem identity. A to jak v ústavněprávním
smyslu dělby moci, kdy je pro Schmitta liberální oddělení zákonodárné a výkonné moci
antitezí demokratického konceptu identity78, tak ve smyslu politickém, kdy existuje
substantivně homogenní lid, přičemž však tato substance není výsledkem dohody, ale
buď vyvěrá zdola, nebo je nastolena rozhodnutím shora,79 jak jsme viděli u Schmittova
raného decisionismu. Zde načrtněme rozdíl mezi substancí a hodnotami. Zatímco
substanci můžeme vidět jako na diskuzi nezaloženou jednotu, u hodnot jde o
vyjednávání a poměřování. Proto lze Schmitta označit za myslitele substance, nikoli
však myslitele hodnot, byť tedy toto dělení nedodržuje striktně. Jak ostatně dobře
ukazuje Kervégan, to, že právo je pro Schmitta nastolené politicky, že není apolitické,
neznamená pouze to, že právní systémy jsou nositeli „hodnot“. Jeden ze Schmittových
pozdních spisů z roku 1960 se dokonce nazývá Die Tyrannei der Werte (Tyranie
hodnot) a řeč o hodnotách podle něj znamená vůli „tyto hodnoty ‚uložit‘ ostatním,
‚vnutit‘ je“.80
V předmluvě ke druhému vydání Krize parlamentní demokracie z roku 1926
Schmitt ukazuje, že mezi občany uvnitř moderních demokratických států může
existovat poměrně značná rovnost. To nicméně předpokládá určitou míru homogenity a
vyloučení cizinců: „Tam, kde chce stát založit všeobecnou rovnost lidí bez ohledu na
národní či jiný druh homogenity, nemůže uniknout důsledku, že politická rovnost bude
znehodnocena… (…) Za podmínek povrchní politické rovnosti to bude jiná sféra, kde
přetrvávají podstatné nerovnosti (dnes například ekonomická), která bude dominovat
politice.“81 Proto ve Verfassungslehre (Ústavní teorie) z roku 1928, jednom ze svých
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nejrozsáhlejších děl, Schmitt rozpracovává koncept lidu, který, jak poznamenávají
Croce a Salvatore, můžeme uchopit i jako institucionální referenci přátelské strany
duality přítel-nepřítel. Ovšem ani v Ústavní teorii není jasná definice či obsah tohoto
politického svazku. Identita je stále prázdným pojmem. Jinými slovy, „co činí
politickou identitu identitou, zůstává stále nevysvětleno“.82
Ovšem i když tato politická jednota není jasně obsahově definována, není lid
vytvořen přijetím ústavy jako performativním aktem: „Není to tak, že politická jednota
poprvé vzniká během ‚přijímání ústavy‘.“ Podle Ústavní teorie jde o to, že
ústavodárným aktem se „ustavuje forma a typ politické jednoty, jejíž existence je
předpokládána“, a tedy existuje před a nezávisle na změnách ústavy či dokonce státní
formy.83 Lid tak s ústavou nelze ztotožnit, jelikož lid pro Schmitta existuje nejen
„v rámci“ ústavy ve vztazích běžné institucionalizované politiky, ale též, jak jsme
viděli, „nad“ ústavou jako revoluční ústavodárce a nositel zakládajícího momentu. To
však není vše, protože lid existuje ještě „vedle“ ústavy, což ukazuje na různé spontánní
formy lidové mobilizace existující mimo procedury zakotvené v právním řádu.84
Konečně je lid jako ústavodárce a suverén oddělen také od svých reprezentantů a i
ústava jako celek je více než pouhý soubor jejích jednotlivých změnitelných ustanovení.
„Konstatování, že ‚ústava‘ připouští revizi, nemá znamenat, že parlament může kdykoli
odstranit základní politická rozhodnutí, která tvoří substanci ústavy“, píše Schmitt
v Ústavní teorii.85
Důraz na ideu, že parlament není jediným ztělesněním vůle lidu, tak vedl
Schmitta také k promýšlení plebiscitárních forem demokracie. Alianci demokracie a
liberálního parlamentarismu viděl jako čistě příležitostnou, podstatnou souvislost mezi
nimi neviděl, demokracie může být podle Schmitta slučitelná i s autoritářským
režimem. Na parlamentní demokracii kritizoval redukci legitimity na legalitu a
východisko viděl právě v plebiscitárních formách typu aklamace, které vracejí
demokracii autentický ráz a vytvářejí autentičtější veřejnou sféru.86 Když se tedy po
82
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jejich společném vítězství naplno ukázaly rozpory mezi liberálním parlamentarismem a
masovou demokracií, přiklání se tedy Schmitt spíše k demokratickému pólu a propojuje
jej s využitím diktátorských metod, které mohou být „přímým vyjádřením demokratické
substance“.87
Konkrétní analýzu rozporů liberálních a demokratických prvků na příkladu
Výmarské ústavy pak Schmitt přináší především v Legalitě a legitimitě, vydané při
vrcholící krizi republiky v roce 1932. Popisuje různé možné reakce na fakt politickou
krizí rozdělené společnosti, která se již nemůže opřít o národní jednotu. V takové chvíli
přestává fungovat demokratická jednota vládnoucích a ovládaných, a tedy i na prázdné
funkcionalitě založený parlamentní legislativní stát se svou legitimitou legality. Ta pak
pro Schmitta přestává být neutrální a stává se záležitostí nucené podřízenosti
poražených. Uznání tohoto faktu může v praxi vést k zavedení kvalifikovaných většin,
což však podle Schmitta dále podkopává jak demokracii, tak koncept legality
parlamentního legislativního státu.88 Odklon od tradice parlamentního legislativního
státu Schmitt nastiňuje rozborem tří mimořádných zákonodárců, jejichž přítomnost
vyvolává rozpory v ústavě. Prvním rozporem je již naznačený rozdíl mezi druhou částí
Výmarské ústavy, kde jsou substantivně určené zájmy a práva, a částí první, která je
postavena na principu hodnotové neutrality, takže tyto chráněné zájmy může
zákonodárce podle tehdy převládající interpretace článku 76 změnou ústavy zrušit.89
Další prvek, který vyjadřuje nedůvěru k parlamentu, je zavedení lidového hlasování.
Pokud je totiž změna ústavy přijímána v referendu, stačí podle článku 76 nadpoloviční
většina voličů, kdežto při parlamentní změně ústavy je nutná většina dvoutřetinová.
Konečně pak uznání toho, že nařízení říšského prezidenta ve výjimečných stavech podle
článku 48 mají moc zákona, a to navzdory článku 68 stanovujícího zákonodárnou moc
Reichstagu, znamená nabourání konceptu zákona jako obecné formy. V případě
prezidentem vydávaných aktů totiž získávala sílu zákona i individuální nařízení. 90 Jak
však bylo zmíněno výše, nebyl to návrat k legislativnímu státu, který by byl podle
Schmitta schopný tyto rozpory řešit.
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1. 4 Kritika kvantitativního totálního státu a příklon k nacismu
Proti zmíněné převládající interpretaci článku 76 Výmarské ústavy jako
neutrální dodatkové procedury se Schmitt jasně postavil například ve spisu Der Hüter
der Verfassung (Strážce ústavy), těsně předcházejícím Legalitě a legitimitě. „Jakékoli
preference existující formy státu nebo současných vládnoucích stran, (…) rozlišování
zákonných a revolučních stran podle jejich programu, to vše je hrubým porušením
ústavy (…), pokud je tato interpretace konzistentně dovedena do důsledků,“ shrnuje
dané pojetí kriticky.91 Zde tedy můžeme vidět přihlášení se k hodnotové části Výmarské
ústavy a vystoupení proti možnosti nacistického nebo komunistického převzetí moci.
Kritici neutrální pozitivistické verze výkladu ústavy, jako byli, byť z odlišných pozic,
Schmitt, Herman Heller či Rudolf Smend, viděli v přísném právním pozitivismu pouze
„dočasnou legalitu“, nikoli „permanentní legitimitu“.92 Podle Balakrishnana se tímto
Schmitt dokonce tak přiklonil k buržoaznímu jádru práv v druhé části Výmarské ústavy,
že tím revidoval své pojetí suverenity lidu jako základního zdroje ústavní legitimity.93
Proti tomu můžeme spolu s Johnem P. McCormickem uvést, že Schmittovy popisy
pravomocí říšského prezidenta při ochraně ústavnosti lze číst tak, jakoby vyplývaly
„nikoli z ústavního řádu jako takového, ale z něčeho jako suverénní vůle, která tomuto
řádu předchází“. Schmitt tak do role strážce ústavy staví prezidenta, nikoli soudy, které
jednak nemohou zajít mimo vymezení právními normami a jednak jednají až následně,
tedy, „politicky řečeno, příliš pozdě“.94 Schmitta tak lze v tomto ohledu vnímat i jako
teoretika obranyschopné demokracie, přičemž do této role se pasoval i on sám během
norimberských výslechů po druhé světové válce. Když vyslýchající Robert Kempner
tvrdil, že nemůže připustit, aby bylo na demokracii útočeno, byť demokratickými
prostředky, Schmitt odvětil, že to byl právě on, kdo přišel s nejlepším vyjádřením tohoto
konceptu.95
Během vrcholící politické krize se Schmitt stal také jednou z postav
nejslavnějšího výmarského soudního procesu Prusko v. Říše. Konzervativní říšský
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kancléř Franz von Papen, jednající na základě nouzového dekretu prezidenta Paula von
Hindenburga podle článku 48, dosadil sám sebe jako říšského komisaře v Prusku a
uzurpoval tak moc, která původně příslušela tamější sociálnědemokratické zemské
vládě. Důvodem bylo údajně to, že zemská vláda přestávala zvládat komunistickou
hrozbu. Ve sporu šlo v první řadě o to, jestli článek 48 Výmarské ústavy mohl být
použit také k odvolání místní pruské vlády, což by podle zástupců Pruska Hermana
Hellera či Gerharda Anschütze nabouralo federalismus jako základní ústavní princip.
Schmitt, blízký především tehdejšímu ministru obrany Kurtu von Schleicherovi, ve věci
zastupoval Říši. V otázce nacistické a komunistické hrozby argumentoval tím, že pouze
Říše, nikoli zemská vláda, může rozhodnout, které politické strany jsou proti ústavě, a
postavil se i proti stavení nacistů a komunistů naroveň, jelikož podle něj bylo třeba vzít
objektivně v úvahu fakt milionů Němců, kteří nacisty volili.96 Zde tedy můžeme vidět,
navzdory jeho podpoře určitého druhu obranyschopné demokracie, že se Schmitt,
podobně jako velká část konzervativních elit, stavěl k nacistům přeci jen shovívavěji,
pokud šlo o momenty, kdy se mělo zakročit proti komunistům. McCormick upozorňuje
také na to, že když Schmitt vidí slabost výmarského systému v „legálním“ nástupu
nacistů k moci, podceňuje tím mimoprávní fakta, například to, že nacistické jednotky
SA a SS v součtu počtem překonávaly německou armádu více než 4:1.97
Konzistentní však u Schmitta byla nutnost centrální autority, která garantuje
politickou jednotu. Zdůrazňuje jasné vědomí o tom, jak „odlišit ústavu od pouhého
produktu stranické legislativní mašinerie“.98 To je důležité i z časového hlediska, kdy
trvalost ústavní legitimity stojí proti krátkodobému ekonomickému zákonodárství.
Navíc chápeme-li zákonodárství ve smyslu tvorby dlouhodobě působících obecných
norem, tak „ekonomický stát“ vlastně přestává být legislativním typem státu a stává se
typem administrativním. Schmitt to nazývá „obratem k totálnímu státu“99, který
zasahuje všechny složky společnosti, se kterou se tak prolíná. Jak obrazně připomíná
v díle Etika státu a pluralitní stát, suverén jako „světský bůh“ padá z trůnu a „politické
strany vraždí mocného Leviathana a každá si z jeho mrtvoly pro sebe ukrojí kousek
masa“. Společenské skupiny zde rozhodují na základě svých zájmů, nikoli pro
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jednotlivce, jejichž prostor svobody je naopak garantován pouze silným státem.100 Proto
jako řešení v eseji Die Wendung zum totalen Staat (Obrat k totálnímu státu) z roku 1931
nabízí „totální revoluci“, která nahradí stát „totální skrze svou slabost“ státem „totálním
ve smyslu kvality a energie“. Tím, že přichází s důvody, proč již tradiční etika státu není
nutně na pořadu dne, si Schmitt podle Kervégana již otevírá prostor pro svou pozdější
konverzi k ideologii s protistátním přesvědčením.101
Také podle Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho nám k pochopení Schmittova
příklonu k nacismu v roce 1933 může pomoci tato narůstající skepse k přetrvávání
epochy moderního státu, která se pak u Schmitta naplno projeví po roce 1945.
Böckenförde tvrdí, že u Schmitta je důležitý přesah normy k určité za ní přítomné ideji.
Bez tohoto spojení normy a transcendence bude stát pouze prázdnou formou vůle
k moci neschopnou vytvořit politickou jednotu.102 Proto tedy Schmitt nachází
východisko v radikálně nové formě, která je místo na státu založena na propojení
masového hnutí postaveného na vůdcovském principu s homogenním lidem. Zatímco ve
Výmarské republice znamenala relativizace ideje státu politickou dezintegraci,
relativizace státu v nacistickém pojetí „slibovala včlenění mas do nového druhu
politické totality“.103 Tak můžeme s Williamem Scheuermanem tvrdit, že nacismus
Schmitta zaujal nikoli jako svévolná, diktátorská a neregulovaná moc, ale díky údajné
schopnosti vytvořit nové formy právní určitosti založené na rasové jednotě.104
Zatímco tedy v Krizi parlamentní demokracie či Ústavní teorii ještě žádná
konkrétní forma homogenity nesrostla s pojmem samotným, během svého nacistického
období již své pojetí homogenity Schmitt propojil s totalitární ideologií. Jednota druhu
mezi Vůdcem a jeho následovníky je pro Schmitta důležitá, jelikož pouze ona
„zabraňuje Vůdcově moci, aby se stala svévolnou či tyranskou a pouze ona odlišuje tuto
moc od dominance některé heterogenní vůle“.105 Nový režim podle Schmittovy práce
Stát, hnutí, lid, sepsané již roku 1933, sestával z těchto tří v titulu uvedených složek.
Stát již nečněl nad společností jako základní idea, ale byl chápán jako administrativní
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aparát. Klíčovým bylo naopak hnutí, které jako politické vedení jednalo ve jménu lidu.
Konečně lid již nebyl, jak uvádí Balakrishnan, právně a institucionálně odlišitelnou
„občanskou společností“, ale množstvím, „žijícím ve stínu a pod ochranou rozhodnutí,
ke kterým se dospělo ve vyšších vrstvách politického řádu“.106
Toto pojetí konkrétní jednoty tří osobou Vůdce propojených složek je mimo jiné
také kritikou dualit typických pro liberálně-demokratické režimy. Jak poznamenávají
Croce a Salvatore, dichotomie jako „státní moc a svoboda jednotlivce, stát a občanská
společnost, veřejná a soukromá sféra“ jsou pro Schmitta pouze abstrakcemi a
nepoužitelnými fikcemi.107 Proto ve spisu O třech typech právního myšlení z roku 1934
vyzdvihuje proti pozitivismu i proti decisionismu tzv. myšlení konkrétního řádu.
V tomto díle již Schmitt nechává zcela stranou výjimku jako ústřední pojem právního
myšlení a soustředí se naopak na normalitu. Na rozdíl od normativistického pojetí
pozitivismu Schmitt nechápe realitu jako pouhou fakticitu, ale jako doménu normality.
Realita a normy, fakticita a normativita, jsou spolu vzájemně propojeny. Právní normy
jsou založeny na normalitě vytvářené uvnitř jednotlivých společenských institucí a
z druhé strany pak zase právo stabilizuje podmínky normality v dané komunitě. Jak
však Croce a Salvatore správně upozorňují, a to zejména v kontextu nacistické vlády,
problémem zůstává otázka, kdo je oprávněn určovat, co je normální a co abnormální.108
Východiska myšlení konkrétního řádu dokonce umožnila Schmittovi teoreticky založit
jeho antisemitismus, což prezentoval například na nechvalně známé konferenci o
eliminaci židovských vlivů v německé právní vědě v roce 1936, kterou navíc sám
organizoval. „Jsou zde národy, které existují pouze v ‚právu‘, bez půdy, bez státu, bez
církve; pro ně je normativní myšlení jediným racionálním právním myšlením…“
„Anarchistický nihilismus a pozitivistický normativismus“ či „hrubý materialismus a
abstraktní moralismus“ pro Schmitta nebyly protiklady, ale v židovském právním
myšlení se propojovaly a například normativismus tak byl pouhou zástěrkou pro
nihilismus.109 Odhlédneme-li však od antisemitských konotací, tak zvláště kritika
propojení materialismu a moralismu byla námětem také Pojmu politična, Schmittova
zřejmě nejvlivnějšího díla.
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1. 5 Kritika konceptu humanity a Schmittovo pojetí politična
„Stát se stává společností a po stránce etické a duchovní se stává ideologickohumanitární představou ‚lidstva‘; na druhé straně se stává ekonomickou a technickou
jednotou uniformního systému produkce a komunikace,“110 píše Schmitt a kritizuje tak
absenci specifického momentu politična v liberální politické teorii. Primát ekonomiky a
etiky tedy eliminuje stát jako rozhodující politickou jednotu ve dvou směrech, kdy
jednak stírá rozdíl mezi státem a technicko-ekonomickou racionalitou řízenou
společností a jednak pluralismus států jako hlavních nositelů duality přítel-nepřítel
rozmělňuje v pojmu humanity. Liberalismus ekonomiky a etiky tak nemůže poskytnout
rámec politična jako možnosti střetu rozhodujících jednot, kdy je jedna druhé v tak
„intenzivním smyslu existenciálně někým jiným a cizím“111, že můžeme hovořit o
nepřátelství v opravdu politickém smyslu slova. Liberalismus tak nemůže nabídnout
legitimní důvod k vedení války. Ta totiž může být ospravedlněna jen existenciálně, tedy
reálným střetem s výše definovaným skutečným nepřítelem, nikoli ekonomicky či
eticky: „Požadovat vážně na lidech, aby zabíjeli druhé lidi a byli připraveni zemřít jen
proto, aby vzkvétal obchod a průmysl těch, kdo přežijí (…), je kruté a šílené. Proklínat
válku jako vyvražďování lidí a pak na lidech požadovat, aby vedli válku (…), aby ‚už
nikdy nedošlo k válce‘, je zjevný podvod.“112
Je-li tedy pojem politična spojen s existenciální hrozbou tak silnou, že se
příslušníci určité jednoty rozhodnou nasadit svůj život proti jiné jednotě jako veřejnému
nepříteli, musíme tento pojem chápat v intencích intenzity. Politický antagonismus tak
může vzniknout z různých druhů nepolitických antagonismů, například z náboženského,
ekonomického či morálního, ovšem ve chvíli, kdy tyto dosáhnou intenzity politična, je
rozhodujícím antagonismem ten politický a ty další ustupují do pozadí. Politická jednota
je tak nutně „buď rozhodující jednotou ve vztahu k seskupení přítel nebo nepřítel a v
tomto smyslu (…) je suverénní, nebo vůbec neexistuje“.113 Rozvineme-li pojetí politična
jako intenzity, můžeme ovšem navzdory Schmittově tendenci odsunout politično do
sféry mezinárodních vztahů narazit na problematiku nutnosti propojení politična a státu
a na otázku občanské války. Zde tak můžeme vzpomenout dopis Lea Strausse
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Schmittovi z roku 1932, v němž Strauss rozebírá první větu z Pojmu politična, která
říká, že „pojem státu předpokládá pojem politična“. Schmittův výklad je podle něj
nejasný, a proto se Strauss snaží oponovat interpretaci, že politično vytvořilo stát jako
svou specifickou formaci, a naopak chápe politično jako podmínku možnosti vzniku
státu,114 který však není jediným možným útvarem politična. Můžeme však hovořit i o
politických útvarech vzniklých uvnitř státu, a tedy o možnosti občanské války? Schmitt
to připouští, nicméně jde o situaci, kdy rozhoduje opět stát jako politická jednota, která
v kritických situacích „určuje o své vůli i ‚vnitřního nepřítele‘“.115 Na druhou stranu,
pokud i tento „vnitřní nepřítel“ činí rozhodnutí o nepřátelství vůči státu, lze dát za
pravdu Crocemu a Salvatoremu v tom, že tím zakládá novou politickou jednotu.
Občanská válka tak není logickou možností, protože pokud by byla uvnitř politické
jednoty válka, přestávala by být jednou politickou jednotou.116
Jak jsme si mohli všimnout, tak Schmitt při výkladu pojmu politična vychází
především z pojmu nepřítele jako existenciálně jiného, přičemž této jinakosti nedodává
konkrétní obsah, jelikož může vzniknout z různých obsahových antagonismů. Pojem
přítele, byť v Pojmu politična nepříliš zdůrazněn, je však stejně důležitý. Když se totiž
Martin Škabraha ptá, co to znamená, že je nepřítel „ve zvlášť intenzivním smyslu někým
existenciálně jiným a cizím“, správně dodává, že „oproti holé existenci, kterou je třeba
dát ve válce všanc, je existencialita, v jejímž jménu je schmittovská válka vedena,
způsob bytí“, čili člověk nejen prostě je, ale „je vždy také někým“, čímž se dostáváme
k pojmu identity.117 Podle Croceho a Salvatoreho je to až Schmittův institucionalismus
myšlení konkrétního řádu, který upozaděním výjimky a prací s normalitou umožňuje
promýšlet vztah přátelství v pozitivním smyslu, tedy nezávisle na polemickém pojmu
nepřítele. Navíc však Schmitt nedomýšlí až do konce svůj argument ani v Pojmu
politična. Pokud totiž chápeme nepřítele jako komunitu, která ohrožuje něčí způsob
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života, musíme pro identifikaci nepřítele předpokládat předem přítomnou znalost toho,
co tímto způsobem života je.118
V každém případě však pojem politična předpokládá pluralitu rozhodujících
jednot či v institucionalistickém uvažování pluralitu takových způsobů života, za jejichž
zachování jsou příslušníci jednotlivých komunit ochotní položit život. Válka zde tedy
existuje především jako reálná možnost, existující předpoklad, „který osobitým
způsobem určuje lidské jednání a myšlení, a tím vyvolává specificky politické
chování“.119 Proto je také pro Schmitta nepřátelství „předpokladem válečného stavu“,
přičemž „nepřítel existuje i tehdy, když bezprostřední a akutní projevy a bojové akce už
skončily“.120 Válku zde tedy rozebírá především jako fakt, v didaktickém smyslu,
nepřikládá boji jako takovému pozitivní účel, ale na druhou stranu nechce válku ve
smyslu jus ad bellum podřadit pod vládu právních norem či dokonce vymýtit.
Kritika snahy o zprávnění prostoru mezinárodní politiky u Schmitta pramení
z jeho nespokojenosti s versailleským uspořádáním po první světové válce, kdy se podle
něj vítězné mocnosti snažily skrze systém paktů a projekt Společnosti národů zachovat
poválečný status quo, který však byl pro Schmitta značně problematický. „Současná
situace je tak neuspokojivá, tak abnormální, a tedy tak nestabilní, že touha po stabilitě
je den ode dne silnější. (…) Nicméně stabilizace existujících podmínek by stabilizovala
přesně tuto neuspokojivou situaci, která stabilitu postrádá“, píše Schmitt již v roce
1925 v článku Der status quo und der Friede (Status quo a mír).121 Jako jednu z metod
udržování statu quo, kterou Schmitt kritizuje, pak můžeme označit snahu překládat
pojmy mezinárodního práva do jazyka práva trestního, kdy je ve versailleském systému
napadající útočník označen za nepřítele ne v existenciálním smyslu, ale v
trestněprávním smyslu jako nepřítel celého mezinárodního společenství, a tedy za něco,
čím je delikvent v trestním právu. Naproti tomu v 18. a 19. století, tedy v postvestfálském systému rovných suverénů, „v epoše pravé války kombatantů“, nebylo pro
Schmitta „vyhlášení války hanbou a politickou hloupostí, nýbrž mohlo být věcí cti“.122
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Dodejme však, že i přes jistý teoretický přesah je nutno texty sepsané těsně před druhou
světovou válkou vnímat v historickém kontextu, což platí i pro citovaný článek O
vztahu mezi pojmy válka a nepřítel z roku 1938, kdy Schmitt podporoval snahu zvrátit
důsledky versailleského systému pro Německo i expanzivní válečnou formou.
Schmittovo dílo však dobře vystihuje některé tendence v charakteru války ve 20.
století, kdy jednou z nich je stírání rozdílů mezi válkou a mírem a druhou pak specifická
intenzifikace konfliktu spojená s pojmem absolutního nepřítele. Pokud jde o první
tendenci, můžeme její příčiny rozdělit na politické a technické. V politické rovině podle
Schmitta „pařížské mírové diktáty“ rozšířily „představy o válce i na nepřátelské
aktivity v nevojenské oblasti“, čímž z míru učinily „pokračování války jinými
prostředky“,123 což souvisí se zmíněným udržováním poválečného statu quo a rozdílů
mezi vítěznými a poraženými mocnostmi i v době míru. Ve spíše technické rovině zase
můžeme hovořit o totalizaci války, která již nefunguje jako „čistě vojensky osvědčované
nepřátelství“, ale zahrnuje do sebe i mimovojenské oblasti, především ekonomiku a
propagandu, a ve stále větší míře i energii civilního obyvatelstva.124 Studená válka se
pak, jak Schmitt uvádí v předmluvě k novému vydání Pojmu politična z roku 1963,
veškerému rozlišování známému z éry klasického evropského mezinárodního práva
přímo vysmívá, čímž poukazuje na zamlžování rozdílů mezi uvnitř a vně, válkou a
mírem, kombatanty a nekombatanty, neutralitou a ne-neutralitou.125
Tendence spojená s proměnou charakteru nepřátelství je paradoxně vztažena
k liberálnímu konceptu humanity. Humanistická představa pacifikované zeměkoule
však pro Schmitta znamená, že případné války vedené v jejím jménu proti těm, kdo tuto
mírovou koncepci narušují, jsou zvláště nelidské. To proto, že „překračují hranice
politična“ a „musí nepřítele současně degradovat v morálních i dalších kategoriích a
učinit z něho nelidské monstrum“,126 což ospravedlní použití jakýchkoli prostředků.
K tématu se jakoby symbolicky Schmitt vrací i v jednom z vůbec posledních odstavců
svého díla, v článku Die legale Weltrevolution (Legální světová revoluce) z roku 1978,
kde jsou pro něj pojmy jako „lidská bytost“ asymetrickými, neboť s sebou nesou tu
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nejhlubší nerovnost, kdy proti těm, kdo jsou ze sféry tohoto pojmu vyloučeni, je jako
proti bezcenným možná jakákoli diskriminace.127
Tím se dostáváme k pojmu absolutního nepřátelství a k rozlišování různých typů
nepřátelství obecně. Schmitt se k přesnějšímu rozlišování dostává až ve svém pozdním
díle, zvláště v Teorii partyzána z roku 1963, mimo jiné v návaznosti na výklad Juliena
Freunda a George Schwaba, kdy si uvědomil, že německý výraz pro nepřítele (der
Feind) neumožňuje takovou distinkci v intenzitě jako anglické výrazy enemy a foe.128
Pro omezené kabinetní války 18. století tak Schmitt vyhrazuje termín „konvenční
nepřátelství“ protihráčů ve „válečné hře“. Byli to až španělští partyzáni, bránící svou
vlast proti napoleonským vojskům, kteří obnovili „vážnost války, jež se stala pouhou
konvencí“. Nepřítel se tak stal znovu „skutečným nepřítelem“ a zapojil se do koloběhu
teroru a protiteroru. „Absolutní nepřátelství“ pak přichází na scénu tehdy, kdy
se z defenzivního a se svou domovinou spjatého partyzána stává skrze ideologizaci
konfliktu „globálně agresivní revoluční aktivista“.129 Jak navíc uvádí Jan-Werner
Müller, kromě zmíněné intenzifikace konfliktu symbolizuje partyzán také éru úpadku
konvenčního evropského mezistátního práva a národního státu evropského typu jako
takového. Zatímco moderní stát a regulovaná mezistátní válka vyloučily a
kriminalizovaly figuru hrdiny, partyzán se naopak jako neregulérní bojovník hrdinského
typu pohyboval na hraně mezi kriminalitou a opravdovou legitimitou,130 a tak
nabourával klasická rozlišení válečného práva.

1. 6 Kritika unipolarismu a idea světového uspořádání
Ideologizace války spojená s konceptem absolutního nepřátelství je podobnou
tendencí jako její teologické založení ve středověku. Ani jedna z těchto tendencí totiž
nevychází pouze z existenciálního pojetí politična, ale je doplněna o určitý moralizující
diskurz. Proto se v obou případech může objevit použití pojmu spravedlivé války.
Naopak éra jus publicum Europaeum, tedy omezených mezistátních válek regulovaných
127

SCHMITT, Carl. The Legal World Revolution. Telos. June 1987, No. 72, s. 88.

128

ULMEN, G. L. Return of the Foe. Telos. June 1987, No. 72, s. 187.

129

SCHMITT, Carl. Teorie partyzána: poznámka na okraj k pojmu politična. Praha: OIKOYMENH,

2008, s. 86, 17, 34.
130

MÜLLER, Jan-Werner. A dangerous mind, s. 149.

36
evropským mezinárodním právem, byla Schmittem pojímána jako jasný odklon od
teologického myšlení směrem k myšlení právnímu. Sloganem této éry je tak pro
Schmitta výrok italského právníka z 16. století Alberica Gentiliho „Silete theologi in
munere alieno!“, volně přeloženo jako „Teologové mlčte uvnitř cizích hradeb!“.131
V duchu tohoto rozlišení viděl Schmitt dokonce i fáze druhé světové války. Tak zatímco
porážky Polska a Francie zapadaly do jeho koncepce evropského velkoprostoru jako
náhradní územní formy po kolapsu státu a zároveň do jeho vidiny revize versailleského
uspořádání, opravdu světovou válku se Sovětským svazem už na základě svých
dřívějších teorií ospravedlnit nemohl. „Revize versailleského diktátu, to byla Hitlerova
historická mise. To byly konvenční pozemní války. Ale teď? (…) Na východě vedeme
ideologickou vyhlazovací válku, na západě světovou námořní válku,“ tvrdil Schmitt
v osobním rozhovoru mladému Nicolausi Sombartovi těsně po útoku Německa na
Sovětský svaz.132
Praxe omezené války ovšem pro Schmitta nebyla dána pouze na základě dohody
států, ale existovala na základě konkrétního prostorového uspořádání, konkrétního
nomos země, což je téma, které Schmitt rozpracovává nejprve už na počátku 40. let ve
spisu Land und Meer (Pevnina a moře) a detailně pak v Nomos země. Lze říci, že tak
novým způsobem navazuje na své myšlení konkrétního řádu, které nyní přenáší na
problematiku světového uspořádání. Společnou ideou je však stále nedostatečnost
abstraktních norem pro založení normality a řádu. Schmitt tedy přichází s konceptem
prostorové revoluce, podle kterého „člověk získává partikulární historické vědomí ze
svého ‚prostoru‘, který podléhá velkým historickým transformacím“. Tak je na začátku
každé velké epochy velký a zakládající zábor prostoru, přičemž pro novověkou éru to
bylo objevení Nového světa, které obohatilo naše vědomí o planetární horizont.133
Klíčová zde pro Schmitta byla zejména linie, která oddělovala Starý a Nový svět a
založila tak evropské mezinárodní právo s prostorově ohraničenými národními státy a
ideou omezené války, a to právě v kontrapozici proti Novému světu, který se objevil ne
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jako nový nepřítel, ale jako prostor pro volnou okupaci a expanzi, kde neplatila skoro
žádná omezení.134
Omezenost regulérních evropských bojů a neomezenost koloniální expanze se
tak ve Schmittově výkladu dějin mezinárodního práva vzájemně podmiňovaly. Důležitá
změna podle něj přichází koncem 19. století, zvláště v souvislosti s tzv. Závodem o
Afriku, kdy evropské státy začaly stále více pojímat nejen vlastní mateřskou zemi, ale i
kolonie jako státní teritorium, takže rozdílnost daná linií mezi Starým a Novým světem
se začala smazávat. Světový řád však byl podle Schmitta na této linii založen, a tak
začal postupně směřovat ke svému úpadku. Konkrétní řád světa byl „nahrazen
prázdným normativismem údajně uznávaných pravidel, který na několik desetiletí
zamlžil vědomí o tom, že konkrétní řád (…) byl zničen a žádný nový ještě nebyl
založen“. Šlo tedy o to, že „pozitivismus mezinárodních smluv selhal ve vytvoření
historického vědomí své vlastní situace“. Typickým příkladem uceleného řádu
mezinárodního práva, kterému však chybělo založení na prostorovém nomos, pro
Schmitta byla zvláště éra meziválečné Společnosti národů.135
Určité možnosti nového prostorového vnímání však Schmitt načrtává, a to
zejména v souvislosti s jistým filozofickým až mytologickým vnímáním přírodních
elementů. V knize Pevnina a moře přichází s úvahou o světových dějinách jako bitvě
pevninských a námořních mocností. Zvláště důležitým momentem byl ten, kdy Anglie
transformovala svou existenci na čistě námořní, kdy se „ostrov změnil na loď/rybu“,
pro kterou už je „pevná země pouhým pobřežím“. Čistě námořní existence jako klíčový
prvek pro světovou dominanci pak byla ještě posílena o výsledky průmyslové revoluce,
takže se mezi element moře a lidskou existenci včleňuje ještě mechanický aparát.136
Vnímání prostoru však není omezeno jen na vztah pevniny a moře, a zvláště 20. století
pro Schmitta znamená nástup elementů vzduchu a ohně. Samuel Garrett Zeitlin v tomto
ohledu ukazuje na zajímavý Schmittův obrat daný změnou vývoje druhé světové války.
V Das Reich und Europa (Říše a Evropa) z roku 1941 „dobytí vzdušného prostoru
vytváří nový obraz světa, který překonává dřívější oddělení elementů pevniny a moře“,
což při vědomí tehdejší převahy Luftwaffe naznačuje pro Německo optimistickou vizi.
Naproti tomu v Pevnině a moři představuje letadlo spíše prvek ohně, což podle Zeitlina
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ukazuje na Schmittovu narůstající skepsi k průběhu války, ve které začíná spojenecké
bombardování německého území.137
Nebyl to však jediný válečným vývojem motivovaný posun ve Schmittových
koncepcích. Na přelomu 30. a 40. let publikuje Schmitt v několika vydáních spis
Völkerrechtliche Grossraumordnung (Velkoprostorové uspořádání v mezinárodním
právu), kde reaguje na svou ideu rozkladu světového řádu návrhem nového
geopolitického uspořádání založeného na myšlence tzv. velkoprostorů. V tomto
uspořádání již není základní geopolitickou jednotkou stát, ale Říše. Moderní technologie
relativizovaly důležitost státních hranic, a tak se Schmittovi jeví vhodnějším
flexibilnější geopolitické pojetí, kdy lokální hegemon ovládá sám či skrze své satelitní
spojence prostor i za svými původními hranicemi. V roce 1939 je pro Schmitta tímto
hegemonem samozřejmě nacistické Německo, avšak zatímco v prvním vydání
Velkoprostorového uspořádání byl rozsah německého velkoprostoru relativně skromný,
pokrývající území střední a částečně východní Evropy, v dalších vydáních na počátku
40. let již Schmitt pracuje s Německem vedenou Pevností Evropa.138 Z pohledu teorie
velkoprostorů se jeví logické i to, že Schmitt uznával pakt Molotov-Ribbentrop.139
Schmittovou inspirací pro teorii velkoprostorů byla americká Monroeova
doktrína z roku 1823, podle níž se evropské státy měly zdržet vojenských zásahů na
americkém kontinentě, přičemž USA zase nebudou zasahovat do konfliktů v Evropě.
Ve 20. století však podle Schmitta nebylo jasné, zda Američané chtějí tento svůj
defenzivní velkoprostorový princip zachovat, nebo půjdou cestou univerzalismu, jak
naznačovala mezinárodní politika konce vlády Woodrowa Wilsona. Americká volba
mezi velkoprostorovým pluralismem a univerzalismem byla pro Schmitta klíčovou pro
nové nastavení mezinárodního práva.140 V tomto ohledu Schmitt kritizoval americkou
meziválečnou politiku, kdy se z jedné strany USA zdržely přímé účasti na Společnosti
národů, která navíc podle Wilsona nemohla porušit Monroeovu doktrínu zasahováním
do amerických záležitostí, ovšem kdy se na druhé straně ženevského systému

136

SCHMITT, Carl. Land and sea, s. 11, 80, 86.

137

ZEITLIN, Samuel Garrett. Propaganda and Critique: And Introduction to Land and Sea, s. lxvii-lxviii.

138

BALAKRISHNAN, Gopal. The Enemy, s. 235-237.

139

ZEITLIN, Samuel Garrett. Propaganda and Critique: And Introduction to Land and Sea, s. xxxviii.

140

ULMEN, G. L. Translator’s Introduction, s. 24-25.

39
Společnosti národů jako rovní členové účastnily další státy amerického kontinentu,
jednající podle Schmitta pod vlivem Spojených států.141
Americkou oscilaci mezi univerzalistickými, regionálně-hegemonickými i
izolacionistickými tendencemi můžeme chápat jako symbolické pro epochu, ve které
světové uspořádání stojí na křižovatce a hledá své nové nomos. Světové uspořádání se
mění a Schmitt, jakožto myslitel vždy převážně reagující na směřování jeho doby, se
mění s ním. A tak může jasný etatista počátku 20. let v předmluvě k vydání Pojmu
politična z roku 1963 prohlásit následující:
„Nyní se epocha státnosti chýlí ke konci. (…) A zároveň s ní spěje ke konci i celá
nadstavba pojmů vztahujících se ke státu, kterou během čtyřsetleté myšlenkové
práce zbudovala europocentrická státověda a vědecká teorie mezinárodního
práva. Stát jako model politické jednoty (…), nositel (…) monopolu politického
rozhodování, tento skvělý výtvor evropské formy a západního racionalismu je
zbavován trůnu.“142
Možnost světové jednoty jako východisko z konce epochy státnosti je však pro Schmitta
pouhou iluzí, jež pramení z technického myšlení. Z faktu technické unifikace a
komunikačního propojení světa totiž nemůžeme vyvodit potřebu politické unifikace, jež
by byla vlastně krokem za hranice politična. I pro pozdního Schmitta tak platí, že
„centrální problém světového řádu je vždy politickým problémem“.143 V článku Die
Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg (Světový řád po druhé světové válce)
z roku 1962 pak dokonce přichází s tvrzením, že nové nomos země můžeme vidět
v rozdělení světa na průmyslově rozvinuté a nerozvinuté oblasti, což ukazuje na nutnost
politického promýšlení problematiky Třetího světa.144
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2. Vybrané problémy recepce Schmittova díla
2. 1 Schmittovo disciplinární zařazení a hledání jádra jeho díla
Jestliže byla na konci předcházející kapitoly naznačena proměna Schmitta
z etatisty na proroka konce epochy moderního státu a v průběhu textu také další
momenty diskontinuity v jeho myšlení, nabízí se otázka, zdali můžeme ve Schmittově
díle najít něco jako „materiální jádro“. Jinými slovy, má jako autor nějakou ideu či
kritické stanovisko, které se vine celým jeho myšlením a je pro něj centrální, přičemž
„okrajové“ části díla mohou být diskontinuitní? Nebo jeho intervenční texty sledují
konkrétní problematiku opravdu jen z fakticko-didaktického pohledu bez ohledu na
předcházející díla? Pokud jde o kontinuitu tematického zaměření, nikoli o konkrétní
východiska a stanoviska, můžeme souhlasit s Kervéganem, že ohniskem úvah je
„otázka proměny státu a jeho klasických predikátů v podmínkách současného světa a
problém eventuálního rozplynutí politické dimenze lidského života“.145
Otázku proměn státu je však u Schmitta nutno vnímat v návaznosti na „konkrétní
situaci“ v silném slova smyslu. „Slova jako stát, republika, společnost, třída (…) jsou
nesrozumitelná, jestliže nevíme, koho se takové slovo in concreto týká, proti komu má
bojovat, co má negovat nebo vyvrátit,“ píše Schmitt146 a prezentuje se tak jednoznačně
jako myslitel konkrétního. Kritika abstrakce je pak základním kamenem kritiky
normativismu nejen v myšlení konkrétního řádu od 30. let dále, ale i v raném
decisionistickém období, kdy je výjimka vstupem života do mechanismu abstraktních
norem. Podobným a na ideu konkrétního návazným pojmem je pak pro Schmitta
„substance“ jako základ veškerého politického boje, neboť politický systém nepřežije,
„pokud má k dispozici pouze techniku uchování moci“, nikoli nosnou ideu. Jak totiž
uvádí v Římském katolicismu a politické formě, „není politiky bez autority a není
autority bez etiky přesvědčení“.147 Zaměření na konkrétno a substanci však může sloužit
k poměrně odlišným cílům. Jednak k tomu, co Jan-Werner Müller popisuje jako kritický
nástroj

„odmaskování“

konkrétních

mocenských

zájmů

v pozadí

liberálního

univerzalismu a odhalování zakládajících aktů násilí za jednotlivými právními řády. Na
druhé straně však s sebou podle Müllera „konkrétno“ nese i jistou anti-intelektuální
145

KERVÉGAN, Jean-François. Co s Carlem Schmittem?, s. 45.

146

SCHMITT, Carl. Pojem politična, s. 31.

147

citováno z MÜLLER, Jan-Werner. Carl Schmitt's method, s. 64-65.

41
podstatu, která Schmittovi umožňuje použít konkrétní situaci či výjimku jako argument
proti jakékoli právní teorii, a zároveň nacionalistický nádech existenciálního založení
jednotlivých pojmů.148
Jinými slovy, myšlenka konkrétního může vést jak k progresivnímu cíli
odhalování hegemonie, tak i k opačnému cíli konzervativního propojení fakticity a
normativity, jak jsme mohli vidět zejména při popisu Schmittova díla O třech typech
právního myšlení. Tuto rozpornost vidí Kervégan v celém Schmittově díle, když jej
označuje za „principiálně sporného myslitele“. Výstižně tak charakterizuje „napětí
uvnitř jisté široké právní a politické teorie“, a to „mezi kognitivním a emancipačním
potenciálem jejích pojmů na jedné straně a jejich vždy možným zvratem v nástroj
nadvlády“ na straně druhé.149 Podobně vidí Schmittovu rozpornost i Balakrishnan.
Schmitt se podle něj sice neustále vrací k těm stejným problémům, nicméně osciluje
mezi rozpornými řešeními, pokud jde o závěry. Můžeme se tedy jen domnívat, zda
Schmittovy

obraty

v přístupu

k jednotlivým

politickým

institucím

či

jeho

terminologická nestabilita jsou či nejsou nějak propojeny nevyřčenými premisami
uceleného myšlenkového systému, který se však nikdy výslovně nematerializuje.150
Další významný rozpor, tentokrát metodologický, pak vznáší proti Schmittovi Jacques
Derrida. Podle něj se Schmitt pohybuje mezi touhou po pojmové čistotě, kdy volá po
jasném rozlišení mezi politickým a nepolitickým, mírem a válkou apod., a uznáním, že
politické pojmy jsou principiálně sporné, a tedy na pojmovou čistotu nemohou
aspirovat.151
Co tato rozpornost znamená? Hannah Arendt s odkazem na Marxe hovoří o tom,
že právě u velkých autorů směřují podobné základní rozpornosti do centra jejich díla a
poskytují vodítko k pochopení jejich problémů.152 Právě nalézáním rozporných
momentů tak můžeme i u Schmitta rozpoznat ty nejdůležitější problémy, se kterými se
jako autor potýkal. Na druhou stranu však můžeme opět s Hannah Arendt tvrdit, že
hledání jednoho konečného klíče k rozluštění myšlení konkrétního autora je samo
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ideologicky zabarvenou činností. Proto také Jan-Werner Müller zastává názor, že jedna
základní podstata Schmittova myšlení neexistuje.153 V tomto ohledu tak lze upozornit na
úskalí přístupů, které čtou Schmittovo dílo předem vymezenou optikou, například
teologickou nebo antisemitskou, což svádí k nacházení těchto prvků i tam, kde podle
převládající interpretace nejsou.
To nás přivádí k problematice disciplinárního zařazení jak Schmitta samotného,
tak i jeho recepce. U tak rozsáhlého díla, jako je to Schmittovo, bývá zvykem, že různí
autoři přisuzují jeho jednotlivým dílům různou důležitost, případně se snaží poukázat na
mezeru v recepci, kterou je třeba zaplnit a některé pozapomenuté dílo vytáhnout na svět.
Tak v roce 1989 upozorňovala Ingeborg Maus na to, že schmittovská studia jsou sice na
vzestupu, a to zvláště v oblasti biografické či politicko-teoretické, nicméně že hlavní
těžiště jeho díla, které leží v oblasti právní teorie, je opomíjeno. Maus dodává dokonce
to, že zaměření na povrchně „politická“ díla, jako třeba na Politickou theologii, Krizi
parlamentní demokracie či Pojem politična, má v konečném důsledku depolitizující
efekt.154 Podobně považuje Andreas Kalyvas knihu Williama Scheuermana s názvem
Carl Schmitt, The End of Law z roku 1999 za vyplnění mezery v anglicko-jazyčné
recepci Schmittovy právní teorie, a to ve srovnání s podle Kalyvase převažujícím
kulturním a teologickým čtením Schmittova díla v letech předcházejících. V tomto
směru Kalyvas poukazoval na knihu Johna P. McCormicka Carl Schmitt’s Critique of
Liberalism: Against Politics as Technology a na zdůraznění teologických momentů u
Schmitta v díle Heinricha Meiera.155 Naproti tomu třeba Böckenförde postupuje
opačným směrem, neboť je to pro něj Pojem politična, který je klíčový pro pochopení
Schmittovy ústavní teorie.156 Pokud jde o další a spíše méně známé Schmittovy knihy,
tak kupříkladu Nicolaus Sombart považoval za „nejkrásnější a nejdůležitější“
Schmittovu knihu Pevninu a moře, neboť ta „obsahuje podstatu jeho gnostické filozofie
dějin“.157 A sám Schmitt pak v osobním rozhovoru s Josephem W. Benderskym označil
bez hlubšího zdůvodnění za svou nejdůležitější knihu možná překvapivě spis Der
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Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes (Leviathan v teorii státu Thomase
Hobbese).158
Blíže se můžeme zastavit u zmíněného Heinricha Meiera, autora knihy The
Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology
and Political Philosophy a také odborníka na Lea Strausse, jehož dialogem se
Schmittem se zabývá Meierova práce Carl Schmitt and Leo Strauss. The Hidden
Dialogue. Pro Meiera je Schmitt především politickým teologem, v centru jehož kritiky
je tvrzení, že vše na světě je lidskou záležitostí. Ve světě křesťanské morálky bez
křesťanského Boha, kde je člověk jedinou bytostí, a tedy lidé mohou cokoliv, již není
prostor pro požadavek morálního rozhodnutí, kterým je pro Schmitta absolutní
rozhodnutí mezi dobrým a zlým, tedy rozhodnutí o nepříteli. 159 Klíčové je zde rozlišení
mezi zmíněnou morálkou absolutního rozhodnutí a humanitární morálkou, kterou
Schmitt podrobuje kritice. Absolutizace lidstva je pro Schmitta podle Meiera spojena
s pádem Boha a nástupem Antikrista. Pseudo-náboženství humanity je „nepřítelem,
který je tím nebezpečnější, čím je morálnější“, neboť přesvědčuje lidi o tom, že již
nemusí rozhodovat mezi přítelem a nepřítelem, a tedy ani mezi Kristem a Antikristem.
Této mazanosti, se kterou Antikrist napodobuje Krista, bychom se pak měli bát více než
silného tyrana.160 Reakce ostatních autorů na tuto teologickou interpretaci Schmitta je
však spíše kritická. Podle Balakrishnana bylo v literárních kruzích Výmarské republiky
docela dost autorů, kteří psali podobně apokalyptickým stylem, jenže Schmitt mezi nimi
nebyl.161 Podle Garyho Ulmena jde dokonce o „snahu démonizovat Schmitta
náboženskými prostředky“.162 Nicméně například Böckenförde tuto kritiku mírní tím, že
podle něj Meierovi nejde o to odsunout Schmitta jako odborníka na ústavu či
politického teoretika na okraj ve prospěch teologické interpretace, ale spíše o poukázání
na dvě vzájemně propletené roviny argumentace ve Schmittově díle.163
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Důvodem pro možnou skepsi k Meierově přístupu jsou však i vymezení se proti
teologii vyřčená samotným Schmittem. Ve svém poválečném zpovědním a sebeobhajujícím spise Ex Captivitate Salus Schmitt prohlašuje jasně: „Theologové mají
sklon definovat nepřítele jako něco, co je nutno zničit. Ale já jsem právník, nikoli
theolog.“ Podle Kervégana nicméně nesmíme zapomínat na taktický prvek podobných
výroků, kdy teology jsou pro Schmitta především vítězové z let 1918 a 1945, kteří
přispívají k návratu konceptu spravedlivé války a kriminalizují nepřítele. Pro
podezíravost vůči teologii jsou však i důvody obecnější.164 Helmutu Rumpfovi, autorovi
jedné z prvních monografií o jeho díle, Schmitt píše: „Stal jste se katolíkem, ne však
theologem. Nakolik to mohu posoudit, zůstáváte právníkem. (…) Jakožto právníci dnes
stojíme mezi theologií a technikou, čelíce dilematu, které nás vyčerpává, a možná
jakožto právníky dokonce hubí.“165 Z této poznámky vyplývají důležité charakteristiky
Schmittova myšlení. I pro něj totiž platí, že jakkoli je v jeho raném díle například
rozhodnutí o výjimečném stavu sekularizovanou formou teologického zázraku, bere
jako důležitou zejména katolickou církev jako instituci. Pokud teologii Schmitt
kritizuje, tak ji vnímá spíše v konotacích přirozeného práva. Proto onu neutěšenou
pozici „mezi theologií a technikou“ můžeme chápat jako pozici mezi přirozenoprávním
myšlením a normativistickým pozitivismem. Volbu mezi těmito přístupy Schmitt
nechce podstoupit, a tak protiklad jusnaturalismu a pozitivismu odsouvá jako
nerelevantní a místo něj zdůrazňuje protiklad legality a legitimity.166
„Právník, jenž se zabývá veřejným právem, se dnes – ve vztahu k theologii a
filosofii na jedné a k sociálně technické adjustaci na druhé straně – ocitá v defenzivním
provizorním postavení, kde mizí autochtonní nenapadnutelnost jeho pozice a je ohrožen
informační obsah jeho definic,“ píše Schmitt na počátku 60. let.167 Nabízí se otázka,
zdali se zde Schmitt nesnaží právní vědu zapouzdřit a jasně odlišit od ostatních oborů a
diskurzů stejným způsobem, za který kritizoval během výmarského období Kelsena.
Kritika ryzí právní teorie a mechanického přičítání v právním pozitivismu a zároveň
snaha odlišit právní vědu od diskurzů teologie či filozofie hodnot by tak mohly
poukazovat na další centrální rozpor ve Schmittově myšlení. Pro vyřešení této otázky si
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však musíme ujasnit, co myslel Schmitt právní vědou. Vymezení proti teologii u
Schmitta podle mého soudu jasné oddělení práva jako čisté vědecké disciplíny
neimplikovalo. Schmitt sice bránil právní vědu jako svébytnou disciplínu, nicméně ta si
měla osobovat právo mluvit i o na první pohled neprávních problémech, a to jako
právní věda. Vzdoroval tomu, aby právníci přejímali teologický či technický diskurz,
ale naopak usiloval o to, aby politické, ekonomické či geopolitické otázky byly zároveň
chápány jako otázky právní. Pozitivistická právní věda si však podle něj koncem 19.
století zvolila cestu mlčení k velkým právním otázkám, protože je považovala za
mimoprávní.168 Pokud se tedy Schmitt chápal jako znalec práva, nemyslel tím zdaleka
jen technickou expertízu v konkrétních právních odvětvích; kritiku zúžení profese
právníka na operace se zákony ve formální podobě kritizoval. Evropská právní tradice
podle něj naopak stála na substantivní legitimitě a představách konkrétního řádu.169
Tento konkrétní řád a jeho historické založení souviselo konečně i s etymologií
právních pojmů, která rovněž s technicistní podobou normativismu ztratila na
důležitosti. Zde tak můžeme vidět další perspektivu kritiky éry extrémní specializace,
která je podle Schmitta symbolizovaná mimo jiné právě propastí, která odděluje
lingvistiku a právní historii, a to navzdory jejich příbuznosti.170 Stále však je třeba mít
na paměti zmíněnou možnou účelovou kritiku pojmů a disciplín či Schmittovu
sebeobhajující stylizaci coby právníka. Verdikt Josefa Kunze v souvislosti se
Schmittovými mezinárodněprávními spisy je v tomto ohledu nekompromisní, jelikož
podle něj Schmitt „samozřejmě nikdy nebyl právníkem, ale politikem“.171
Jan-Werner Müller nepochybuje o tom, že Schmitt byl primárně právníkem, ale
k tomu dodává, že po druhé světové válce byl především obhájcem ve své vlastní věci.
Fakt, že odmítl podstoupit denacifikační proces, jej odsoudil k de facto vnitřnímu exilu
mimo oficiální akademickou půdu, což však poskytlo také prostor k budování určitého
sebeobrazu. Svůj dům v Plettenbergu symbolicky nazýval San Casciano podle místa,
kde žil Niccolò Machiavelli poté, co jej rodina Medicejských vyhostila z Florencie.
V Ex Captivitate Salus pak zase popsal paralelu mezi sebou a Benitem Cerenem, titulní
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postavou novely Hermana Melvilla. Cereno byl kapitánem lodi s otroky, kteří se
vzbouřili a donutili Cerena vykonávat jejich příkazy, přičemž ten měl navenek stále
předstírat, že má velení pod kontrolou. Pro Schmitta byl Cereno „symbol intelektuálů
v masovém systému“.172 Materiálem, který je v tomto směru asi nejbohatší, jsou pak
Schmittovy poznámky z let 1947-1951, které vyšly pod názvem Glossarium.
Sebeobhajoba zde u Schmitta nespočívá ani tak ve schvalování vlastních činů za
nacistického režimu či dokonce těch největších nacistických zločinů, ale v jejich
relativizaci tím, že se Schmitt sám staví do role oběti: „Existují zločiny proti lidskosti a
zločiny jménem lidskosti. Zločiny proti lidskosti jsou páchány Němci. Zločiny jménem
lidskosti jsou páchány na Němcích.“173 Pokud jde o samotné Schmittovo jednání v době
nacistické vlády, a zejména o jeho příčiny a případné kořeny již v dílech
předcházejících, tak toto bylo předmětem poměrně rozsáhlých debat, které poskytnou
dobrý vhled do intelektuálních dějin recepce Schmittova myšlení.

2. 2 Rok 1933 – kontinuita či diskontinuita ve Schmittově díle?
Když v roce 1987 probíhala v americkém časopisu Telos debata o vlivu Schmitta
na Frankfurtskou školu, hodnotil Martin Jay kriticky argument, podle kterého zde
nejsou překážky ani pro levicovou recepci Schmittových výmarských děl, neboť jeho
nacistická anabáze na ně navazuje jen zcela okrajově a nikoli cíleně. Ellen Kennedy,
která tento argument použila, se tím podle Jaye zařadila ke známým zastáncům teze o
jasné diskontinuitě mezi Schmittovým výmarským a nacistickým obdobím, jako jsou
George Schwab, G. L. Ulmen nebo Joseph W. Bendersky.174 Jak bylo naznačeno
v úvodu této práce, mám za to, že snahy nalézat a dokazovat prvky diskontinuity
v otázce přelomového roku 1933 byly zapříčiněny mimo jiné snahou vůbec dostat
Schmittovo dílo do amerického akademického diskurzu. Tak Bendersky hodnotí
Schmitta 20. let a počátku 30. let jako v žádném případě nesympatizujícího s nacisty ani
s rasistickými či antisemitskými myšlenkami. I nacisté podle Benderskyho před jejich
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nástupem k moci Schmittovo dílo ignorovali.175 To dokládá příkladem z tehdejší
nacistické literatury, knihou Der Aufstieg der nationale Idee autora Eugena Smahla, ve
které autor ve vztahu k rozvoji v nacismu vrcholícího nového nacionalismu rozebírá
myšlenky Friedricha Nietzscheho, Oswalda Spenglera či Ernsta Jüngera, ale Schmitta
opomíjí. Bendersky v tomto ohledu správně dodává, že je třeba vzít v úvahu rozdíly
v předválečné a poválečné interpretaci Schmitta.176
Tezi, že Schmitt před rokem 1933 nijak nesympatizoval s nacistickou stranou,
lze jistě přisvědčit. Obtížnější je otázka jeho antisemitismu, konkrétně to, zda
antisemitské prvky do svého myšlení zařadil až po roce 1933 právě z důvodu
přizpůsobení se novému režimu, nebo se u Schmitta objevovaly již dříve. Jedním
z nejostřejších kritiků oportunistického výkladu Schmittova antisemitismu je autor
knihy Carl Schmitt and the Jews Raphael Gross. Podle Grosse a jeho zkoumání
Schmittových osobních deníků, vydaných mimo zmíněného Glossaria až po roce 2000,
navíc s dosud nedostupnou mezerou mezi roky 1920-1929, byly tyto deníky již před
rokem 1933 plné antisemitského psaní. Schmittův antisemitismus navíc podle Grosse
neskončil ani v roce 1936, kdy Schmitt po kritice ze strany SS přišel o možnost jakkoli
významněji nacistický režim ovlivňovat, ani po druhé světové válce. 177 U Schmittovy
osoby je však pro srovnání s ostatními nacisty nutno dodat, jako to činí Bendersky, že
šlo o antisemitismus politický, bez biologicko-rasistických konotací, přičemž se
samozřejmě nesnaží popřít, že i tato forma byla slučitelná s podporou nacismu.
V osobním rozhovoru navíc Schmitt Benderskymu řekl, že po sepsání své knihy o
Leviathanovi v roce 1938 se židovskou problematikou přestal zabývat.178 Podobně
hovořil Schmitt v kontextu své koncepce velkoprostorů i u výslechu v Norimberku, kdy
tvrdil, že se od tohoto období vyhýbal rasovému diskurzu. Jeho teorie velkoprostorů
(Grossraum) byla podle něj od počátku protichůdná stranické doktríně životního
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prostoru (Lebensraum),

jelikož

vycházela z

„racionálních konceptů“, nikoli

biologických argumentů.179
Pokud jde o zpochybnění přítomnosti antisemitismu u Schmitta již během
výmarského období, poukazují někteří autoři na tehdejší Schmittovy židovské žáky či
na dedikaci v jeho Ústavní teorii, věnované jeho v první světové válce padlému
židovskému příteli Fritzi Eislerovi.180 Gross to však odmítá jako ahistorické chápání
antisemitismu, které neukazuje na jeho absenci u Schmitta, neboť i vrcholní
představitelé nacistického režimu byli čas od času ochotní jednat ve prospěch
konkrétních jednotlivců židovského původu. Podle Grosse jsou již u výmarského
Schmitta Židé angažováni v prosazování domněle univerzalistických idejí, a tak k nim
nemá neutrální postoj jako k nepřátelům vzešlým z duality přítel-nepřítel, ale opravdu
nepřátelský postoj, jaký zaujímá k odpůrcům dělení přítel-nepřítel jako takového.181 I
kdybychom však Grossovu výkladu přisvědčili, zůstává pro naši práci otázkou, nakolik
jsou pro současnou levicovou recepci Schmitta nosným materiálem Schmittovy deníky,
pokud půjde zejména o recepci politicko-teoretickou, používající ne-li přímo
ahistorický, tak alespoň transhistorický přístup, a tedy recepci nekladoucí na osobu
autora a historický kontext příliš velký důraz. Naproti tomu je pochopitelné, že Gross
„jako historik“ shledává „obtížným představit si, jak současná politická teorie může ze
Schmitta profitovat“, jelikož to znamená „přenášení prvků stejné pojmové substance“,
jakou měl Schmittův antisemitismus, do dnešní doby, byť v zakódované podobě.182
Další zajímavou otázkou ve vztahu k roku 1933 je ta, co umožnilo nástup nacistů
k moci. V rozboru Schmittova díla jsme naznačili, že Schmitt sám obviňoval hodnotově
neutrální právní pozitivismus, který měl umožnit tzv. legální revoluci. Na jeho stranu se
v současné debatě přidali například Paul Piccone a Gary Ulmen. Ti kritizují Davida
Dyzenhause a jeho recepci výmarských autorů, kdy Dyzenhaus podle Picconeho a
Ulmena klade přílišný důraz na „legitimitu legality“ a nevnímá fakt, že „to byl právě
tento pozitivistický typ ‚legality‘, založený na svévoli zákonodárců a právníků
vykořeněných z jejich kulturního ukotvení, co přivedlo Hitlera k moci a před čím
Schmitt varoval“. Piccone a Ulmen tvrdí, že je možné kritizovat meziválečné evropské
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konzervativce za jejich snahu integrovat jejich myšlenky do nacistické ideologie,
nicméně ne je démonizovat za to, že podkopáváním liberálně-demokratických institucí
dláždili cestu pro nacistické či fašistické režimy již před jejich nástupem.183 S tím
nesouhlasí John P. McCormick a ve svém úvodu ke Schmittově Legalitě a legitimitě
naopak uvádí, že toto dílo je „programem pro trvalé nahrazení liberálně-zákonných
parlamentních prvků demokraticko-plebiscitárními prezidentskými komponenty“, což
nemusel být v roce 1932 program nacistický, ale podle McCormicka jistě fašistický a
přibližující výmarský systém k jeho rozpadu.184 Podobně podle Giorgio Agambena
konec Výmarské republiky naznačuje, že tzv. střežená demokracie, jak ji prosazoval i
Schmitt, „není vůbec demokracií a že paradigma ústavní diktatury funguje naopak spíše
jako přechodová fáze, která nevyhnutelně vede k nastolení totalitárního režimu“.185
Jinou interpretací dění na počátku 30. let, vycházející především z levicových
pozic, je ta, která zdůrazňuje udržení buržoazního ekonomického řádu. Tak například
pro výmarského sociálnědemokratického teoretika Hermanna Hellera představovalo
Schmittovo dílo v širším smyslu pokus buržoazie chránit svůj majetek před
proletariátem. Při vzrůstající nefunkčnosti parlamentarismu buržoazie sáhla ke krajní
možnosti, a to k opuštění liberalismu a vlády práva ve prospěch fašistické moci, která
by její majetky ochránila lépe.186 S podobnou myšlenkou přišla v období dozvuků
politických bouří v Západním Německu konce 60. let v časopise Kritische Justiz
Ingeborg Maus. Její příspěvek lze zařadit k obecnější ideji, podle které se vládnoucí
vrstva snaží přesunout rozhodovací pravomoci na exekutivu ve chvíli, kdy
v parlamentní reprezentaci začínají převládat jiné skupiny obyvatelstva. Tak podle
Maus ani složení výmarského parlamentu již negarantovalo buržoazní privilegia, a tak
teoretici jako Schmitt bojovali „ve jménu buržoazně-liberálních požadavků proti
buržoazně-liberální instituci parlamentu“. Destrukce parlamentarismu tak vlastně
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probíhala ve jménu jeho základních principů. Jinými slovy, „buržoazie obětovala svou
politickou existenci za účelem zachování své sociální existence“.187
Přesuneme-li se konečně k osobním důvodům Schmittova příklonu k nacismu,
existuje zde též několik interpretací. Tak například Bendersky odmítá jak verzi
opravdového ideologického obratu, tak verzi čistého oportunismu. Podle něj Schmittovo
spojení s nacismem probíhalo v postupných fázích, kdy na úplném počátku zde byla
stále přítomnost Hindenburga jako prezidenta a vrchního velitele armády i kontrola části
vládních míst podle Schmitta zodpovědnými konzervativci. Nacisté navíc projevili
toleranci v tom, že nijak nereagovali na Schmittovu dřívější opozici proti jejich straně.
To Schmitta podle Benderskyho vedlo k myšlence, že by se nový režim mohl řídit podle
tradičních ústavních linií. Podstatným posunem však byl již v březnu 1933 Zmocňovací
zákon, který zaručil Hitlerovi diktátorské pravomoci.188 To se již ale začal Schmitt
s nacistickým režimem sbližovat a viděl zde jak možnost profesního uplatnění, tak
možnost přizpůsobitelnosti svých teorií novým podmínkám. Vstupuje tedy do nacistické
strany, mimo jiné na základě pobídky v dopise, který mu zaslal Martin Heidegger. Podle
Balakrishnana vstup do strany nutný nebyl, jelikož podobně vysoce postavení
intelektuálové či úředníci jako Ernst Jünger či Johannes Popitz pokračovali v kariéře i
bez stranické příslušnosti. Schmitt byl také například jediný člen právnické fakulty na
Kolínské univerzitě, který nepodepsal petici za opětovné dosazení Hanse Kelsena na
jeho univerzitní místo poté, co byl z rasových a politických důvodů vyloučen.189 Naproti
tomu Paul Gottfried viděl za podobnými činy a dalšími, jakým byl třeba otevřeně
pronacistický článek volající po nastolení pořádku po „noci dlouhých nožů“,
opodstatněný strach a obavy. Gottfried důvodnost obav ukazuje nejen na Schmittově
vyslovení se pro potlačení nacistické strany na konci výmarského období, ale i na fakt,
že Schmitt býval blízkým spolupracovníkem bývalého ministra obrany a kancléře Kurta
von Schleichera, jenž byl obětí právě „noci dlouhých nožů“.190
Nakolik šlo o strach a nakolik o ambice, je však otázka. Alain de Benoist tak
přichází s tezí, že Schmitt podcenil ideologickou orientaci nového režimu a myslel si, že
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ji dokáže významně utvářet: „Spíše než že by byl sám oportunistou, věřil Schmitt v to, že
oportunistickou byla nacistická ideologie, a myslel, že může být ohýbána jakýmkoli
směrem.“191 To mohou potvrzovat Schmittova slova z norimberského výslechu, kdy o
svém působení v čele právnické profesní organizace v letech 1935-1936 tvrdil, že se
cítil intelektuálně nadřazený: „Chtěl jsem dát pojmu nacionálního socialismu můj
vlastní smysl.“ Svou obhajobu pak dále staví na narativu rozchodu s nacismem a stažení
se z významných veřejných funkcí na konci roku 1936 poté, co jej časopis SS Das
Schwarze Korps veřejně nařkl z oportunismu a absence opravdového rasismu v jeho
díle.192 V dalších letech až do konce nacistického režimu tak u Schmitta lze vidět
zaměření na v tu dobu méně kontroverzní témata a přechod z vnitrostátní problematiky
na mezinárodní vztahy. Ve svém norimberském vyjádření svou situaci shrnul tak, že
učenec musí věřit, že jej jeho argumenty jednak ochrání, ale zároveň stále předejdou
tomu, aby jeho akademické záměry byly stavěny na roveň politické propagandě. 193 To
můžeme chápat jako obecnou pozici intelektuálů v totalitních režimech, kdy strach,
ambice a stále jistá míra intelektuální poctivosti vstupují ve vzájemné interakce.
V podobném smyslu si zaznamenal jednu konverzaci se Schmittem z podzimu 1941
Ernst Jünger. Podle Jüngera se Schmitt cítil jako zmíněný Benito Cereno a v této
souvislosti citoval latinskou maximu „Non possum scribere contra eum, qui potest
proscribere“, tedy že „není možné psát proti těm, kdo jsou schopní diktovat smrt“.194
Úvahu o Schmittových autorských záměrech můžeme uzavřít Kervéganovou
poznámkou, že Schmittovy texty jsou mimo dosah zmiňovaných dvou alternativ, tedy
té, že jeho příklon k nacismu byl vepsán již do raných principů decisionismu, a té, která
tento příklon označuje za krátký a nejednoznačný. 195 Souhlasit lze i s názorem Chantal
Mouffe, která tvrdí, že Schmittovo výmarské dílo sice nijak nacistickou ideologií
prodchnuto či ovlivněno nebylo, ale že jeho anti-liberální pojetí demokracie zároveň
nezabránilo tomu, aby tuto ideologii později přijal.196 Tak můžeme říci, že odpor
k nacismu sice u Schmitta mohl být během výmarského období přítomný, nicméně
netvořil pomyslné materiální jádro jeho myšlení, a tedy šlo o změnitelnou část, na rozdíl
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například od kritik abstraktního normativismu či humanity jako univerzálního konceptu.
Schmitt se ostatně sám označil za „intelektuálního dobrodruha“ který však „vždy
přijímal důsledky svého jednání“.197 Na druhé straně se však z logiky svého díla dovedl
přizpůsobovat potenciálnímu rodícímu se konkrétnímu řádu a podle Ulmena tak uznával
princip „auctoritas, non veritas facit legem“, že „autorita, ne pravda zakládá právo“,
což mu dovolilo v nacistickém hnutí rozpoznávat novou dominantní sílu.198 Vyvodit
z tohoto názoru Schmittův nihilismus, který následuje jakoukoli vládnoucí moc, však
nelze. Proto se můžeme ještě pokusit Schmitta blíže ideologicky zařadit.

2. 3 Schmittovo ideologické zařazení
Z charakteristik levice, které jsme naznačili v úvodu, jsou Schmittovi asi
nejblíže

schopnost

odmaskovat

projevy

vládnoucí

hegemonie

skryté

za

univerzalistickým jazykem a snaha poukázat na politické momenty ekonomického či
etického diskurzu. Nicméně většina dalších momentů v jeho myšlení na levici
zařaditelná není. Sám se proti levici důrazně vymezoval, ať už proti té bolševické, tak
proti té sociálnědemokratické, která pro něj státními zásahy do různých oblastí
společnosti symbolizovala stát totální ze své slabosti. Třídní apel u Schmitta absentoval
a, jak si správně všímá William Rasch, třída dokonce není zmíněna ani v jeho výčtu
různých možných založení pro politickou jednotu nutné homogenity. 199 Zde Rasch
naráží na předmluvu ke druhému vydání Krize parlamentní demokracie, kde Schmitt
tvrdí, že substance rovnosti může být založena na fyzických či morálních kvalitách
jednotlivců, občanských ctnostech nebo na náboženské a od 19. století zejména na
národní

homogenitě.200

Schmittovo

zdůraznění

rovnosti

však

nemůžeme ve

zmiňovaném Bobbiově smyslu označit jako levicové, jelikož nutným doplňkem rovnosti
uvnitř společenství je pro Schmitta nerovnost mezi členy různých politických jednot.
Odstranění nerovnosti není pro Schmitta univerzalisticky pojatým cílem. Homogenita
196

MOUFFE, Chantal. The return of the political, s. 110.

197

Interrogation of Carl Schmitt by Robert Kempner, s. 103-104.

198

ULMEN, Gary. Between the Weimar Republic and the Third Reich: Continuity in Carl Schmitt’s

Thought. Telos. Spring 2001, No. 119, s. 22.
199

RASCH, William. Carl Schmitt’s Defense of Democracy, s. 322.

200

SCHMITT, Carl. Preface to the Second Edition: On the Contradiction between Parliamentarism and

Democracy, s. 9.

53
demokracie a její politická síla se ukazuje tím, že demokracie ví, jak udržet mimo své
hranice to, co je cizí a nerovné, a tedy homogenitu ohrožující.201 Starší i současní autoři
tak Schmitta samotného pojímají jako pravicového myslitele, nicméně tím stále není
otázka jeho ideologického zařazení zcela vyřešena.
Podle Gopala Balakrishnana například Schmitt stojí stranou tří velkých témat
pravice 20. století, kterými jsou neúprosná logika trhu, přirozené a nezměnitelné
nerovnosti a úpadek kultury v důsledku modernity.202 Někteří autoři si však Schmitta
dovolí označit, pokud jde o ekonomické otázky, za liberálního autora. Vodítko k tomuto
názoru můžeme najít především ve Schmittově kritice stírání rozdílů mezi státem a
společností či mezi veřejným a soukromým právem. Tak Schmitt cituje francouzského
právníka Maurice Haurioua, jednoho ze svých velkých inspirátorů, který zdůrazňoval,
že „každý státní režim, v onom specifickém a historickém smyslu slova ‚stát‘, je
založený na oddělení veřejné centralizace a soukromé ekonomiky“.203 Jako ekonomicky
liberální můžeme chápat i jeho kritický postoj k legislativnímu optimismu
nechápajícímu zákon ani tak jako prostředek stabilizace společnosti, jako spíše
prostředek k reformě a progresivnímu rozvoji.204 Toho názoru, že Schmitt spíše kritizuje
liberalismus zevnitř, než aby byl čistý anti-liberál, byl ve svém komentáři k Pojmu
politična například Leo Strauss, když píše, že Schmittova „kritika liberalismu se
odehrává uvnitř horizontu liberalismu“.205 Tak Schmitt v roce 1938 podle George
Schwaba vidí i Hobbese jako „otce silného liberálního státu“, nikoli toho, kdo umožnil
ospravedlnění Hitlerova státu jediné strany.206
Pokud bychom tyto poznámky přijali, mohli bychom Schmitta označit spolu
s Renatem Cristim za „autoritářského liberála“, který omezuje svou apolitičnost na sféru
občanské společnosti a ponechává tak suverénnímu státu monopol na politično.207 To by
bylo v souladu také s výše zmíněným obrazem buržoazních myslitelů, kteří obětovali
politický liberalismus ve jménu zachování ekonomického uspořádání. Podle
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Balakrishnana však Schmittův nepřátelský postoj ke „státu blahobytu“ nevyplývá
z toho, že by šlo o negaci trhu, ale z toho, že jde o negaci státu; nepramení
z konzervativně-liberální ochrany majetku, ale z hrozby konce existence státu jako
čnícího nad společností.208 Uvedené příklady ovšem mohou vést k domněnce, že si
jednotliví interpreti přibližují Schmitta k jim zastávanému postoji, a tak například
Balakrishnan ponechává prostor pro obraz Schmitta i jako kritika tržního liberalismu.
Přesuneme-li se od ekonomického liberalismu ke konzervativnímu myšlení
výmarského období, můžeme zmínit v té době poměrně výrazný proud tzv.
konzervativní revoluce. V jiných ohledech různorodí autoři jako Arthur Moeller van der
Bruck, Oswald Spengler či Ernst Jünger se zde shodovali v důrazu na neo-romantický
iracionalismus a odpor k nudě buržoazního života, což v některých případech vedlo i
k jisté idealizaci násilí, a na vytváření lidového společenství a nacionalismus. Někteří
interpreti, jako je třeba Jeffrey Herf ve své knize z 80. let nazvané Reactionary
Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich, k této
skupině řadí i Schmitta, zvláště během jeho decisionistického období.209 Bendersky
s tímto zařazením nesouhlasí, zdůrazňuje politicko-sociologický charakter Schmittova
díla a také jeho raně výmarskou kritiku politického romantismu. Do myšlení Schmitta,
který nikdy nesloužil přímo na frontě, se navíc podle Benderskyho nijak nepromítají
válečné zkušenosti. Podobně jako v otázce Schmittova vztahu k nacismu před rokem
1933 poukazuje Bendersky na dobovou pozdně výmarskou literaturu, například na
knihy Waldemara Guriana a Sigmunda Neumanna, které Schmitta mezi konzervativní
revolucionáře neřadí.210
Dopustíme-li se určité psychologizace či sociologizace Schmittova díla, můžeme
jeho obtížnou zařaditelnost do dobových ideologických škatulek vysvětlit také jeho
původem a společenskými vazbami. Jako katolík z maloburžoazní rodiny z provinčního
vestfálského Plettenbergu si s sebou podle Balakrishnana nenesl žádné prvky
sentimentu či loajality k předválečnému vilémovskému Německu a mohl tak dobře
improvizovat v republikánském prostředí. Výstižná je v tomto směru citace z jeho
vzpomínek na období univerzitních studií v Berlíně: „Byl jsem neznámý mladík
skromného původu... (…) Nebyl jsem součástí ani vládnoucí vrstvy ani opozice… (…)
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To znamenalo, že jsem stál v přítmí a z temnoty hleděl do jasně živoucí místnosti.“211
Ani při následném působení v Mnichově, kde byl příslušníkem rezervní pěchoty, se
nepohyboval ani tak ve vojenských, právnických či akademických kruzích, jako spíše
v místních kavárenských společnostech. Poměrně neobvykle na tehdejšího mladého
člověka, který nebyl ani pacifista, ani levicově orientovaný, se také nijak neidentifikoval
s dobovým válečným nadšením ani jeho estetickými rozměry.212
Zvláště po Versailleském míru a vojenských operacích Francie a Belgie v Porýní
a Porúří na počátku 20. let však Schmittův nacionalismus oproti válečnému období
zesiluje, nicméně kontextuální čtení nám ukáže, že se v té době nejednalo o nic
neobvyklého a například Böckenförde to nepovažuje za nic provokativního. U Schmitta
navíc příslušnost k určitému národu nelze považovat za něco, co by určovalo samotnou
esenci lidské existence a poskytovalo základní význam politickým událostem.213
Schmittovy nacionalistické myšlenky ani jeho pojetí plebiscitární demokracie tak
například podle Williama Rasche nelze chápat jako nutně vedoucí k fašismu či nacismu.
Rizika jeho pojetí byla dobře viditelná třeba i u Woodrowa Wilsona. Tak Rasch přichází
s glosou, která říká, že „pokud chceme kluka z plakátu pro to, co je špatně se
Schmittovým pojetím reprezentace a plebiscitární demokracie, tak tento kluk
nepotřebuje mít knír“.214 Co však lze u Schmittova nacionalismu podtrhnout, je důraz
na moment kolektivity. Jeho nacionalistická podoba sice na levici obecně přijímána
není, ovšem část pojmového aparátu Schmittova anti-individualismu inspirativní pro
současné levicové teoretiky být může. A je to pouze kritika liberalismu, co si levice ze
Schmittova díla přisvojuje? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v následujících
částech práce.
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3. Carl Schmitt a levice v průběhu 20. století
3. 1 Schmittovo čtení marxistických teorií
Když Andreas Kalyvas vyčítal Williamu Scheuermanovi to, že přehlíží důležité
podobnosti mezi schmittovskou a marxistickou kritikou liberalismu, uvedl jako důvod
údajnou Scheuermanovu snahu zabránit potenciální levicové recepci Schmitta.215
Podobně skeptický k jakýmkoli levicovým snahám bránit či kriticky rekonstruovat
Schmittovo dílo s cílem využít jej pro progresivní politiku je Jürgen Habermas, který
k tématu na počátku 90. let napsal například článek s názvem „The Horror of
Autonomy: Carl Schmitt in English“.216 V rozhovoru pro Esprit zase Habermas
vzpomíná na to, jak s jistou nadsázkou nazval Michela Foucaulta a Jacquesa Derridu
„mladými konzervativci“, čímž je chtěl upozornit na rizika recepce Heideggera a
Schmitta, kteří měli ve své době podobné přízvisko. V německém prostředí byli tito
„mladí konzervativci“ podle Habermase charakterističtí tím, že do anti-buržoazního, a
tedy pro levici atraktivního hávu zahalovali své elitářské představy autoritářské
společnosti.217 Jak tedy vidíme, levicová recepce Schmitta vyvolává určité kontroverze,
a to i u levicových autorů, jako je Habermas, jejichž snahou je spojit levici spíše
s univerzalistickými ideály. V této kapitole se budeme zabývat právě historickým
vývojem interpretace Schmittova díla na levici. Nicméně aby byl obraz vztahu Schmitta
a levice opravdu komplexní, podíváme se nejdříve na to, jak Schmitt sám čte levicové, a
to především marxistické autory.
Můžeme říci, že ekonomické otázky stojí ve vztahu nejen k těm právním, ale i
politickým, teologickým či kulturním spíše na okraji Schmittova zájmu. Proto
souhlasím s Jorgem E. Dottim, který i k tématu Schmittova čtení Marxe uvádí, že se
zaměřuje na politickou stránku marxismu, bez většího zkoumání čistě ekonomických
detailů.218 Je tak pochopitelné, že ve svém raném díle, psaném navíc těsně po
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bolševickém převratu v Rusku, řeší z marxistické problematiky především koncept
diktatury proletariátu. Pro Schmitta je diktatura výjimkou, ovšem výjimku lze definovat
nejen v právním smyslu jako odchylku od normy, jako dočasné pozastavení ústavnosti,
ale i v politickém smyslu jako odchylku od normativního politického ideálu.
Z revolučního pohledu tak může být v tomto politickém smyslu diktaturou celý stávající
systém. Jak však zapadá koncept diktatury do hegelovského systému dialektického
vývoje? Není diktatura nepřípadným vnějším mechanickým zásahem do organického
dějinného směřování? Podle bolševické argumentace, jíž se Schmitt zabývá, je to však
naopak přetrvávání buržoazního společenského uspořádání, které mechanicky zbrzďuje
imanentní dějinný vývoj, a proto může být podobně diktátorskými prostředky
svrženo.219
Vrátíme-li se v tomto směru ještě k Hegelovi, můžeme zmínit zásadní rozdíl
mezi jeho a Schmittovým pojetím diktatury. Jak uvádí Grigoris Ananiadis, Schmitt
definuje diktaturu jako „konkrétní výjimku“, jejíž obsah je určen existencí nepřítele, jejž
chce potlačit. Ústavní řád je tak myslitelný pouze v závislosti na tom, co je mu vnější.220
Naproti tomu u Hegela diktaturu jakožto podobné morální a vývoj přerušující
rozhodnutí podle Schmitta nevidíme, protože výjimka v Hegelově systému nikdy
nepřichází zvnějšku imanentního vývoje, který v sobě může zahrnout veškeré
protiklady. Jinými slovy, „tak jako vše ostatní, i diktát bude asimilován peristaltikou
světového ducha“, čímž Hegelova filozofie ztrácí schopnost poskytnout základ pro
absolutní rozlišení mezi dobrým a zlým.221 Na druhou stranu však Schmitt později
uznává, že „poskytla postupující revoluci nebezpečnější zbraň, než jakou byla v rukou
jakobínů filosofie Rousseauova“.222 Tuto zbraň tak přebírá Marx, který již s ideou
organického historického vývoje kombinuje větší důraz na moment zásadního
politického rozhodnutí. U Marxe tak můžeme pozorovat revoluční moment ústavodárné
moci, byť stále náležící komplexnímu systému filozofie dějin. V uvedeném smyslu
navíc Schmitt, jak dále upozorňuje Dotti, vyzdvihuje marxistický motiv (třídního)
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vědomí jako politizujícího prvku, který se podobá roli vůle ve Schmittově
decisionismu.223
Schmitta jako myslitele konkrétního pak samozřejmě Marx fascinuje tím, že
koncept dialektického vývoje lidských dějin nahlíží jako konkrétní antitetický proces.
Co podle Schmitta přináší Komunistický manifest nového, je koncentrace třídního boje
do jediného, finálního zápasu mezi buržoazií a proletariátem. Toto zjednodušení
na dualitu znamená zásadní intenzifikaci konfliktu, a to i přesto, že vychází
z ekonomického základu.224 Tento názor Schmitt opakuje i v Pojmu politična, když
zmiňuje, že „trojčlenné konstrukce vývoje (…) postrádají polemickou údernost
dvojčlenné antiteze“, což samozřejmě v kontextu jeho důrazu na dualitu přítel-nepřítel
dává smysl. Překvapivější je možná Schmittovo tvrzení o kousek dále o přesvědčivosti
antiteze buržoazie-proletariát pro 19. století, která „spočívala právě v tom, že
následovala svého liberálně buržoazního protivníka do ekonomické oblasti a tam se s
ním střetla na jeho vlastním území a jeho vlastními zbraněmi“.225 Zdůvodnění můžeme
nalézt v pasáži z Krize parlamentní demokracie, kdy šlo podle Schmitta právě o to, že
pokud se esence buržoazie nachází v ekonomické oblasti, musí se tam Marx vydat, aby
buržoazii poznal v její úplnosti. Pokud bude schopný ji takto poznat, bude také moct
ukázat, že buržoazie jako třída již náleží minulosti.226 V tom však spočívá také slabina
ekonomicky myslícího marxismu. Přesvědčivost antiteze buržoazie-proletariát platila
„pro 19. století“, které, jak víme z Epochy neutralizací a depolitizací, mělo centrální
oblast v oblasti ekonomie. A tak i marxismus zůstává v ekonomickém 19. století.227
Potíž je zde podle Schmitta také v tom, že pokud bude marxistický socialismus
následovat buržoazii do ekonomické oblasti, bude ji muset následovat také směrem
k demokracii a parlamentarismu. V kritice tohoto uvažování se Schmitt odvolává na
Michaila Bakunina, podle kterého zůstává Marxovo myšlení tradiční a intelektuálně
závislé na buržoazii. Proti dialektickým konstrukcím marxismu tak v Krizi parlamentní
demokracie staví Schmitt intuitivnost mytických obrazů u Georgese Sorela či původní
anarchistický iracionalismus Pierra-Josepha Proudhona, obojí se smyslem pro reálný
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život pracujících mas.228 Dotti Schmittův postoj dobře shrnuje, když tvrdí, že pro něj
Marx sdílí kulturní předpoklady buržoazního způsobu života, zejména „vyřazení
transcendence a redukci sociální dynamiky na horizontální vztahy svobodných
producentů zboží“.229 Jak je patrno z předchozích kapitol, můžeme těmto předpokladům
a tendencím dát schmittovský přívlastek „depolitizující“. Ostatně už v Politické
theologii Schmitt v této souvislosti staví marxistické socialisty vedle amerických
finančníků, industriálních techniků a anarchosyndikalistických revolucionářů, kteří „se
spojují v požadavku, že musí být odstraněna nevěcná vláda politiky nad věcností
hospodářského života“.230 Úvahu tak můžeme uzavřít podobně jako Dotti a říci, že ve
Schmittově čtení Marxe existují dvě protichůdné tendence: jedna, která hodnotí jeho
dialektickou metodu jako adekvátní politické konfliktualitě a vyzdvihuje moment
rozhodnutí obsažený v konceptu diktatury proletariátu, a druhá, kritizující marxistickou
filozofii jako depolitizující.231 Tato protichůdnost interpretací je však logická vzhledem
k tomu, že podobně rozporné je i Marxovo myšlení samotné. Směrem k dalšímu textu
pak ještě dodejme, že čím větší bude mít levice tendence k první možnosti čtení Marxe,
tím více bude schopná sáhnout také ke Schmittovi.
Přesuneme-li se k pozdním Schmittovým dílům, tak zde jsou marxismus či
obecně socialismus promýšleny především

spolu s otázkami kolonialismu a

imperialismu. To je pochopitelné jednak vzhledem k mocenské pozici světového
komunismu v 50. a 60. letech, zvláště ve vztahu k oblastem procházejícím
dekolonizačním procesem, a jednak s ohledem na Schmittovo zaměření na mezinárodní
otázky v tomto období. V jednom z kratších textů navazujících na Nomos země Schmitt
popisuje tři významy slova nomos – přivlastnění, distribuci a produkci –, přičemž
důležité je jejich pořadí v ekonomickém procesu. Jak Schmitt uvádí, historicky byl akt
přivlastnění, zejména pak přivlastnění určitého kusu země zakládající konkrétní
prostorové uspořádání, chápán vždy jako předcházející procesům distribuce a produkce.
V tomto ohledu zmiňuje Leninovu kritiku imperialismu, která toto schéma odmítá jako
reakční a nelidské. Zde Schmitt opět načrtává paralelu mezi marxismem a liberalismem,
jelikož i liberalismus přivlastnění upozaďuje a soustřeďuje se na řetězec distribuce a
228
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produkce. Schmittova pointa je však v tom, že ani marxismus se nakonec ve své teorii
bez přivlastnění obejít nemůže. Ideu takového zvýšení produkce, že se distribuce i
přivlastnění stanou zbytečnými, odmítá jako utopickou. Proto ve svých poznámkách
k marxismu zdůrazňuje to, že program vyvlastnění průmyslu z rukou kapitalistů vlastně
skýtá velkou příležitost pro nové přivlastňování a je tím pádem sám imperialistický.232
V Teorii partyzána Schmitt zase přichází s kritikou komunistického pojetí
absolutního nepřátelství, kdy tento koncept nachází nejprve u Lenina. Komunistický
revoluční partyzán již není spjatý s konkrétním územím, jeho cílem je světová revoluce.
Považuje-li svou ideologii za dobro a spravedlnost, ztrácí respekt k válečným omezením
a nepřátele vidí jako nepřátele lidstva, kteří vzdorují potenciálně univerzální
představě.233 Pokud jsme výše zmínili několik Schmittem vykládaných podobností mezi
marxismem a liberalismem, můžeme přidat i tuto, kdy podobně univerzalizující
tendence vedoucí až k dehumanizaci protivníka nachází Schmitt i v liberálním
globalismu, který není schopný klasického rozlišení přítel-nepřítel. Proto podle
Schmittova Pojmu politična „protivník už není označován jako nepřítel, zato je ale jako
rušitel a znesvětitel míru postaven hors-la-loi a hors l´humanité“234, a tedy
absolutizován. Zmíněná tendence vidět podobnosti mezi liberalismem a marxismem
ukazuje na Schmittův filozofický, tedy ne nutně politický, konzervatismus, zaměřený
zejména proti univerzalismu a skeptický k možnostem pokroku a lidské emancipace.235
Někteří radikálně levicoví interpreti však na tuto Schmittovu kritiku nebrali
příliš velký ohled, což lze chápat jako ukázku ahistorické recepce. Tak se například
Mario Tronti pokoušel na začátku 70. let přesunout Schmittovo rozlišení přítel-nepřítel
do oblasti třídního antagonismu a navíc intenzifikovat tak, že kapitalisté nebudou
chápáni jako skuteční, ale jako absolutní nepřátelé. Jak dále doplňuje Jan-Werner
Müller, italská schmittovská radikální levice si tak chvíli pohrávala s myšlenkou
finálního střetu s kapitalismem v rámci jakési levicové politické theologie. Nicméně
nakonec tuto ideu italská levice opustila a navrátila se k postupnému budování „kulturní
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hegemonie“, jak jej znala z díla Antonia Gramsciho.236 Italští komunisté se pak pod
vedením Enrica Berlinguera přiklonili k ideji eurokomunismu, který se vydával cestou
spíše legální revoluce. Eurokomunisté se na rozdíl od protistátně smýšlejících skupin na
italské levici nevzdali ideje silného státu, který lze transformovat skrze legální držení
moci. Ve svém posledním díle z roku 1978 si tohoto přístupu všímá i sám Schmitt, který
před eurokomunismem varuje a poukazuje na podobnosti s Hitlerovým či Mussoliniho
nástupem k moci.237 I zde se tedy projevila Schmittova kritika ke konkrétním levicovým
politikám. Což ovšem neznamená, že by jako autor neměl poměrně zajímavé teoretické
kontakty s významnými představiteli intelektuální levice, jak si ukážeme v následujících
částech práce.

3. 2 Carl Schmitt, kritická teorie a Frankfurtská škola
Zatímco eurokomunisty kritizoval za snahu o legální revoluci, u jiných marxistů
Schmitt naopak kvitoval rozlišování mezi legalitou a legitimitou a vyzdvižení druhého z
pojmů. Tak tomu bylo například v případě Györgyho Lukácse, autora vlivné knihy
Geschichte und Klassenbewußtsein z roku 1923, která později inspirovala západní
marxismus.

Ve

svých

poválečných

poznámkách

Schmitt

cituje

větu

ze

závěru Lukácsovy knihy, ve které Lukács tvrdí, že pro rozhodnutí o legitimitě své vlády
se musí proletariát „nejprve naučit pochopit pouze taktický charakter legality a
ilegality“.238 Jak navíc připomíná Dotti, bylo to právě skrze Lukácse, jak Schmitt četl
Marxův výklad Hegela.239 Vztah zde však byl oboustranný, jelikož Lukács napsal
pozitivní recenzi na Schmittův Politický romantismus240, což však bylo ještě před
Schmittovým příklonem k nacismu.
Velmi zajímavá je otázka vzájemné inspirace mezi Schmittem a literárním
kritikem a filozofem Walterem Benjaminem, která byla i později předmětem debat mezi
historiky. Jako hlavní důkaz této inspirace bývá označován Benjaminův dopis
Schmittovi z roku 1930, který mu zaslal spolu s kopií své knihy Původ německé
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truchlohry. „Velmi rychle poznáte, jak moc popis teorií suverenity 17. století v této
knize navazuje právě na Vás. Možná mohu dodat, že jsem potvrzení svých výzkumných
metod ve filozofii a dějinách umění našel právě ve filozofii státu vyjádřené ve Vašich
pozdějších dílech, zejména v Diktatuře“, píše Benjamin.241 Někteří autoři nicméně tvrdí,
že se význam tohoto dopisu pro Benjaminovu inspiraci Schmittem přeceňuje. Podle
Martina Jaye navíc všechny pozitivní reference o Schmittovi v Benjaminově díle
pocházejí z doby před Benjaminovým zapojením se do činnosti Institutu pro sociální
výzkum, takže nemohou podpořit ani tvrzení o jisté teoretické příbuznosti Schmitta a
Frankfurtské školy.242 Naproti tomu Horst Bredekamp pokusy o relativizaci
Benjaminova uznání pro Schmitta odmítá, a to mimo jiné s odkazem na vyjádření
Benjaminova blízkého přítele, odborníka na judaismus Gershoma Scholema, podle
kterého Benjamin choval ke Schmittovi hluboký obdiv.243
Tento popis však není důležitý jen pro připomenutí možných návazností mezi
Schmittovým a Benjaminovým dílem, ale i pro historické okolnosti Schmittovy recepce,
zvláště té v 50. a 60. letech. Tak například při publikaci prvního vydání Benjaminových
sebraných spisů v roce 1955, tedy v době, kdy Schmitt byl stále zatracovanou a
Benjamin ještě ne příliš přejímanou figurou, editoři pozitivní reakce na Schmitta
z Benjaminova díla vynechali.244 Citovaný dopis, o kterém se jako první zmínil až
v roce 1956 sám Schmitt, a to v poznámkách ke svému kulturně-teoretickému dílo
Hamlet oder Hekuba (Hamlet nebo Hekuba), pak zase o deset let později nebyl zahrnut
do první edice Benjaminovy korespondence, což ale již mezi některými odborníky
vyvolalo vlnu nesouhlasu. Nakladatelství Suhrkamp, které korespondenci vydávalo, se
pak dokonce obrátilo na samotného Schmitta, aby vysvětlil okolnosti, za kterých
Benjaminův dopis dostal. Schmitt v odpovědi poukázal na podobné prostředí, ve kterém
se on a Benjamin pohybovali, byť se osobně nepotkali, a zmínil, že i jeho Hamlet nebo
Hekuba je od první do poslední strany intelektuálním dialogem právě s Benjaminem.245
Posledním odkazem na Schmitta, který zde z Benjaminova díla zmíníme, je věta
z jeho Dějinně filozofických tezí z roku 1939: „Tradice utlačovaných nás učí, že
241

citováno v KENNEDY, Ellen. Carl Schmitt and the Frankfurt School, s. 44.

242

JAY, Martin. Reconciling the Irreconcilable: Rejoinder to Kennedy, s. 69.

243

BREDEKAMP, Horst. Walter Benjamin’s Esteem for Carl Schmitt, s. 684.

244

JAY, Martin. Reconciling the Irreconcilable: Rejoinder to Kennedy, s. 68.

245

BREDEKAMP, Horst. Walter Benjamin’s Esteem for Carl Schmitt, s. 680-681.

63
‚výjimečný stav‘, ve kterém žijeme, není výjimkou, ale pravidlem. (…) … naším úkolem
je vytvořit opravdový výjimečný stav, což posílí naši pozici v boji proti fašismu.“ Podle
Bredekampa uvedení výjimečného stavu v uvozovkách naznačuje právě odkaz na
Schmitta, kdy Benjamin přebírá jeho koncepci, ovšem s cílem vytvořit vlastní
politickou teologii, kterou obrátí proti Schmittovi.246 Jak píše Balakrishnan,
z Benjaminovy teze lze odvodit, že je to pouze proletariát a jeho diktatura, která může
vytvořit tento opravdový výjimečný stav, jenž bude zároveň poslední diktaturou
v historii a „ukončí dějiny jako permanentní výjimečný stav“.247 Zde tedy vidíme práci
se schmittovskými pojmy, nicméně závěry jsou od těch schmittovských jasně
odlišitelné. Oproti podobným vizím pracuje Schmitt naopak s pojmem katechon, čili
s tím, co brzdí proud času směřující k éře časovost ukončujícího Antikrista, ať už jím je
myšlen komunismus či mechanizace světa.248 Benjamin tak navazuje spíše na své rané
dílo Ke kritice násilí, jež vyšlo ještě před Schmittovou Politickou theologií v roce 1921.
Zde Benjamin přichází s pojmem božského násilí jako silou, která je schopná prolomit
koloběh právo-udržujícího a právo-ustavujícího násilí, a tedy sesadit státní moc jako
takovou, bez ohledu na její obsah, čímž se zakládá nový dějinný věk. 249 Tato odlišnost
Schmittova a Benjaminova pojetí je důležitá i pro současnou levicovou recepci jejich
děl, kdy právě rozlišení mezi mesianistickými kritiky suverenity jako takové a spíše na
hegemonické střídání v mezích suverenity zaměřené autory je na levici poměrně
významným teoretickým štěpením, jak si ostatně ukážeme v poslední kapitole.
Tezi, že během výmarského období Schmittovo dílo rezonovalo i u jeho
politických odpůrců, v obecné rovině přijmout můžeme. Jeho kritika rozporů výmarské
ústavy nalezla odezvu u sociálnědemokratických právníků či členů Frankfurtské školy,
jako byli Franz Neumann nebo Otto Kirchheimer. Po nástupu Hitlera k moci však toto
ustává a například Lukács či Herbert Marcuse vidí kořeny fašistického iracionalismu
v decisionistickém myšlení, kritičtí ke Schmittovi jsou i Neumann nebo Ernst
Fraenkel.250 Asi nejhlubší vztah měl se Schmittem z tehdejší výmarské levice Otto
Kirchheimer, kterého Ellen Kennedy nazývá nejdůležitějším levicovým schmittiánem té
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doby. Kirchheimer se účastnil již Schmittových seminářů o pojmu politična v letech
1927-1928 a na Schmitta navazuje zvláště v kritice přítomnosti rozporných principů a
absence decisionismu ve Výmarské ústavě, přičemž jeho přístup je radikálnějším než
například u Neumanna. Kirchheimerovo výmarské dílo je tak podle Kennedy
inspirováno Marxem a Schmittem a například jeho disertace Zur Staatslehre des
Sozialismus und des Bolschewismus přejímá schmittovské rozlišení mezi „opravdovou“
demokracií, založenou na jednotě vládců a ovládaných, a „formální“ demokracií
reprezentativního typu.251 V roce 1932, v souvislosti s kauzou Prusko v. Říše, již ale
Kirchheimer Schmitta vykresluje negativněji, kdy v té době podle něj „Schmitt
v intelektuální rovině získal reputaci tak špatnou jako Schleicher v praktické politice“ a
představoval temnou postavu, která stojí „v pozadí všech plánů, záměrů a kalkulací“.252
Po nástupu nacistů odešlo mnoho členů Frankfurtské školy do USA, a to často
kvůli svému židovskému původu. Například Kirchheimer či Marcuse však zůstali ve
Spojených státech i po roce 1945. Oba nicméně v poválečném období podnikli poměrně
diskutované návštěvy, Marcuse u Heideggera a Kirchheimer u Schmitta, které mohou
naznačovat přetrvání jistých osobních vazeb i po nacistických anabázích Schmitta
s Heideggerem. Ani osobní setkání však podle Martina Jaye nemůže dokázat tvrzení
Kennedy, že Kirchheimer byl „Schmittův legitimní dědic a přenašeč jeho myšlenek do
kritické teorie“.253 Jay nebyl jediný, kdo na stránkách Telosu na článek Kennedy na
konci 80. let reagoval, připojili se také Alfons Söllner a Ulrich K. Preuss. Söllner ve své
kritice zdůraznil například to, že u Kirchheimera vždy převládal zájem o třídní otázky a
že pro něj bylo marxistické paradigma nad Schmittovými teoriemi nadřazeno. Pokud by
tomu totiž bylo naopak, převládlo by podle Söllnera u Kirchheimera zaměření na
ontologii vztahu přítel-nepřítel a později také na kategorii lidu, jejíž substance by
spočívala na vyloučení, zejména tom rasovém.254 To však chápe i Kennedy, když
popisuje, že Kirchheimerovo založení homogenity se od Schmittova zásadně lišilo,
neboť bylo chápáno materialisticky, ne idealisticky. Demokracie je podle Kirchheimera
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zdrojem konfliktů, pokud zde není sociální a ekonomická homogenita. 255 To byl ostatně
pro levicové právní a politické teoretiky výmarského období přístup poměrně obvyklý,
všimnout si jej můžeme dobře i u Hermanna Hellera. Ten rovněž souhlasil se Schmittem
v nutnosti substantivního pojetí demokracie a důležitosti společného základu pro
demokratickou diskuzi, ovšem tento základ by měl u Hellera mířit i na sociální otázky.
Tak v díle Rechtsstaat oder Diktatur? z roku 1929 hovoří Heller o tom, že pokud
nebude právní stát založený jako sociální právní stát, má Německo nakročeno
k diktatuře.256
Ellen Kennedy pak v reakci na kritiku své teze o vlivu Schmittových myšlenek
na Frankfurtskou školu odpovídá nejprve Martinu Jayovi tím, že Jayovou snahou je
podle ní naopak očistit Kirchheimera, Habermase a celou Frankfurtskou školu od
poskvrnění „schmittianismem“. Čelí tím Jayově kritice, která údajně vidí její argument
jako slučující „‚pravé a levé extrémy‘ do jednoho anti-liberálního ekvivalentu“.257
Podobně je Kennedy překvapená pozicí Ulricha K. Preusse, když tvrdí, že jeho
obhajoba Habermase proti zmínce o vlivu Schmitta na jeho dílo jde proti vlastnímu dílu
Preussovu a jeho pověsti „jediného západoněmeckého opravdu radikálního levicového
právníka“. Preuss by podle Kennedy měl velmi dobře vědět, že atraktivnost Schmitta
pro levicovou kritiku spočívá v tom, že „konfrontuje principy liberálně-demokratického
státu s jejich historickou realitou“. Sám totiž na jiném místě uváděl, že „každá politická
teorie, která se snaží mobilizovat politické síly ústavodárné moci proti formulacím
ústavního státu, bude muset použít teoretického arzenálu Carla Schmitta“, což
dokazuje, proč jej v 70. letech objevila především revoluční levice.258 Naproti tomu svůj
vlastní diskusní příspěvek na stránkách Telosu zahajuje Preuss tím, že je to Kennedy,
která v polemice nese důkazní břemeno, neboť mezi Schmittem jako „zvěstovatelem
politiky jako sféry existenciálního rozhodnutí a Habermasem, teoretikem apolitické
racionality“, je jasná mezera.259 Možným výkladem se ovšem v tomto srovnání jeví i
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ten, který Kennedy také připouští, že Preuss by mohl naopak cílit na diskreditaci
habermasovského základu Nové levice právě ve prospěch jejího sblížení se
Schmittem.260
Tím se dostáváme k nejvýznamnější postavě pozdní Frankfurtské školy Jürgenu
Habermasovi, resp. k debatě, která se vede o možném Schmittově vlivu na jeho dílo, a
to i přesto, že Habermas je velkým Schmittovým kritikem a, můžeme říci, vedle
Kelsena jedním z jeho historických protikladů. Jak jsme ukázali v úvodu této kapitoly,
platí to především pro Habermasovo pozdější dílo. Tak lze říci spolu s Petrou
Gümplovou, že „Habermasovo pozdější diskursivní paradigma práva a demokracie
(…) představuje normativní antitezi Schmittovy substanciální koncepce demokratického
konstitucionalismu“. Základem fungování demokratické společnosti totiž u Habermase
není na substanci založená jednota, ale institucionalizace odpovídajících procedur.261 Ve
svých dřívějších pracích ovšem vycházel přeci jen spíše z německého právního
prostředí, jehož byl i po válce, zvláště skrze své žáky, Schmitt stále významným
představitelem. Autorovi své intelektuální biografie Matthewu Specterovi tak Habermas
píše: „Dokud jsem neobjevil koncem 70. let Rawlse, byl jsem v politické teorii živen
skoro výhradně německou státoprávní naukou.“262
Pokud jde o Habermasova raná díla z počátku 60. let, například Student und
Politik či Strukturální přeměnu veřejnosti, tak ta by se podle Kennedy ve výmarské
debatě zařadila naopak mezi zastánce substance oproti čistě formálnímu pojetí
demokracie u tehdejších pozitivistů.263 Kdybychom však raného Habermase zařadili
spíše k výmarským zastáncům substantivního pojetí demokracie, neznamená to nutně,
že by byl schmittiánem. David Dyzenhaus jej přirovnává spíše k Hermannu Hellerovi,
byť uznává, že Habermas s Hellerem explicitně jako se svým teoretickým základem
nepracuje.264 Ovšem i Ulrich K. Preuss si této podobnosti všímá, když píše, že u
Habermase je právě příslib demokracie základem buržoazního ústavního státu, který se
však může realizovat pouze při jasnějším posunu od liberální k sociální demokracii.
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Podobná vyjádření nejsou podle Preusse „ničím jiným než Hellerovým programem ke
konci Výmarské republiky“. Jak bylo ostatně zmíněno výše, Hellerovými historickými
alternativami jsou právě buď vývoj buržoazního ústavního státu k sociálnímu ústavnímu
státu, nebo návrat k autoritářskému režimu.265
Mezi Hellerem a Habermasem však můžeme najít mezičlánek, a to osobu
Wolfganga Abendrotha. Ten byl vedoucím Habermasovy disertace, hlavním
teoretickým oponentem Ernsta Forsthoffa v debatě o principu sociálního státu v novém
poválečném Základním zákoně a podle Müllera „jediným otevřeně socialistickým
profesorem politologie v Západním Německu té doby“.266 Tak zatímco Schmittův
konzervativní žák Forsthoff se snažil v souladu se Schmittovým myšlením konce
výmarského období ukázat, že sociální stát ničí stát liberálně-ústavní, podle Abendrotha
je princip rovnosti opravdu reálný jen v sociálním státu,267 což je velmi blízké právě
Hellerovu pojetí. Abendroth tedy nechápal právní stát (Rechtsstaat) a sociální stát
(Sozialstaat) jako protikladné principy, ale spolu s demokracií jako tři prvky vyšší
jednoty. Raný Habermas poté tvrdí, inspirován Abendrothem, ale vlastně i
Forsthoffovým chápáním deformalizace práva, že jednota státu a společnosti už je
nevyhnutelným faktem, a tak nezbývá nic jiného než uznat již politizovaný charakter
sféry společnosti. Pokud se tedy sféry státu a společnosti mísí v jednu, idea
předpolitických negativních svobod přestává mít význam. Tento kolaps oddělenosti sfér
pak vyžaduje státní zásahy do ekonomiky, aby ji demokratizoval a podpořil sociální
práva.268
Stejně jako Abendroth nechápal právní stát, sociální stát a demokracii jako
rozporné principy, tak i Habermas viděl liberalismus a demokracii jako slučitelné.
Oddělení liberalismu a demokracie vnímal jako to, co je opravdu problematické na
Schmittově

myšlení.

Jak

Habermas

píše

v článku

„Sovereignty

and

the

Führerdemokratie“ pro The London Times Literary Supplement v roce 1986, Schmitt
„omezuje proces veřejné diskuze na úlohu parlamentního zákonodárného procesu a
odděluje jej od demokratického utváření vůle lidu“. Poměrně kriticky na tento článek
reagovala Ellen Kennedy, mimo jiné překladatelka Krize parlamentní demokracie, kde
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Schmitt oddělení liberalismu a demokracie zdůraznil.269 Hlavní rozdíl mezi Schmittem a
Habermasem v této otázce tak můžeme vidět v tom, že zatímco Habermas vidí ideál
utváření vůle lidu ve veřejném prostoru, tedy mimo zákonodárný sbor, v diskuzi,
v liberálně-demokratické deliberaci, u Schmitta jde spíše o ze substance vycházející
aklamaci. Pluralismus partikulárních zájmových skupin tak sice kritizují oba dva,
nicméně Habermas nevidí jediné východisko v substanci a jejím ztělesnění ve figuře
prezidenta, ale v možnosti vytvořit racionální veřejnou sféru. Jak uvádí Preuss, pro
Habermase je demokratická legitimizace moci možná ostatně pouze skrze takto
chápanou veřejnou sféru.270 Uzavřít pak můžeme názorem Jana-Wernera Müllera, podle
kterého je toto Habermasovo zdůraznění spojitosti mezi liberalismem a demokracií
vedené mimo jiné snahou vypracovat takovou teorii, která nabídne alternativu pro
levicové autory, zvláště na západní Nové levici, ovlivněné právě Schmittovou tezí o
oddělení těchto dvou principů.271

3. 3 Od Marxe ke Schmittovi? – změny levicového myšlení a
jejich příčiny
Teorie Carla Schmitta měly na některé (původně) radikální levicové autory
několikerý možný dopad. Jednak mohly vést k zařazení schmittovských myšlenek do
jinak stále marxistického programu s tím, že sebe-zařazení autorů na socialistickou
levici nebylo dotčeno. Další možností byla taková reakce na krizi levice, která autory
vedla ke specifické směsici kritických teorií zprava i zleva a k následnému odmítnutí
pravo-levého štěpení. Konečně některé individuální figury podstoupily transformaci
z revolucionářů na deklarovaně pravicové myslitele, a to právě ve smyslu
schmittovského konzervatismu. Společným jmenovatelem těchto tří druhů recepce pak
byl pocit jisté nedostatečnosti teorie politična v marxismu, vliv měla i proměna západní
levice od 70. let dále a samozřejmě také specifické výzvy doby charakterizované
nástupem neoliberálního myšlení.
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Poslední z uvedených možností recepce je dána spíše individuální zvláštností
jednotlivých autorů. Jako příklad lze uvést německého levicového radikála Güntera
Maschkeho, který koncem 60. let získal politický azyl na Kubě, avšak po deziluzi
z tamějšího režimu byl deportován pro „kontrarevoluční aktivity“ a sám dokonce
prohlašoval, že se podílel na pokusech o atentát na Fidela Castra. Po návratu do
Německa se postupně stává autorem spjatým s Novou pravicí, Schmittovým
stoupencem, který pravidelně navštěvoval i jeho dům v Plettenbergu, a také editorem
některých jeho děl. Co však lze u tohoto na první pohled jasného obratu vidět jako
důležité, je Maschkeho racionalizace, podle níž zůstal stále věrný svým původním
antiliberálním a antikapitalistickým myšlenkám. I podle Müllera mají v tomto případě
levicový i pravicový antiliberalismus společné kořeny spočívající ve filozofickém a
antropologickém konzervatismu a v tendencích k decisionismu.272
Pokud jde o prvně zmiňovaný schmittovský marxismus, o tom jsme hovořili již
výše v souvislosti s italskou levicí a Mariem Trontim. Pro tento druh recepce je podle
Müllera specifické, že roli nehrály Schmittova osoba, cíle a záměry, ale čistě zaměření
na kritiku liberalismu a parlamentarismu. Tronti v tomto směru namísto velkých teorií
vývoje ekonomických dějin zdůrazňoval primát politična a konkrétní situaci dělníků.
Kromě vyzdvižení konkrétního jej pak ke Schmittovi přibližovalo zacílení politické
změny na úroveň státu. Mocenský dualismus a dělnická autonomie by pro Trontiho
neměly být přítomny pouze v továrnách, ale založeny také na nejvyšší politické
úrovni.273
Asi nejzajímavější je ale z historického hlediska takové propojení Schmitta
s levicovým myšlením, které posune teorii mimo striktní kategorie levice a pravice.
Není náhodou, pokud jsem doposud hojně citoval autory spojené s časopisem Telos, a to
nejenom proto, že jde o hlavního nositele schmittovské recepce v USA, ale také proto,
že u tohoto časopisu můžeme vidět právě takovýto zajímavý příběh posunu v zaměření.
Časopis začínal na konci 60. let jako periodikum věnující se především kritické teorii a
fenomenologii, nicméně stranou pozornosti nezůstalo například ani československé
myšlení, kdy se v Telosu objevily překlady částí díla Karla Kosíka. Zmíněná změna
přichází v polovině 80. let, přičemž zakladatel a dlouholetý editor časopisu Paul Piccone
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ji spolu s Garym Ulmenem zdůvodňují například kolapsem Nové levice či vlivem
názoru, který zastával mimo jiné Norberto Bobbio, že levici jako takové a marxismu
zvláště chybí opravdu politická teorie. Levice podle tehdejšího mínění redakce nebyla
schopná vytvořit „autonomní emancipační program, nezávisle na liberálních vzorech,
totalitárních vychýleních či slabých technokratických podobách“.274 Zvláště kritický
začal být Piccone k akademické levici, kdy rozkol v ediční radě popisuje tak, že
rezignovali především ti editoři, kteří očekávali místo na některé z prestižních univerzit
a „oportunisticky zvolili únik do bezpečí liberálních pozic a akademické konformity“.
Kritické myšlení jako takové se podle něj začalo stávat jen další módním akademickým
proudem.275
Nové směřování redakce charakterizuje Müller jako zvláštní ideologický mix, ve
kterém se objevuje komunitarismus, populismus, antinacionalismus, vize organických
komunit proti státní liberální technokracii, partikularismus proti homogenizujícímu
univerzalismu. Z přejímaných myslitelů se pak kromě Schmitta vedle sebe objevují jak
levicoví klasikové Gramsci s Benjaminem, tak současnější myslitelé evropské Nové
pravice Alain de Benoist či Gianfranco Miglio. Určitou spojitost mezi těmito na první
pohled rozdílnými proudy vidí Müller především ve snaze „zachovat partikularitu tváří
v tvář abstraktnímu liberálnímu univerzalismu, který smazává rozdílnosti a opravdovou
subjektivitu“.276 Je vidět, že tato ideová paleta není čistě schmittovská, jelikož Schmitt
by patrně nesouhlasil například s nestátně založeným komunitárním federalismem. Sám
Piccone připomíná, že to, co vedlo „radikály roku 1968“ k recepci, nebyla Schmittova
práce s pojmy národní jednoty, suverenity či mezistátních válek, ale uvědomění si
depolitizačních tendencí jak v liberalismu, tak v marxismu. Levice podle Picconeho sice
pracovala s pojmem odcizení, který mohl vystihnout rozpad komunit a rozpolcenost
individua v post-industriální době, ovšem nabízela vesměs pouze nedostačující řešení
v podobě tradičních opatření sociálního státu.277
Aby levice držela krok s výzvami doby, musela se tak učit i od oponentů, a to
zvláště od těch s pronikavým kritickým vhledem do aktuálních politických tendencí. To
bylo podle Picconeho a Ulmena potřeba ve chvíli, kdy si pravice přivlastňovala a
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v odlišném politickém kontextu redefinovala tradiční levicové pojmy jako „lidská
důstojnost“, „autonomie“ či „rovnost“. V rámci ekonomických struktur globalizujícího
se světa pak zvláště americká levice zůstávala pouze u vágní obrany spravedlnosti
mezinárodních obchodních transakcí a šíření pseudo-univerzalistických hodnot do
teprve modernizujících se zemí. Piccone s Ulmenem si tak všímají, že levice přejímá
některé liberální ideje a politiky. O idejích konzervativních to však říci nemohou a
levicovou kritiku konzervatismu vidí jako totální, což však chápou jako problematické.
Totiž zatímco reálná levicová politika by se měla vymezovat jak proti liberalismu, tak
proti konzervatismu, v oblasti teorie mohou myšlenky konzervativce Schmitta osvětlit
mnoho otázek klíčových pro tehdejší krizi levice.278 Závěrem pak ovšem dodejme, že
termín „levicoví schmittiáni“ Piccone odmítá jako nepříliš přesný, jelikož tvrdí, že
většina autorů, kteří jsou takto označováni, ve skutečnosti považuje pravo-levé dělení
politického spektra za zastaralé.279 Podobná charakteristika je aplikovatelná i na Telos
po jeho schmittovském obratu, a to právě pro snahu časopisu vytvářet kritickou teorii
mimo tradiční levicový rámec, tedy spíše v kontextu zmiňovaného specifického
ideového mixu.
Jak již bylo naznačeno, společným jmenovatelem pravicové i levicové recepce
Schmitta byl tedy především zájem o znovuoživení pojmu politična. Terčem bylo
zapouzdření politického systému západních demokracií v 80. letech, kdy se například
v USA ani neo-konzervativci, ani Demokraté nepohybovali mimo meze manažerského
řízení, ať už reprezentovaného manažerským kapitalismem či technokratickým
sociálním státem.280 Podobně tomu bylo ve Francii, jak vzpomíná Chantal Mouffe na
dobu, kdy se začala zajímat o Schmittovo myšlení, což bylo dáno jejím nesouhlasem
s řešením otázky směřování levice posunem k liberalismu.281 Zájem o Schmitta byl i na
francouzské Nové pravici, a to v de Benoistem editovaném časopisu Nouvelle École,
který Schmittovi věnoval speciální sekci na jaře 1987282, tedy ve stejném roce jako
Telos v USA. Doplňme však, jak upozorňuje Samuel Moyn, že právě ve Francii
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existovala ještě jedna významná neschmittovská alternativa teorie pojmu politična,
respektive rozlišování mezi politikou a političnem. V roce 1980 založila skupina na
Heideggera navazujících myslitelů, jako byli Jean-Luc Nancy nebo Philippe LacoueLabarthe, Centre de recherches philosophiques sur le politice (Centrum pro filozofický
výzkum politična), které dále ovlivnilo například Clauda Leforta, Alaina Badioua či
Jacquesa Rancièra.283
Dalšími velkými levicovými tématy, s pojmem politična ostatně do jisté míry
souvisejícími, k jejichž rozvíjení recepce Schmitta přispěla, byly kritika racionalismu a
technologismu a otázka návratu vášní do politiky, a to právě ve vztahu pravice a levice.
Podle Picconeho a Ulmena přicházejí konzervativní myslitelé jako Heidegger a Schmitt
s kritikou „zapomínání Bytí“ a neschopnosti myslet mimo přednastavené pojmové
struktury. Piccone a Ulmen toto uvažování připodobňují ke kritice odcizení u raného
Marxe a poukazují na různé možnosti zaměření na konkrétní bytí v moderní filozofii,
které by pomohlo založit racionalitu v předpojmové dimenzi života, ať už jde o
Husserlův „žitý svět“, Wittgensteinovy „formy života“ či Schmittův „konkrétní řád“. 284
Tuto kritiku začala ve druhé polovině 20. století stále více používat levice, byť šlo dříve
právě o doménu konzervativců, kteří stavěli tradiční hodnoty proti moderní vědě.
Zároveň šlo vidět také opačnou situaci, kdy konzervativci bojovali proti progresivním
hodnotám ve jménu vědy.285 Podobně spíše pravicovou doménou byla dříve mobilizace
iracionálních vášní. Jedním z cílů politické teorie Chantal Mouffe je tak snaha právě o
to, aby i levice pochopila důležitost vášní a afektů v politice a překonala tak svou
neschopnost vzbudit v lidech entuziasmus vedoucí k větší identifikaci s levicovými
politickými projekty.286 Zde tak lze vidět, jak se s měnícím politicko-společenským
kontextem, případně s novými hegemoniemi či formami dominance, proti kterým se
levice staví, do určité míry mění i její teoretický základ. Proto se zde objevuje poměrně
široký prostor právě i pro recepci Schmittova díla.
Situace na počátku 90. let pak volala po nových prvcích v levicovém myšlení
ještě více. Pád komunistických režimů s sebou přinesl konec bipolárně uspořádaného
světa, oslabovaly také tradiční třídní identifikace. Liberální demokracie v politické a
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kapitalismus v ekonomické sféře se jevily jako jediné možné racionální alternativy,
přičemž tento konsenzus nefungoval jako kompromisní modus vivendi, ale jako svého
druhu morální pravda.287 Schmittovsky řečeno, takový silný morální konsensus
postavený na etice a ekonomice neposkytuje prostor pro politično. Podmínky v 90.
letech tak ukazovaly ještě silněji na trend, který popisovala Nová levice na konci 60. let.
Politika založená na tradičních štěpeních, především na tom mezi prací a kapitálem,
byla již tehdy nahrazována politicky neutralizovanými diskursy humanismu a
technokracie a třídní vědomí ustupovalo méně uchopitelnému občanskému.288 Převaha
liberální demokracie v 90. letech pak byla chápána ne jako jedna ze soupeřících
možností, ale jako jakési dějinné vítězství.
Politika se v tomto rámci přestala vymezovat proti studenoválečnému soupeři a
mohla tak začít řešit otázky, které z ideologického soupeření nevycházely. Jde o sféru,
kterou Ulrich Beck nazýval sub-politikou, v níž šlo o utváření společnosti skrze expertní
skupiny či zdola vycházející sociální hnutí. „Politická konstelace industriální
společnosti se stává nepolitickou, zatímco to, co bylo v industriální společnosti
nepolitické, se stává politickým“, píše Beck ve své kapitole v díle Reflexive
modernization, na kterém se podíleli také Anthony Giddens a Scott Lash.289 V rámci
sub-politiky se tak stávají politickými původně privátní otázky životního stylu
jednotlivců, jelikož mohou mít dopad například na ekologickou krizi, politicky
důležitými jsou i problémy v oblasti medicíny či genetického inženýrství. V každém
případě jde o témata, která se týkají konkrétních jednotlivců, a ne tradiční politiky
stavěné na kolektivních identitách.290 Dualita přítel-nepřítel tak zde není akcentována.
Naopak Schmittem inspirovaná levice sleduje spíše existenci skupinově utvářené
hegemonie a možnosti jejího nahrazení, přičemž na tyto privátní otázky se nezaměřuje.
Chantal Mouffe tak byla vůči Beckovi a Giddensovi kritická, stejně jako vůči jejich
prakticky politickému odrazu v tzv. třetí cestě, reprezentované zvláště New Labour
Tonyho Blaira. Mouffe označuje Blairovy labouristy jako „radikální střed“, který se
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oproti tradičnímu středu nenachází v prostoru mezi levicí a pravicí, ale nad nimi, a snaží
se tak tradiční pravo-levé dělení politického spektra překonat.291
Nový kontext přichází s koncem Studené války také do oblasti mezinárodních
vztahů a i zde přichází prostor pro novou reflexi na politické levici. Spojené státy se
stávají na začátku 90. let jedinou supervelmocí, na proměnu čeká i mezinárodní právo.
Jak uvádí Martti Koskenniemi, během Studené války se experti na mezinárodní právo
snažili nenarušit mocenskou rovnováhu, stále hrozící rizikem jaderného konfliktu, a
proto spíše rezignovali na pokusy postihnout mezinárodní řád skrze právní normy a
principy. Transformace mezinárodní politiky po roce 1989 však pro mnohé znamenala
návrat k normalitě, ve které vládnou pravidla. Oslabila tak silná role suverenity jako
bariéry pro prosazování ochrany lidských práv, obvinění konkrétních politických lídrů,
jako byl například Slobodan Milošević, ukončila „kulturu beztrestnosti“.292 Levicová
recepce Carla Schmitta tak dostává od konce Studené války nové podněty i v oblasti
mezinárodního práva a politiky. Jak vnitrostátní, tak mezinárodní aspekty soudobé
recepce podrobněji probereme v poslední kapitole této práce.
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4. Současná levicová recepce díla Carla Schmitta
4. 1 Politično, parlamentarismus a politická změna
Matthew Specter ve své stati o současné levicové recepci Schmitta vyjmenovává
důležité historické momenty, které vedly k dnešní inspiraci Schmittovým dílem
v politické teorii. Kromě na konci minulé kapitoly zmiňovaného konce Studené války,
který s sebou přinesl americký unipolarismus v mezinárodním uspořádání a globální
nástup neoliberálních obchodních vztahů, přidává ještě válku proti terorismu v období
po 11. září 2001.293 S Giorgiem Agambenem bychom pak mohli jako schmittovský
moment doplnit také třeba francouzské a nizozemské odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro
Evropu v referendu, což ukázalo na nutnost reálné ustavující moci pro nové ústavy a na
kontrast mezi legalitou a legitimitou.294 Těchto momentů se částečně podržíme i ve
struktuře této kapitoly, kdy nejprve probereme recepci Schmittova díla v otázkách spíše
vnitrostátních, jako jsou koncepce demokratické jednoty v pluralitních společnostech či
možnosti politizace společnosti v rámci snahy o nabourání neoliberální hegemonie.
V další části se budeme věnovat mezinárodní politice, kritice unipolarismu,
moralizujícímu pojetí války a práci s pojmy, jako jsou humanita či lidská práva
v souvislosti s humanitárními intervencemi. V úplném závěru pak prozkoumáme
současnou levicovou kritiku suverenity a výjimečného stavu, a to v kontextu
paradigmatu bezpečnosti, které se objevuje zvláště jako odpověď na terorismus a
zesílenou migraci.
Všechny tyto momenty ukazují na jednu ze základních charakteristik levice,
zmíněnou již v úvodu této práce, kterou je vytváření pokrokových vizí společnosti,
jdoucích ruku v ruce s kritikou a dekonstrukcí toho, co lze chápat jako aktuální
hegemonické uspořádání. Levicová radikální demokracie se pak vyznačuje kritikou
toho, co Schmittův rakouský současník Max Adler nazval, v kontrastu s demokracií
sociální, demokracií pouze politickou, tedy na první pohled fungujícím mechanismem
hlasování, jenž však trvá jen do té doby, než by se měl obrátit proti klíčovým zájmům
vládnoucí třídy. Pokud by se tak mělo stát, projeví se politická demokracie jako utlačivý
mechanismus a nastává výjimečný stav.295 Recepce Schmitta by tak podle tohoto vzoru
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měla být o to větší, pokud by jeho dílo nabídlo prostředky pro překonání pouze politické
demokracie a pokud by se ukázal jako myslitel radikální změny ve smyslu
hegemonického obratu. To je však v jeho případě velmi nejasné.
Na jedné straně u Schmitta můžeme nalézt kritická a pro levici přijatelná
vyjádření, odhalující mocenský charakter některých liberálních konceptů. Zde se lze
odvolat především na ty části Pojmu politična, kde pro Schmitta vláda práva ve smyslu
pozitivních zákonů neznamená „nic jiného než legitimizaci určitého statu quo, na jehož
zachování mají zájem ti, jejichž politická moc nebo ekonomický prospěch se v rámci
tohoto práva stabilizuje“. To však neznamená prioritu práva přirozeného, neboť i
v tomto případě jsou to konkrétní lidské skupiny, které ve jménu nadpozitivních hodnot
bojují proti jiným skupinám.296 Podobně Schmitt poukazuje na mocenský charakter
vztahu mezi třídami, kdy si uvědomuje, že ekonomicky vykořisťovaní nemohou pro
svou obranu použít stejně ekonomických prostředků a že „ti, kdo mají ekonomickou
moc, pak označí každý pokus o ‚mimoekonomickou‘ změnu svého postavení jako násilí a
zločin a pokusí se jí zabránit“.297
Právě tím, že si je vědom opravdu politického charakteru mocenských vztahů,
může Schmitt inspirovat různé typy mimoparlamentní opozice. Podobný závěr podle
Kalyvase plyne i ze Schmittovy Ústavní teorie, kde postavení lidu ve vztahu k ústavě
není jen „nad“ a „uvnitř“ ústavy, ale především „vedle“ ústavy, což propojuje jeho
politickou teorii s radikálně demokratickou tradicí mimoparlamentní přímé akce. Lid si
tak může opět přisvojit politickou moc, která by jinak byla uzavřena v právních
strukturách.298 Tato Kalyvasova levicová interpretace Schmittovy Ústavní teorie však
samozřejmě není nekritická. Schmitt podle Kalyvase nakonec není schopen svůj model
demokracie, založený na zmíněných třech vztazích lidu k ústavě, postavit jako
použitelnou alternativu liberální hegemonii. Tím, že hodnotu svobody a proces veřejné
deliberace přiřadil jednoznačně k jím kritizované liberální tradici, si pro vykreslení
obrazu lidových shromáždění musel vystačit pouze s projevy aklamace. Vyloučením
deliberace a občanského dialogu z demokratické participace tak svou teorii
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znehodnotil.299 Zde tedy narážíme na obecný problém současné levice se Schmittem,
který mu vytýkali jak Kalyvas či Habermas, tak, jak si ukážeme dále, i Mouffe.
Schmittovská participace založená na pouhé aklamaci totiž znamená, že je to
nakonec stát, kdo iniciuje změnu. Radikální změnu pak nejlépe prosadí stát
s dominantní výkonnou mocí, ať už administrativní nebo vládní se silným prezidentem,
což Schmitt dává do kontrastu ke konzervativnímu soudcovskému a reformnímu
zákonodárnému státu.300 Role občanů však v každém případě zůstává co do iniciativy
pasivní. Podobně je tomu podle Croceho a Salvatoreho se

Schmittovým

institucionalistickým myšlením konkrétního řádu. Schmitt zde přeceňuje funkci práva
jako společenského stabilizátoru na úkor schopnosti práva umožňovat společenskou
změnu. Ignoruje tak procesní stránku právní praxe, kdy společenské subjekty vstupují
do diskursivního prostoru, ve kterém mohou působit na právo tak, že se stane
rozhodujícím nositelem společenských změn.301
Schmittova nedůvěra k demokratické deliberaci ve veřejném prostoru je podle
mého soudu způsobena tím, že, jak jsme viděli v předešlé kapitole, na rozdíl od
Habermase nevěří na možnost racionálního konsenzu jako výsledku takové deliberace.
Z veřejné diskuze by se tak pro Schmitta stal pouhý střet partikulárních skupinových
zájmů, který narušuje jednotu masových demokracií. Proto ostatně klade důraz
především na substantivní pojetí demokracie a homogenitu. V tomto směru je
kritizován, například právě Habermasem, za to, že tato homogenita je předpolitická,
tedy založená především národně či etnicky, což není slučitelné s pluralismem
moderních společností. Na tomto výkladu však na levici není shoda a třeba Kalyvas tuto
kritiku mírní. Podle Kalyvase bylo hlavním Schmittovým cílem ukázat, že „demokracie
může existovat pouze při pohybu směrem ke zrušení politických nerovností a politického
konfliktu a k odstranění mezery mezi vládci a ovládanými“.302 Podobného názoru je i
Balakrishnan, když tvrdí, že vzhledem k polemicko-politickému významu pojmu „lid“ u
Schmitta „nemůže být homogenita definována permanentně podle jedné dimenze“.303
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Lze si tak povšimnout toho, že Kalyvas a Balakrishnan se odmítnutím výkladu
kritizujícího předpolitické založení homogenity u Schmitta snaží autora přeci jen
přiblížit levici. Tato snaha se neobešla bez kritických reakcí, když kupříkladu Specter
označuje konkrétně Kalyvasův přístup za pohybující se na tak vysokém úrovni
abstrakce, že dovedl uzávorkovat „něco tak základního jako je Schmittovo odmítnutí
pluralismu“.304 Martin Škabraha rovněž poukazuje na určitou schmittovskou
naturalizaci jinak nesamozřejmého konceptu identity a tvrdí, že nejsilnějším
potenciálem každé identity je naopak „možnost být jinak, než právě jsme“.305 Od
odmítnutí naturalizovaného chápání identity je pak dalším následným krokem
pluralismus, a dokonce jistý typ politické konfliktuality uvnitř státu. Také podle Rasche
jsou tak právě homogenizace a pacifikace uvnitř státu největšími nedostatky Schmittovy
teorie. Pokud je konflikt základem definice politiky, je nutné používat logiku přítelnepřítel také ve vnitrostátním rámci.306
Pointa je zde v tom, že logika přítel-nepřítel se v této levicové interpretaci
nechápe pouze v existenciálním Schmittově smyslu a válka tak není základní modalitou
politického konfliktu. Opět je zde cílem pokusit se o sloučení liberálních a
demokratických prvků. Podle Mouffe je Schmittovou chybou názor, že napětí mezi
liberální univerzální rovností a praktikou demokratické rovnosti založené na vyloučení,
tedy na dualitě my-oni, vede liberální demokracii k sebe-destrukci.307 Snaha zachovat
jak liberální, tak demokratické prvky znamená připustit liberální pluralismus uvnitř
státu, a tedy nutně oslabit intenzitu vnitrostátního politického konfliktu, avšak ne na
pouhý střet zájmů. Jistou formu dělení na my-oni je třeba zachovat a ponechat tak
demokratický důraz na kolektivní identitu. Prakticko-politické důvody duality my-oni
jsou pro levici nasnadě, jelikož pouze schopnost kolektivního vymezení se vůči
protivníkovi vede k možnosti zvrátit současnou hegemonii. Zároveň, jak poznamenává
Mouffe, je zde konkurence v podobě nových populistických hnutí, která si uvědomují,
že politika je založená právě na konfliktu a kolektivních identitách. Čím dál více lidí
takovýmto hnutím naslouchá, a to z toho důvodu, že prohlašují existenci opravdových

304

SPECTER, Matthew. What’s “Left” in Schmitt?, s. 446.

305

ŠKABRAHA, Martin. Kritika politického rozumu, s. 40.

306

RASCH, William. Sovereignty and its discontents, s. 39.

307

MOUFFE, Chantal. Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy. In: MOUFFE, Chantal (ed.).

The Challenge of Carl Schmitt, s. 43.

79
alternativ.308 V tomto ohledu je tak nutno připomenout, že nejen Schmitt, ale i
liberalismus má tendenci k jisté homogenizaci společnosti. Liberální pluralismus totiž
znamená především pluralismus soukromých koncepcí dobra, k nimž stát přistupuje
jako neutrální. Liberální homogenita tak není dosažena skrze mechanismus vyloučení
cizího, ale skrze vyloučení mnoha témat z veřejné sféry. V té pak buržoazní jednotlivci
vystupují hlavně jako pasivní konzumenti, což by pro Schmitta označovalo obávaný
konec politiky.309
Zde narážíme také na kritiku deliberativní demokracie habermasovského typu ze
strany radikálních demokratů. Jak totiž tvrdí Richard Bernstein, atraktivita Schmitta na
levici byla od 90. let dána také tím, že Schmitt poskytoval vcelku ostrou zbraň proti
normativismu a racionalismu Johna Rawlse a Jürgena Habermase. 310 Připomeňme, že
právě v 90. letech vyšla klíčová díla obou myslitelů, Habermasovo Faktizität und
Geltung v roce 1992 a Rawlsův Political liberalism o rok později. Rawls se sice podle
Mouffe v tomto díle snažil posunout od univerzalistického, individualistického a
přirozenoprávního liberálního diskurzu, nicméně přijít s dostačující alternativou se mu
podařit ani tak nemohlo, protože stále nebyl schopen chápat jako určující kolektivní
aspekt politického jednání.311 Lze říci, že u Habermase je tomu obdobně. Politické
rozvažování nemůže ignorovat hodnotové rozdílnosti ve jménu vytváření „ideální
komunikační situace“. Na předpokladu racionální deliberace založená demokracie je tak
podle kritiků možná také pouze v homogenním společenství.312 Klíčovou tezí Chantal
Mouffe je v tomto ohledu názor, že „překážky k uskutečnění ideální komunikační
situace jsou vepsány v demokratické logice jako takové“, jelikož konsensus je zde vždy
„vyjádřením hegemonie a krystalizace mocenských vztahů“.313 V politice tak ani
konsensus není neutrálním racionálním výstupem, neboť východiska deliberace jsou
ovlivněná převládající hegemonií založené vždy na diferenciaci my-oni. Ve společnosti
existující antagonismy jsou podle Mouffe a Ernesta Laclaua „limitem veškeré
objektivity“, jelikož společenské skupiny a vztahy existují pouze na základě
symbolického odlišení se od ostatních, ať už skrze vyloučení či opozici. Na rozdíl od
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Marxe, který chápe konflikt jako hybnou sílu k dosažení účelu dějin, má pro Mouffe a
Laclaua možnost antagonismu ontologickou funkci.314
Z tohoto důvodu teoretici post-marxismu varují před pokusy o potlačení
demokratického konfliktu, ať už ve jménu schmittovské homogenizace, tak v rámci
snah o ekonomicky založené či eticko-konsenzuální pojetí demokracie. V tomto směru
lze vidět několik rizikových trendů. Tak třeba globalizace je pro radikální demokraty
falešnou formou univerzalismu, která politické uvažování nahrazuje primátem etiky
lidských práv a celosvětové ekonomiky. Možnosti opravdu politické emancipace jsou
tím limitovány,315 etický a ekonomický univerzalismus znesnadňuje myšlení v pojmech
hegemonických alternativ. Podle Mouffe tato změna slovníku ovšem neznamená, že by
politika byla nahrazena morálkou, ale že se politika odehrává v rámcích morálního
diskurzu. Nejde tedy o nahrazení, ale o moralizaci politiky znatelnou například
v rozlišování mezi „dobrými demokraty“ a „zlou krajní pravicí“.316
Zdravý politický konflikt pro Mouffe neznamená omezení politiky na vládu
práva, ale naopak otevřený a pulzující střet zájmů a politických pozic. Je tedy potřeba
ve veřejném prostoru označit co nejvíce demokratických politických konfliktů, se
kterými je možno se identifikovat.317 Takovým demokratickým konfliktem se myslí
zejména ten, ve kterém jde o výklad pojmů svobody a rovnosti a možnost nahrazení
hegemonické interpretace těchto pojmů, čili o politickou a socio-ekonomickou
transformaci v rámci liberálně-demokratických institucí.318 Pokud zde bude nedostatek
těchto demokratických konfliktních situací, vytvoří se podle Mouffe konfliktní situace
jiného charakteru, především ty spojené s esencialismem nevyjednatelných či obtížně
vyjednatelných identit, jako jsou národ, etnicita či náboženství. Nebezpečnost tohoto
typu konfliktů je v tom, že oponent v nich není chápán jako politický protivník, ale
mnohem častěji jako opravdový nepřítel schmittovského střihu.319 Slavoj Žižek
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schmittovské nepřátelství nazývá ultra-politikou, ve které znepřátelené strany nemají
žádný společný základ. Nástup nových forem ultra-politiky, například v podobě
postmoderních případů etnického násilí, odůvodňuje Žižek podobně jako Mouffe, tedy
potlačením opravdového politična, jak jej chápe Žižek sám, a jeho zjevení se v nových
nežádoucích formách. Opravdu levicové pojetí politična podle Žižka neznamená
schmittovský střet mezi „my“ a „oni“, mezi danými sociálními skupinami, ale možnost
reartikulace specifických problémů jednotlivých skupin v rámci pojmenování
univerzální nespravedlnosti. Prostředkem proti nástupu ultra-politiky tak není liberální
multikulturní

politika

znevýhodněným

poskytující

skupinám,

ta

specifická

naopak

opatření

opravdovou

na

míru

jednotlivým

univerzalizující

politizaci

potlačuje.320
Především u Chantal Mouffe tedy vidíme snahu najít alternativu jak ke
Schmittově,

tak

současnému

rawlsovsko-habermasovskému

liberálnímu

pojetí

demokracie, přičemž obojí Mouffe chápe jako homogenizující a staví proti tomu
radikálně demokratický pluralismus. Schmittově teorii vyčítá především to, že není
uzpůsobená moderním podmínkám, charakteristickým nemožností vytvoření jednotné
vůle lidu. Pro dnešní dobu totiž platí teze Clauda Leforta o místu moci jako prázdném
prostoru, který si ti, kdo vykonávají veřejnou moc, nemohou nikdy úplně přivlastnit.321
Podobný popis používá Martin Škabraha, když píše, že možnost politiky je dána
přesahem polis nad aktuální hegemonií. Obec se tímto „de-substancializuje“, je zde
nesoulad látky a formy. Schmittovská politika však podle Škabrahy „hegemonii
absolutizuje a desubstancializující přesah smazává“, což je dáno tím, že se opozice či
disent nesouhlasící se současnou hegemonií identifikují jako nepřátelské síly v silném
slova smyslu.322 Naproti tomu současnému liberalismu Mouffe kriticky přisuzuje
nedostatečný důraz na konfliktní charakter politiky. Možnost duality přítel-nepřítel je
přeci jen vždy přítomná, což je nutno vzít v potaz jako odrazový bod při vytváření teorie
demokracie.323 Uznání konfliktu jako od společenského života neodlučitelného prvku
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pak vede i k určité pokoře a méně nebezpečným institucím než v případě pokusů
vytvořit jakousi Boží obec na zemi.324
Uznává-li

tedy Mouffe

spolu

se

Schmittem

nevyhnutelnou

možnost

antagonismu, dává si za cíl promýšlet takovou variantu vztahu my-oni, která usměrňuje
politickou konfliktualitu tak, že se vzniku antagonismu v intenzitě přítel-nepřítel snaží
předcházet. Její koncepce agonistické demokracie se zabývá dynamickými formami
konfliktu, které jsou však stále slučitelné s pluralitním charakterem moderních
demokracií a zcela nenarušují politické společenství. Proto i podle Mouffe musí
existovat jistá minimální jednota mezi stranami konfliktu, kterou pro ni tvoří konsensus
v otázce základních liberálně-demokratických institucí a základních eticko-politických
hodnot svobody a rovnosti. Na rozdíl od agregativního a deliberativního modelu
demokracie však agonistická demokracie nepracuje s protivníky jako s pouhými
účastníky soutěže nebo partnery v racionální diskuzi. Protivník je sice uznán jako
legitimní oponent, nicméně je zde povědomí o tom, že nemusí existovat racionální
řešení. Politika tak není pouhým neutrálním terénem pro střet zájmů, ale také prostorem
pro souboj racionálně neslučitelných hegemonických projektů, jejichž antagonistická
dimenze je však regulována oběma stranami akceptovanými demokratickými
procedurami.325
Jan-Werner Müller si však při vědomí toho, že radikální demokraté typu Mouffe
uznávají zachování ústavnosti, základních práv a reprezentativní demokracie, klade
otázku, nakolik je jejich pojetí

inovativní,

jelikož demokracie

byla vždy

charakterizována usměrňováním konfliktů a změnitelností všech rozhodnutí.326 Podobně
pro Spectra jde pouze o přepis klasických agonistických praktik západních demokracií
do narušitelsky schmittovského jazyka.327 Podle mého soudu je však nutno si uvědomit
především historický kontext, ve kterém svou teorii Mouffe tvořila, tedy období
největšího rozmachu neoliberalismu v 90. letech a na počátku nového tisíciletí. Proto je
také agonistická teorie demokracie v podání Mouffe neoddělitelná od konceptu
hegemonie, která stojí v pozadí i zdánlivě neutrálních praktik. Lze tedy říci, že primární
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je u Mouffe stále gramsciovský základ, který je o schmittovský jazyk doplněn spíše
sekundárně, pro zvýraznění kontrastu mezi Mouffe a teoretiky deliberativní demokracie.
Jak již bylo vícekrát naznačeno, i další současní autoři od Schmitta přebírají
hlavně jeho kritické poznámky, kdežto ve svých závěrech se inspirují jinde. Schmitt tak
slouží jako významná kontrastní postava a případně jako přemostění k dalším autorům.
Tak například David Dyzenhaus doufá, že vzrůstající zájem o Schmitta bude následován
zájmem i o další výmarské teoretiky, jejichž koncepce mohou poskytnout ještě
užitečnější vodítko k řešení problémů, které činí výmarskou éru zajímavou i
v současnosti.328 Dyzenhaus má na mysli samozřejmě Hermanna Hellera, kterému se
obsáhle věnuje ve své knize Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and
Hermann Heller in Weimar. V hlavní části knihy, která se věnuje výmarskému období,
používá Hellera jako východisko z dilematu volby mezi Kelsenem, jehož pozitivismus
nenabízel uspokojivou obranu proti nacismu, a Schmittem, jehož teorie k Hitlerovu
nástupu k moci podle Dyzenhause přímo vybízela.329
Zaměříme-li se více na liberalismus, tak ten v sobě podle Dyzenhause zahrnuje
dvě odlišné podoby vlády práva. Jedna je skoro absolutně neutrální kelsenovská, kdežto
druhá podporuje spíše konkrétní liberální pojetí dobra a deklarovaná neutralita je u ní
pouhým klamem, přičemž jejím představitelem je John Rawls. Současná angloamerická
tradice podle Dyzenhause poukazuje na tenzi mezi legalitou a legitimitou, na rozdíl od
weberovsko-kelsenovského pojetí legální legitimity, a chápe morálku jako poskytující
vnější standard pro posuzování legitimity právních norem. Východisko z liberálního
dilematu mezi úplnou neutralitou a důrazem na zvláštní koncepci dobra podle
Dyzenhause nabízí Habermasova Faktizität und Geltung a Hellerovo myšlení.330
Hledání tohoto východiska v rámci liberální tradice spíše než u Schmitta kvituje i
Müller. Rawls a ještě více Dworkin se totiž až příliš pohybují v rámci morální filozofie
a jsou tak pro schmittovskou kritiku snadným terčem331, což může vést ke
zjednodušující přitažlivosti Schmittova díla v dnešní době.

328

DYZENHAUS, David. Introduction: Why Carl Schmitt? In: DYZENHAUS, David. Law as politics, s.

17.
329

BENDERSKY, Joseph W. Carl Schmitt and Herman Heller, s. 157.

330

DYZENHAUS, David. Legality and legitimacy, s. 234, 238, 219.

331

MÜLLER, Jan-Werner. A dangerous mind, s. 236.

84
Podle Dyzenhausova výkladu Habermas souhlasí s politickými liberály a
současnými angloamerickými právními pozitivisty v tom, že zde je pnutí mezi legalitou
a legitimitou, nicméně odlišuje se tím, že standardy veřejné morálky pro něj nejsou
předem dány a nenacházejí se nad právem, ale stejně jako pozitivní právo jsou
produktem interakce mezi jednotlivci ve veřejném prostoru.332 S Habermasem je tak pro
Dyzenhause možné chápat liberalismus jako „opravdu politický a demokratický, bez
toho aniž by upadl do Schmittem identifikovaných paradoxů neutrality“. Morální
pravidla se totiž u Habermase nachází v liberálních procesních normách upravujících
demokratickou deliberaci. Tím je možné dosáhnout zároveň legality a legitimity,
zároveň liberalismu a demokracie, ovšem s tím, že demokracie má nad liberalismem
určitý primát.333 Jistá preference Habermase před Rawlsem však pro Dyzenhause
neznamená, že by jeho teorii přijal bez výhrad. Habermas se sice vypořádává
s paradoxem

neutrality

politických

liberálů,

nicméně

jeho

ospravedlnění

demokratických praktik je stále jim samotným transcendentní. Opravdu internalistické
ospravedlnění by Habermas chápal jako konzervativní, nicméně nemusí tomu tak být,
což Dyzenhaus dokládá na Hellerově internalistickém a zároveň sociálnědemokratickém příkladu.334 Zajímavým závěrem, kterého si zde můžeme všimnout, je
ve srovnání zmíněných recepcí fakt, že zatímco Mouffe chápe jak Habermasovu
deliberativní demokracii, tak Rawlsův politický liberalismus obdobně jako oponenty
jejího agonistického pojetí, pro Dyzenhause se Habermas se schmittovskou i
levicovou kritikou liberalismu dovede vypořádat lépe. V obou případech však vidíme,
že teorie sice vychází ze schmittovské kritiky, ovšem nakonec se kloní přeci jen k jiným
levicovým autorům, ať už je to Gramsci nebo Heller. Zdali budou v tomto ohledu
podobně zajímavé i sporné také přístupy současných levicových autorů v otázkách
mezinárodních vztahů a mezinárodního práva, si ukážeme v následující části.
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4. 2 Mezinárodní uspořádání – imperialismus, unipolarismus,
humanita
Jak bylo uvedeno již na začátku této kapitoly, na počátku 90. let nastala
významná proměna v oblasti mezinárodních vztahů způsobená koncem Studené války.
Nicméně to neznamená, že by témata jako globalizace, humanita, vývoz západních
hodnot a demokracie či ekonomický a kulturní imperialismus nerezonovala již dříve. I
ve Schmittově díle, ať už jde o Pojem politična, Pevninu a moře, Nomos země nebo
řadu kratších článků, je tato tématika přítomna, a tak i z ní mohou současní levicoví
autoři čerpat kritickou inspiraci. Tak třeba i ve spíše historicky orientované Pevnině a
moři lze nalézt úvahy, které propojují především anglickou námořní kulturu
s neohraničeností světového obchodu a expanzí kultury tržního hospodářství. Od kritiky
raného predátorského

kapitalismu

se tak dostáváme ke kritice současného

neoliberalismu.335 Kritika ekonomického imperialismu je pro levici samozřejmě jako
taková přijatelná, otázka spíše je, jestli levice uzná s ní spojený Schmittův kulturní
konzervatismus. Ten podle Russella A. Bermana vidí námořním obchodem vedenou
globalizaci ekonomiky především jako hrozbu pro ideu přirozeného pevninského
domova a partikulárních kulturních tradic336, tedy vlastně pro ideu konkrétního řádu.
Část současné levice by však mohla i toto pojetí přijmout, a to v návaznosti na
levicovou protikolonialistickou tradici. Pokud je tato tradice oproštěna od propojení
antikolonialismu s revolučním šířením socialismu do zemí Třetího světa, tak se dnes
může projevovat jako partikularistický multikulturalismus. Současná levice tak má
oproti dřívější univerzalisticko-racionalistické tradici blízko také k politice identity.
William Rasch tak dokonce i nacionalistu Schmitta označuje jako potenciálního
multikulturalistu, který poskytuje teoretický základ těm, kdo čelí expanzi Západu. Na
první pohled internacionalista Habermas je pro Rasche naopak patriotem, pevně
zakořeněným ve svém západním duchovním domově.337 Nakolik se tato úvaha jeví
nadsazenou, je otázka. Schmitt sice kritizoval angloamerickou ekonomizující tradici,
nicméně tuto kritiku nelze rozšířit na to, že by snad duchovně opustil Evropu a
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inspiroval se v mimoevropském myšlení. Naopak, ideu Evropy v čele s římským
právem a katolickou církví řadil, jak jsme si ukázali u popisu jeho myšlení, velmi
vysoko, což z něj činí typicky kontinentálního myslitele. Jak uvádí Ulmen,
antikolonialismus navíc podle Schmitta „postrádal schopnost založit nový prostorový
řád“.338 Pojem Západu však může mít ještě jiný kulturní význam, a to ten spojený ne
s partikulární ideou Evropy, ale naopak s liberálními a na obchodu založenými prostory,
ať už jsou teritoriálně kdekoli. Kritika takového Západu byla ve výmarském Německu
velmi populární zvláště mezi konzervativními revolucionáři Ernstem Jüngerem či
Oswaldem Spenglerem nebo u Wernera Sombarta. Tak během první světové války
Sombart píše knihu Händler und Helden, kde proti sobě staví do kontrastu anglickou a
francouzskou buržoazní mentalitu vedenou touhou po osobním prospěchu a německou
disciplínu a vojenské umění.339 Schmitt s konzervativními revolucionáři sice nesdílel
jejich militarismus, nicméně pokud jde o část kritizující obchodnickou mentalitu, mohli
bychom Schmitta k tomuto proudu „protizápadního“ myšlení přiřadit také.
Vrátíme-li se k Habermasovi jako k údajnému patriotu Západu, tak jde-li
například o lidská práva, nejsou tato podle Habermase slučitelná pouze s modelem
západní racionality. Jejich idea může platit univerzálně, a to bez rizika kulturního
imperialismu, neboť je společná všem velkým světovým náboženstvím. Západní právní
normy garantující osobní svobody pak jsou spíše univerzálním normativním aparátem
než vyjádřením nějaké partikulární tradice. Kritici, jako je třeba Danilo Zolo, s tím však
nesouhlasí. Podle Zola je ochrana individuálních lidských práv neoddělitelná od
liberálního etického racionalismu, ideje pokroku a náboženského agnosticismu.340
Otázka lidských práv je ožehavá v tom smyslu, že podle kritiků jejich univerzálního
charakteru je jejich šíření imperialismem svého druhu. Jak psal Schmitt už v roce 1932
v článku Völkerrechtliche Formen des moderns Imperialismus (Mezinárodněprávní
formy moderního imperialismu), můžeme projevy imperialismu vidět nejen v oblasti
vojenské či ekonomické, ale také ve schopnosti určovat obsah právních a politických

338

ULMEN, G. L. Translator’s Introduction, s. 31.

339

BURUMA, Ian; MARGALIT, Avishai. Okcidentalismus: západ očima nepřátel. Praha: Nakladatelství

Lidové noviny, 2005, s. 72-75.
340

ZOLO, Danilo. Invoking humanity: war, law, and global order. London: Continuum, 2002, s. 86-87.

87
pojmů. Tato podoba imperialismu je podle Schmitta zvláště nebezpečná, přičemž k
dobytí je zde připodobněno vnucení cizího slovníku.341
Zde jde především o používání pojmů jako Bůh, svět či humanita, které Schmitt
chápe jako pojmy nejvyšší kategorie. Ty stojí nad jakoukoli konkrétní realitou, a tím si
uchovávají svou důstojnost. Jakmile jsou však propojeny s běžnými konflikty
politického života, ztrácí tyto pojmy podle Schmitta svůj význam a v případě, že se
někdo bude snažit si je přivlastnit, stávají se původně regulativní ideje zhoubnými
nástroji dominance.342 Jak uvádí Rasch, Schmitt nám tedy připomíná, že je třeba si
dávat pozor na to, která politická moc definuje termíny jako lidská práva či veřejný
rozum nebo to, co to znamená být člověkem. Aby nedošlo k oné zhoubné proměně
v nástroj dominance, měl by termín „lidské“ být pouze popisem faktu, nikoli
hodnotou.343 Podle Rasche tak Schmittův realismus brojí proti tomu, aby se události
pozemského světa posuzovaly standardy dostupnými pouze Boží obci. Pozemská obec
si tak musí uchovat legitimitu, která je autonomní morálním požadavkům Boží obce.344
V tomto ohledu je mimo jiné zajímavý Schmittův důraz na imanenci, na absenci
transcendentně

založené

legitimity,

jelikož

v jiných

oblastech

jeho

myšlení

transcendentní prvky používá, například ve své teorii vnějšího vstupu suveréna do
mechanismu právních norem. Jistá pojmově-metodologická nekonzistentnost je zde
však podřízena konzistenci v politických názorech na mezinárodní uspořádání a
Schmittově kritice humanitárního universalismu.
Typickým Schmittovým a pro levici inspirativním postupem je odhalování
historické podmíněnosti údajně trvalého politického pojmosloví či mocenských zájmů
za neutrálními či naopak univerzální morálkou ospravedlňovanými praktikami či
pravidly. V Pojmu politična tak tvrdí, že pokud „nějaký stát bojuje ve jménu lidstva“,
snaží se pouze „ve vztahu ke svému protivníkovi uzurpovat universální pojem a sám se s
ním (na účet protivníka) identifikovat“ a poté slavně parafrázuje Proudhona tezí, že
„ten, kdo říká lidstvo, chce podvádět“.345 Zvláště v kontextu kritiky amerických
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humanitárních intervencí v Kosovu či Iráku je to pravděpodobně nejvíce přejímaný
schmittovský obrat na politické levici. Danilo Zolo jej používá jako úvodní citát své
knihy Invoking Humanity, přičemž dále v knize dodává, že ani „není třeba přijmout
Schmittův radikální anti-humanismus, abychom nedůvěřovali těm, kdo používají slovo
‚humanita‘ ve válečném kontextu“.346 V obecné rovině tak jde o realistickou kritiku
snahy o reprezentovatelnost univerzálního a falešnosti odkazů k univerzálním zájmům a
principům při ospravedlnění války. Podpora humanitárních intervencí levicovými a
liberálními autory je tak podle této logiky pro Zola pouhým morálním krytím
imperialimu.347
Z vojenských intervencí, které byly pro levicovo-realistickou kritiku zvláště
problematické, vzpomeňme především invazi do Iráku z roku 2003 a letecký zásah proti
Jugoslávii v době kosovské krize v roce 1999, kterým scházelo jak potřebné zmocnění
k přímému zásahu ze strany Rady bezpečnosti OSN, tak politická podpora ze strany
většiny

států

mezinárodního

společenství.

Martti

Koskenniemi

na

příkladu

bombardování Jugoslávie hovoří o etickém obratu v mezinárodním právu, spočívajícím
na argumentu nutnosti rozhodnutí při absenci jasného formálně-právního podkladu.
Takové rozhodnutí není založeno na pevných kritériích či formálním procesu, ale na
zkušenosti a citlivosti rozhodujícího, zde například na zkušenosti s pasivitou
mezinárodních aktérů během genocid ve Rwandě nebo ve Srebrenici. Pro Schmitta, jak
připomíná Koskenniemi, byla ostatně právní normalita „pouhým povrchovým
vyjádřením konkrétního řádu, který ukázal svůj charakter v dramatickém momentu, kdy
měla být normalita buď chráněna, nebo odsunuta stranou“.348 V případě posunu od
právního formalismu k etice se ovšem zvyšuje riziko selektivity, neboť formalismus
podle Koskenniemiho alespoň do určité míry vyjadřuje obecné, nejen partikulární
zájmy. Selektivní jsou však podle kritického mezinárodněprávního teoretika
Koskenniemiho také podmínky možností artikulace kosovského případu v jazyce
mezinárodního práva. Tyto podmínky, odrážející diskurz ohledně konkrétního typu
násilí, znemožňují obdobně se zabývat jinými typy násilí. Mírem, kterého má
mezinárodní společenství dosahovat, tak v převládajícím bezpečnostním diskurzu
„nebude rasová harmonie v Los Angeles a terorismem, který bude označen jako nepřítel
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humanity, nebude systém duševního vlastnictví, který nechá statisíce Afričanů
předčasně umírat na sexuálně přenosné nemoci“.349
V otázce Kosova byla intelektuální scéna na levici rozdělena výrazněji než
později při americké invazi do Iráku, která byla většinou odsouzena. Pokud jde
například o již probíraného Jürgena Habermase, tak ten vojenskou intervenci NATO
v Jugoslávii, vedenou ve jménu ochrany lidských práv, označil jako dilema spojené
s nutností „jednat tak, jakoby zde již byla plně institucionalizovaná globální občanská
společnost“. Jelikož byla Rada bezpečnosti OSN zablokována a nebylo tak možno
efektivně jednat, bylo v případě Kosova podle Habermase pro NATO možné
„dovolávat se morální platnosti mezinárodního práva“. Zároveň však dodal, že
podobná situace by se neměla stát obecným pravidlem, pokud zde ještě globální
občanská společnost klasickou mocenskou politiku plně nenahradila.350 Podle Spectera
lze dokonce Habermasův argument shrnout tak, že „sebe-popírající supervelmoc může
být porodní bábou kosmopolitanismu“. Základní rozdílnost pak staví tak, že pro
Habermase je „hegemonické právo stále právem“, kdežto pro levicové schmittiány je
„hegemonické právo stále hegemonním“.351 Podle Pavla Barši se však může Habermas
vypořádat s výtkami schmittovsky realistických kritiků typu Danila Zoly lépe než
například Rawls ve svém Právu národů, jehož Barša označuje přímo za humanitárního
unilateralistu. K tomu však musí Habermas vyřešit tři otázky. Musí odlišit „zprávnění“
mezinárodní politiky od její „moralizace“, obhájit univerzální charakter lidských práv,
aniž by vykládal jejich založení jako metafyzické, a umět „prakticky odlišit falešný
nárok univerzality od legitimního“. Zde jde zvláště o odlišení moralizujícího rozlišení
spravedlivé a nespravedlivé války od procedurálně-právního rozlišení legální a
nelegální války.352
Otázka ovšem je, jestli by i v ideální habermasovské globální občanské
společnosti neplatila Schmittova kritika slovníku, který „již nezná válku, nýbrž už jen
exekuce, sankce, trestné výpravy (…) a opatření pro zajištění míru“, a kde je znesvětitel
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míru postaven mimo lidství.353 To by záviselo také na tom, nakolik by v této společnosti
byly potlačeny dřívější hegemonie, které by stály za jejím postupným utvářením. Podle
logiky, kterou používá Mouffe i pro mezinárodní politiku, toto potlačení možné není,
jelikož každý řád je „náchylný ke zpochybnění kontra-hegemonickými praktikami“. I to,
co se jeví jako přirozené a podle zdravého rozumu, je výsledkem usazených
hegemonií.354 Jak shrnuje Barša, ve společnosti humanity by podle Schmitta nastala
depolitizace konfliktů, přičemž po ruce by bylo pouze nepolitické násilí používané
„proti těm, kdo se náležitě neadaptovali na věk rozumu“, tedy bláznům a zločincům.
Zločincem se v tomto smyslu myslí ten, kdo překročil zákaz války. Jedině proti němu je
válka možná, přičemž zatímco „mezinárodní právo válku regulovalo a demoralizovalo,
kosmopolitní právo ji zapovídá a moralizuje, a tím i dereguluje“. S kosmopolitním
právem konečně mizí i zasazení násilí do prostoru mezistátních hranic, což však
neznamená jeho odstranění, nýbrž deteritorializaci, a tedy riziko pandemického
rozšíření.355 Idea kosmopolitní společnosti pak s sebou nese důležitá rizika, která jsou
pro schmittovskou kritiku tím větší, čím více je kosmopolitní společnost postavena na
určitém substantivním morálním základu. Tak zatímco vnitrostátně je substance
potřebná, ve sféře humanity je riziková, což je dáno i tím, že z množiny humanity není
možný únik do jiné humanity, ale pouze mimo lidství.
Jak bylo uvedeno v souhrnné kapitole o Schmittově myšlení, moralizace a
ideologizace konfliktu s sebou přinášejí jen velmi omezený prostor pro neutralitu
vnějších aktérů. V podobně schmittovském stylu používá Pavel Barša dělení na války
náboženské a politické, přičemž neutralita je spojená s válkami politickými,
charakteristickými omezeným nepřátelstvím, jelikož v nich nejde o zápas univerzálních
morálních idejí, které se týkají všech lidí.356 Toto rozdělení pak vztahuje na praktický
příklad debat, které se vedou o izraelsko-palestinském konfliktu či o globální válce proti
terorismu. Česká i západní média podle Barši často chápou tyto konflikty idealisticky,
tedy jako zápasy neslučitelných morálních hodnot, s využitím obrazů „mírumilovné
demokracie, jež se snaží bránit své občany před neodůvodněnými útoky krvelačných
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teroristů“.357 Zde však musíme spolu s Koskenniemim učinit poznámku o tom, že
izraelsko-palestinský konflikt a válku s terorismem nelze směšovat, k čemuž nám
pomůže rozlišení, které činí Schmitt v Teorii partyzána. Schmittovo dělení partyzánů na
ty, kteří čelí okupačním vojskům jako reálným nepřátelům, a na ty ideologické, kteří
jsou absolutně oddaní ideologii a myslí v kategoriích absolutního nepřátelství, má své
uplatnění i v současnosti, a to právě v rozlišení mezi místními oponenty izraelské
okupace Palestiny a islámskými aktivisty bojujícími proti sekulárnímu Západu.358 Barša
si to však uvědomuje také, a to když hovoří o izraelském pokusu ospravedlnit tvrdý
zásah v Gaze. Izraelská strana totiž tvrdila, že v Gaze nejde o okupační válku
s Palestinci, ale o preventivní válku s Íránem, který používá Hamás jako nastrčeného
pěšáka, čímž je z vědomí vytěsňována okupační situace a nahrazena poukazem na
situaci, ve které má protiizraelská nenávist neodůvodněnou roli.359
V souvislosti s levicově-schmittovskou kritikou nedokonalé kosmopolitizace
práva, ve které jsou stále patrné stopy převládající mezinárodně-politické hegemonie,
konečně zmiňme ještě instituce mezinárodních trestních tribunálů a sankcí obecně. Ze
Zolova Invoking Humanity můžeme vybrat tři druhy kritiky těchto institucí, popsané
zejména na příkladu tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Jednak jde o narušení neutrality
tribunálu, který byl sice vytvořen Radou bezpečnosti OSN, ale jako své policejní složky
využíval také jednotky NATO.360 Dále je zde problém dvou druhů selektivity. Prvním je
zaměření soudu pouze na porušování ius in bello čili na válečné zločiny spáchané
v samotném boji, a ne na zločiny proti míru, což podle Zola přehlíží zodpovědnost
NATO v této druhé kategorii zločinů. Zolo tak klade otázku, nakolik jsou mezinárodní
trestní tribunály politickou justicí. Zdůrazňují totiž také symbolický význam porážky
protivníka nejen na bitevním poli, ale i morálně před soudem. Tento akt tak je
završením vytváření nového poválečného řádu.361 Další typ selektivity je již obecný a
míří na uplatňování mezinárodních sankcí, které má daleko do opravdu kosmopolitněprávního přístupu a stále vyjadřuje spíše mocenské rozložení sil. Tak zatímco
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v některých případech došlo k ozbrojené intervenci, například v 90. letech v Somálsku,
jiné se obejdou skoro bez reakce, což je případ třeba represí Turků proti Kurdům.362
Klíčová otázka je tedy opravdu ta, jestli je možné založit kosmopolitní řád
s humanitárními intervencemi místo mezistátních válek a s fungujícím mezinárodním
trestním soudnictvím, bez toho aniž by pouze nezakrýval faktickou hegemonii. Levicoví
kritici kosmopolitismu zde trvají na schmittovské tezi, že každá norma závisí na
výjimce, každé zahrnutí na vyloučení. Americká hegemonie tak například podle Rasche
pouze dovede nová vyloučení umněji zakrýt, a tak je úkolem kritika ukázat tato
vyloučení v jasném světle.363 Podle Zola vede ve světě nového typu válek hranice mezi
západní globalizovanou univerzalistickou kulturou a kulturami založenými na etnických
a národních partikularismech, které se odmítají na tvorbě kosmopolitního řádu podílet.
Charakteristikou těchto nových válek tak je to, že jsou vedeny univerzálními cíli
zajištění globální bezpečnosti a založení „nového světového řádu“. Otázky dobytí
teritoria a fyzické okupace jsou zde podružné, naopak je zde snaha vyhnout se
jakýmkoli ztrátám na životech na straně zasahujících sil, a tak lze často vidět omezení
pouze na přesně zacílené letecké útoky.364
Současný kosmopolitismus má své kořeny mimo jiné v mezinárodněprávní
koncepci Immanuela Kanta. Schmitt Kantův projekt kriticky rozebírá v Nomos země,
kde píše, že Kant sice nesouhlasí s vedením trestných válek mezi nezávislými státy,
nicméně zavádí kategorii „nespravedlivého nepřítele“. Tato kategorie je specifická pro
snahy o určité právní uspořádání mezinárodního prostoru. V anarchickém prostoru
přirozeného stavu existovat nemůže, jelikož ten je pro Kanta nespravedlivý jako takový.
Existence válkychtivého, tedy o setrvání v přirozeném stavu usilujícího, a z tohoto
důvodu nespravedlivého, nepřítele pak pro Kanta vůči němu ospravedlňuje vedení
preventivní války, která bude podle Schmitta znamenat ještě více než spravedlivou
válku v tradičním smyslu, jelikož jde o samotnou podobu mezinárodního prostoru.365
Jak však tvrdí Fabio Vander, Schmitt Kantovu koncepci dezinterpretuje tím, že ji
označuje jako ideologickou, jako předchůdce diskriminačního pojetí války, podle
Schmitta charakteristického pro 20. století. Pro Schmitta tak jsou demokratické státy
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vlastně totalitární, protože kriminalizují rozpínavého protivníka jako nespravedlivého
nepřítele, kdežto ti, co se snaží setrvat v přirozeném stavu, podle Schmitta pouze usilují
o uznání suverénní rovnosti států.366 Vanderova kritika Schmitta ovšem neznamená, že
ve svém článku nebyl kritický také k americké zahraniční politice, konkrétně té za
prezidentství George W. Bushe. Odmítá však považovat Kanta jako předchůdce této
politiky. Podle Vandera nejde o to, že by se teroristé měli přestat chápat jako
nespravedliví nepřátelé, ale o to, že Spojené státy bezpečnostní obsesí a diskursem
nekončící války s terorismem přejaly logiku návratu k totální válce a přirozenému stavu
bez vytváření rovnováhy v mezinárodním prostoru. Podle Vandera Kant odmítnul jak
„věčnou válku“, tak „univerzální monarchii“, zatímco Bushova doktrína k obojímu
směřovala.367 Jinými slovy, v americkém případě šlo stále o hegemonický, nikoli o
kantovsky kosmopolitní projekt.
Pokud jde o oblast mezinárodního práva jako vědy, jsou zmiňované pokusy o
zprávňování mezinárodního prostoru a postupného budování kosmopolitního projektu
podle Koskenniemiho určitou brzdou recepce Schmitta v tomto oboru, například ve
srovnání s oborem mezinárodních vztahů. Odborníci na mezinárodní právo se totiž snaží
instinktivně vyhýbat práci s prvky politické konfliktuality, chápou se jako pomyslní
reprezentanti přicházejícího kosmopolitního řádu a jsou často přímo aktivní
v mezinárodních organizacích, které podle nich tvoří základ tohoto řádu, kdežto pro
Schmitta by byly součástmi angloamerické globální hegemonie. Koskenniemiho
doporučení spočívá v tom, aby se normy a instituce, které jsou označeny jako součást
mezinárodního práva, nedostávaly mimo oblast kritiky jen proto, že na nich spočívá
budoucí nové uspořádání.368 Na druhé straně Jan-Werner Müller zase mírní levicovou,
především tu marxistickou, kritiku mezinárodního uspořádání. Podle Müllera totiž není
úplně jasné, zda tato kritika směřuje k vytvoření opravdu spravedlivé globalizace, nebo
se pouze snaží zpochybňovat vše, co se tváří jako produkt americké hegemonie, „ať už
je to lidské utrpení nebo lidská práva“.369
Pro zodpovězení této otázky je dobré se podívat na to, zdali se na levici objevují
nějaká konkrétní doporučení pro podobu světového uspořádání. Sám Schmitt v krátkém
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článku Der neue Nomos der Erde (Nové nomos země) z roku 1955 popisuje tři možné
scénáře.

Buď

se jediným

světovým

suverénem

stane vítězná

supervelmoc

studenoválečného konfliktu, nebo bude zachována jistá rovnováha, přičemž roli garanta
budou hrát Spojené státy podobně jako dříve Velká Británie, nebo zde bude rovnováha
několika nezávislých bloků či velkoprostorů, které budou znatelně odlišeny a vnitřně
homogenní.370 Tato třetí možnost je v jisté modifikované podobě na levici vcelku
populární. Tak se například Chantal Mouffe pokouší aplikovat svou koncepci agonismu
i na mezinárodní úroveň jako alternativu k hegemonnímu neoliberálnímu pojetí
globalizace. Multipolarismus existence několika velkých regionálních bloků podle
Mouffe povede k tomu, že mezinárodní konflikty „nabudou antagonistické podoby
méně pravděpodobně než ve světě, kde je jeden ekonomický a politický model
prezentovaný jako jediný legitimní“.371 K politickému sjednocení světa je naopak
Mouffe skeptická, jelikož každý řád je podle ní, jak víme, nutně hegemonický, takže i
případné světové sjednocení by nevyhnutelně probíhalo pod hegemonickým vlivem
jedné mocnosti. Odlišnost agonistického modelu v mezinárodním prostoru od
agonistické demokracie na vnitrostátní úrovni je pak v tom, že na světové úrovni
nemůže být utvořen „konfliktní konsensus“ založený na různících se interpretacích
sdílených eticko-politických principů. V případě regionálních bloků by tak šlo o čistý
pluralismus bez potřeby být součástí nějakého jednotícího celku. Takovýto pluralismus
by snížil riziko diskurzů a praktik směřujících k radikální negaci zavedeného
jednotného světového řádu.372
S další alternativou přichází Danilo Zolo, který odmítá jak kosmopolitní
centralismus, tak primát národního státu v mezinárodní politice. Podle Zola mezi
hobbesovským pojetím anarchie v mezinárodní politice a kantovským sjednocujícím
projektem „leží sféra ko-existence ‚bez vlády‘, která přesto není zbavena
kooperativního zvládání a řízení“. Oproti právním pacifistům a jejich pojetí mírového
sjednocení „shora“ popisuje možnost spolupráce mírotvorných struktur, jež vznikají
samoorganizací „zdola“ a kde hrají roli například i nevládní organizace a zvláštní
režimy mezinárodní kooperace. Přichází s konceptem „slabého intervencionismu“, který
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se neopírá o USA, ale o mezinárodní režimy a instituce. Mírotvorné strategie zde nejsou
hierarchicky centralizované, ale vycházejí z dynamiky samotného konfliktu.373
V souvislosti s těmito alternativními představami světového uspořádání se tak před
námi otevírá také obecnější otázka transformace pojmu suverenity, kterou probereme
v poslední podkapitole.

4. 3 Suverénní moc a výjimečný stav jako pravidlo
Bylo to mimo jiné v kontextu války proti terorismu, kdy italský filozof Giorgio
Agamben poukazoval na příklady současných výjimečných stavů a nově teoretizoval od
Schmitta vzešlé pojetí suverénní moci. Zmiňuje Bushovy vojenské příkazy z listopadu
roku 2001, které opravňují „zadržet na neurčito“ osoby podezřelé z terorismu, které
nejsou občany USA. Tyto osoby nebyly ani válečnými zajatci podle ženevských
konvencí, ale ani zločinci podle amerického práva. Pro Agambena se jednalo o právně
nepojmenovatelné jednotlivce, tedy o objekty čisté moci. Podobná opatření podle
Agambena ukazují „biopolitický význam výjimečného stavu jako originální struktury, ve
které právo zahrnuje živé bytosti prostřednictvím svého vlastního pozastavení“.374
Zde se totiž ukazuje, že to, co je pro teorii výjimečného stavu důležité, je
lokalizace takového stavu. Oproti jednoduché dualitě uvnitř/vně práva připomíná
Agamben složitější topologické vztahy, například ty objevující se u Schmitta.
„Pozastavení normy neznamená její zrušení a zóna anomie, kterou zakládá, není bez
návaznosti k právnímu řádu,“ píše Agamben ve svém díle State of Exception.375
Výjimečný stav tedy v Agambenově interpretaci Schmittova paradoxu suverenity „není
chaos, předcházející řádu, nýbrž situace, jež vyplývá z jeho zrušení“, čili má k řádu
vztah daný svým vynětím z něj. Suverénní výjimka je tak základní lokalizací, „jež se
nespokojuje s rozlišením toho, co je uvnitř, od toho, co je vně, tedy s odlišením normální
situace od chaosu, nýbrž vyznačuje mezi nimi jakýsi práh“.376 Podle Agambena je tedy
ve Schmittově teorii významné především to, že umožňuje poukázat na vztah
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výjimečného stavu a právního řádu, a to i přesto, že řád, který ve výjimečném stavu
existuje, není právní řád a situace výjimečného stavu v právním řádu nelze pozitivně
postihnout.377 Nakonec ovšem Agamben uvádí, že Schmittova teorie přeci jen selhává, a
to právě v tom, že ztotožňuje výjimečný stav a diktaturu, ať už komisařskou nebo
suverénní, a že tak nepřímo včleňuje výjimečný stav do právního kontextu. Naproti
tomu u Agambena je výjimečný stav prostorem úplně bez práva, je pro právo
nemyslitelný. Jednání, které se během výjimečného stavu děje, tak není ani narušitelské,
ani exekutivní, ani legislativní, nelze totiž v právních termínech vůbec postihnout. I
přesto je ale tento bezprávní prostor pro právní řád naprosto klíčový a právní řád se
k němu musí vztahovat.378
V tomto smyslu Agamben odkazuje například na Schmittovo Nomos země. Tak
jako nomos evropského mezinárodního práva pro své fungování potřebovalo bezprávní
prostor Nového světa, tak v obecném smyslu musí „jakákoli norma předpokládat
existenci něčeho, co se nalézá vně“ vztahu normy a toho, na co se norma vztahuje.
Agamben však schmittovskou vazbu mezi lokalizací a uspořádáním problematizuje
poukazem na existenci „nelokalizovatelné zóny nerozlišení“. Problém zde je, že když
v naší době proběhly pokusy dát této zóně „trvalou a viditelnou lokalizaci, výsledkem
byl koncentrační tábor“ jako prostor, „kde je spojitost mezi lokalizací a systémem
definitivně přervána“. Výsledkem přervání této spojitosti je možnost, že výjimečný
stav, který je pro Agambena i obecně základní politickou strukturou, má tendenci stát se
pravidlem.379 Toto pro Schmitta v jeho teorii není možné. Výjimečný stav není možné
s pravidlem směšovat, protože pokud by se výjimka stala pravidlem, neměl by
výjimečný stav ve Schmittově pojetí smysl, protože jeho účelem je učinit normu jejím
dočasným pozastavením znovu aplikovatelnou.380
Pro Agambena je naopak toto prolnutí výjimky a pravidla zásadní, přičemž tento
problém ukazuje především na příkladu koncentračních táborů a jejich spojitosti
s výjimečným stavem. Definici koncentračního tábora Agamben neodvozuje od
událostí, k nimž tam došlo, ale od právně-politické struktury, která tyto události
umožnila. Pokud tak spolu s Agambenem učiníme, přestaneme tábory vnímat „jako
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historickou skutečnost, jakousi anomálii, (…) ale jako skrytou matrici, nomos
politického prostoru, v němž stále ještě žijeme“. Zmiňovanou strukturou, která existenci
táborů umožnila, je pak právě výjimečný stav, který se stává pravidlem. Původ táborů
ve výjimečném stavu Agamben dokládá například citací šéfa gestapa Dielse:
„Neexistuje žádný rozkaz ani instrukce ke zřizování táborů: nebyly založeny, ale
jednoho dne zde byly.“381 V obecné rovině je pak problém prolnutí výjimky a pravidla
problémem smísení dvou základních prvků západní právní tradice: potestas, tedy prvku
normativního a právního v silném slova smyslu, a auctoritas, prvku metaprávního a
anomického. Pokud oba zůstávají sice na sebe navázány, avšak stále jsou pojmově,
časově a ve figuře svého subjektu odlišné, může jejich dialektika do určité míry
fungovat. Ovšem v případě, že jsou sloučeny v jedné osobě a že se výjimečný stav,
v němž drží oba prvky pospolu skrze nerozpoznatelnost mezi právem a životem, „stává
pravidlem, mění se právně-politický systém ve vraždící stroj“.382
Rozšiřování prostorů výjimečného stavu dává Agamben v návaznosti na Michela
Foucaulta do souvislosti s moderní biopolitikou, s nárůstem důležitosti témat národního
zdraví a biologického života jako problémů suverénní moci. Poměrně originálním
způsobem propojuje právně-institucionální analýzu s analýzou biopolitiky a předkládá
tezi, že pokud moderní stát „umisťuje biologický život do centra svých kalkulů, nedělá
nic jiného, než že vynáší na povrch spojení moci s pouhým životem“.383 Dochází
k závěrům, že „základní náplní suverénní moci je produkce pouhého života“ a že
„biologickým paradigmatem Západu dnes není obec, nýbrž tábor“.384 „Kde je nějaký
Lid, tam bude i pouhý život“, píše Agamben a naráží tak na protilehlé významy pojmu
lid. Na jedné straně je Lid jako „jednotné politické tělo“, na druhé straně lid jako
„nesourodé množství sociálně potřebných a vyloučených těl“. V naší době je podle
Agambena zápas mezi Lidem a lidem doveden do krajnosti a vidíme zde snahu zacelit
trhlinu mezi nimi, která nabírá různých podob. Jde nejen o německý Lid, který se snaží
odstranit Židy tvořený lid, ale také o „plán demokratického kapitalismu na odstranění
chudých tříd“, který „mění v pouhý život všechno obyvatelstvo třetího světa“. Závěrem
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pak volá po politice, která zastaví tuto občanskou válku tím, že „se dokáže vypořádat se
základním biopolitickým rozkolem Západu“.385
Jaká politika je tou, která pro Agambena znamená alternativu k suverenitě nutně
propojené s pouhým životem? Není to politika klasická, která jasně rozlišovala mezi
soukromým životem a politickou existencí, mezi „člověkem jako živou bytostí“ a
„člověkem jako politickým subjektem“. Možnost odlišit naše biologické tělo od našeho
politického těla už je podle Agambena nemožná. Navrhuje spíše učinit „ze samotného
pouhého života místo, v němž se ustaví a usídlí nová forma života“.386 Zde rozvíjí ideu
„šťastného života“, existence politického společenství, „které by se řídilo pouze
principem plného užívání požitků světského života“. „Šťastným životem“ je zde
„‚dostatečný život‘, naprosto světský, který dosáhl dokonalosti své potenciality a své
sdělitelnosti a do něhož již vládnoucí moc a právo nezasahují“.387 Naopak ve vztahu
k právu a státu se život jeví „jen jako protistrana moci, která hrozí smrtí“. Státní moc
se tak podle Agambena nezakládá na politické vůli, ale pouze na holém životě, který je
„chráněn jen v té míře, v níž podléhá právu života a smrti, vykonávaném vladařem
(nebo zákonem)“. Nutnou alternativou nestátní politiky je tak pro Agambena politický
život orientovaný na ideu štěstí, život, který neexistuje jen ve vztahu ke hrozbě smrti,
ale „pro nějž v jeho žití jde o žití samé“. Jedná se zde o koncepci podobnou ideji čisté
prostředečnosti u Waltera Benjamina, pro kterého komunikace není „sdělením něčeho
společného, (…) ale především sdělením sdělitelnosti“.388
Inspirace Benjaminem je pro Agambena naprosto klíčová, a to právě v kontrastu
ke Schmittovi. Již jsme zmínili vztah mezi právo ustavujícím a právo udržujícím
násilím, a to jako dialektický vztah, který u Benjamina může být přerušen třetím
činitelem, tzv. božským násilím. Božské násilí „ani nenastoluje, ani neudržuje právo,
nýbrž je sesazuje“, resp. přetrhává vazbu mezi násilím a právem. 389 Ve vztahu ke
zmíněné ideji čisté prostředečnosti tedy božské násilí není prostředkem k nějakému
účelu, ale zprostředkovává zprostředkovatelnost samu. Není tedy násilím, které vládne,
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ale násilím, které čistě jedná. Naproti tomu pro Schmitta zde podle Agambena nic jako
čisté násilí být nemůže, jelikož i ve výjimečném stavu je násilí přeci zahrnuto v právu
skrze vynětí. Schmitt se tedy snaží navrátit anomické násilí zpět do právního kontextu,
zahrnout anomii do těla nomos.390 Agamben se přidává na stranu Benjamina, když
v rámci teoretizování východiska z krize permanentního výjimečného stavu přidává
k Benjaminově „čistému násilí“ a „čistému jazyku“ či svému „žití, v němž jde o žití
samé“ také ideu „čistého práva“. Představil-li Agamben politické společenství, které je
založené na šťastném životě, do kterého právo nezasahuje, přichází tedy nakonec
logicky s ideou politiky, která se snaží oprostit od kontaminace právem. Je-li tato
politika založena na „žití samém“, je nutno ukázat ještě právo, které není ve vztahu
k životu. Právě toto oddělení práva a života otevírá prostor pro to, co můžeme nazvat
politikou. „Čisté právo“ tak bude právem vzešlým z tohoto prostoru po „deaktivaci
onoho zařízení, které jej ve výjimečném stavu připoutalo k životu“.391
Schmittovsky laděná kritika Agambena kritizuje toto schéma jako vlastně
depolitizující, snažící se mesianistickým zásahem překonat nevyhnutelnost duality myoni. Podle Williama Rasche tvoří Agamben, ale například též Michael Hardt
s Antoniem Negrim či Giles Deleuze s Félixem Guattarim, tu část postmarxistické
levice, která odmítá chápat politično, označované pojmy spojenými se suverenitou, jako
nutnou součást společenského života. Jak Rasch dodává, politično tito autoři ztotožňují
s nihilismem a volají po jeho konci. Takovéto tendence pak Rasch vysvětluje tím, že tito
„puristé“ si před sebe kladou příliš těžký úkol. Snaží se překonat celou strukturu
modernity, k čemuž jim politično potřebné nástroje neposkytne. Pokud totiž vidí ve tmě
modernity fašistický a komunistický totalitarismus stejně kriticky jako kapitalistickou
společnost spektáklu, není politična třeba. Nejde totiž o proti sobě stojící alternativy, ale
o stejné případy toho, kdy politično zapříčinilo ztrátu „přirozené nevinnosti“, přičemž
celou tuto strukturu je nutno nahradit novou ontologií.392 Agambenova vize se tak jasně
liší od ideje hegemonického střídání, kterou jsme mohli vidět u Chantal Mouffe, což
nám ukazuje různost variant levicových politických projektů. Rasch by se v tomto
směru přiklonil spíše k Mouffe, jelikož je kritický právě k Agambenovu čekání na
„kompletně novou politiku“, bez níž budou každá nová teorie a praxe nefunkční.
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Agambenovu vizi tak vidí jako nihilistickou a utopickou zároveň, tedy bezmocnou do té
doby, než se objeví opravdová naděje této zcela nové politiky.393
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Závěr
Když v roce 1967 navštívil francouzský filozof Alexandre Kojève rebelující
studenty v Západním Berlíně, zmínil se při té příležitosti Jacobu Taubesovi, že plánuje
navštívit Carla Schmitta v Plettenbergu, a dodal, že Schmitt je „jediným, s kým stojí za
to v Německu hovořit“.394 Práce, v jejímž závěru se nyní nacházíme, ukázala na mnohá
další intelektuální střetnutí různých autorů s Carlem Schmittem a jeho bohatým dílem.
Zaměřili jsme se především na otázku, z jakých důvodů a ve kterých aspektech,
případně s jakými modifikacemi, přejímají jeho dílo teorie, jež můžeme označit jako
levicové. Byli jsme svědky více či méně komplexních přístupů ke Schmittovu dílu,
vypořádávajících se jak s podněty, které nabízí pro analýzu současné politické, právní a
mezinárodní situace, tak s úskalími, vyplývajícími zvláště z neliberálních prvků
Schmittova myšlení.
Carl Schmitt byl myslitelem značně angažovaným, jeho dílo není uceleným a
nadčasovým filozofickým systémem, ale spíše souborem intervencí reagujícím na
nutnost reinterpretace státoprávních pojmů v kontextu zásadních společenských proměn
20. století. Během svého životního intelektuálního dobrodružství se snažil přijít
s odpověďmi například na nástup masové demokracie, fakt „odkouzlení světa“ a
absenci transcendentního Boha či na potenciální nové světové uspořádání založené na
principu humanity, kde politično vztahu přítel-nepřítel bude nahrazeno primátem etiky a
ekonomiky. Šlo o autora, jehož filozofické založení bylo konzervativní, ale u kterého
případné prvky sentimentu k dřívějším historickým etapám nepřebily snahu vycházet
z východisek, která nabízela nová doba. Klíčové byly pro Schmitta ideje řádu či
substance, které se nacházejí za pozitivními normami. Pokud Schmitt cítí, že se tento
řád hroutí, nebrání se hledání radikálně nových forem, což vede i k častým
diskontinuitám či rozporům v jeho myšlení.
Podobně se i současná levice nachází v situaci, kdy se její tradiční teoretický a
pojmový aparát musí proměnit v souvislosti s výzvami doby, ať už jde o univerzalizující
tendence post-bipolárního světa a na ně reagující esencialistické partikularismy, o subpolitiku, v jejímž rámci není kladen důraz na tradiční politickou kolektivitu, nebo o
soudobé depolitizační tendence, které Martin Škabraha označuje jako marketizaci,
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expertizaci a moralizaci.395 Studie levicové recepce díla Carla Schmitta nám ukázala
mimo jiné to, jak užitečná může pro levici být inspirace u politických oponentů,
konkrétně u těch konzervativních. Ze schmittovsky konzervativního pohledu lze
poměrně dobře vidět například podobnosti mezi liberalismem a marxismem, kterým
schmittovsky orientovaní autoři vytýkají především nedostatečnou teorii politična. Pro
levici užitečná a původně spíše pro konzervativní myšlení typická je také důležitost
uvědomění si role iracionálních vášní v politice, podstatná také pro důraz na nemožnost
úplného konsenzu, a tedy na nutnost střídání racionálně neslučitelných hegemonických
projektů. Partikularisticky laděná levice pak může najít částečnou inspiraci i
v konzervativní kritice abstrakce, která vede ke ztrátě opravdové subjektivity a
„zapomínání Bytí“.
Zaměření na konkrétní řád ve smyslu uvědomění si konkrétního mocenského
uspořádání za zdánlivě neutrálními normami je dalším prvkem Schmittova myšlení,
který je slučitelný s kritickou levicovou tradicí boje proti převládající hegemonii. Jak
jsme viděli, Schmitt kritizuje především riziko neutralizace základních státovědných
pojmů právním pozitivismem a snaží se koncepty suverenity, státu či ústavy vidět
v konkrétním historickém kontextu, v souvislosti s aktuální politickou situací. Jako
představitele kritické právní tradice lze Schmitta chápat i v tom ohledu, že dovoluje
právní vědě mluvit i o neprávních problémech, ovšem s tím, že o nich mluví jako právní
věda, čímž ji zároveň brání před ovládnutím teologickým či technicistním diskursem.
Kritika teologického jazyka ukazuje Schmitta jako myslitele změny, bránícího se těm
typům legitimizace, jež vycházejí z „pojmů nejvyšší kategorie“ jako přirozené právo,
Bůh či humanita. To se projevuje především v jeho odmítání spravedlivé války a
překládání pojmů mezinárodního práva do pojmů práva trestního, což chápe jako
nepřípadnou ideologizaci války, spojenou právě s pojmy nejvyšší kategorie, které podle
Schmitta pouze zahalují snahy konkrétní politické moci o dominanci.
Jak však levicoví teoretici pravidelně v souvislosti se Schmittem zdůrazňují,
inspirace Schmittovým kritickým jazykem neznamená přejímání jeho závěrů. To platilo
i v případě kritiky abstrakce a odmaskování univerzálních pojmů, jelikož zaměření na
konkrétní řád vedlo u Schmitta k takovému propojení fakticity a normativity, které
podceňuje možnosti práva jako nástroje společenské změny. Ukázalo se, že
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schmittovský jazyk může poskytnout podporu jak různým emancipačním diskursům, tak
homogenizujícím formám dominance. Na první pohled levicově-emancipační potenciál
mělo také Schmittovo pojetí lidu existujícího „vedle“ ústavy, což dává prostor pro
spontánní lidové mobilizace. Nicméně, jak šlo vidět například v kritikách Kalyvase či
Habermase, Schmitt těmto mimoparlamentním shromážděním připisuje úlohu pouze
aklamační, nikoli deliberační. Schmitt totiž přisuzuje hodnoty svobody a funkční
veřejné diskuze liberální tradici, přičemž liberalismus a demokracie jsou pro něj
rozporné. Naproti tomu většina v této práci probíraných levicových autorů zdůrazňuje
právě slučitelnost liberalismu a demokracie, přičemž jim jde především o to vnést do
současného liberalismu co nejvíce demokratických prvků, případně vyplnit liberálnědemokratické instituce jiným než převažujícím neoliberálním obsahem. Carl Schmitt
tedy často funguje jako figura, která dobře odhaluje základní selhání liberalismu,
nicméně pokračování levicově demokratických teorií se poté vine směrem k syntézám,
které již příliš schmittovské nejsou. Spíše než jako „levé schmittiány“ bychom tak
politické teoretiky typu Chantal Mouffe mohli označit za autory snažící se o reformu
liberalismu.
V každém případě ovšem nemůžeme brát levici jako homogenní množinu
autorů. I pokud splňují námi vymezené charakteristiky levice, tedy důraz na ideu
rovnosti, snahu o nahrazení současné hegemonie novým politickým projektem více či
méně utopického založení a přináležitost k pojmu levice jako takovou, mohou se
levicoví autoři zásadně odlišovat v tom, co chápou jako současnou hegemonii a jakým
projektem ji chtějí nahradit. Dobře se to ukázalo právě na vztahu ke Schmittovi, kdy
nám vykrystalizovalo několik levicových proudů. Začneme-li racionalistickou a
univerzalistickou liberální levicí, reprezentovanou asi nejlépe postavou pozdního
Jürgena Habermase, tak ta je vůči Schmittovi jednoznačně kritická. Sám Habermas byl
skeptický ke snahám kriticky rekonstruovat Schmittovo dílo ve jménu progresivních
cílů. Oproti Schmittově substantivně založené demokracii zdůrazňuje Habermas
především proceduru veřejné diskuze, která může dospět k racionálnímu konsenzu.
Proti tomuto pojetí vystupuje druhý proud, který pracuje převážně s pojmem
hegemonie a který je v naší práci zastoupen zejména skrze Chantal Mouffe. Tento proud
navazuje především na Schmittovo pojetí politična, které poskytuje levici klíčový
pojmový aparát. Konsensus je pro Mouffe vždy vyjádřením určité hegemonie, a proto je
nutné vidět neustálost přítomnosti duality my-oni. Hegemonie v pojetí Mouffe však není
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absolutní, neoliberalismus není chápán jako nepřítel ve schmittovském slova smyslu,
byť ani ne jako pouhý habermasovský diskusní partner. Konsensus na základních
hodnotách svobody a rovnosti a liberálně-demokratických institucí zde existuje,
nicméně jde o konfliktní konsensus, charakterizovaný spory jinak racionálně
neslučitelných politických projektů. Agonistický pluralismus podporuje demokratickou
konfliktualitu tak, aby konflikty uvnitř politického společenství byly přítomny, nicméně
skrze správné nastavení institucí nedosáhly intenzity Schmittovy duality přítel-nepřítel.
Třetí větev levice nechápe jako ideál ani dosažení opravdu kosmopolitního řádu
založeného na ideji lidských práv jako univerzálního, nikoli hegemonického
normativního aparátu, ani pluralismus s místem moci jako prázdným prostorem
vybízejícím k hegemonickému střídání. Giorgio Agamben přichází s nejradikálnější
alternativou, a to s úplným překonáním paradigmatu suverenity, s oddělením politiky od
kontaminace právem. U Agambena tak sice můžeme také vidět operaci se
schmittovskými pojmy a jazykem, především se suverenitou a výjimečným stavem,
nicméně zároveň takovou skepsi k současnému stavu, kdy se výjimečný stav stává
pravidlem, že přichází s až mesianistickou vizí, která je Schmittovým závěrům velmi
vzdálená. Agamben tak čerpá především z myšlenek Schmittova výmarského
současníka Waltera Benjamina, jehož božské násilí rovněž přetrhává koloběh mezi
právo ustavujícím a právo udržujícím násilím.
Mohli jsme tedy vidět, že Schmitt často současným autorům slouží jako výchozí
bod, který pomáhá při kritice současného stavu jako určitý kontrastní protipól liberálním
teoretikům či právním normativistům. Jeho úloha je v tomto smyslu důležitá i v tom, že
může pomoci při hledání třetí cesty či vytváření syntézy, která nás však nakonec zavede
k jiným autorů, tak jako zavedla Davida Dyzenhause k Hermannu Hellerovi. Podobně
se ukázalo, že i když mnozí levicoví autoři se Schmittem intenzivně pracují, nechápou
jeho dílo jako svůj hlavní teoretický základ. To poznamenával Alfons Söllner již
v případě Otto Kirchheimera, u kterého bylo marxistické paradigma a práce s třídními
otázkami nad použitím Schmittovy teorie nadřazeno. Podobně tomu bylo u již
zmiňovaného Agambena, vycházejícího především z myšlení Waltera Benjamina. I
Chantal Mouffe, jejíž teorie byla ze zmíněných tří větví levice schmittovská asi nejvíce,
má přeci jen hlubší kořeny v post-marxismu, post-strukturalismu či díle Antonia
Gramsciho. Jako poměrně schmittovské můžeme chápat přístupy autorů kolem časopisu
Telos, ti však již opouští původní definici časopisu jako levicového.

105
Pokud jde o vnitrostátní otázky, výtky levicové kritiky vůči Schmittovi
směřovaly často k jeho naturalizovanému chápání identity, homogenizaci uvnitř dané
politické jednoty a absenci pluralismu. V oblasti teorie mezinárodních vztahů se však
situace obrací, Schmitt brojí především proti hegemonii zastřené univerzalistickým
slovníkem a proti zneužitelnosti ideje humanity. Mezinárodní prostor je pro Schmitta
nutně pluralistický. Na rozdíl od prostoru vnitrostátního zde Schmitt také odmítá
substantivní založení konkrétního uspořádání. Ukázalo se, že pokud jde o otázky
světového uspořádání, je Schmittova kritika spravedlivé války či kriminalizace nepřátel
přejímána anti-univerzalistickou levicí s menšími modifikacemi než v otázkách
vnitrostátních. Otázka však je, jestli má levicová recepce Schmittova díla
v mezinárodních vztazích a mezinárodním právu trvalejší charakter, nebo je z větší části
podmíněna historickým kontextem Spojenými státy vedených intervencí, kdy svůj
prostor má kromě analytické také politická kritika. Například Danilo Zolo však kromě
schmittovské kritiky nových druhů válek nabízí také alternativní vizi. Podle Zola lze
realistický náhled na anarchistické založení mezinárodního prostoru, tedy jako na sféru
bez vlády, doplnit kooperací vzešlou zdola. Rovněž Mouffe je inspirována
schmittovskou ideou pluralismu regionálních bloků, mezi kterými by mohla fungovat
agonistická dynamika, podobná té ve vnitrostátní sféře.
Závěrem lze říci, že současná levicová recepce Schmittova díla, jak byla v této
práci představena, se pohybuje především v oblasti politické teorie a snaží se, stejně
jako Schmitt sám, reagovat na aktuální společensko-politické tendence a přicházet také
s normativními, nikoli jen deskriptivními či analytickými závěry. Přísně kontextuální
intelektuálně historické čtení Schmitta by ji tak v možnostech recepce omezovalo.
Musela by mít více na paměti riziko, že do dnešní doby potenciálně přenáší pojmy,
které byly u Schmitta kontaminovány například jeho antisemitismem, jak na to
upozornil historik Raphael Gross. Čtení Schmittova díla prizmatem jednoho tématu,
například právě antisemitismu, má svá úskalí, nicméně ve své zneužitelnosti
nebezpečnou svůdnost Schmittových myšlenek je třeba si uvědomovat i při současné
recepci. Takto je třeba chápat případné tendence některých autorů neoznačovat se jako
schmittiáni, ale spíše historickým výkladem přibližovat Schmitta levici, ať už
potlačením významu jeho nacistické anabáze či vyzdvižením radikálně demokratických
prvků v jeho myšlení. Metodologickou variantou však může být také vtažení Schmitta
jako diskuzního partnera do současné konverzace a snažit se jej pomocí současných
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teorií a historické zkušenosti „dovzdělat“. A o to se podle mého soudu současná
levicová recepce pokouší.
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Souhrn
Předkládaná práce se zabývala myšlením německého právního a politického
teoretika Carla Schmitta a recepcí jeho díla na intelektuální levici. Pokládala si otázku,
které aspekty Schmittova díla rezonují mezi levicově orientovanými autory nejvíce, a
ptala se, jaké jsou příčiny této inspirace. Bylo tedy nutno specifikovat historický
kontext, ve kterém se takto konzervativní myslitel stává hojně citovanou postavou u
různých proudů levicového myšlení. U Carla Schmitta se pak v souvislosti s jeho
nacistickou životní epizodou objevuje ještě metodologický problém možnosti oddělení
díla od osobních prvků autorovy kariéry, oddělení teoretického postoje samotného od
motivů, které k nim vedly. Snaha využít jeho myšlenky k progresivně levicovým cílům
z tohoto důvodu nejde příliš dohromady s přísně kontextuálním čtením jeho díla.
Schmittovu dílu samotnému se věnuje první polovina práce. První kapitola
popisuje základní koncepty, se kterými Schmitt pracuje, v historickém kontextu, ve
kterém se jako autor nacházel. Schmittovo dílo je zde probíráno v souvislosti s hlavními
cíli jeho kritiky: právním pozitivismem, liberální demokracií, tzv. kvantitativním
totálním státem, který sice zasahuje do všech částí společnosti, ale zároveň je slabý,
jelikož je ve vleku zájmových skupin, dále humanitou, primátem etiky a ekonomiky nad
političnem a konečně univerzalismem a unipolarismem ve světovém uspořádání. Druhá
kapitola se podrobněji věnuje otázkám Schmittova disciplinárního zařazení, především
rozporu mezi jurisprudencí a teologií či kontinuitě a diskontinuitě v jeho myšlení. U
autora, který psal intervenční texty, ve kterých reaguje na soudobé politické tendence, je
totiž obtížné najít něco, co bychom nazvali materiálním jádrem jeho myšlení. Pokusit se
Schmitta ideologicky zařadit bylo nicméně užitečné, a to například s ohledem na jeho
specifický konzervatismus, který si je vědom historické ukotvenosti institucí, nicméně
hledá také radikálně nové formy jejich uspořádání.
Schmitt tak měl jako autor, který se pokouší kriticky odhalovat partikulární
zájmy za neutrálním a univerzalistickým diskursem, kariéru prolnutou bohatým a
dynamickým intelektuálním střetáváním s levicovými teoretiky, ať už šlo o Otta
Kirchheimera, Waltera Benjamina či italské marxisty 70. let 20. století. Druhá polovina
práce se tedy věnuje již levicové recepci Schmittova díla samotné. V té jde zejména o
oživení pojmu politična, jelikož někteří levicoví autoři poukazovali na absenci opravdu
politické teorie jak v liberalismu, tak v marxismu. Zvláště po své smrti v roce 1985 a
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ještě více po skončení Studené války je pak Schmitt chápán již nejen jako kontroverzní
postava, ale jako klasik politického myšlení. Současná levice využívá jeho kritického
jazyka k pokusům o narušení neoliberální hegemonie, ovšem zdůrazňuje, že je třeba
myslet „se Schmittem proti Schmittovi“. Závěry, které levice z kritiky liberalismu
vyvozuje, jsou totiž od Schmittových odlišné. Sporné otázky jsou především možnosti a
intenzita vnitrostátního politického konfliktu či homogenizace politického společenství.
Na recepci Schmitta se navíc dobře ukázaly různé typy současného levicového
politického myšlení a rozdíly mezi nimi, například mezi autory jako Chantal Mouffe,
Jürgen Habermas či Giorgio Agamben. Samostatná část byla věnována také Schmittově
vlivu

v oblasti

kritické

teorie

mezinárodních

vztahů,

zvláště

v souvislosti

s humanitárními intervencemi, americkým unipolarismem nebo pokusy o zavedení
kosmopolitního řádu založeného na ideji lidských práv.
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Abstract
This thesis has dealt with the thought of the German legal and political theorist
Carl Schmitt and with the reception of his work by the intellectual Left. The main goals
of the thesis were to find out which aspects of Schmitt’s work are the most popular
among left-wing authors and to search for the causes of this inspiration. Thus, it was
necessary to reconstruct the historical context in which such a conservative thinker
becomes a frequently quoted author within various branches of leftist thought. In Carl
Schmitt’s case, because of his shift towards Nazism in the 1930s, there is also a
methodological problem of the possible separation of his work from his career and
personality, the separation of a particular theoretical approach from the motives which
led to this approach. Therefore, the attempt to use Schmitt’s thought for progressive
left-wing goals is not easily compatible with strictly contextual reading of his work.
Schmitt’s work itself is described and analyzed especially in the first half of this
thesis. The first chapter describes, in the historical context, some basic concepts which
Schmitt deals with. The chapter is structured according to main targets of his critique:
legal positivism; liberal democracy; quantitative total state, which is able to intervene in
every part of society, but which is weak at the same time, because of the interest groups’
influence; the concept of humanity with its primacy of ethics and economics over the
political; universalism and unipolarism in the world order. The second chapter deals
more in detail with the questions of Schmitt’s disciplinary approach, especially with the
clash of legal theory and theology. It also discusses continuity and discontinuity in his
thought. It is difficult to find the so-called material core in Schmitt’s work, since he
wrote especially interventionist texts that reacted to the political tendencies of his time.
However, trying to define Schmitt ideologically is quite useful, especially with regard to
his specific conservatism which is aware of the importance of historical roots of
institutions, but, at the same time, also searches for completely new forms of
institutional order.
Since Schmitt tried to critically reveal particular interests behind the allegedly
neutral and universalistic discourse, his career was full of rich and dynamic intellectual
encounters with left-wing theorist, for example Otto Kirchheimer, Walter Benjamin, or
Italian Marxists of the 1970s. So, the second half of this thesis studies the leftist
reception of Schmitt’s work. One of its main goals is to revive the concept of the
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political, since some authors on the Left pointed out the absence of properly political
theory in both liberalism and Marxism. Especially after his dead in 1985, and even more
after the end of the Cold War, Schmitt has finally become understood not only as a
controversial character, but as a classical author of political thought. Contemporary Left
uses his critical language in its attempts to challenge the neoliberal hegemony, but still,
it also emphasizes that it is necessary to think “with Schmitt against Schmitt”. Indeed,
conclusions of the left-wing critique of liberalism are different than those of Schmitt. As
disputed questions, we can mention, for example, the possibility and intensity of
political conflict, or the homogenization of political community. The study of the
reception of Schmitt’s work also helped us to recognize various branches of
contemporary left-wing political thought, represented by authors like Chantal Mouffe,
Jürgen Habermas, or Giorgio Agamben, and some important differences among them.
One part of this thesis has dealt also with Schmitt’s influence in the field of critical
international relations theory, especially in the context of humanitarian interventions,
American unipolarism, or the attempts to found the cosmopolitan order based on the
idea of human rights.
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