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Anotace
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat klíčové ideje, jakož i konkrétní principy
politického jednání konzervativních elit ve střední Evropě ve sledovaném období
revolučního roku 1848. Studie je primárně zaměřena na komparaci konzervativního
politického myšlení i z něho vyvěrajících strategií českých, polských a maďarských
představitelů, což naznačuje, že střední Evropa je v tomto případě chápána v kontextu
tzv. „heartlands“. Na základě takto vystavěného záběru práce lze za ústřední předpoklad
badatelského přístupu označit snahu o prokázání existence svébytného konzervativního
myšlení ve střední Evropě, jehož rysy bude možné následně porovnat s dobovým
klasickým západním konservatismem (tzn. anglosaským a kontinentálním).

Abstract
Bachelor thesis attempts to analyse key ideas as well as concrete principles of political
conduct of the conservative elites in Central Europe in monitored period of the
revolutionary year 1848. The study is primarily focused on comparison of a
conservative political thought and therefrom arising strategies of the Czech, Polish and
Hungarian representatives, which implies that Central Europe is in this case understood
in the context of the so called „heartlands“. On the basis of such built-up frame of work,
it is possible to mark the effort of demonstrating the existence of a distinctive
conservative thought in the Central Europe as a main premise of the scholar´s approach.
Characteristics that are to be found will then be possible to compare with contemporary
classic western conservatism (anglo-saxon and continental).

Klíčová slova: konzervatismus, 1848, střední Evropa, nacionalismus, elity
Key words: Conservatism, 1848, Central Europe, nationalism, elites
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Úvod
Rok 1848 představuje v moderních evropských dějinách významný přelom, kdy
se většinou tehdejších evropských států přehnala série násilných revolucí. Zatímco však
v západní Evropě byla politická scéna dané doby už značně diferenciovaná, ve střední
Evropě se politika stává teprve od tohoto data tématem většího množství lidí, jak
řadových měšťanů, tak prostých lidí z venkova. Jinak do té doby politika představovala
oblast přípustnou jen pro velmi omezený okruh aristokratických elit v zákulisí. Až tímto
rokem ve střední Evropě dochází k rozvoji moderních forem parlamentní politiky,
ústavních omezení moci panovníka či demokratických voleb zákonodárců. Toto
významné rozšíření politické sféry do života lidí mělo za následek krystalizaci
politických idejí a soustav. S příchodem nových národních elit přichází do té doby nové
myšlenky a koncepty.
Tyto nové elity čerpaly z bohatého zdroje západoevropského politického
myšlení, ale rovněž si dané myšlenkové koncepty osvojily podle svých představ tak,
aby lépe odpovídaly reáliím střední Evropy poloviny 19. století. V tomto období byl
určující politickou silou liberalismus, to však neznamená, že jiné politické teorie
nedosáhly významného zastoupení. Konzervatismus představoval právě jednu
z takových alternativ. Lze říci, že kdekoliv dochází k velkým a rychlým otřesům
stávajícího společenského nebo politického pořádku, vždy se objevuje jistý soubor
myšlenek k těmto změnám skeptickým a hájících zavedené instituce. Střední Evropa
v době revolučních bouří v letech 1848-1849 nebyla výjimkou.
Cílem práce je identifikovat společné znaky středoevropských konzervativních
myslitelů, a tím posoudit, do jaké míry lze principy dobového středoevropského
konzervativního myšlení považovat za svébytnou entitu, vymykající se z běžného
rozdělení konzervatismu na dvě větve: anglosaskou a kontinentální. Konzervatismus
jako způsob nazírání na společensko-politické problémy se v koherentní formě začal
utvářet po Velké francouzské revoluci. Už v dílech prvních kritiků revoluce, Edmunda
Burka a Josepha de Maistra, se projevily různé cesty, jak filosoficky odporovat náhlým
politickým změnám. Od těchto osobností můžeme sledovat vývojovou linii
anglosaského a kontinentálního konzervativního myšlení – jejich shody i neshody
v rámci jimi propagovaných idejí i konkrétní politické praxe.
Jak do toho zapadá mnou uvažovaný koncept středoevropského konzervatismu?
Jestliže se následkem jedné revoluce vytvořily dva odlišné proudy konzervativního
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myšlení z důvodu rozdílných politických a socioekonomických struktur, z nichž oba
zmínění „zakladatelé“ vycházeli, proč by k témuž zformování zase trochu jiného
konzervatismu nedošlo i ve střední Evropě? Bez ohledu na univerzálnost jakékoliv
politické ideologie, hraje nakonec klíčovou roli konkrétní historický kontext.
Středoevropská politika řešila odlišné problémy, v důsledku čehož lze předpokládat i
odlišné pojetí konzervativního myšlení. Události roku 1848 znamenají pro
konzervativní myšlení ve střední Evropě totéž, co události roku 1789 pro
západoevropské konzervativce. Až v důsledku těchto otřesů se vyrojily osobnosti, které
začaly hájit instituce, do té doby nikým vážně nezpochybňované. Jsem si zároveň
vědom ambicióznosti takového badání. Na základě analýzy stávajícího stavu bádání lze
dospět k závěru, že se dosud nikdo nepokusil nějak dokázat autonomní středoevropské
konzervativní myšlení odlišné jak od kontinentálního, tak od anglosaského
„příbuzného“.
Při

dokazování

mé

hypotézy

existence

svébytného

středoevropského

konzervativního myšlení využiji metody deduktivního i induktivního racionálního
poznávání, stejně tak metody pojmové analýzy a komparace. Nejprve charakterizuji
konzervatismus obecně, poté definuji znaky kontinentálního a anglosaského
konzervatismu a vysvětlím, proč je standardní rozdělení konzervatismu na anglosaskou
a kontinentální větev užitečnější, než jiné klasifikace. Základním předpokladem práce je
existence v dějinách souvislého autonomního konzervatismu. I tento pohled však není
všeobecně

přijímán

a

nejlepší

kritiku

konceptu

univerzálního

samostatného

konzervativního myšlení nabídl už před šedesáti lety Samuel Huntington. Rozeberu tedy
i Huntingtonovy představy o konzervatismu a pokusím se s jeho kritikou vypořádat, aby
má klasifikace konzervativní ideologie podle území dávala logický smysl.
Huntingtonovo vlastní roztřídění konzervatismu na tři koncepty však bude v práci
rovněž zohledněno. V závěru první části uvedu klíčové konzervativní pojmy, přičemž
analyzuji i rozdílnou představu o nich a odlišné uvádění těchto pojmů do praxe podle
obou větví této ideologie.
V druhé části studie už budu zkoumat koncepce konkrétních konzervativních
myslitelů ze střední Evropy. Konzervativní diskurz tří středoevropských národů (Čechů,
Poláků a Maďarů) budu zkoumat nejen z důvodu omezeného rozsahu práce. Termín
střední nebo středovýchodní Evropa totiž nemusí charakterizovat jen rozlehlou oblast
mezi Německem a Ruskem a od pobaltských zemí až k Balkánu, ale je často užíván i v
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užším smyslu tzv. heartlands, tedy jakéhosi zeměpisného i kulturního jádra regionu,
které bylo historicky utvářeno sepětím státoprávních tradic Polska a českých a
uherských zemí. Zpravidla kdykoliv se srovnává prostor střední Evropy ve vztahu
k západní anebo východní Evropě, zobecněné úsudky, kterými se má střední Evropa
odlišovat, jsou primárně čerpány z politických dějin Čechů, Maďarů a Poláků, zejména
pak z její výrazné diskontinuity. Náhlá a mnohdy tragická přerušování státněpolitických tradic jsou právě pro tento region typická.1
Tento poznatek následně ztěžuje výběr zkoumaných aktérů těchto myšlenkových
prostředí. Elity ani jednoho z těchto národů se necítily spokojené s institucionálním
statutem quo, a to nejen v polovině 19. století, ale, s výjimkou Maďarů po roce 1867,
téměř po celou dobu tohoto století. Toto nám sice znesnadňuje hledání výrazných
konzervativních osobností, nicméně nedostatek obhájců tehdejších politických,
sociálních i ekonomických struktur ve střední Evropě ještě neznamená, že by část elit
skutečně nepoužívala ryze konzervativní argumentaci při mnoha jejích pokusech o
získání moci. Pro dokládání konzervativních osobností z výše uvedených společností
budu

v jejích

projevech

vyhledávat

právě

mnou

sestavené

charakteristiky

nejvýznamnějších konzervativních hesel. Přijímaly-li v určité formě dané osobnosti
pojmy jako „řád“, „tradice“, „autorita“, a pokud skrze ně navíc nahlížely na všechny
společensko-politické otázky, mohu takové postavy přiřadit do obecné konzervativní
rodiny bez ohledu na to, zda byly takto vnímány už za své doby, a navzdory vší
podmíněnosti konzervativní politiky na konkrétní zemi a dané době, a z ní plynoucích
komplikací stran jakéhokoliv nadčasového vymezení toho, kde vlastně konzervatismus
„začíná, a kde končí“. Pro jednotlivá národní společenství se pak pokusím shrnout
hlavní témata jejich konzervativní politiky. Nejdůležitější částí pak bude „hledání stejné
půdy“ pro české, polské i maďarské konzervativní myšlení navzdory všem jejich
rozdílnostem. Výsledkem práce by měla být identifikace společné konzervativní
odpovědi na problémy, kterým střední Evropa v polovině 19. století čelila, nebo alespoň
obraz myšlenkového světa, z něhož konzervativci vycházeli. Z posouzení jednotlivých
případů

posléze

předpokládáme

možnost

středoevropského

konzervatismu,

kterou

definování
pak

bude

obecné
možné

charakteristiky
srovnat

s jejími

„předchůdkyněmi“ v západní Evropě.

1

WANDYCZ, Piotr S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. 1998. s.
11, 18
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V závěru práce stručně shrnu výsledky svého bádání a zhodnotím úspěšnost své
argumentace pro doložení funkčnosti mé hypotézy.

9

I. Konzervatismus
I. I. Obecná charakteristika
Konzervatismus jako myšlenkový směr se obvykle napříč různými historickými
kontexty formuje odvozeně jako reakce na nějaké změny, neboť dokud konzervativci
nejsou okolnostmi donuceni k sebereflexi, tak se logicky nemusejí vůči určitým
změnám vymezovat. V 18. a 19. století se nově nastupující měšťanské elity opírají o
liberalismus, aby tak argumentačně podložily své nároky na politické a ekonomické
svobody, a konzervativní síly tak pod tímto tlakem musejí také srozumitelně formulovat
své postoje.
Konzervatismus bývá charakteristický pro svůj odpor k náhlým rychlým
změnám, proto není příliš překvapivé, že se tato ideologie2 poprvé v moderních dějinách
prosazuje po Velké francouzské revoluci roku 1789, která zpochybnila všechny
základní pilíře tehdejší společnosti – monarchii, aristokracii i církev a všechny jejich
výsady. Snad nejvýznamnější změnou v myšlení lidí bylo zavrhnutí představy, že vláda
může odvozovat svou legitimitu od boha a nikoliv od „svého“ lidu. Za zakladatele
konzervatismu je považován Edmund Burke, britský filosof a politik, který už v roce
1790 sepsal Úvahy o revoluci ve Francii.3
Konzervatismus je považován za jednu ze tří nejvýznamnějších politických
teorií (dalšími jsou liberalismus a socialismus). Již podle názvu (latinsky „conservare“ =
zachovávat) je zřejmé, že konzervativci bojují proti ostrým změnám a hájí spíše
stávající podobu společnosti a její tradice. Avšak společnost v jednotlivých zemích a v
různých dobách disponuje vždy trochu jinými tradicemi a morálkou. Přesto se v obecné
rovině můžeme tázat, co konzervatizmus chce uchovávat a proč?
Tradicemi, jež chce konzervatismus zachovávat, nejjednodušeji myslíme
přirozeně se vyvíjející a osvědčený řád společnosti. Konzervativní myslitelé nechtějí
tedy stávající řád výrazně přetvářet jako liberálové nebo socialisté. Neuznávají žádný
ideál majetkové rovnosti nebo sociální spravedlnosti jako socialisté, bezprostředně
neuznávají ani ideál svobody jednotlivce jako liberálové. Společnost se vyvinula tak, že
zkrátka určité vrstvy či skupiny mají lepší společenské postavení, ze kterého
2

Třebaže celá řada konzervativců se označení konzervatismu jako ideologie úzkostlivě vyhýbá, budu
v práci tento výraz užívat, a to v obecném významu definovaném Samuelem Huntingtonem jako: „systém
idejí zabývající se distribucí politických a společenských hodnot a přijímaný významnou sociální
skupinou.“ HUNTINGTON, Samuel P.: Conservatism as an Ideology. 1957, s. 454
3
BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. 1997
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automaticky plyne jejich autorita. Autority jsou pro konzervativce důležité proto, že
jsou obdarovány odpovědností nést větší tíhu rozhodování za zdravý chod společnosti, a
tedy není v zájmu společnosti tyto autority narušovat. Dalšími tradičními hodnotami,
které mnohé historické revoluce vedené nekonzervativními politiky a reformátory
zpochybnily, a které následně začali konzervativci obhajovat, byly vlast, rodina,
náboženství, soukromé vlastnictví nebo křesťanská morálka.
Tyto tradiční hodnoty považuje konzervatismus za nutné bránit, neboť
umravňují člověka, jinak přirozeně hřešícího. Konzervativci vychází ze skepse vůči
lidské přirozenosti. Více než ostatní ideologie, právě konzervatismus vyjadřuje to zlé
ukryté v člověku. Teze o nedokonalosti lidské duše konzervativci obhajují buď
poukazem na křesťanské dogma dědičného hříchu, nebo prostou empirií.4 Z toho plyne
nedůvěra konzervativců v lidský rozum a možnosti společenského pokroku, a tedy i
nedůvěra ve schopnost konstrukce nějakého nového lepšího a spravedlivějšího
společenského řádu. Na vžité společenské tradice je nahlíženo jako na prověřené a
oprávněné. Jejich síla spočívá v hodnotě času, v jejich reálné existenci.
Zažité instituce formují jednotlivce spíše, než že by člověk jako samostatný
jedinec vědomě formoval a přetvářel pravidla, která jsou mnohem starší, než je on sám.
Politické instituce jako stát, nebo etická pravidla společenského chování vytvářejí
atmosféru vzájemné předvídatelnosti ve společnosti. V každé společnosti existují určité
„informační kódy“, které si člověk svobodně nevolí, ale získává je výchovou v daném
prostředí. Takové kódy reprezentují jistý smysl pro kontinuitu, resp. vědomí, že
mechanismy sociální kontroly kultivující člověka a společnost – např. ctnosti a
předsudky – tu byly dávno před narozením jedince a jeho morální povinností je předat
tyto mechanismy dalším generacím. Konzervatismus skrze tento rozvinutý cit pro
společenskou kontinuitu v tomto smyslu upřednostňuje kolektivní hledisko před
individuálním.
Jak si v následující kapitole ukážeme, v některých argumentech a postupech se
od sebe brzy začnou odlišovat anglosaský a kontinentální konzervatismus, nicméně oba
tyto proudy budou shledávat liberální a socialistické pokusy vytvořit ideální model
společnosti jako riskantní a budou je interpretovat jako pýchu lidského rozumu.
Hodnotu svobody budou někteří konzervativci popírat, jiní budou tvrdit, že jen v
podmínkách stabilního řádu může svoboda přetrvat. Každopádně vždycky preferují
4

Srov. JOCH, Roman: Levice a pravice. Tři pojednání. 1996
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historicky dosaženou míru svobody v daném společenství, oproti svobodě legitimované
abstraktními teoriemi intelektuálů a filosofů. S hodnotou rovnosti se pak konzervativec
smiřuje ještě obtížněji, respektive bude mít problém vůbec uznat rovnost jako
úctyhodnou politickou hodnotu.
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I. II. Anglosaský konzervatismus
Anglosaské konzervativní myšlení čerpalo z dlouhé britské empiristické tradice
a skepticismu. To v prvním případě znamená způsob myšlení, který se opírá prvotně o
zkušenost jako zdroj poznání, či lépe řečeno o smysly poznatelnou realitu a z ní
vyvěrající důraz na prakticky zaměřené jednání. Skeptické myšlení pak připomíná
omezenost lidského poznání a jeho faktickou závislost na vnitřních pohnutkách každého
jednotlivce. Rozumové poznání skutečně nezávislé od jeho nositele, jeho minulých
zkušeností, postojů a vášní, a jeho vztahu k okolnímu světu, bylo pro zastánce britského
konzervatismu směšnou představou. „Rozum je otrokem vášní, ne naopak.“5
David Hume byl patrně nejucelenějším filosofem tohoto postoje, Edmund Burke
tento postoj následně uvedl do politické praxe a zpopularizoval jej. V politické praxi se
tento

postoj

projevuje

realismem

(přístup

respektující

věcnou

zkušenost),

partikularismem6 (přístup tolerující odlišné způsoby jednání a myšlení) a relativismem7
(přístup odmítající věčné a univerzální pravdy). V etice se tento postoj projevuje silnou
důvěrou ve společenské předsudky („polointuitivní vědění umožňující lidem čelit
životním problémům bez nutnosti logických spekulací“8), zvyklosti a presumpce
(„závěry učiněné v souladu s obecnou zkušeností lidstva“9).
Je nutné si uvědomit, že právě z těchto přesvědčení vyrůstá politický
konzervatismus, neboť je-li v možnostech člověka každým svým jednáním věci stále
zhoršovat, a pokud opravdu není v možnostech člověka zjistit jednu jedinou univerzální
a konečnou správnou variantu o uspořádání společnosti a státu, pak je raději „…
prozíravé držet se toho, co již známe, co je vyzkoušené, co sice není ideální, ale je to
určitě snesitelné - tedy tradice, tradiční podoba společnosti. Tradice představuje
jakousi informační matrix společnosti - právě proto, že je všem dostatečně známá, její
dodržování vnáší do společnosti prvek předvídatelnosti chování, jistoty, bezpečnosti a
stability.“10

5

“Reason is, and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office than
to serve and obey them.” Hume, David: A Treatise of Human Nature. 1975. s. 415 cit. podle MORRIS,
William Edward; BROWN, Charlotte R.: David Hume. 2016
6
„Úctu konzervativců vzbuzuje a jejich energii podněcuje vždy nějaká právě zcela konkrétní země, zcela
konkrétní historie a zcela konkrétní forma života.“ SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s. 45
7
„Rozdílností mezi formami konzervativní politiky je tolik, kolik je konkrétních a osvědčených podob
uspořádání sociálního života, jež dokáží vzbuzovat loajalitu svých účastníků.“ Tamtéž, s. 45-46
8
KIRK, Russell: Konzervativní smýšlení. 2000. s. 63
9
Tamtéž
10
JOCH, Roman: Evropský liberalismus a konzervatismus. 2009
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Právě proto, že rozumové schopnosti člověka jsou natolik omezené,
konzervativní myslitel musí obhajovat předsudky, jakožto „společný fond a kapitál
národů a věků.“11 Aby člověk vedl ctnostný život, nemůže se nejprve nad každým
jednotlivým jednáním pozastavit a racionálně promyslet, co dělat. Vidí-li svého přítele
v nouzi, jeho předsudek ho ihned donutí mu pomoci, aniž by se napřed rozmýšlel, jestli
podá pomocnou ruku, nebo ne. „Ctnost člověka se díky předsudku stává zvykem a
přestává být pouhou řadou nespojitých činů.“12
Společnost je pak podle Burka skutečně „smlouvou“. Avšak ne společenskou
smlouvou, jak ji chápou liberálové. Nejde tu o partnerství v dočasných, pomíjivých
záležitostech, ani tu nejde o smlouvu uzavřenou mezi jednotlivci. Je smlouvou všech
živých, zemřelých a dosud nenarozených, smlouvou, která spojuje minulé a budoucí.
Veškeré úspěchy současnosti stojí na základech vybudovaných předcházejícími
generacemi a povinností každého jedince je o tyto základy pečovat a rozvíjet je. 13 Jde
tedy vpravdě o mezigenerační smlouvu určující té stávající jisté povinnosti.
Nejdůležitější zásadou zákonů je, aby zachovávaly to, co obdržely od předků a naučily
mladou generaci, aby si vážila institucí přinejmenším stejně jako generace starší.
Smyslem státu proto je, „abychom se vyhnuli zlu nestálosti a proměnlivosti, tisíckrát
horšímu, než jaké představuje… nejzaslepenější předsudek.“14 Vznik státu je způsoben
z přirozené nutnosti, nikoliv na základě ze svobodné vůle uzavřeného kontraktu mnoha
jednotlivců.
Burke, Scruton i většina ostatních konzervativních myslitelů proto sdílejí jistou
skepsi vůči demokratické formě vlády, která v jejích očích hrozila neodvratitelnými
změnami zavedeného řádu společnosti.15 Podle Burka opět neexistuje žádné abstraktní
právo člověka podílet se na politické moci. Vztah občanské společnosti a státu není nic
jiného než záležitostí konvence. Žít ve státě znamená proplouvat celou řadou svobod a
omezení. Hranice mezi těmito principy se v čase mění, jsou otázkou zvyklostí té které
země a nelze je definitivně určit podle kterékoliv racionální teorie.

11

BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. 1997. s. 96
Tamtéž
13
Tamtéž, s. 105
14
Tamtéž, s. 104
15
„Neměli bychom si namlouvat, že cena, kterou platíme za systém, jenž z nevědomosti dělá modlu a
z davu proroka, je cena nízká.“ SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s. 12
12
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Postoj Burka a v podstatě všech dalších konzervativců ke svobodě lze shrnout
tak, že svoboda nemůže existovat bez jistých společenských a politických mantinelů.16
„Správná“ vzdálenost těchto mantinelů od sebe se u každého konzervativce trochu liší
podle míry, do jaké už daný konzervativec přijal za své uchovávat instituce vydobyté
liberály. V zásadě v minulosti platilo, že průměrný americký konzervativec byl o trochu
liberálnější než britský, a ten byl zase liberálnější než francouzský či německý. Jak je
obecně známo, Burke sám byl whig, horlivě obhajující výdobytky Slavné revoluce
z roku 1688 a perfektně si rozumějící s Adamem Smithem v otázce volnotržního
hospodářství.17
Tradiční morálka a předsudky, náboženství a církev, zákony a stát a mnoho
jiných institucí spoutávají nedokonalou lidskou přirozenost,18 aby člověk nepropadl
temným stránkám své povahy, které by se nevyhnutelně projevily v důsledku udělení
takové svobody, na níž by lidé nebyli připraveni. Svoboda jako princip by neměla být
politickým cílem, ale spíše nástrojem, který vede lidi k odpovědnému a ctnostnému
životu. „[P]ro konzervativce není hodnota individuální svobody absolutní, nýbrž je
podřazena jiné, vyšší hodnotě, totiž autoritě etablované vlády.“19
Autorita podle Scrutona má být přirozená20, aby mohla vzbuzovat loajalitu
z obou stran. Loajalita je „měnou“, jež uchovává zdravý chod společnosti. Čím více
loajality autorita disponuje, tím větší zdání legitimity21 se ve společenské hierarchii
vytváří. Nositel autority cítí odpovědnost vůči členům své skupiny a ta ho pohání ke
správnému využívání institucí, které jsou v dosahu jeho moci, nikoliv k jejímu
zneužívání. Instituce právního řádu pro konzervativce spočívají v tom, že udržují a
chrání hodnoty společnosti, a právo se tak stává „výrazem společenského vědomí

16

„Z toho důvodu bych měl odložit své zdravice k nové svobodě Francie až na dobu, kdy se mi dostane
poučení o tom, jak se doplňuje s vládou, s veřejnou mocí, s kázní poslušností armády, se skutečným
výběrem spravedlivě rozložených daní, s morálkou a náboženstvím, s nedotknutelností vlastnictví, s
mírem a řádem, s občanským a společenským chováním. Toto všechno jsou (svým způsobem) také dobré
věci. Svoboda bez nich není prospěšná a je nepravděpodobné, že dlouho vydrží.“ BURKE, Edmund:
Úvahy o revoluci ve Francii. 1997. s. 21-22
17
Tamtéž, s. 8
18
O Burkově propojení teorie nedokonalé lidské přirozenosti vyplývající z křesťanské víry,
náboženských institucí zušlechťujících, nikoliv korumpujících, lidskou přirozenost, a konzervatismu srov.
KIRK, Russell: Konzervativní smýšlení. 2000. s. 56
19
SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s. 21
20
Tj. minulostí ověřená, tradiční…
21
Pokud lidé cítí ztotožnění sebe sama s mocí, vnímají moc jako legitimní. Konzervativci tento cit
uznávají jako přirozenou lidskou potřebu. Srov. SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s. 35, 43
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kontinuity.“22 Na rozdíl od liberály zastávaného významu legitimního právního řádu
spočívajícího v udržování a ochraně práva na život, svobodu a majetek občanů.
Nepevně definovaný vztah konzervativců ke svobodě zapříčiňuje fakt, že se
v rámci této politické teorie vyskytují osobnosti, které na jedné straně v určité době
stály za jedněmi z nejsvobodnějších zřízení, a které na druhé straně stály za jedněmi
z nejautoritářštějších režimů. Míra prosazovaní či hájení politické svobody není
v žádném případě měřítkem „konzervativnosti“ jakéhokoliv politika. Totéž platí pro
vztah konzervativců k demokracii. Určujícím kritériem je pouze způsob obhajoby
daného principu, tj. svoboda / demokracie jako „dědictví předků“, které má platnost jen
pro konkrétní národ, který si jistou míru svobody či demokracie skrze sérii dohod,
kompromisů i bojů a válek v minulosti vytvořil. 23
Konzervativní ideologii je někdy také špatně rozuměno, že chce navždy
zakonzervovat určitou, konzervativci vysněnou, podobu společnosti. Pravdivější je spíš
teze, že pouze preferují pomalý vývoj (evoluci) před skokovou změnou (revolucí).24
Odvrácenou stranou takového konzervatismu, který ve své krajní verzi odmítá
objektivní metafyzické pravdy, je fakt, že v politické praxi může vést až
k bezhodnotové politice nezakládající se na žádných stálých principech. Odmítne-li
konzervativec „věčné pravdy“ nebo transcendentní kritéria, nebude mít žádný politický
cíl a je navždy odsouzen pouze „šlapat na brzdu“ pokaždé, když se objeví „nějaké
nové radikální hnutí“, směr politického boje ale nikdy neurčuje.25
„Pokud neexistují alespoň nějaké objektivní normy dobra a zla, může v této
krajní poloze konzervatismus sklouznout například k multikulturalismu, který tvrdí, že
všechny civilizace jsou si rovny, protože každá žije dle svých tradic a zvyků a zděděných
22

Srov. SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s. 99
„V proslulém zákoně pocházejícím z třetího roku panování Karla I., nazvaném Petice za práva,
parlament králi praví: ‚Tvoji poddaní zdědili tuto svobodu.’ Občanské svobody se zde tedy nenárokují na
základě abstraktních principů, jako jsou ‚lidská práva’, ale jako práva Angličanů a odkaz předků (…)
Všimněte si, že od Magny Charty k Deklaraci práv bylo neměnnou politickou zásadou naší konstituce
uplatňování a prohlašování našich svobod jakožto oprávněného dědictví, jež nám připadlo po našich
předcích a jež bude převedeno na naše potomky jakožto vlastnictví náležející lidu tohoto království, bez
jakékoli závislosti na nějakém jiném… právu. Díky tomu naše konstituce zachovává pevné propojení tak
rozmanitých součástí. Máme dědičnou monarchii a dědičnou šlechtu, máme Dolní sněmovnu a lid dědící
privilegia, občanská práva a svobody v dlouhé linii předků.“ BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve
Francii. 1997. s. 44-45
24
„Duch novátorství je obecně důsledkem sebestředné domýšlivosti a omezených názorů. Lidé, kteří se
nikdy neohlížejí zpět, ke svým předkům, nebudou brát ohled ani na své potomky. Anglický národ navíc
velice dobře ví, že idea dědičnosti zaručuje uchování a přenos, aniž by přitom jakkoli vylučovala
zdokonalení. Ponechává otevřenou možnost nabytí čehokoli nového, ale zároveň ochraňuje to, co bylo
jednou osvojeno.“ Tamtéž, s. 45
25
JOCH, Roman: Evropský liberalismus a konzervatismus. 2009
23
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svobod a my bychom do nich neměli zasahovat, neměli bychom je posuzovat dle
‚objektivních pravd‘. Jenže co když je tradicí některého národa kanibalismus, ženská
obřízka nebo obětování dětí duchům předků?“26
Americký konzervatismus tímto rozporem netrpí. Přestože čerpal z výše popsané
anglosaské filosofické tradice, z jistého důvodu se brzy odlišil od britského
konzervatismu. Tím, že americké tradice, jako ústavně omezená vláda, federativní
demokracie nebo liberální ekonomický systém aj., založili „otcové zakladatelé“, silně
ovlivnění soudobým klasickým liberalismem, tak hranice mezi konzervativní a
pravicově liberální politikou jsou ve Spojených státech ještě užší než v Británii.
Instituce hodné zachovávání byly a jsou obhajovány zčásti na základě „metafyzických
pravd“, nejen výlučně jako „dědictví předků.“
Z tohoto důvodu pak americký konzervativec Russel Kirk, na rozdíl od
kteréhokoliv britského konzervativce,27 přišel v 50. letech 20. století s šesti hlavními
zásadami konzervativního myšlení.28 Avšak představuje-li hodnotový relativismus
extrémní pojetí britského konzervatismu, obdobné nebezpečí plyne pro americký
konzervatismus z druhého konce: hodnotový univerzalismus a mesianistické vnucování
„tradičních hodnot“ jiným zemím i prostřednictvím násilí.29

26

PETŘÍK, Lukáš: Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. 2008. s. 34
Přestože i Kirk uznává, že konzervatismus nikdy nebyl a není „pevným a neměnným souborem
dogmat“ a sám se hrdě hlásí k Burkově „škole nejryzejších konzervativních principů“. KIRK, Russell:
Konzervativní smýšlení. 2000. s. 24, 26
28
Stručně shrnuto: 1. Víra v transcendentní řád nebo přirozený zákon. Politické problémy jsou ve své
podstatě problémy náboženskými a mravními. 2. Zalíbení v rozmanitosti a tajuplnosti lidské existence –
oproti uniformitě, rovnostářství a utilitaristickým cílům radikálů. 3. Přesvědčení, že civilizovaná
společnost potřebuje vrstvy a třídy – v protikladu ke koncepci „beztřídní společnosti“. 4. Přesvědčení, že
svoboda a majetek jsou úzce svázány. 5. Víra ve zvyklosti a nedůvěra k přestavbám společnosti podle
abstraktních schémat. Konvence drží na uzdě lidské tíhnutí k anarchii i touhu po moci. 6. Poznání, že
změna nemusí automaticky znamenat prospěšnou reformu. Srov. KIRK, Russell: Konzervativní smýšlení.
2000. s. 26-27
29
Například zahraniční politika amerických neokonzervativců. Srov. PETŘÍK, Lukáš: Konzervativní
revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. 2008. s. 34
27
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I. III. Kontinentální konzervatismus
Kontinentální konzervativní myšlení se rozvíjelo v souladu s dogmatickou
katolickou věroukou a v odporu vůči osvícenským filosofům 18. století.30 Stejně jako
anglosaský konzervatismus, i ten kontinentální především v osobě Josepha de Maistra31
vznikal v odporu vůči Velké francouzské revoluci.32 Vyznačoval se ještě temnější
představou lidské přirozenosti. Zatímco britští konzervativci vnímali možnost člověka
vybírat si morálně špatné jednání, ale také brali na vědomí schopnost člověka konat
dobro, – Maistre vnímal člověka jako zkaženého tvora,33 jemuž poskytnout svobodu by
znamenalo rozvrat státu a společenské morálky, a občanskou válku.
Liberální filosof a historik idejí Isaiah Berlin ve své předmluvě k Maistrově
Considerations on France shrnuje jeho ideologii jako naprosté odevzdání se
zkorumpovanosti člověka, nezbytnosti krveprolití, válek a násilí jako součásti
přirozeného řádu věcí, předsudkům, pověrám, instinktům, a vůbec čemukoliv skrytému
a záhadnému, co lidský rozum neumí přijmout.34
Maistrův odpor vůči racionalismu stál na přesvědčení, že cokoliv, co je
zkonstruováno rozumem, může být také rozumem ihned zpochybněno a zničeno.
Nakonec přetrvá jenom to, co je iracionální,35 protože jedině rozumem neproniknutelné
záhady mohou člověku vládnout. Uplatňujeme-li rozum ve společenských otázkách,
každá odpověď vede stále k dalším otázkám a životní jistoty se rozpadají. Lidem je tak
30

Jedno, zda šlo o „voltairovské“ racionalisty nebo „rousseauovské“ romantiky. Nepřátelé byli téměř
všichni.
31
A krátce po něm Louise de Bonalda nebo Francoise-René de Chateaubrianda, který poprvé začal užívat
pojem „konzervatismus“.
32
Tu chápal Maistre a jeho následovníci jako boží trest pro vychýlení Francouzů ze své cesty určené jim
Prozřetelností. Jakobínský teror znamenal svým způsobem očistu nutnou pro záchranu Francie. „[T]he
crimes of the French tyrants became instruments of Providence.” DE MAISTRE, Joseph: Considerations
on France. 1994. s. 19. Srov. „[N]ever has the Divinity shown itself so clearly in any human event. If the
vilest instruments are employed, punishment is for the sake of regeneration.” Tamtéž, s. 8
33
„Man is by nature vicious, wicked, cowardly and bad. What the Roman Church says, what Christianity
says, about original guilt, original sin, is the truest psychological insight into human nature. Left alone,
human beings will tear each other to pieces.” DE MAISTRE, Joseph: Considerations on France:
Introduction by Isaiah Berlin. 1994. s. xxi
34
„[I]n place of… idealistic sociology, he decided to appeal to the empirical facts of history and to
observe human behaviour. In place of the ideals of progress, liberty, perfectibility he preached the
sacredness of the past, the virtue, and the necessity, indeed, of complete subjection, because of the
incurably bad and corrupt nature of man. In place of science he preached the primacy of instinct,
superstition, prejudice. (…) In place of eternal harmony and eternal peace, the necessity – for him the
divine necessity – of conflict, of suffering, of bloodshed, of war. (…) He denied all meaning to such
abstractions as Nature, Man, Natural Rights (…) He tried to breathe new life into the discredited doctrine
of the Divine Right of Kings. He defended the importance of mystery, of darkness, almost of ignorance,
and above all of irrationality, as the basis of social and political life.” Tamtéž, s. xv-xvi
35
A není nic iracionálnějšího než dědičná monarchie, tvrdí Maistre, a přesto se ukázalo, že je to prý
historický nejlepší politický systém. Tamtéž, s. xxiv-xxv
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umožněno žít v relativním klidu pouze skrze vše temné a mystické. To, čemu člověk
nerozumí, v něm vyvolává strach, což je ten nejfunkčnější mechanismus sebekontroly.36
Tento konzervatismus býval označován jako „reakcionářský“. Výdobytky
modernity neuznával a chtěl zakonzervovat striktně hierarchický ancien régime, tedy
feudální systém s privilegovaným postavením aristokracie a katolické církve.37 Maistre
by souhlasil se Scrutonem, že „[s]polečnost nebo národ jsou vskutku druhem
organismu. (…) Má svou osobnost i svou vůli. Její dějiny, instituce a kultura jsou
pokladnicemi lidských hodnot; má zkrátka povahu jak prostředku, tak cíle.“38
Organickým pojetím národa či společnosti se konzervativní myšlení vždy zčásti
vyznačovalo. Tím spíše u Maistra, jenž tvrdil, že každý jednotlivec i každý národ má
svou „misi“, kterou má splnit. Prozřetelnost podle něj udělila Francii dva nástroje
k naplnění jejího poslání: jazyk a „duch proselytismu“39. Tyto „zbraně“ umožnily
Francouzům získat schopnost přesvědčovat ostatní, resp. nastavovat „trendy“ (od módy
až po filosofii). Osudem Francie, který podle Maistra čtrnáct set let hrdě naplňovala, je
být reprezentantem toho „nejkřesťanštějšího“ systému na světě. Reprezentantem „jediné
pravdy“ univerzální katolické církve. 40
Důvodem radikálnosti této ideologie je dle mého soudu třeba hledat v
rovněž radikálnější filosofii kontinentálního liberalismu. Francouzští osvícenci měli
velmi pozitivní náhled na lidskou přirozenost a schopnosti lidského rozumu. Člověku je
v zásadě nutné udělit svobodu, aby se jeho dobrá podstata mohla projevit, a pokrok se
stane nevyhnutelným, neboť lidský rozum je s to ukáznit „nízké zvířecí“ vášně,
pochopit zájmy druhých a zavést relativně harmonickou společnost.41 Tento spor o
lidskou přirozenost (a z ní následně plynoucích možností univerzální racionální
konstrukce ústavy státu42) v britské filosofii spíše nenastal. V anglickém prostředí totiž
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„What then does society rest upon? Society is part of the vale of tears where we cannot understand the
sources of things, where God governs us in an inscrutable way. It rests upon terror; it rests upon
obedience, blind obedience to authority. Without it institutions become chaotic and restless, and go down
in a welter of disaster.“ Tamtéž, s. xxvii
37
JOCH, Roman: Evropský liberalismus a konzervatismus. 2009
38
SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s. 24, 27
39
Proselytismus je termín označující jednání s cílem přesvědčit druhé lidi k náboženské konverzi, nebo
v přeneseném významu jednání za účelem získat podporu ostatních lidí pro jakékoliv své přesvědčení a
názory.
40
DE MAISTRE, Joseph: Considerations on France. 1994. s. 9, 20-21, 63
41
Celé Maistrovo dílo doprovází posměch těmto představám: „There is nothing but violence in the
universe; but we are spoiled by a modern philosophy that tells us all is good, whereas evil has tainted
everything, and in a very real sense, all is evil, since nothing is in its place.“ Tamtéž, s. 31
42
„The Constitution of 1795, like its predecessors, was made for man. But there is no such thing as man
in the world. In my lifetime I have seen Frenchmen, Italians, Russians… I even know that one can be
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napětí panující mezi společenskými vrstvami bylo v průběhu několika staletí postupně
umenšováno nastolením parlamentního konstitučního režimu, zatímco ve Francii se v
90. let 18. století takový systém nepodařilo vytvořit z důvodu absence nějaké silnější
parlamentní tradice. Když například Ludvík XVI. svolal 5. května 1789 generální stavy,
stalo se tak přesně po 175 letech.
Jak liberální, tak konzervativní anglosaští myslitelé víceméně sdíleli představu o
nedokonalé, avšak ne zlé, lidské přirozenosti. I proto se v tamější politické praxi
pragmatická politika kompromisů prosadila snadněji. Ideoví následovníci Josepha de
Maistra si tedy v 19. století uchovali názor o inherentně zlé podstatě člověka a
bezvýznamnosti lidského rozumu, což v politické praxi vedlo k bezvýhradné podpoře
teokratického hierarchicky strukturovaného státu, které by se dalo shrnout rčením:
„Poslušnost, nikoli svoboda – to je tím, co náleží lidu.“43
Navzdory skepsi

vůči

racionalismu

„netrpěli“

tito

myslitelé

žádným

relativismem. Univerzální mravní zákony zjevené v učení katolické církve reálně
existují a z nich se odvozují politické principy. Instituce jsou jen tak odolné, jak moc
jsou „deifikovány“.44
Z pohledu politické praxe je nezbytné připomenout, že ačkoliv byli kontinentální
konzervativci spíše pro absolutní moc panovníka, byli také odpůrci politického
centralismu kontinentálních liberálů. Politické a společenské struktury za ancien régime
byly totiž značně diferenciované, konzervativci bojovali za zachování celé řady
lokálních privilegií.45 Dalším projevem této ideologie byl odpor k nacionalismu.
Nacionalismus v Evropě 19. století představoval spíše zbraň liberálů, jak aktivizovat
nižší vrstvy a zavést do politiky demokratické principy.46

Persian. But as for man, I declare that I have never in my life met him; if he exists, he is unknown to me.“
Tamtéž, s. 53
43
JOCH, Roman: Evropský liberalismus a konzervatismus. 2009
44
„The mere omission (let alone contempt) of the great Being in any human endeavour brands it with an
irrevocable anathema. Either every imaginable institution is founded on a religious concept or it is only a
passing phenomenon. Institutions are strong and durable to the degree that they are, so to speak,
deified.“ DE MAISTRE, Joseph: Considerations on France. 1994. s. 41
45
„Slyšíme hlasy vychvalující geometrickou strategii, jež prý přivodí zánik všech místních idejí a co
nevidět promění lidi z Gaskoňců, Picarďanů, Bretonců, Normanďanů ve Francouze s jednou zemí, jedním
srdcem a jedním Shromážděním. Pravděpodobnější ale je, že místo aby se všichni stali Francouzi,
nebudou mít obyvatelé této země zakrátko žádnou vlast. Posud nikdy nebyl žádný člověk poután pocitem
hrdosti, sounáležitosti a láskyplného vztahu k nějaké čtvereční výměře. Nikdy se nebude hlásit k tomu, že
je příslušníkem Čtverce č. 71 či občanem nějakého jiného abstraktního útvaru s přidělenou visačkou.“
BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. 1997. s. 202
46
Srov. JOCH, Roman: Evropský liberalismus a konzervatismus. 2009
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Jaký měl tento konzervativní směr vývoj? Vítězslav Orava ve své diplomové
práci zabývající se fenoménem kontinentálního konzervatismu tvrdí, podle mě
nesprávně, že jde o „mrtvou doktrínu“.47 Copak se posledních 100 let v západní
kontinentální Evropě žádný konzervatismus nevyskytuje? Nebo vyskytuje, ale nemá
absolutně nic společného s jeho předchůdcem? Domnívám se, že lze vysledovat dvě
cesty, kudy se na přelomu 19. a 20. století tento způsob myšlení vydal.
Za prvé, sociální konzervatismus reprezentovaný evropskými křesťanskodemokratickými stranami, který se vyznačuje nedůvěrou vůči socialistickému
rovnostářství, ale rovněž vůči laissez-faire kapitalismu, a prosazuje kulturně i
ekonomicky paternalistický stát s tzv. sociálně-tržním hospodářstvím. Tyto politické
strany sdílejí s původními kontinentálními konzervativci víru v silný stát a stejnou míru
odporu vůči radikálním změnám levice jako proti individualismu liberálních stran.
V kulturních otázkách se stále přiklánějí ke křesťanskému pojetí morálky.
Za druhé, evropský fašismus48 reprezentovaný frankistickým režimem ve
Španělsku, salazarovským režimem v Portugalsku nebo vichystickým režimem ve
Francii, vytratí-li se z kontinentálního konzervatismu důraz na křesťanství a s ním důraz
na transcendentní pojetí člověka a z ní plynoucí elementární důstojnosti člověka. Tento
„přechod“ se projevil například v díle francouzského konzervativce z přelomu 19. a 20.
století Charlese Maurrase. Maurras založil hnutí Action Francaise, které vrátilo do
francouzského diskursu „zapomenutá“ témata jako restaurace monarchie nebo katolické
církve jako státního náboženství. Byl však ateistou, nacionalistou a přirozeně odpůrcem
demokracie a ústavně omezené vlády. Katolickou církev obdivoval hlavně pro její
schopnost udržovat jistý řád a kolektivní sepětí ve společnosti. Tento konzervatismus se
může skutečně „zmutovat“ ve fašismus, protože všechny klíčové principy tu už vlastně
máme: autoritářství, státní paternalismus, organický pohled na společnost, romantickou
zálibu v minulosti, nevraživost vůči intelektuálům, odpor k liberalismu i socialismu,
nedůvěru vůči kapitalismu volného trhu a preferenci korporátního modelu hospodářství
atd.49

47

ORAVA, Vítězslav: Kontinentální konservatismus: rysy, ideje, kořeny. 2012. s. 6
Isaiah Berlin dokonce ve své předmluvě k Maistrovým Úvahám označuje samotného „otce zakladatele“
kontinentálního konzervatismu za „svého druhu protagonistu militantního anti-racionálního fašismu
moderní doby“. Srov. DE MAISTRE, Joseph: Considerations on France: Introduction by Isaiah Berlin.
1994. s. xxxii
49
JOCH, Roman: Evropský liberalismus a konzervatismus. 2009
48
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I. IV. Teorie konzervatismu
Samuel Huntington přišel už v polovině 50. let 20. století s esejí,50 kde nabídl
jiné rozdělení konzervativní ideologie na tři základní a střetávající se koncepce:
aristokratický, autonomní a situační konzervatismus. Tyto přístupy vidí vždy jinde
těžiště konzervatismu, zařazují do „muzea konzervativního myšlení“ odlišné osobnosti
a jinak identifikují projevy konzervativní politiky a její časovou konzistentnost.
Huntingtonovo rozdělení bude dále v práci reflektováno, neboť skrze jeho analýzu se
setkáváme vůbec s problémem, do jaké míry můžeme rozumět konzervatismu jako
jednotné politické ideologii. Jeho klasifikace nám usnadňuje pochopit, proč někteří lidé
bývali ve své době označováni za konzervativce (i když třeba nedělali konzervativní
politiku), a proč někteří lidé ve své době uplatňovali konzervativní politiku, aniž by
nutně nebyli považováni za konzervativce. Právě pro střední Evropu 19. století nám
přijde Huntingtonův způsob myšlení o konzervatismu velmi vhod.
První teorií je aristokratický konzervatismus, který de facto představuje
historicko-třídní pohled na ideologie obecně. Konzervatismus je ideologie šlechty,
zatímco liberalismus je ideologií buržoazie a socialismus ideologií proletariátu. Takový
konzervatismus je nerozlučitelně spojen s feudalismem, stavy, „ancien régime“,
zemskými zájmy, a z principu útočí na střední i nižší třídu, kapitalismus,
industrialismus, demokracii, liberalismus, rovnostářství apod.51 Primárně se zabývá
otázkou „kdo má být konzervativcem?“
Druhou teorií je autonomní konzervatismus, který už není jakkoliv dobově spjat
s nějakou sociální vrstvou. Konzervatismus je autonomní systém idejí, který si nárokuje
univerzální platnost. Konzervativec je ten, kdo vidí dobro v hodnotách jako „tradice“,
„řád“ a v politice požaduje jejich praktické prosazování. Sociální postavení nemá
s konzervatismem žádnou souvislost.52 Ten nejchudší dělník může být zarytým
konzervativcem, zatímco kdejaký aristokrat

vejde do historie jako

horlivý

revolucionář.53 Obhájci tohoto konceptu jako Russell Kirk tvrdí, že konzervatismus je
žádoucí ideologií v podstatě v jakýchkoliv historických podmínkách. Primárně se
zabývá otázkou „co má být konzervativní?“

50

HUNTINGTON, Samuel P.: Conservatism as an Ideology. 1957. s. 454-473
Tamtéž, s. 454
52
Tamtéž, s. 454-455
53
Např. osud „Filipa Egalité“ za Velké francouzské revoluce.
51
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Třetí teorií je situační konzervatismus, který se objevuje nahodile v historických
situacích, kdy se významné politické, kulturní či ekonomické instituce náhle octnou pod
tlakem a jejich obhájci dočasně přijmou konzervativní ideologii na jejich obranu.
Konzervatismus je oportunní systém idejí sloužící k ospravedlnění kteréhokoliv řádu
bez ohledu na to, kde a kdy se daný řád vyskytuje. Takový konzervatismus tedy není
sociálně podmíněn, ale není ani svébytný a konzistentní.54 Primárně se zabývá otázkou
„kde a kdy se uplatňuje konzervativní argumentace?“
První teorie signalizuje problém, že příliš omezuje a podmiňuje konzervatismus
sociálními procesy. Druhá teorie představuje problém, že zase příliš rozvolňuje vazbu
konzervatismu na tytéž sociální procesy. Neblahého důsledku třetí teorie si všimneme,
jakmile si uvědomíme, že pod vlivem její argumentace můžeme dojít k instinktivně
podivným závěrům, jako že třeba stalinisté hráli roli významných osobností politického
konzervatismu v Evropě 20. století.
Funkčnost

koncepce

autonomního

konzervatismu

oslabuje

neexistence

sjednocující politické vize nebo univerzálního kritéria, jakým by měla být společnost
organizována – oproti jiným ideologiím. Pro konzervativce neexistuje ideální země, jež
by představovala jakýsi konzervativní standard. Neexistuje konzervativní utopie.55
Huntington svou kritiku autonomního konzervatismu dále rozvíjí. Kvůli
nedostatku univerzálních principů tato ideologie nedokáže být oddělitelná od sociální
reality do té míry, do jaké jsou na ní nezávislé ideologie liberální a socialistické.
Konzervatismus se historicky vyvíjel jako reakce na myšlenky a činy nepřátelské
stávajícímu establishmentu. Málokdy se konzervatismus stal sám za sebe pozitivním
krédem. Ve srovnání s ostatními ideologiemi konzervatismus vychází jako extrémně
proměnlivý. V jedné generaci konzervativec obhajuje status quo (např. monarchii se
zvláštními privilegii pro šlechtu a duchovenstvo), nakonec prohraje a v druhé generaci
další konzervativec přijímá minulé reformy (např. konstituční monarchii s přísně
odstupňovaným majetkovým censem pro volby a nevolenou horní komorou), které jsou
už pevně součástí systému, ale bojuje proti reformám předchozích reforem (např.
zavedení všeobecného a rovného volebního práva), aby konzervativec v další generaci
nakonec hájil liberálně demokratickou republiku jako konzervativní hodnotu…

54
55

HUNTINGTON, Samuel P.: Conservatism as an Ideology. 1957. s. 455
Tamtéž, s. 457-458
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Tento postup je jiným způsobem popsané nebezpečí „sklouznutí“ konzervatismu
k oportunistické a do nekonečna ustupující ideologii odsouzené pouze ke zpomalování
jistých sociálních procesů, jak jsem už zmínil v kapitole o anglosaském konzervatismu.
Týž problém se týká i kontinentálního konzervatismu, který (prostřednictvím Maistra i
Bonalda) vnímá sociální realitu vždy jako dobrou, neboť obraz světa je vždycky dílem
Prozřetelnosti. Radikální změny a revoluce tak vlastně svým způsobem také přijímají.
Principiálně konzervativci nemají žádného politického nepřítele, protože jednou
obhajují sociální stát vůči laissez-faire kapitalismu liberální pravice a podruhé obhajují
erozi sociálních práv přes nesouhlas zástupců levicových ideologií. Rozdíl mezi nimi
spočívá hlavně v tom, že liberálové a socialisté se zajímají více o obsah institucí,
zatímco konzervativci o jejich zachování.56
Lze říci, že vzmáhající se konzervativní hnutí ve Spojených státech v 50. letech
soustředěné kolem Russella Kirka a magazínu National Review je jistou odpovědí na
tento problém stálého ustupování konzervativců ze svých pozic. Právě Kirkova snaha
v jeho Konzervativním smýšlení nalézt a propojit nositele konzervativních myšlenek
v západním myšlení a jimi sdílené principy napříč staletími může zčásti zpochybnit
Huntingtonovy námitky proti autonomnímu konzervatismu. Huntington sice ve své eseji
stran Kirkovy iniciativy nešetří kritikou,57 ale nevyvrací zcela možnost nějaké syntézy
konzervativního myšlení. Koneckonců i Huntington, stejně jako Kirk, přišel se svými
šesti složkami konzervatismu, které podle něj sdílejí všechny tři výše zmíněné teorie.58
Huntington se tedy přiklání k funkčnosti teorie situačního konzervatismu, ale
nereaguje na potenciální námitku, kdy bychom následně mezi konzervativce řadili
takové osobnosti, které by samy sebe za konzervativce nikdy neoznačily. Fakt, že
politické síly označující samy sebe jako konzervativní se pravidelně pohybují v západní
politice nejméně 200 let, tak ponouká hledat a rozpoznávat souvislé konzervativní

56

„He [Burke] was concerned not with the substance of institutions but with their preservation.
Impartially he defended Whig institutions in England, democratic institutions in America, autocratic
institutions in France, and Hindu institutions in India. Indian institutions, he warned, for example, must
be based‚upon their own principles not upon ours,’ denouncing those Britishers in India who subverted
‚the most established rights and the most ancient and most revered institutions of ages and nations’."
Tamtéž, s. 463
57
Huntington pojmenovává Kirkův konzervatismus jako sentimentální nostalgické volání po společnosti,
která už dávno neexistuje, na místo situační obhajoby americké ústavní demokracie. Navíc Kirk jen vágně
definuje, kdo je vlastně jeho nepřítel. Liberalismus? Modernismus? Totalitarismus? Populismus?
Sekularismus? Materialismus? Racionalismus? Iracionalismus? V Kirkem popsané konzervativní
intelektuální tradici uvádí pouze Američany extrémně frustrované tím, co by přitom měli obhajovat, tj.
zavedené instituce! Srov. HUNTINGTON, Samuel P.: Conservatism as an Ideology. 1957. s. 469-472
58
Tamtéž, s. 456
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myšlení napříč dějinami. V předcházejících kapitolách (a zvlášť v té následující) jsem
se o takovou syntézu pokusil, abych dokázal, že větší pružnost konzervativní ideologie
ještě neznamená její absolutní nekoncepčnost. Rozdíl mezi autonomním a situačním
konzervatismem dle mého jen zrcadlí napětí mezi relativistickým (situačním)
konzervatismem například Michaela Oakeshotta59 a dogmaticky univerzalistickým
(autonomním) konzervatismem amerických „neokonů“.60

59

Oakeshott například kritizoval „Russella Kirka za to, že vůbec formuloval základní metafyzické
principy konzervatismu.“ Oakeshott dále upřednostňoval pragmatismus před jakoukoliv ideologií a více
uznával Huma než Burka. PETŘÍK, Lukáš: Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda
Reagana. 2008. s. 52-53
60
Avšak i neokonzervativci byli formováni americkým konzervativním prostředím a osobnostmi jako
Richard Weaver nebo Frank Meyer, kteří zakládali svůj konzervatismus na sérii několika principů, jež
stály v otevřeném rozporu s Edmundem Burkem. Srov. PETŘÍK, Lukáš: Konzervativní revoluce
Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. 2008. s. 71-86
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I. V. Konzervativní principy
Po vysvětlení myšlenkových zdrojů konzervatismu, jejich praktických projevů a
problémů spojených vůbec s možností charakterizovat konzervativní přístup k politice
zakončíme úvodní část seznamem klíčových hesel, která nám pomůžou identifikovat
konzervativce ve střední Evropě. Nejprve následují pojmy, na jejichž významu se
anglosaský i kontinentální konzervativec v zásadě shodují:
Tradice – zvyklosti nebo přesvědčení přesahující současnou generaci – jsou možná
nejdůležitějším heslem, jaké nachází konzervativec ve svém slovníku. V obecné rovině
každý konzervativec se bude snažit uchovávat nějaké tradice. Odlišovat se budou v tom,
jaké tradice shledají hodny uchování v závislosti na odlišných historických kontextech.
Řád – konkrétní forma uspořádání společnosti – v obecnějším významu znamená pro
konzervativce tu nejdůležitější tradici, kterou chtějí uchovat. A uchovat chtějí zejména
většinu psaných i nepsaných zvyklostí, z nichž se daný řád skládá. Díky společenskému
řádu člověk poznává hodnotu svého jednání.
Autorita – moc činit rozhodnutí a vydávat nařízení týkající se větší či menší skupiny
lidí – je dle konzervativců nezbytnou složkou každé společnosti. Nositele autority učí
zodpovědnosti za své jednání, autoritě podřízené jedince učí loajalitě vůči jejím
nositelům a přeneseně i loajalitě vůči společnosti a řádu, který se bez legitimní autority
rozpadá.
Společnost – sdružení lidí žijících na určitém území a sdílejících některé společné
znaky, zvyklosti a organizace – značí pro konzervativce důležitější princip než blaho
jednotlivce. Každý konzervativec vidí společnost jako sílu formující člověka skrze své
tradice a morálku. Tuto moc společnosti nad každým jedincem konzervativci shledávají
jako kladnou, neboť bez pravidel prověřených testem času člověk propadá své
nedokonalé přirozenosti a svou vůli využívá k morálně špatnému jednání.61
Rodina – skupina sobě navzájem blízkých lidí a zpravidla zahrnující příslušníky
několika různých generací – představuje základní jednotku společnosti, jejímž
prostřednictvím se „polidšťování“ člověka odehrává zdaleka nejvíce. Člověk si díky
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„Člověk se může cítit autonomní bytostí a jednat podle toho jen za předpokladu, že se nejdříve ztotožní
s něčím větším, než je on sám – jako člen společnosti, skupiny, třídy státu, národa nebo prostě nějakého
řádu, jenž nemusí umět pojmenovat, který však instinktivně rozpoznává jako místo, kde je ‚doma‘. Tato
pouta loajality… poskytují v každodenním jednání podivuhodnou jistotu, a mají tedy z politického
hlediska hodnotu, která přesahuje hodnotu individua.“ SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s.
43
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rodině osvojuje dobré a špatné jednání a porozumění své vlastní hodnoty jako člověka
realizujícího se v rámci nějakého kolektivu a podílejícího se na existenci společnosti,
která ho svým vznikem dalece předchází.62
Dějiny – série událostí odehraných v minulosti – jsou pro konzervativce obrovskou
inspirací pro své budoucí konání a zdrojem funkčnosti hodnot, které obstály zkouškou
času.63
Kontinuita – v čase nepřerušená a stálá existence či působení nějaké věci, myšlenky
nebo pravidla – a vyvinutý smysl pro ni, konzervativce do velké míry charakterizuje,
protože dlouhodobá existence tradičních věcí či způsobů přesahuje životy lidí, a tedy
podílení se na pokračování těchto tradic dodává v očích konzervativce větší smysl
lidskému životu.64
Ctnosti – konkrétní způsob jednání vykazující vyšší míru uznání ze strany druhých lidí
– nejsou uznávány výlučně konzervativci, ale jsou jimi více vyzdvihovány než
ostatními ideology. Jejich ochrana si rovněž podle konzervativců zasluhuje větší
zapojení ze strany státu. Ctnosti, k nimž se konzervativci hlásí, opět reprezentují takové
vzorce jednání, které jsou prověřené časem.
Morálka – principy určující rozdíl mezi správným a špatným jednáním člověka –
podobně jako ctnosti si i konkrétní podoba morálky zasluhuje určitou míru státního
vynucování. Ta „správná“ konzervativní morálka má vycházet z křesťanské víry.
Předsudek – předpojatý postoj nezbytně se nezakládající na racionálním zdůvodnění
nebo osobní zkušenosti – značí „moudrost předků“, která lidem usnadňuje orientaci ve
světě a jako takovou ji musí každý konzervativec respektovat.65

62

„Schopnost rodin po věky uchovávat majetek je jedním z nejhodnotnějších… rysů naší společnosti a
největším dílem přispívá k trvání jí samotné. Naše slabosti podřizuje našim ctnostem, dobročinnost
roubuje dokonce i na lakomství.“ BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. 1997. s. 62
63
„S pokornou oddaností předkům by si vaše obraznost vybavila velikost ctnosti a moudrosti, daleko
přesahující vulgární praxi okamžiku. A spolu s příkladem, na jehož napodobení byste aspirovali, pozvedli
byste se i vy sami. Úcta k předkům by vás naučila sebeúctě.“ Tamtéž, s. 47
64
„Jednou z prvních a nejhlavnějších zásad posvěcujících stát a jeho zákony je, aby dočasní vlastníci…
v něm nejednali, jako by byli naprostými pány, a nezapomínali na to, co obdrželi od předků a co náleží
jejich potomkům; aby nepokládali za své právo nenavázat na odkaz předků nebo zmařit toto dědictví tím,
že kvůli svým choutkám rozruší původní osnovu společnosti a budou riskovat, že těm, kdo přijdou po nich,
zanechají trosky, a ne obytnou budovu, a že své potomky naučí vážit si jejich nových výdobytků stejně
málo, jako si oni sami vážili institucí svých předků. Tato bezohledná lehkost… by… přetrhla kontinuitu
státní pospolitosti.“ Tamtéž, s. 103-104
65
„Prejudice is simply the kind of skin which humanity has acquired in the course of centuries,
traditionally, which has been tested against many diverse situations, and to throw it away is to remain
trembling and naked before the destructive forces of life.“ DE MAISTRE, Joseph: Considerations on
France: Introduction by Isaiah Berlin. 1994. s. xxvi
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Zkušenost – praktická znalost a seznámení se s fakty nebo událostmi – je konzervativní
kritérium, které rozhoduje o pravdivosti nebo platnosti nějakého výroku či jednání.
Soukromé vlastnictví – majetek vlastněný individuální osobou nebo menším počtem
osob – představuje jeden ze základních principů konzervativního myšlení, neboť vede
člověka k rozpoznání své vlastní hodnoty a místa ve společnosti. Zároveň soukromé
vlastnictví spolu s principem dědičnosti vytváří konzervativní smysl pro zušlechťování
majetku minulých generací za účelem jeho předání budoucím generacím. Společnost
založenou na respektu k soukromému vlastnictví vnímají konzervativci jako tradiční a
přirozenou, jelikož vlastnictví majetku má vést lidi k uvědomění si jejich práv i
povinností.66
Náboženství – systém víry a uctívání všemocné nadlidské bytosti – poskytuje člověku
odpovědi na otázky týkající se smyslu jeho existence a návod, jak uvažovat v delším
časovém horizontu. Pro konzervativce zpravidla jde o jednu z nejdůležitějších tradic,
která udržuje společenskou soudržnost a posiluje v lidech smysl pro kontinuitu. Spíše
bude souhlasit se státní podporou náboženských organizací.67
Aristokracie – forma vlády, kdy státní mocí disponuje vyšší sociální vrstva s
„urozeným původem“ – stojí na zásadě dědičnosti privilegií a představuje jednu ze
společenských autorit, a jako takových ji budou konzervativci respektovat.
Empirismus – teorie opírající se o smyslovou zkušenost jako zdroj poznání –
představuje významnou opěru pro kterékoliv konzervativní myšlení, neboť se obrací
k něčemu minulému a reálnému. Formuje se v rámci britské filosofie, ale kontinentální
konzervativci rovněž empirismus přijali za svůj. Přirozeným následkem je pak odpor
k racionalismu jako teorii opírající se o racionální myšlení jako zdroj poznání.
Skepticismus – teorie vyznačující se nedůvěrou vůči možnostem lidského poznání – se
projevil v díle každého konzervativce. Ze skepse vůči lidskému poznání se také odvíjí
nedůvěra vůči pokroku a jakýmkoliv politikům vzývajících pokrok v politické praxi.

66

Zároveň… „právo člověka na vlastnictví není totiž nějakým výsostným právem vyplývajícím z principů
všeobecné spravedlnosti. Je to právo podmíněné loajalitou člověka ke společnosti, která vlastnictví vůbec
umožňuje.“ SCRUTON, Roger: Smysl konzervatismu. 1993. s. 141
67
„[N]áboženství je základem občanské společnosti, zdrojem všeho dobra a vší útěchy. (…) [Č]lověk je
svou přirozeností náboženský tvor.“ BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. 1997. s. 99

28

I. V. I. Anglosaský vs. kontinentální konzervatismus: rozdíly
Následují hesla, která v konzervatismu hrají velkou roli, ale na jejichž významu
se konzervativci v praxi rozcházejí:
Lidská přirozenost představuje ideu nutnou pro pochopení, proč se
konzervativci tak zaobírají tradicemi a nedůvěřují změnám. Anglosaský konzervativec
bere na vědomí představu o nedokonalé podstatě člověka a jeho možnostech způsobit
škodu druhým lidem. Kontinentální konzervativec zastává představu nejen o
nedokonalé, ale přímo zlé podstatě člověka, která se nutně projeví, nebude-li jeho
svoboda výrazně omezena.68
Hierarchie je vnímána konzervativci jako nezbytná podmínka existence
společenského řádu. Liší se pak v názoru, jak moc má být řád hierarchicky svázán.
Anglosaský konzervativec se bude zastávat relativně svobodného, demokratického
režimu chránícího některá základní práva jako právo na život či soukromý majetek.
Kontinentální konzervativec bude preferovat přísně strukturovaný režim s mnoha
privilegii pro vybrané skupiny obyvatel, větší roli náboženství a méně omezenou vládu.
Pojetí spravedlnosti, jako souboru idejí, podle nichž se organizuje a vynucuje
morálně správné jednání a uspořádání společnosti, - kterou by hájili konzervativci, se
v případě anglosaského větve více soustřeďuje ochranu zděděných práv a svobod
jednotlivce a jeho majetku, zatímco u kontinentálních konzervativců na zachování silně
hierarchizované společnosti a zděděných privilegií některých skupin obyvatelstva
Hodnotu individuální svobody jako konzervativní více uznávají anglosaští
zástupci konzervatismu, nežli ti kontinentální.69 Stát potom představuje hlavního
nositele autority a mocenské vyjádření společnosti. Kromě udržování bezpečnosti a
pořádku také slouží jako nástroj k uchovávání tradic a jejich předávání dalším
generacím. V míře užívání státu k vynucování nějakého řádu se v praxi anglosaští a
kontinentální konzervativci výrazně liší. Ti první uznávají individuální svobodu jako
důležitou hodnotu zasluhující si ochranu ze strany státu. Ti druzí svobodu jako
politickou hodnotu příliš nerespektují.

68

„But what are we, weak and blind human beings! And what is that flickering light we call Reason?
When we have calculated all the probabilities, questioned history, satisfied every doubt and special
interest, we may still embrace only a deceptive shadow rather than the truth.“ DE MAISTRE, Joseph:
Considerations on France. 1994. s. 76
69
Podle Maistra je svoboda vždy jen „dar od králů“, který ji někdy svému lidu blahosklonně udělí.
Tamtéž, s. 51
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Z hlediska politických zřízení konzervativci 19. století upřednostňují monarchii
– konstituční a parlamentní v anglosaské tradici a absolutní a teokratickou spíše
v kontinentální tradici, z čehož plyne, že demokracií jako formou vlády ti druzí
pohrdají, zatímco ti první ji s výhradami přijímají. Totéž platí pro kapitalistický
ekonomický systém.70 Kontinentální tradice naopak ještě obhajuje feudalismus.

70

„Uznání priority volného… trhu před etatismem a vměšováním státu do ekonomiky nevyplynulo u
Burka z apriorní teoretické spekulace, ale z uznání prostého faktu, že uvolnění konkurenčních vztahů
postavilo Anglii jednoznačně do čela nejbohatších států.“ BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve
Francii. 1997. s. 13
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II. České konzervativní elity
Velké společenské změny konce 18. a 1. poloviny 19. století vedly ke vzniku
silného a uvědomělého měšťanstva, které si začalo nárokovat určitý podíl na moci. Toto
pnutí ve společnosti, kdy jedna sociální vrstva má značnou ekonomickou moc, ale velmi
slabou moc politickou, vyvrcholilo roku 1848 v sérii revolucí po téměř celé Evropě.
Rakouské císařství nebylo výjimkou.
V Praze v březnu 1848 zasedá Svatováclavský sněm za přítomnosti českých i
německých politiků a zformuluje první minimální požadavky jako zavedení ústavy,
zrušení censury, zřízení domobrany. Císař Ferdinand V. části požadavků vyhovuje,
odvolává i Metternicha. Potom Češi sepisují druhou sérii požadavků ministru vnitra
Franzi Pillersdorfovi o jazykové rovnoprávnosti nebo sjednocení správy českých zemí.
25. dubna 1848 došlo ke zveřejnění Pillersdorfovy ústavy zavádějící demokratické
prvky jako volby s poměrně širokým hlasovacím právem a centrální říšský parlament.
Tato ústava však nikdy nevešla v platnost a 15. května byla odvolána pod tlakem
vídeňské ulice. Rakušané si totiž chtěli sestavit ústavu sami až v lidovém zákonodárném
sboru.
Volby do frankfurtského sněmu snažícího se sjednotit Německo budou Češi
ignorovat. Jako jistou protiváhu budou spolu s dalšími slovanskými národy iniciovat
Slovanský sjezd, který se však předčasně rozejde díky studentským bouřím v Praze
v polovině června. Potlačené studentské hnutí následně vydá rakouským autoritám
záminku, aby i první demokratické volby do českého zemského sněmu byly odloženy.
V červenci potom proběhnou volby do jednokomorového říšského sněmu, ve kterých za
Čechy zasedají všechny známé osobnosti (Palacký, Rieger, Havlíček, Tyl ad.). Uherští a
italští zástupci na sněmu chyběli, tedy více než polovina říše. Jedním z prvních návrhů,
který po měsíci vyjednávání nakonec prošel, byl zákon o zrušení poddanství.
Ke konci roku 1848 však vládnoucí elita v Rakousku začala znovu nabírat na
síle. Rakouská moc se v severní Itálii znovu instaluje po vojenských úspěších Josefa
Václava Radeckého, v prosinci abdikuje poněkud slaboduchý Ferdinand V. a nahrazuje
ho energický osmnáctiletý František Josef I., říšský sněm se v listopadu přesunul do
klidné Kroměříže a v březnu roku 1849 je dokonce z rozhodnutí císaře rozpuštěn.
V polovině roku 1849 jsou potom i s přispěním ruské armády rozdrceny veškeré snahy
Maďarů o národní samostatnost.
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Proces liberalizace a demokratizace se tedy zhruba po jednom roce zastaví,
avšak ani po vítězné válce proti italským a maďarským revolucionářům si císař už
netroufne zrušit některé výdobytky revoluce jako rovnost před zákonem, zrušení
poddanství nebo obecní samospráva. Navíc ekonomické reformy na rozdíl od těch
politických probíhají i v dalších desetiletích.
V říšském sněmu se Češi projevují jako součást vládě loajální pravice s nadějí,
že svou věrností si brzy vyjednají autonomii pro české země. Lze říci, že z hlediska
rozložení politických sil se v rámci české politické obce pohybovaly 2 liberálněkonzervativní směry. Za prvé, zástupci šlechtického stavu, kteří byli náhlým vývojem
událostí silně zaskočeni a během klíčových let 1848-1849 se nedokázali sjednotit na
jakémkoliv programu. Kvůli své nevyhraněnosti před i po revoluci budou českými
národovci kritizováni.71
Za druhé, čeští nacionalisté, kteří také nebyli nijak revolučně naladěni a za
základní témata prohlašovali zrušení feudálních „přežitků“, uvedení ústavy a
demokratického sněmu do veřejného života a státoprávní otázka, tedy autonomie
českých zemí v rámci habsburské monarchie, a to nejlépe formou federalizace
Rakouska, aby i ostatní slovanské národy dostaly příležitost politicky se realizovat.
Nevyjasněnou otázkou, která v pozdějších letech vystoupila na povrch, byl potenciální
střet mezi demokratizací a liberalizací Rakouska na úkor politické autonomie
jednotlivých slovanských národů. Dokud znamenal konstitucionalismus nejvýznamnější
požadavek Čechů, snadněji nacházeli souznění s německými liberálními nacionalisty.
Nicméně už v průběhu roku 1848 se ukázalo, že čeští politici kladou ten největší důraz
na vyčlenění českých zemí jako svébytné politické jednotky v rámci rakouského
soustátí. Buď ve formě autonomie historických českých zemí (s důrazem na restauraci
starých
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„Před rokem 1848 za časů zcela libovolné (despotické) a byrokratické vlády počala konečně i šlechta
česká, totiž abychom se lépe vyjádřili, malá část české šlechty vésti opposici proti knížeti Metternichovi.
Sněmy království českého odbývávaly se vždy jen co pouhá slavnost beze všeho významu, a ačkoli vlastně
měli stavové důležité právo povolování daně, (tedy tím samým i právo odepříti), přece neužívali skutkem
nikdy tohoto práva svého, nýbrž sjeli se obyčejně v uniformách červeně-bílých a řekli ‚ano‘ a rozjeli se po
nějakém rokování, o kterém se říci může vším právem: ‚Vítr vál a stavové čeští mluvili!‘ (…) Od té doby
ale, co zrušeno jest poddanství a prohlášena jest konstituce, také se šlechta česká nepřičinila posud
ničím, získati sobě opět lásku a důvěru lidu... Naopak, větší část naší šlechty svým špatně ukrytým
brojením proti svobodám lidu a proti rovnoprávnosti všech občanů před zákonem, svou patrnou
příchylností ke všemu, co jen reakcí zavánělo, ještě více popudila veřejné smýšlení a utužila to
přesvědčení, jako by šlechta česká jen pracovala k tomu, aby všechen pokrok v občanském životě se
zastavil.“ BOROVSKÝ, Karel Havlíček: Slovan: Česká šlechta. 1850
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„českoslovanského národa“ (tedy integrace národnostně slovenského území do
případného českého politického celku).
Tato oscilace mezi politickým liberalismem, teorií přirozených práv, centrálním
parlamentarismem ve Vídni na jedné straně, a mezi politickým konzervatismem, teorií
historických práv a pluralitou parlamentního života v Rakousku ve formě spolupráce
aristokratických a buržoazních elit v zemských sněmech na druhé straně, byla pro
českou občanskou reprezentaci na konci 40. let typická. Ujasnění si priorit a reálných
možností obou politických proudů vedlo šlechtické a měšťanské lídry k postupnému
konzervativnímu kompromisu od počátku 60. let.
Být liberálem v Rakousku v polovině 19. století znamenalo v první řadě bojovat
za ústavu zaručující politické svobody72 a demokratický zákonodárný orgán s právem
kontrolovat a odvolávat vládu. Liberalismus představoval hlavní reformační
myšlenkový proud v rakouské politice po většinu 19. století. Ostatní politické ideologie
samy sebe v polovině 19. století nedefinovaly nějakým konkrétním souborem
politických požadavků, neboť byly více rozptýleny. Závislost konzervatismu na
konkrétní skladbě společnosti a době, popsaná v předchozích kapitolách, měla tedy
logický následek: každý národ měl trochu jiné konzervativce, neboť v obecné rovině
nedůvěra vůči politickým změnám se u německého konzervativce vyjádří jinak než u
českého nebo maďarského. Stručně ale výstižně můžeme toto poznání shrnout tak, že
být konzervativcem v habsburské monarchii, potažmo střední Evropě, znamenalo
nepřijímat politické změny liberálů. Z pohledu druhé strany politického spektra zase být
radikálním či sociálním demokratem ve střední Evropě znamenalo považovat liberální
politické změny za nedostačující.

72

Svoboda projevu, petiční právo, shromažďovací právo, sdružovací právo a samozřejmě právo volit své
zástupce do zákonodárného sboru.
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II. I. Národní strana
Otázka, zda patří staročeská strana a její vůdci, František Palacký a František
Ladislav Rieger, mezi zástupce konzervativního myšlení, je sama o sobě zajímavá už
proto, že v této věci nepanuje mezi badateli shoda.73 Podle tradiční interpretace se
jednalo o klasické liberály. Rieger s Palackým nebyli aristokraté a zastupovali
měšťanské zájmy, větší politickou a ekonomickou svobodu, omezení státní moci. Nikdy
ani nevystupovali striktně jako konzervativní obhájci statu quo. Na druhou stranu smysl
celoživotní politické práce obou staročeských lídrů byla vždy snaha o zachování svého
národa a státu. Jejich úsilí spočívalo primárně v obnově legitimní autority habsburské
monarchie, v obnově historických práv České koruny a v odporu vůči dualistickým a
centralistickým koncepcím reformy rakouského soustátí, které z jejich pohledu
znamenalo dějinami neprověřený a vlastně revoluční experiment.74
Každý zájemce o politické dějiny Rakouského císařství 19. století musí vycházet
z vědomí jeho mnohonárodnostního charakteru. Na rozdíl od většiny ostatních
evropských velmocí se v habsburské monarchii neprosadila společná rakouská identita.
Jak upozorňuje Hanák: „[v] Rakousku nevznikla veřejnost, ale několik veřejností
s několika veřejnými míněními.“75 Důsledkem toho byl i fakt, že nikdy nevznikla nějaká
celorakouská konzervativní či liberální strana. V atmosféře mnoha třídních a
národnostních konfliktů „[k]ompromis pak nebyl výsledkem vyjednávání, ale spíše tím,
co ‚si kdo urval‘, případně jaký tlak na Rakousko… vyvinulo Německo.“76 Rakouští
občané tak nenalézali nutný soulad mezi státem a občanskou společností.
V této souvislosti si připomeňme, že jestli má vůbec existovat podle Rogera
Scrutona nějaký „vůdčí účel“ nebo „univerzální podstata“ konzervativní politiky, musí
být soustředěna na zachování života národního organismu.77 Palacký s Riegrem viděli
nejsnazší způsob, jak tuto konzervativní politiku naplnit, v demokratizaci Rakouska a
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její federalizaci. Když Scruton shazuje koncept společenské smlouvy jako „hluboce
protikonzervativní přesvědčení“78 o zdroji oprávněnosti státní moci, tak jako alternativu
nedůsledně nabízí pouze „zavedenou zvyklost“. Vychází přitom ze skutečnosti, kdy
mezi britskou občanskou společností a státem nikdy neexistoval fundamentální rozpor.
Pro české konzervativce 19. století byla „zavedená zvyklost“ – jako pramen uznání
legitimity politického uspořádání Rakouska – sotva přijatelná bez ohledu na konkrétní
vládu. Osvícenský, metternichovský či bachovský absolutismus, ani následný rakouskouherský dualismus a předlitavské centralistické vlády nerespektovaly autonomii
českého národa anebo historickou kontinuitu české státnosti.79 Ostatně sám Scruton
přiznává, že „o společnosti, která se nemůže přihlásit k žádnému národnímu principu,
lze říci, že je to společnost nešťastná,“80 a tak staročeští politici vždy zdůrazňovali
souvislost mezi liberálními občanskými právy a národní svébytností. „Národní vědomí
tvořilo neodmyslitelnou součást občanského vědomí – Čech měl být svoboden nikoli jen
jako abstraktní občan, nýbrž právě jako svobodný Čech.“ 81
František Palacký ve 22 letech napíše Krasovědu – svůj jediný čistě filosofický
spis, z něhož můžeme mimo jiné zjistit, že bez výhrad sdílel anglosaskou představu o
nedokonalé lidské přirozenosti.82 Podle studie Simeona Pottera Palacký nejvíce
obdivoval nositele anglické filosofické tradice, protože „nebudovali… vzdušných theorií
v oblacích, ale vnikli hlouběji než filozofové evropského kontinentu do podstaty
problému a neodlučovali filosofie od života.“83
O vnitřním souladu obou lídrů Národní strany není třeba pochybovat. 84 Palacký
pracoval na filosofickém podkladu českého politického programu a jeho teoretickém
zdůvodnění. Rieger byl vynikající řečník, který vedl praktickou politiku založenou na
vyjednávání a kompromisech, aniž by z Palackého principů ustupoval.
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Z biografií Jiřího Kořalky a Roberta Saka je zřejmé, že oba politici byli
v kontextu vlastní doby svým založením velmi konzervativní. Vždycky upřednostňovali
vyjednávání a postupnou změnu před vnucováním a revolucemi,85 a to už v roce 1848.86
Nesnášeli jakýkoliv radikalismus87 a kupříkladu nikdy nepřijali Velkou francouzskou
revoluci za jakýkoliv zdroj inspirace.88
Palacký jako hlavní představitel moderního českého národa vstoupil do evropské
politiky v dubnu 1848, když napsal své známé Psaní do Frankfurtu. Tamějšímu sněmu
vzkázal, že nepřijde zastupovat české země, protože není Němec a jako Čech chce
pěstovat českou státnost nadále v rámci Rakouska.89 České země navíc historicky
nebyly plnoprávnou součástí říše, ale byly podle Palackého spojeny pouze osobou
panovníka. Odmítá republiku, rozkouskování střední Evropy na několik malých států a
odmítá i zničení Rakouska ve prospěch územní expanze Ruska či Německa.
V souladu se svým programem nastíněným v dubnu, když Palacký v červnu
1848 předsedal Slovanskému sjezdu, podílel se na sepsání provolání sjezdu, kde
zdůraznil

„konzervativní

ráz“

90

shromáždění.

V prvním

bodě

Prowolání

k neslovanským národům w Rakausku stálo odhodlání „pewně i neodwratně…
k dědičnému našemu podlé zásad konstitučních nad námi panujícímu domu
Habšpursko-Lotharinskému zdržeti bez porušení starau wěrnost i hájiti zachowání
celosti a samostatnosti císařské říše rakauské wšemi nám možnými prostředky.“91
V průběhu následujícího roku 1849 pak Palacký v článku O centralizaci a
národní rovnoprávnosti v Rakousku představil a zdůvodnil svou původní koncepci
etnické federalizace Rakouska. Navrhuje přestavbu Rakouska na 7 autonomních zemí
85
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podle národnostního klíče (německá, českoslovanská, polsko-rusínská, maďarská,
rumunská, jihoslovanská a italská země).92 Přiznává, že jde o poměrně radikální návrh,
ale v době probíhajících revolucí vidí toto řešení národnostní otázky – na níž závisí
„vnitřní pokoj“ Rakouska – jako to nejlepší čistě z pragmatických důvodů.93
Už v obou těchto textech napsaných za časů revoluce hájí myšlenku
rovnoprávnosti národů, jakožto „mravní základ říše“, jinak hrozí „násilí a stav války“94
Centralizovaný systém, kdy by vládl pouze německý národ, nebo jakýkoliv jiný systém,
kdy politická práva a výsady by obdržely jenom některé národy v monarchii, by mohl
vést k „zahynutí národu“ a Palacký, jako vůdce národa, nebude podepisovat „ortel
smrti své.“95 Palacký spíš jen důmyslně využívá liberální rétoriku pro své konzervativní
cíle: „Nám zajisté ve sporu tomto nejde nikoli o nějaké obmezení moci… panovníkovy,
nýbrž naprosto jen o… přiměřenější a přirozenější mechanismus působení jejího.“96
Jinými slovy, Palacký reformuje, aby mohlo být zachováno. „A protož všecky ty
obyčejné důtky o naší prý neloajálnosti, našem rýpalství a separatismu atd. odkazujeme
zase tam, odkud přicházívají, do oboru lži a utrhání.“97
Zkraje roku 1860 se Rieger snažil vylepšit obraz o rakouských Slovanech ve
francouzském prostředí skrze spis s názvem Rakouští Slované a Maďaři. „Přiznává“ tu
na sebe, že by neměl problém s oktrojováním ústavního zřízení odpovídajícího historii a
národnostnímu rozložení monarchie,98 čímž proti sobě popudil rakouské liberály, kteří
považovali za samozřejmé, že ústavu říše si demokraticky zvolený zákonodárný sbor
určí sám. Vždyť zákony, tvrdili liberálové už v roce 1848, musí vznikat vždy zdola
podle vůle lidu a nikoliv shora podle vůle nikomu neodpovědných elit. Navíc Rieger se
v této době dobere i ke smíření s absolutismem za předpokladu, že by „provincie
požívaly jisté autonomie.“99
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V návaznosti na tento vývoj si začátkem 60. let Národní strana osvojila
historickoprávní argumentaci se svým konzervativním důrazem na dějinný vývoj
politické tradice českých zemí, od níž odvozovala svůj požadavek na státní autonomii.
Tento rétorický přechod umožnil navázat spolupráci mezi českou občanskou politickou
reprezentací a tou šlechtickou – a zároveň ještě zvětšil příkop mezi českými a
německými politiky: „Pro německé liberály byly Čechy více méně správní provincií
s určitou historickou, ale právě jen historickou, a tím překonanou, státně politickou
tradicí.“100 Pro Čechy naopak osvědčenou politickou jednotkou, jejíž důstojnost je
hodno obnovit. Završením této strategie bylo vydání Státoprávní deklarace v srpnu
1868. Základní myšlenka Deklarace spočívala v představě, že po celá staletí se
jakékoliv velké ústavní změny českých zemí děly se souhlasem reprezentantů zemského
sněmu. Tradice fungující už za Přemyslovců, byla stvrzena slibem Ferdinanda I., od
jehož nástupu na trůn habsburská dynastie nepřetržitě vládne z titulu českého krále.
Jakmile si čeští politici definitivně osvojili historickoprávní přístup, nebylo těžké
pochopit, proč se po většinu 60. a 70. let nezúčastňovali jednání vídeňské říšské rady.
Císař se totiž nikterak netázal českého (nebo moravského) zemského sněmu, zda je
ochoten omezit svou svrchovanost ve prospěch – z českého pohledu – uměle
vytvořeného parlamentu „poslepovaného“ z hromady velmi rozdílných národních a
státních komunit.101
Během roku 1965 pak Palacký rozvedl všechny své předcházející myšlenky a
uceleně je shrnul ve své Ideji státu rakouského. Zamýšlí se nad minulým „posláním“
Rakouska (hráz proti Asii, zejména Turecku, ochrana katolictví) a argumentuje ve
prospěch nového raison d´être habsburské monarchie. Opovrhuje absolutismem a
představou „o člověčenstvu věčně nedospělém na rozumu a vůli a potřebujícím
poručníkův s hůry,“102 a jako novou ideu rakouského státu prosazuje zásadu
rovnoprávnosti národů uskutečnitelnou ve federativním uspořádání státu. Národy jsou
„skutečnou realitou… a mravními a právními osobami“103, a jako takové tedy mají svá
práva i povinnosti.
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Palacký rovnoprávnost národů spojuje s přirozeným právem. Z obou principů
pramení právo klasické „meziosobní“, a také právo mezinárodní. Za zdroj této
představy spravedlnosti, k němuž podle Palackého Evropa dospěla, identifikuje starou
křesťanskou zásadu „čeho sobě nechceš, jinému nečiň.“104 Nauka přirozeného práva, o
kterou se Palacký i Rieger často opírali, stála u základů liberální politické ideologie.
Avšak přestože Palacký, jak jsem naznačil výše, spíše využívá některé liberální zásady
pro svůj základní cíl, tj. zachování svého společenství a státu, z něhož vyrostl, hodí se
zmínit, že koncept přirozeného práva nezavrhovali ani ti nejznámější konzervativci.105
Jestliže Palacký píše o přirozeném právu, nikdy nemá na mysli žádnou abstrakci.
Národy mají „přirozeného práva k zachování sebe“ a z práva plyne i „povinnost
vzdělávati se; to jest křísiti a rozněcovati jiskru božskou v sobě. (…) Zachování a
vzdělávání národnosti jest přikázání a zákon mravní, kterémuž nemůže derogovati
nižádné přikázání positivné.“106 Svoboda jednotlivce nic neznamená, pokud napřed
národní společnost, která jedinci „vtiskne“ jeho identitu, také není svobodná.
V podobném duchu Palacký „poučuje“ mladočechy, jakmile v Národní straně
v průběhu 60. let nastává rozkol. „Pravá svobodomyslnost nejeví se jakoukoli snad
náchylností k rušení řádů stávajících, ani ku konspiracem a k odboji, ale jen upřímnou
touhou a snahou po zrušení každého útisku i každé poroby mezi lidmi.(…) [J]sme-li my
opak jejich, ani na mysli jim netane, že opakem konzervativnosti není svobodomyslnost,
ale destruktivnost, opak reakcionářův že jsou revolucionáři, opak feudálův komunisté,
opak klerikálův bezvěrci a bezbožníci atd.“107 Pakliže staročeši respektují svobodu jako
politickou hodnotu, stejně tak respektují obecně i společenský řád, bez něhož má
svoboda ztrácet význam. A tak nebrojí proti šlechtě nebo katolické církvi, naopak
hledají cesty, jak je více integrovat do národního „mainstreamu“. Zastávají se významu
křesťanství v lidském životě a vystupují proti revolucím nebo rozšiřování volebního
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práva. Zároveň jsou zásadovější a idealističtější, pokud jde o státoprávní program, který
mladočeši budou postupem času pro jeho nefunkčnost zavrhovat. Právě na sporech
s mladočechy lze detailně vyložit, jak konzervativní vlastně Rieger s Palackým byli.108
Můžeme tedy pozorovat, že zatímco mladočeši ve svém tisku hanlivě jmenovali
staročechy „reakcionáři“, Palacký zase častěji užíval ve svých textech slovo
„liberalismus“ v negativním významu: „Nedbám já na křiky… našich privilegovaných
liberálů: já především si žádám instituce netoliko svobodné, ale i stálé a trvalé…“109
„[N]eplechami vídeňskými jméno ‚liberálův‘ někdy vážené v ústech každého rozumného
soudce již dávno stalo se hanou a potupou.“110
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II. II. Strana konzervativního velkostatku
Události roku 1848 nezastihly překvapené jenom měšťanské elity, ale zrovna tak
vytrhly z apatie i šlechtu, a to obzvláště tu, usídlenou v českých zemích. Základním
zájmem šlechty bylo bezesporu zachování své moci v rámci českých zemí a zvětšení
své moci vzhledem k císaři. Její požadavky před březnem 1848 a bezprostředně po něm
lze zúžit tři věci: zachování patrimoniální správy (a tedy omezení byrokracie), zrušení
poddanství za náhradu, zachování kontinuity zemských sněmů jako nevoleného
stavovského orgánu (a připuštění určitého množství zástupců měst).111
Na rozdíl od českých měšťanských elit, které usilovaly o přestavbu Rakouska ve
federativní stát od počátku, česká šlechta k programu federace teprve pomalu
dozrávala.112 Jistě si většinově přály „nějaké“ rozšíření pravomocí zemského sněmu, ale
konkrétní program v letech 40. ani 50. šlechtická obec nepředstavila. Na sklonku 40. let
ještě nebyl federalismus jako politický program u šlechty populární a žádný významný
český aristokrat k němu veřejně až do 60. let nepřihlásil.113
Podobně jako u české občanské reprezentace, i v rámci šlechtické obce „okruh
politicky se… angažujících aristokratů nebyl nikterak široký.“114 A v období, o jakém
se bavíme, můžeme mluvit o dvou vůdcích české konzervativní aristokracie – Lvu
Thunovi a Jindřichu Jaroslavu Clam-Martinicovi. Tito představitelé „položili hlubší
myšlenkové základy politice státoprávní šlechty…“115
Zejména v první polovině 19. století si česká šlechta udržovala značný odstup od
činnosti měšťanů. Už ranní obrozenci jako Karel Ignác Thám či Josef Jungmann
vyjadřovali své zklamání ze šlechty, která přestala mluvit česky a ztratila loajalitu
k České koruně a jejím obyvatelům.116 Během druhé poloviny století se tato polarita do
velké míry překlenula, některé nejmovitější české rody se počeštily a obecně se sblížily
111
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s občanskou reprezentací na kulturní i politické úrovni. Přesto nikdy nedošlo k plné
integraci šlechty do národního organismu z jednoho jediného důvodu, jímž byl
bohemismus.117
Hrabě Lev Thun, guberniální prezident Českého království v roce 1848, vydal
následující rok své Úwahy o nynějších poměrech hledíc zwláště k Čechám, v nichž jako
jediný český šlechtic v této době detailně vylíčil svůj pohled na politickou situaci
v Rakousku. Jakožto šlechtický konzervativec kritizuje především centralizaci a
absolutismus, jeho slovy „wševládnost moci státní“.
Jeho kritika překvapí svým docela silným liberálním vyzněním. Thun nezbytně
nezavrhuje revoluce, vnímá je jako příležitost, jak očistit „žiwot státní od některé
wady“.118 „Vševládností“ státu nemyslí pouze absolutismus, ale neomezenou státní moc
obecně a v tomto smyslu vyčítá liberálům a socialistům, že většině z nich ve skutečnosti
nejde o spoutání moci, ale jen o její uchopení pro své vlastní účely. 119 Thun
nezpochybňuje, že stát má mít silnou autoritu. Tu však nejlépe získá, když ponechá
lidem svobodu.120 Žádná ideologie nesmí ovládnout stát. Nechápe, jak bylo možné, aby
stát určoval duchovním, v co mají věřit; vědcům, co mají zkoumat apod. Toto
vstupování státu do oblastí, které mu nenáleží, se dělo i v národnostní problematice a
právě takto stát podnítil vzestup národních hnutí a jejich vzájemné spory. Kdyby národy
dostaly volnost, národnostní problematika by se nestala součástí politického boje.
Nacionalismus je pro Thuna jen módní záležitostí, vlnou vyrovnávající minulý trend
přílišného kosmopolitismu v intelektuálním prostředí.
Stát má být hodnotově neutrální, protože nestrannost je to jediné, na čem se
může zakládat autorita.121 Role státu pak „jest brániti, aby se w této jako w žádné jiné
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příčině nikomu nestalo libowolné násilí, aby nikdo nebyl donucowán, opauštěti cestu,
po které se mu kráčeti líbí, ač pokud se nedotýká žádného práwa cizého.“122
První návrhy na sblížení šlechty s Národní stranou se udály už v roce 1850,
nicméně v 50. letech ještě šlechta jednala „na vlastní pěst“. Nepřineslo jí to však žádné
úspěchy, úsilí zejména hraběte Clam-Martinice o zachování patrimoniální správy přišla
vniveč, a také obecné znechucení z rostoucí byrokracie vedlo v roce 1860 k prvním
upřímným kontaktům jejich vůdců s představiteli české občanské reprezentace. Od
počátku 60. let se většina české aristokracie přiklonila k celorakouskému federativnímu
řešení na základě historických zemí. Rieger s Palackým neměli problém takovou
federaci přijmout. Konkrétní Clamova představa federace se v jistých věcech zcela
shodovala s návrhem, načrtnutým Palackým v Ideji: pokud možno žádná centrální
ústava, žádný centrální parlament ve Vídni, drtivou většinu zákonů bude určovat
výhradně domácí zemský dvoukomorový sněm. V následujících dvou bodech se ale
vzájemné představy rozcházely: Rieger chápal jako historicko-politickou individualitu
celé Země koruny české, avšak Clam pouze samotné České království, tj. Čechy bez
Moravy a Slezska.123 Clam dále hájil svou „ideální“ variantu zastoupení zemského
sněmu na základě jmenování (nepřímé volby) z obecní zastupitelské úrovně,124 nikoliv
na základě přímých demokratických voleb, byť s majetkovým censem ve prospěch
šlechty. Šlechta si tedy většinově přála rakouskou federaci, autonomii českých zemí, ale
namísto demokratické formy vlády preferovali spíše „novostavovskou koncepci
zastoupení zájmů.“125
Konkrétní představu o konzervativní argumentaci české, ale i obecně
předlitavské státoprávní aristokracie můžeme získat z „vůdčího konzervativního listu
v Rakousku“126 – Vaterland. Ve šlechtickém autonomistickém pojetí konzervatismus
znamenal ideologii bojující za restauraci historicky řádně nabytých zemských práv,
které jediné mohou konstituovat takové decentralizované Rakousko, které by odolalo
jakýmkoliv rozkladným a revolučním živlům. Prohlášení úvodního čísla Vaterlandu
z ledna 1860 Jiří Georgiev shrnuje následovně: „Konzervativní síly musí vzdorovat
pokusům odstranit Bohem daný řád a snahám o demoralizaci mravních základů
122
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systému. Bezstarostnost, neodpovědnost a krátkozrakost připravují prostor revoluci –
vyklidí-li umírnění bojové pole, nechají-li se rozptýlit a nebudou-li své síly sdružovat,
revoluce zvítězí… [K]onzervativci musí vystoupit odhodlaně proti ‚francouzství‘, neboť
to představuje dvě na sebe kauzálně navazující společenská zla. Nejprve
machiavelistický

absolutismus

francouzských

králů

odstranil

historicky

vykrystalizované instituce a přirozené autority, čímž z Francie vytvořil aglomerát
bezmocných a individualizovaných atomů, který snadno podlehl náporu revoluce.“127
Jinými slovy, centralismus napomáhá revoluci, a tedy být v Rakousku centralistou a
zároveň konzervativcem se podle Clama a jeho souputníků naprosto vylučuje. Jen
k máločemu jinému měli Thun s Clam-Martinicem větší odpor než k demokratické
soutěži politických stran ve Vídeňské říšské radě.
Nicméně v průběhu 60. let, stejně jako v rámci českého občanského zastoupení,
se šlechtická jednota začala nabourávat. Takzvaná ústavověrná šlechta pociťovala
nedostatek loajality vůči Vídni jako vážný problém, konzervatismus Vaterlandu se jim
zdál příliš pročeský a příliš excentrický128 a místo federace přijali „uspořádání
monarchie na principu parlamentního konstitucionalismu a za základ… považovali
platné ústavní dokumenty“129 centralistické povahy. Brzy se tato skupina sdružila ve
„stranu ústavověrného velkostatku“, v jejímž čele stanul Karel Vilém Auersperg.
Z hlediska vlastní identity ústavověrných se hodí zmínit dvě věci: jejich loajalita se
vázala prvotně k císaři a až druhotně ke své vlastní zemi; a s tím související odklon od
zemského patriotismu státoprávní šlechty. Právě ústavověrná šlechta je ta část
„urozených“, u nichž velkoněmecká idea nacházela zalíbení. I tato skutečnost potom
usnadňovala těsnou spolupráci státoprávní šlechty, nyní „strany konzervativního
velkostatku“, s Národní stranou. Čím více posiloval trend sbližování ústavověrné
šlechty s německým nacionalismem, tím více české a moravské konzervativní rody
demonstrativně navenek projevovaly své „češství“.130

127

Tamtéž, s. 89
Tamtéž, s. 104-105
129
Tamtéž, s. 73
130
Srov. GEORGIEV, Jiří: Až do těch hrdel a statků? Konzervativní myšlení a otázka samosprávy
v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848. 2011. s. 111-112
128

44

II. III. Shrnutí českého konzervativního myšlení
Mluvíme-li o českých konzervativcích, nemůžeme vynechat téma jejich identity.
Určující politickou identitou v 19. století se stala identita národní. Ta představovala
společný základ pro téměř každého Čecha angažujícího se ve veřejném životě. Českou
identitu mohl sdílet konzervativec, liberál i socialista. Politická ideologie přišla na řadu
až jako druhá.
Historický vývoj zapříčinil, že v západní Evropě či severní Americe národní
identita znamenala totéž, co stát. Občan francouzského státu byl zároveň příslušníkem
francouzského národa. Ve střední a východní Evropě se namísto tohoto konceptu
rozvinul koncept etnického národa, kdy občan státu Rakousko-Uhersko měl na výběr
být členem více než 10 národností, avšak ani jedna z možností nebyla stát se
příslušníkem jednotného rakouského či rakousko-uherského národa. 131 V případě české
společností 19. století národ neznamenal totéž, co stát, naopak se státem byli Češi
většinu času v rozporu.
Pojetí (situačního) konzervatismu, které se rozvinulo na Západě, není pro střední
Evropu, a tím spíš pro Čechy, dostačující. Zatímco třeba v Británii být konzervativcem
opravdu obvykle znamenalo hájit status quo politických a společenských struktur, pro
českého konzervativce být konzervativcem znamenalo reformovat status quo tak, aby se
existující nesoulad mezi národní společností a státem povedl překonat.
Tím však vyvstává otázka, jak odlišit konzervativce od ostatních ideologů,
jestliže každý chtěl Rakousko nějakým způsobem reformovat? To poznáme důrazem na
hodnoty, o které se konzervativci opírali ve své argumentaci. Český konzervativec
primárně neusiloval o reformu habsburské monarchie z důvodu „svobody“, „pokroku“,
„rovnosti“ nebo „sociální spravedlnosti“, ale usiloval o reformu ze snahy o nalezení
legitimní autority a řádu.
Konzervatismus jako autonomní politická ideologie čerpá z jisté omezené sady
principů,132 na jejímž základě jeho zástupci určují, jestli a jak status quo měnit.
Klíčovou hodnotou je legitimní řád. Řád složený z historicky prověřených tradic a
opírající se o přirozenou autoritu, díky níž daný řád vlastní naprostou loajalitu svého
společenství. V prostředí, kde mezi společností a mocí, tj. státem, nepanuje žádný
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rozpor, může každý jedinec vést ctnostný život, každé dítě může být v rodině
vychováváno v souladu s všeobecně přijímanou morálkou. F. Palacký, F. L. Rieger, L.
Thun a J. J. Clam-Martinic usilovali o vytvoření takového systému.133
Český státoprávní program neobhajovali abstraktně, ale hájili ho s poukazem
dědictví předků, které oni jako vůdci národa mají obnovit. Úkolem doby bylo obnovení
kontinuity české státnosti. Šlechtě po revoluci trvalo 12 let, než ke konzistentnímu
konzervativnímu stanovisku dospěla. Staročeši se k němu dostali pragmaticky, na rozdíl
od šlechty však za autonomii českých zemí a federalizaci Rakouska, jako modelu
sloužícího k zachování svého národa i státu, bojovali od počátku. Obsah politického
programu zůstával stejný.
Staročeši netrpěli módním optimistickým výhledem do budoucna, nevzývali
člověka „osvobozeného“ od společenských předsudků a tradičních modelů chování.
Právě proto nebojovali proti dlouhotrvajícím institucím jako císař a monarchie, šlechta,
křesťanství a katolická církev, či soukromé vlastnictví. Naopak hledali způsoby, jak tyto
instituce „počeštit“. Totéž, byť trochu jinak, platilo i pro konzervativní velkostatkáře.
Základním rozdílem mezi šlechtici a měšťany byla národní identita, kde ti první
raději národy vymezovaly podle historických zemí, ne podle jazyka. To však v politické
praxi nebránilo shodě v omezení působnosti Vídně v českých záležitostech, dokonce ani
v záležitostech týkající se svobody jednotlivce. Čeští aristokraté se k zachování
feudálního ancien régime nehlásili, sami v roce 1848 chtěli zrušit poddanství, byť za
finanční kompenzaci. Lev Thun, sám vycházeje z osvícenského okruhu myšlení
Bernarda Bolzana,134 v roce 1849 horoval za individuální svobodu více než leckterý
liberál. Shoda panovala i v nechuti k takovému konstitucionalismu, jaký prosazovali
němečtí liberálové, tj. centrální říšská ústava a centrální přímo volený parlament.
Druhou vážnější odchylku od Národní strany představoval Clam-Martinicův odpor
k demokratizaci zemského sněmu. Obecně vzato tedy ústavnost ani demokracie
v moderním slova smyslu nepatřily mezi ty zachováníhodné principy, k nimž by se
společně české konzervativní elity této doby nadšeně přihlásily.
Ve srovnání s anglosaským a kontinentálním konzervatismem se ten český
podobá více tomu prvnímu. Palacký neskrýval svou náklonnost k tamější filosofii a
133
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sdílel její náhled na pojetí nedokonalé lidské přirozenosti. Rieger měl slova chvály pro
anglické hospodářství.135 U konzervativní šlechty převládal obdiv k politickému
uspořádání Spojeného království. Obecně vzato u rakouské šlechty poloviny 19. století
převládla móda vyjadřované úcty ke způsobu, jak si britská šlechta zachovala svůj
politický a ekonomický vliv za pochodu s rozvojem moderních forem hospodářství.
Čím se vyznačovali čeští měšťanští i šlechtičtí konzervativci, bylo přání
překonat vzájemné sociální rozdíly a úspěšně spolupracovat na půdorysu státoprávních
témat a otázek jazykové rovnoprávnosti. Tato mezistavovská integrace zájmů se opět
svým charakterem přibližuje anglosaskému vývoji, na rozdíl od nesmiřitelnosti
stavovských zájmů v rámci kontinentálního konzervatismu.
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II. Maďarské konzervativní elity
II. I. Od konce 30. do počátku 70. let
Mluvíme-li o maďarské nebo uherské136 politické situaci během většiny 19.
století, je nutné brát v potaz, že klíčové heslo doby znělo „ústava“. Všechny významné
strany se stavěly do role ochránce ústavy, rozdílné názory však panovaly v tom, co si
pod tímto slovem máme představit. Na odlišné interpretaci konstitučního rámce
uherských zemí, zejména na otázce vztahu rovnocennosti / podřízenosti Uher císaři a na
otázce „garantů“ ústavy, se vytvářely konzervativní a liberální maďarské politické
strany.
Uherská ústava, podobně jako britská, se skládala z mnoha staletí trvajících
historických listin. Nicméně při debatách před rokem 1848 hrály roli dva poslední
„ústavní zákony“, které si částečně protiřečily. Tím prvním byla Pragmatická sankce
z roku 1713, která deklarovala jednotnost habsburské monarchie, dědičnost dynastie a
nedělitelnost říše. Byla svou povahou centralizující a implikovala podřízené postavení
Uher vzhledem k Vídni. Tím druhým zákonem byl „zákonný článek 10“ z roku 1790,
jenž prohlašoval Uhry za nezávislou svobodnou zemi s vlastní domácí vládou.137
Rozumí se samo sebou, že politici prosazující užší sepětí Uher s císařem se
odvolávali na Pragmatickou sankci, a politici požadující samostatnou uherskou politiku
argumentovali zákonným článkem 1790 : 10. V praxi pak až do jara 1848 fungovalo
zvláštní přelévání moci z jedné strany na druhou, kdy uherské země měly ve srovnání
s ostatními zeměmi monarchie rozsáhlou autonomii prostřednictvím uherského
dvoukomorového sněmu, který měl legislativní pravomoc a podílel se na vytváření
veřejné správy. Zároveň nad sněmem stála Staatskonferenz jako ústřední říšská vláda,
ochotně se vměšující do vnitropolitických záležitostí Uher.
Před příchodem liberálů na maďarskou politickou scénu koncem 30. let,138
fungovaly v Uhrách dvě strany: Za prvé, „Petiční strana (party of grievances)“
prosazující nezávislost a loajalitu ke své zemi prostřednictvím obhajoby platnosti
zákonného článku 1790 : 10. Za druhé, „Dvorní strana (court party)“ prosazující
integraci Uher s předlitavskými zeměmi a loajalitu k panovníkovi prostřednictvím
136
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obhajoby Pragmatické sankce. Tyto skupiny se lišili pouze způsobem politického boje a
větší či menší oddaností císaři, o ideologických rozdílech mezi nimi ještě nemohla být
řeč. Obě strany se hlásily k zachování „odvěkých práv“. „Tradiční konzervatismus“
dominoval u všech uherských představitelů.139
Ke změně došlo, když si od konce 30. let začali nově nastoupivší liberálové
podmaňovat původní Petiční stranu. Maďarští liberálové se sice rovněž rétoricky stavěli
do pozice „ochránce ústavy“, jenomže jejich cílem nebylo pouhé zachování ústavy, ať
už jakkoliv interpretované, ale transformace staré ústavy založené na ochraně
šlechtických výsad spolu s absolutistickou formou vlády na ústavu moderního
liberálního státu západního střihu.140 Konzervativci na tuto iniciativu reagovali
odmítavě se zdůvodněním, že charakter uherské ústavy byl vždy výsostně aristokratický
a pouze vyšší šlechta může být garantem ústavy a nositelem jejích práv a povinností.141
Liberální program se skládal ze 3 hlavních témat: Za prvé, zbořit „cizonárodní“
absolutismus i domácí feudální instituce a nahradit je moderním státem založeném na
občanském principu. Za druhé, emancipace společnosti za účelem vytvoření střední
třídy (buržoazie), která by se postavila po bok liberálních šlechticů a setřásla starý
aristokratický systém. Za třetí, nation-building čili vytvoření jednotného maďarského
národa totožného s uherským soustátím.142
Je pochopitelné, že jakmile liberálové požadovali zřízení moderního státu,
museli vědět, že na Západě chrání takový stát měšťanstvo, a v Uhrách se o tuto sílu
opřít nemohli. Politicky uvědomělí měšťané v maďarsky mluvících zemích prakticky
neexistovali. Liberálové se je snažili „probudit“ udělením politických práv a následným
„vtáhnutím“ do menší lokální i vysoké celozemské politiky.143
Téma „zkonstruování“ maďarského politického národa představovalo pro
liberály ještě větší problém. Ti se hlásili k hodnotám rovnosti před zákonem a osobní
svobodě. Nemohli však, byvše reprezentanty uherského státu, připustit existenci dalších
139
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národů s politickými aspiracemi uvnitř Uherska, tím by v jejích očích oslabili
soudržnost státu, jehož se chtěli zmocnit. Maďarská liberální šlechta se tedy snažila
razit teorii „1 stát = 1 (politický) národ“. V praxi to ale znamenalo, že všechna etnika
mají získat stejnou míru svobody a právo rozvíjet a uchovávat si svou kulturu a jazyk,
jak chtějí, ale veřejný život (správa, soudy, policie, parlament atd.) se má odehrávat
výhradně maďarskojazyčně. Zejména Lajos Kossuth upřímně věřil, že budou-li všem
lidem udělena stejná občanská práva, Slováci, Rumuni, Srbové, ba i Chorvati vděčně
přijmou maďarskou politickou identitu tak, jako Skotové a Velšani přijali britskou
identitu a jako Bretaňci francouzskou.144 Maďarská válka za nezávislost v letech 18481849 ukázala tuto teorii jako naivní.
Ti konzervativnější a centralističtější liberálové145 užívali distinkci „národ –
národnost“, kdy národ nekonstituje pouze jazyk, ale především historie, ústava, určitý
stupeň politického a kulturního uvědomění. V tomto smyslu byli ochotni uznat za
uherské národy pouze Maďary a Chorvaty, ostatní etnika byla označena jen jako
národnost. „Rozšiřování podmínek občanské integrace a rovnoprávnosti na všechny
příslušníky společnosti, a zároveň důsledná péče o to, aby se kromě Maďarů žádné jiné
etnikum nestalo zvláštním národem, to byl vnitřní nepřekonatelný rozpor maďarského
liberalismu.“146
Prvním maďarským konzervativcem, který se vědomě proti liberálním výzvám
stavěl a začal na ně odpovídat, se stal hrabě Aurél Dessewffy. „Otec zakladatel
maďarského konzervatismu“,147 argumentům druhé strany dobře rozuměl a přesto
s nimi nesouhlasil, a snažil se tak založit konzervativní platformu, která by převzala
iniciativu za vládnutí a reformy v Uhrách.
S jakými názory „dessewffyovští“ konzervativci na přelomu 30. a 40. let
vstoupili do politické arény? Konkrétně požadovali větší centralizaci a omezení
pravomocí lokálních župních sněmů ovládaných liberály, dále omezení hlasů měst a
nižší šlechty v uherském sněmu.148 Vymezovali se vůči liberální „paranoii“ z Ruska a
panslavismu, kdy argumentovali, že Slované nejsou jednolitý národ, ale soubor mnohá
144
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odlišných národů, z nichž některé se vzájemně nenávidí (Poláci a Rusové). Stejně tak se
vymezovali proti strachu z vídeňské centrální vlády a její „údajné“ germanizaci
uherských zemí. Němci jsou podle nich přirození spojenci maďarského národa. Reálné
nebezpečí má totiž představovat „radikalismus“ maďarských liberálů a jejich pokus
transformovat společnost podle cizích vzorů, tj. rozšířit konstituční práva a svobody na
mnohem větší segment společnosti než doposud. Zkrátka, podle Auréla Dessewffyho
silné Uhry znamenaly také silné Rakousko, silné Rakousko znamenalo udržení feudální
hierarchie a šlechtických výsad. Podle liberálů silné Uhry stály v rozporu se silným
Rakouskem. Buď bude Uhrám umožněno samostatné rozhodování a následně blahobyt
s ním spojený, nebo budou Uhry podřízeny Rakousku, které bude využívat uherské
zdroje pro své vlastní (buď velkoněmecké, nebo feudální) zájmy.149
Od srpna 1841 začali konzervativci vydávat svůj první konzervativní list Világ a
od tohoto data vzniká pravidelná série mediálních polemik mezi oběma politickými
tábory. Za založením Világu stál Aurél Dessewffy a postupně v něm přispívali téměř
všichni významní maďarští konzervativci své doby.150 První debaty se týkaly
praktických otázek jako zrušení roboty, či možnosti vykoupení se z ní; otázek, jestli má
být nějaká „pozemková reforma“, tj. rozdat půdu za výhodných podmínek nemajetným,
nebo jak jinak – pokud vůbec – má být zlepšena situace rolníků a nižší šlechty; otázek
jestli a případně jak moc má šlechta platit daně; jestli si má šlechta zachovat soudní
pravomoci, nebo má vzniknout porotní systém, a nakonec jestli má být provedena
nějaká „úprava“ církevního majetku.151
Ve všech případech konzervativci argumentovali proti jakýmkoliv změnám
v těchto oblastech. Nepřekonatelným kořenem sváru byl prostý fakt, že jedni
prohlašovali za jediného hybatele změn uherskou vyšší šlechtu, zatímco druzí za
hybatele změn obhajovali ty, jež ovládají maďarský jazyk. A tak, zjednodušeně řečeno,
v očích Lajose Kossutha Dessewffy jen malicherně bojoval za udržení svého
magnátského pohodlí, a naproti tomu v očích Auréla Dessewffyho Kossuth lehkovážně
agitoval za vstup nevzdělaných mas do sféry, které vůbec nerozumí.
Dessewffyho koncept ústavy nespočíval v rovnováze tříd a vrstev společnosti,
ale v přímém podřízení jedné třídy druhé. Prostý lid slouží šlechtě, nižší šlechta slouží
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vyšší, vyšší šlechta slouží panovníkovi, panovník slouží Bohu.152 Nicméně Aurél
Dessewffy umřel předčasně v roce 1842 a jeho role v počátcích maďarského
konzervativního myšlení se stala zásadní, ale ne nenahraditelnou. Jeho mladší bratr,
hrabě Emil Dessewffy, se po Aurélově smrti rychle chopil iniciativy v rámci
rozvíjejícího se konzervativního hnutí. Spolu se svým strýcem, hrabětem Albertem
Sztárayem dále rozvíjeli polarizaci společnosti na magnáty a ty ostatní. Oba pánové
ostře vystupovali proti demokracii a zastupitelské formě vlády.153 Emil Dessewffy
agitoval za vyloučení nemajetné šlechty z politického rozhodování a přeměny župních
sněmů na pouhé správní orgány vlády.154
Hrabě Antal Szécsen pak ve Világu rozvíjel konzervativní úvahy na téma
nacionalismu. Konzervativci adresovali výtku svému protivníkovi, že redefinují
charakteristiky příslušnosti k národu, které dříve s národem nijak nesouvisely – zejména
jazyk. Konzervativce totiž etnicita nezajímala, jelikož pracovali ještě s historickým
(„středověkým“) konceptem národa, kdy národ se rovná úzké obci držitelů politických
práv, tj. šlechtě. Liberálové tedy opět nemístně rozšiřují povědomí toho, kdo se může
označovat za Maďara, a tím paradoxně národ oslabují, protože maďarsky mluvících lidí
v Uhrách není ani 50 %. Sounáležitost s vlastí, státem a ústavou dělá Maďara Maďarem
a ten nemusí nutně mluvit maďarsky.155 Shodu nalezli konzervativci s umírněnými
liberály, jako byl István Széchenyi, který rovněž zohledňoval historicko-politické
faktory a odděloval maďarskou a chorvatskou národnost. Szécsen a další konzervativci
v podstatě přijali teorii o dvou národech v Uhrách (Maďaři, Chorvati) a několika
národnostech (Slováci, Rumuni, Srbi, Židé, Rusíni). Ti druzí nemají žádný nárok na
národní autonomii, neboť nikdy nedisponovaly vlastní historickou státností – a to byl
asi jediný bod, na němž panovala absolutní shoda napříč politickým spektrem.
Další konzervativní politik se jmenoval Sándor Lipthay, jehož psaní bylo
filosofičtější než u ostatních. Lipthay totiž polemizoval se základními atributy
liberalismu jako např. koncept společenské smlouvy. Své texty stavěl na dichotomii
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aristokracie vs. demokracie a jako každý maďarský konzervativec dané doby
upřednostňoval to hierarchičtější uspořádání. Jeho argumentace však byla racionálnější
(tj. méně „mystická“) než u jeho kolegů. Šlechtici nemají mít výsady, protože jsou
nějakým způsobem „lepší lidé“ než ostatní, ale mají je mít prostě z toho důvodu, že
někdo jejich sociální role ve společnosti zastávat musí. Jinými slovy Lipthay obhajoval
existenci elit a jejich oddělenost a neodpovědnost zbytku společnosti.156
V letech 1843-1844 se zkonsolidované konzervativní síly rozhodly přejít do
útoku. Zatímco dolní komoru uherského sněmu a místní župy ovládali liberálové
(převážně nižší šlechta), horní komoru drželi konzervativci (převážně magnáti), kteří se
mohli spolehnout na oporu v podobě osoby knížete Metternicha a jím kontrolované
byrokraty zasahující do uherských záležitostí. Cílem konzervativců bylo ovládnout
dolní komoru a rozhodování v župách přesunout na vyšší úroveň. Konzervativní hrabě
György Apponyi byl jmenován uherským kancléřem v roce 1844, další přívrženec
Metternicha, baron Samu Jósika, se stal sedmihradským kancléřem v témže roce.
Hlavní slovo v horní komoře držel Antal Szécsen.157 Významnou roli nejen v praktické
politice zastávali Emil Dessewffy, který vedl konzervativní list Budapesti Híradó
(nástupce Világu); a Sándor Lipthay, který vedl list Nemzeti Újság (radikálněji
konzervativní noviny).158 Hlavními tématy konzervativního zpravodajství byla kritika
kapitalismu, obhajoba aristokratické ústavy, zesílení a rozšíření pojistek stávajícího řádu
společnosti, informování o výhodách integrace s předlitavskými zeměmi říše. 159
Přesto politická situace v Uhrách byla i během 40. let do značné míry patová.
Konzervativci nikdy nezískali většinu v dolní komoře a liberálové zase nikdy žádné
zásadní reformy (např. soudní poroty, zrušení trestu smrti) neprosadili v horní komoře.
Obě strany se vzájemně blokovaly. Do roku 1848 nebyla transformace stavovské ústavy
na ústavu založenou na základě lidového zastoupení ještě na pořadu dne.
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Srov. DÉNES, Iván Zoltán: Conservative Ideology in the Making. 2009. s. 75
Tamtéž, s. 79
158
Tamtéž, s. 94
159
Nemzeti Újság, červenec-srpen 1845: „All reformism must start out from the status quo, aiming to
improve it, for ‘only God can create something out of nothing, man cannot,’ and a historically evolving
status quo is superior to human intellect. Society is superior to the individual, as faith is superior to
reason, for human nature is necessarily sinful, faulty, and defective because of original sin. Ills of society
can be alleviated by respect of private law, by legality and righteousness, by strengthening the hierarchy,
the religious sentiments, and the authority of the government, but the ills themselves cannot be
eliminated, only moderated. The specific issues of the reform must be adapted to the Hungarian
constitution, and not vice versa, adapting the constitution to the reforms.” Tamtéž, s. 95-96
157
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Konzervativní strana oficiálně vznikla 12. 11. 1846. Za jejím založením stáli
všichni výše zmínění představitelé maďarského konzervatismu,160 nejaktivněji se
projevili zejména Sándor Lipthay a Emil Dessewffy.161 Liberálové zase na začátku roku
1847 oficiálně ustanovili Opoziční stranu.
Na jaře roku 1848 liberálové využili momentum na své straně a začali uvádět
v život reformy jako zrušení cenzury, svobodu sdružování, zastupitelskou parlamentní
vládu, náboženskou svobodu, inkluzi „neurozených“ do politického rozhodování
prostřednictvím svobodných voleb, rovnosti před zákonem a všeobecným zdaněním. Už
17. března dostal klíčové místo předsedy autonomní uherské vlády lídr Opoziční strany
v horní komoře hrabě Lajos Batthyány. Konzervativní kancléři Apponyi, Jósika,
Metternich rezignovali. V letech 1848-1849 se konzervativci ocitli bez funkcí, ale
snažili se ovlivňovat politiku neformálně. Byli však natolik zasažení náhlým vývojem,
že nevěděli, co vlastně mají dělat. Menšina předbřeznových konzervativců se spojila
s liberály, jasná většina jich však stála po boku Habsburků a veřejně slibovali oddanost
říši po tom, co vypukla válka mezi Vídní a Budapeští. Do té doby však vůbec nevěděli,
co všechno si můžou dovolit „tolerovat“.162 Antal Szécsen například doporučoval
schválit návrh na zrušení všech poddanských závazků, Sándor Lipthay překvapivě ještě
na jaře 1848 veřejně podpořil Batthyányovu vládu.
Právě proto, že Konzervativní strana jako jediná maďarská politická síla
nebojovala za samostatnost, byli po válce její členové dosazováni jako loajalisté do
správních funkcí Windischgrätzova vojenského režimu. Tím pádem maďarští
konzervativci ztratili jakoukoliv důvěru maďarské veřejnosti a začali být vnímáni
v podstatě jako kolaboranti.163
A přesto ani tato spolupráce nepřinesla konzervativcům to, co si přáli. Ti se
urazili už po vydání březnové ústavy 1849, kdy je rozčílilo, že ústavu panovník
oktrojoval pro celou říši a bez předchozí konzultace s někým loajálním na uherské
straně. Na jejím obsahu se tedy maďarští konzervativci nepodíleli a ignorace všech
maďarských politiků pak pokračovala přes celá 50. léta.164 Bachovský režim zacházel
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Pochopitelně s výjimkou Auréla Dessewffyho.
Tamtéž, s. 112
162
Tamtéž, s. 176-179
163
„The political place and role of the known politicians of the Hungarian conservative camp in 1848/49
was unambiguous. The decisive majority acted to promote the victory of the imperial and tsarist troops.“
Tamtéž, s. 180
164
Tamtéž, s. 181
161
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s uherskými zeměmi jako s dobytým územím.165 Veškerá práva svatoštěpánské koruny
měla být neúspěšnou rebelií ztracena. Z tohoto důvodu i maďarští konzervativci se v 50.
letech obrátili proti absolutismu.166
Argumentovali, že maďarská revoluce byla vedena proti historickému právu, ale
když byla poražena, tak mělo dojít k obnovení legitimního pořádku, ne k jeho
opětovnému popření. Maďarští konzervativci se pak pochopitelně začali stavět do role
ochránce maďarské nezávislosti, a vylepšit si tak svou „image“ před veřejností.167
Naděje jim vysvitla s rozvolněním poměrů v roce 1860, kdy lídři maďarských
konzervativců byli přizváni do rozšířené říšské rady. Antal Szécsen, jako čerstvě
jmenovaný ministr bez portfeje, se ujmul vedoucí role mezi konzervativními zástupci
v radě. I další známí konzervativci se dostali na vysoké posty.168
Avšak sami konzervativci museli být zaskočeni, s jakou rychlostí je probouzející
se maďarská veřejnost zavrhla. Když od roku 1860 dostali slovo i maďarští liberálové,
nemajetná šlechta, měšťané a intelektuálové, všichni mluvili o činnosti konzervativců
před i po roce 1848 s naprostým opovržením. Maďarské veřejné mínění smetlo ze stolu
návrhy konzervativců vrátit státoprávní postavení Uher před březen 1848.169
Rakousko-uherské vyrovnání bylo učiněno mezi říšskou vládou a maďarskými
liberály pod vedením Ference Deáka. Deákův návrh dohody spočíval v uznání vztahu
Rakousko – Uhry do září 1848, kdy do této doby všechny přijaté zákony schválil i
panovník. Tím se Deák snažil vyzdvihnout kontinuitu právního vztahu mezi oběma
částmi monarchie.170 Konzervativci se na dohodě ale také výrazně podíleli.171
Konzervativní proud se s tím liberálním v průběhu 60. let sblížil natolik, a navíc
natolik oslábl, že ani po vydání Říjnového diplomu se bývalá Konzervativní strana
formálně neustanovila. Většina konzervativců se stala součástí jakési „pravicové frakce“
165

Státní správa přešla zcela pod kontrolu byrokratů vyslaných z Vídně. Němčina se stala standardním
úředním jazykem. Uherský sněm se nescházel apod.
166
A tak se poprvé maďarští konzervativci trochu sblížili s jejich českými a polskými kolegy, kteří si přáli
„aristokratickou federalizaci říše“. Tamtéž, s. 181
167
„They tried to show themselves to the Hungarian and foreign public as the guardians of the
Hungarian interests, the national kingdom, and national tradition.“ Tamtéž, s. 183
168
Tamtéž, s. 184
169
„The influence of the Hungarian conservatives lasted until it turned out that they were unable to enact
their initiative. The moment the Hungarian public had a chance to express its opinion, it rejected both
their effort and the (pre-1848) conservative grounds for a compromise.” Tamtéž
170
Zatímco radikální maďarská levice uznávala kontinuitu až do roku 1849. Císaře tedy považovala za
sesazeného a nechtěla s ním vůbec jednat. IRMANOVÁ, Eva: Transformace myšlenek západoevropského
liberalismu v mnohonárodnostním prostředí střední a jihovýchodní Evropy. 1999. s. 61
171
„In preparing and concluding the compromise, the conservatives played a decisive though not
exclusive role.“ DÉNES, Iván Zoltán: Conservative Ideology in the Making. 2009. s. 184
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Deákovy liberální strany.172 Obě uskupení si totiž přály návrat uherské autonomie, a
nikoliv státní samostatnost. Ti liberálové, co toužili po vyrovnání, měli většinu na své
straně. Konzervativci v tuto dobu neměli jasný program, věděli, že návrat feudálního
státu není reálný, a jejich základním požadavkem bylo jen obnovit dobré vztahy
s centrální vládou a skoncování s rolí Uher jako obyčejné rakouské provincie.
Nezbývalo než se smířit, že reformy přijaté v roce 1848 budou součástí dohody.173
Vyrovnání z roku 1867 se tedy opíralo o soubor dubnových zákonů 1848, přičemž tyto
zákony byly doplněny o orgány pro řízení společných věcí.174
Úpadek bývalé Konzervativní strany pokračoval i po roce 1867. Krátce po
vyrovnání Deákova strana úspěšně integrovala i středolevicové osobnosti, aby vzápětí
oficiálně ustanovila novou Liberální stranu a ovládla maďarskou politiku bezprostředně
po vyrovnání. To znamenalo odtrhnutí se konzervativců a vytvoření jejich vlastní strany
pod vedením Pála Sennyeyho. Jeho strana se nedokázala v novém prostředí prosadit a
neměla na politiku velký vliv. Sennyeymu taky nepomohlo, že většina zkušených
konzervativců zakládajících stranu ve 40. letech už byla po smrti, nebo příliš stará na
aktivní politiku.175
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Tamtéž, s. 185
„V roce 1863 hrabě György Apponyi na výzvu dvora připravil pamětní spis o způsobech dohody mezi
oběma stranami. V něm požadoval zřízení zvláštního uherského ministerstva, ale společné otázky chtěl
svěřit do kompetence společných deklarací. Poprvé se tak objevilo řešení, na které o čtyři roky později
v modifikované formě přistoupilo vyrovnání. Nyní už i Apponyi se přiklonil k myšlence, že výchozím
bodem pro jednání budou zákony z roku 1848…“ IRMANOVÁ, Eva: Transformace myšlenek
západoevropského liberalismu v mnohonárodnostním prostředí střední a jihovýchodní Evropy. 1999. s.
61
174
Tamtéž, s. 71
175
“Most of the living members of the former Conservative Party were to the right of Deák´s party and
when Deák´s party merged with the left-center to form the Liberal Party, some of them separated and
established a right-wing opposition party led by Pál Sennyey… It was a weightless formation, thus in the
1870s the conservative opposition was not a considerable political force. Many of the conservatives were
already deceased…” DÉNES, Iván Zoltán: Conservative Ideology in the Making. 2009. s. 185
173
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II. II. Shrnutí maďarského konzervatismu a jeho srovnání s českým
V případě maďarského konzervatismu poloviny 19. století narážíme na zajímavý
fenomén vývoje konzervativního myšlení a jeho adaptace na změněné podmínky. Rok
1848 znamenal přelom, na který si konzervativci těžko zvykali. Ve 40. letech byli
obhájci ancien régime, a přesto nechtěli pouze „zmrazit“ stávající systém a jeho
instituce. Konzervativní návrhy na omezení či rovnou zrušení politických práv nižší
šlechty, dolní komory uherského sněmu a žup, představovaly skoro stejně zásadní
reformy, jakou byla zastupitelská parlamentní vláda. Totéž platí pro jejich podporu
rakouské ekonomické politice vytvoření jednotné celní unie monarchie, titíž
konzervativci by zřejmě ani neprotestovali proti větší ekonomické spolupráci
s Německým spolkem, což byla „noční můra“ maďarských liberálů.176
Pojetí legitimního řádu a autority se v případě maďarských konzervativců
v průběhu času proměňovalo. Hlásili se k věrnosti ústavě, dynastii, svatoštěpánské
koruně, interpretované jako základní kameny aristokratického a absolutistického zřízení.
Ale být oddaný k těmto symbolům znamenalo ve 40. letech reformovat instituce na
orgány výsostně střežící privilegia magnátů a zúžit politickou obec na užší okruh elit
centralizováním politické moci. Legitimita moci měla být zachována odkazem na boží
vůli. Požadovali větší integraci s předlitavskými zeměmi, neboť věřili, že s rostoucím
Rakouskem bude růst i Uherské království. Demokratizace, expanze, rozdělení a
decentralizace politického rozhodování představovaly přímé ohrožení podstaty výše
zmíněných symbolů.
Revoluce a maďarská válka za nezávislost zbourala úctyhodnost takového
státního uspořádání natolik, že se z toho maďarští konzervativci nestihli pořádně
vzpamatovat. Jejich program od 60. let nebyl pevně definovaný a dostal se do vleku
umírněných liberálů, kteří usilovali o shodu dosažitelnou mírovou cestou. Poznáním, že
rakouské a uherské zájmy se mohou rozcházet, řešili maďarští, stejně jako čeští,
konzervativci

překonání

nesouladu

mezi

společností

a

státem

příklonem

k liberálnějšímu uspořádání státu. Ústava už náhle nemohla charakterizovat aristokracii
a absolutismus.
Maďarští konzervativci se tedy chovali reformisticky podobně jako ti čeští. Také
usilovali o spolupráci s vídeňským dvorem. Také odmítali úplnou samostatnost země. V
průběhu 50. let se smířili s dualistickým uspořádáním, zakládajícím se na ryze
176

Tamtéž, s. 129-130
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autonomní vládě a zákonodárném sboru, kdy pod společné záležitosti spadá jen osoba
císaře, zahraniční politika, armáda a finance. Podobně jako čeští konzervativní šlechtici,
i maďarští si osvojili až počátkem 60. let představu o skutečně autonomním postavení
Uher v rámci Rakouska a s odporem přijali i nějakou soudobou formu parlamentní
politiky. Jejich návrh jednoduše vrátit stav před březen 1848 byl rychle odmítnut a kvůli
jejich zkažené pověsti museli akceptovat, že výsledná dohoda s Vídní bude spočívat
v uznání některých výdobytků potlačené revoluce.
V obecné rovině byla argumentace maďarských konzervativců opět založená na
empirismu, skepticismu a historickém právu.177 Úcta k císaři a monarchii, katolické
církvi a její nauce o prvotním hříchu, hierarchické společnosti, nadřazenosti
kolektivních zájmů, soukromému vlastnictví byla samozřejmostí. Nikdy nepřestali hájit
důležitost vlivu „přirozených elit“ na veřejné dění, maďarští konzervativci však
nesrovnatelně více, oproti českým, kvůli jejich hospodářské i intelektuální síle
v maďarské společnosti, která v českém prostředí neexistovala. Pod povrchem každé
politické debaty doutnal nesjednocený koncept maďarské národní identity a stejnému
problému čelili i Češi.
Základním rozdílem maďarského a českého konzervatismu byl fakt, že ten český
nikdy nepropagoval staré feudální uspořádání. Maďaři však zároveň hájili historická
práva hlavně pro sebe, tytéž práva České koruny neuznávali, dokonce se aktivně
podíleli na jejich potlačení. Češi bojovali za federaci historických zemí, Maďaři za
výsadní postavení své vlastní historické země. V případě maďarských konzervativců
pak došlo k úpadku a znevěrohodnění už o několik desítek let dříve než u těch českých.

177

Sándor Lipthay a jeho konzervativní krédo lze shrnout následovně: „[C]ontinuity with the past,
improving on the given conditions, protection of the Hungarian constitution, fostering of the basic –
aristocratic – institutions, and an outlook based on real life and visible facts.“ Tamtéž, s. 77
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III. Polské konzervativní elity
Polský konzervatismus 19. století se více než kdekoliv jinde dostával do mnoha
paradoxních situací. Obhajovat „tradici“ neexistence polského státu a jeho rozbití 3
velmocemi si stěží mohl polsky smýšlející vlastenec dovolit, neboť by tím popíral sám
sebe, svou identitu. Řešením byla argumentace, že právě trojím dělením Polska178 došlo
k neslýchanému porušení evropského politického řádu, kdy bylo jednostranně ukončeno
kontinuální trvání více než 800 let starého křesťanského státu. To ale nic nemění na
tom, že chtěl-li polský konzervativec brzký návrat polského státu, musel přinejmenším
tolerovat ozbrojené revoluční povstání. Revoluce však nikdy nevede k jednoduché
restauraci minulého stavu věcí, touha po znovunabytí státnosti a zároveň strach ze
strukturálních změn, které by případné úspěšné povstání přineslo, uváděl polské
konzervativní elity v rozpaky.179 Dalším problémem byl fakt, že pokud se polští
konzervativci odvolávali na dějiny jako „odkaz předků“, zároveň nemohli ignorovat, že
jejich dřívějšímu Polsku často chyběl pořádek a mír, a v mnoha fázích svých dějin země
fungovala téměř anarchicky, jinými slovy – historickou státnost nebylo v polském
případě možné považovat za vhodný vzor fungujícího řádu a hierarchie. Otázka vztahu
společenských tříd (šlechta vs. měšťanstvo a rolnictvo), otázka vztahu k minulosti
(obnovit Polsko před / po ústavě 3. května 1791), otázka konkrétní strategie (revoluce a
povstání vs. diplomacie a čekání vs. loajalita a rezignace) představovaly témata, vůči
nimž se každý konzervativec musel nějak postavit.
Prvotní dilema polského konzervativce by tudíž bylo možné shrnout otázkou:
nemůžeme-li konzervovat svůj nezávislý stát a jeho řád, co máme vlastně konzervovat?
Na rozdíl od maďarských konzervativců u těch polských nepanovalo mnoho shod.
Všechny osobnosti by prvotně souhlasily spíš jen s několika základními tezemi.
Například, že společnost je reálná entita zformovaná pomalými historickými procesy.
Entita, kde každý jedinec má přidělené své místo, kde jednotlivci cítí vzájemnou
178

Poprvé v roce 1772, podruhé v 1793 a potřetí v 1795, kdy samostatné Polsko zaniklo. Velmocemi, co
si rozparcelovaly Polsko, byly Prusko, Rakousko a Rusko. V roce 1807 obnovil Napoleon polskou
státnost, jakmile z pruského záboru bývalého Polska vytvořil Varšavské vévodství. Na toto Vévodství
v roce 1815 navázalo „obnovené“ kongresové Polské království, v jehož čele stanul ruský car Alexander
I. „Kongresovka“ byla následně de facto zrušena v roce 1831, de iure v roce 1864.
179
„On the one hand, the conservative movement was the strongest Polish political movement in the
nineteenth century. On the other hand, Polish conservatism had to develop and operate in a country
deprived of its political independence, that is, in an atmosphere in which all political activities were
directed toward change rather than preservation.” LUDWIKOWSKI, Rett R.: Continuity and Change in
Poland. 1991. s. 1. “It could almost be said that to be a Pole one had to be a revolutionary, because the
very essence of the nation was conceptually located in the insurrectionary act (a fact that plagued
conservative patriots).“ PORTER, Bryan: When Nationalism Began to Hate. 2000. s. 15
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sounáležitost, a kde kolektivní zájem je nadřazen individuálním. Svoboda v takové
společnosti je pak jen relativní hodnotou, která hraje roli spíše jen prostředku k dosažení
jiných hodnot. Svobodu v pojetí polských konzervativců lze shrnout jako možnost volně
užívat zdroje a hodnoty člověku dané v rámci jeho pozice ve společnosti. Z toho plyne u
konzervativců mnohem menší nadšení pro koncept „rovné svobody“. S liberály se
naopak shodli v názoru, že svoboda a soukromé vlastnictví jsou spojené nádoby a jedna
bez druhé nemůže existovat. V neposlední řadě se žádný polský konzervativec
nevyznačoval náboženskou a morální lhostejností. Tradiční instituce jako církev,
monarchie, aristokracie, lidové zvyklosti, právní precedenty atd. si zasluhují státní
ochranu, ba i přímou podporu.180 Privilegovaná pozice katolické církve mezi Poláky
byla obzvláště silná, neboť se s většinově konzervativní šlechtou vzájemně
podporovala. Konzervativci se katolickou vírou radostně zaštiťovali kvůli její nechuti
vůči náhlým společenským změnám a obhajobě hierarchické struktury společnosti.
Církev také poskytovala božské, nadpřirozené „razítko“ konzervativním myšlenkám.181
Neexistuje

žádné

přesné

datum,

odkdy lze

datovat

vznik

polského

konzervativního myšlení, ale největší část autorů žijících v 19. století i dnešních
badatelů jmenuje jako jejího zakladatele Aleksandera Wielopolského a Antoniho
Zygmunta Helcela,182 někdy je na jejich úroveň pokládán i Helcelův blízký
spolupracovník Pawel Popiel. Markrabě Wielopolski se přátelil s Helcelem, přestože ten
první působil převážně v Rusku a ten druhý v Rakousku. Navzdory řadě shod byl
Wielopolski schůdnější k polsko-ruské spolupráci.
Wielopolského příklon k Rusku zesílil po haličských událostech roku 1846.
Skupina polských revolucionářů183 ze své vlastní iniciativy vyhlásila manifest, kterým
rušila poddanství, rakouská vláda se o tom však stihla dozvědět včas a vyslala své
agenty do haličských měst a vesnic. Tito agenti pak tamějším lidem přislíbili, že vláda
už nějaké reformy chystá a nepřímo navedla sedláky, že je to polská šlechta, která
veškeré reformy mermomocí brzdí. Rozzlobení venkované (spíše rusínské/ukrajinské
národnosti) se vrhli jak na nic netušící polské šlechtice, tak dokonce i na původní
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konspirátory neúspěšné revoluce, jejichž velitele následně Rakušané popravili.184 Více
než 1000 šlechticů přišlo o život. Žádní známí konzervativci se této akce nezúčastnili a
někteří potom v následných vyjádřeních dali průchod svému zděšení z naivismu
konspirátorů, agresivních rolníků zjevně nesmýšlejících „polsky“, a zvláště z
machiavelismu rakouské vlády, která neváhala využít rostoucí třídní konflikt k vybití
polské šlechty, která se přitom ve své většině chovala vůči Vídni spíše loajálně.
Zatímco zapojit se do listopadového povstání bylo pro konzervativce snadné, po
roce 1846 už stěží věřili v nějakou vítěznou válku za nezávislost bez vážných následků
pro společenský řád.185 Měli zkrátka obavy, že národní revoluce se může rychle a
samovolně „překlopit“ do revoluce sociální. Výše zmíněný „Haličský masakr“ tak
přiměl většinu polských konzervativců smířit se s faktem, že poddanství jako legitimní
společenské uspořádání skončilo a že agrární reforma je nezbytná.186 Zvlášť potom, co
vyšlo najevo, že Vídeň nemá žádné zábrany stran využití těžké ekonomické situace
rolnictva v Haliči jako politický nástroj proti polské konzervativní šlechtě. Už v březnu
roku 1848 vydal konzervativní politik Adam Potocki prohlášení, v němž volal po
osvobození lidí na venkově.187 „Jaro národů“ samozřejmě donutilo i polské
konzervativce k politické aktivitě. V ruském záboru měli Rusové situaci pevně pod
kontrolou, politická činnost polských elit se tak projevila v Rakousku a Prusku – ale
relativně omezeně. Největší rozruch patrně propukl v pruském záboru. Už v dubnu
v Poznani vypukly násilné střety mezi Němci a Poláky, kteří chtěli celou provincii
ovládnout a případně ji využít jako základnu pro budoucí válku s Ruskem. Polské
politické ambice byly však vzápětí pruskou armádou potlačeny. Podobně i v Rakousku
vídeňská vláda neukázala polským politickým elitám svoji vlídnou tvář. V Krakově na
začátku jara vznikl Polský národní výbor se záměrem rozšířit moc a nezávislost Haliče
na centrální rakouské vládě. Krátce na to byla však v nedalekém Lvově založena
Nejvyšší ukrajinská rada, jež prohlašovala Halič za území ukrajinského národa. Tito
lidé byli pro Vídeň, pro centralizaci a proti polské šlechtě a popolšťování. K velké
nelibosti Poláků se ukrajinské radě dostalo oficiální vládní podpory prostřednictvím
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haličského gubernátora, hraběte Stadiona.188 V květnu 1848 se ještě ustanovil Polský
politický kongres ve Vratislavi, kde měli konzervativci189 značný vliv. Ničeho
konkrétního však nedosáhli. Antoni Helcel se navíc jako zástupce haličských Poláků
účastnil Čechy pořádaného Slovanského sjezdu v Praze. V témže roce se alespoň
konzervativcům, zejména díky úsilí Pawla Popiela, podařilo založit první polský
konzervativní list Czas v Krakově.
Antoni Zygmunt Helcel, haličský politik a historik, účastník listopadového
povstání 1830, jako „ústřední osobnost skupiny krakovských konzervativců“190 vnesl do
polského diskurzu filosofičtější témata, činící z polského konzervativce skutečného
konzervativce. Byl přesvědčen, že správný konzervativec nemůže prostě jen hájit
stávající instituce. „Namísto lpění na principu zachování proto Helcel akcentuje obsah
tohoto procesu, v jehož rámci je klíčovým úkolem konzervativce rozhodnout, kterým
hodnotám náleží status nedotknutelnosti, což má být přesně ono kritérium rozlišující
skutečné konzervativce od těch falešných.“191 A skuteční konzervativci mají být podle
něj za všech okolností schopni zdůvodnit jimi zastávané hodnoty racionální
argumentací. Jeho protivníci tohoto v jeho očích nejsou schopni, protože jsou založeni
příliš romantickým obdivem k polské minulosti. Tím se ale může zdát, že Helcel jako
konzervativec velmi neobvykle zasazuje racionalismus jako součást intelektuální
výbavy konzervativce. Na druhou stranu Pawel Popiel, který práce Edmunda Burka
dobře znal a nechal se jimi inspirovat, podobně jako Helcel tvrdil, že pravý
konzervativec si vybírá, které tradice bude uchovávat, a o kolik z polského historického
dědictví by mělo být pečováno.192
Helcel se svou rétorikou vymezoval vůči jinému konzervativnímu proudu, jehož
zástupcem byl hrabě Henryk Rzewuski, polská obdoba Josepha de Maistra. 193 Rzewuski
byl Helcelem a dalšími odpůrci označen za „falešného“ konzervativce pro své otevřené
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reakcionářství, vřelý vztah k Rusku a kompletní smíření se s rozpadem Polska.
Opovrhoval intelektuálním dědictvím 19. či 18. století. V jeho vysněné společnosti má
aristokracie státní správu a rolnictvo bezpečně pod kontrolou a vzdělání znamená jen
výuku náboženství a řemesel. Rzewuského kritika zase mířila na prý nebezpečnou
snahu „pravých“ konzervativců smiřovat zájmy různých stavů a integrovat do polského
národa i osoby z neurozených kruhů. Polákem musí zůstat pouze šlechtic.
Rzewuski přejal od Maistra myšlenku, že všechny národy byly stvořeny
s určitým posláním. Bůh do každého národa vštípil nějaký morální princip a u Poláků
tomu bylo „obětování sebe sama v boji za svobodu“.194 Tento mesianismus sice nebyl
ani u polských konzervativců této doby nic výjimečného, nicméně v Rzewuského pojetí
Poláci nejsou zástupci ideje nějakého pokrokářského poslání spásy světa, naopak „vývoj
polské společnosti není evoluční, ale dekadentní, nemůže být polský národ schopen hájit
ten účel, k němuž byl stvořen, pokud Poláci rezignují na původní hodnoty svého
společenského uspořádání, jimiž má Rzewuski na mysli zejména tzv. zlaté svobody.
Jejich podstatou je výrazně individualistický a egalitářský šlechtický étos, schopný
zabránit hrozbě vzestupu státní moci na úkor svobody…“195
Rzewuski si tedy přál obnovit ještě to Polsko před osvícenskými reformami na
přelomu 80. a 90. let 18. století. Polsko, kde platí rovnost v rámci šlechtického stavu,
volená monarchie, nevolnictví, decentralizace či liberum veto.196 Helcel naproti tomu
obhajoval Polsko květnové ústavy 1791, které paradoxně mnohé polské tradice rušilo.
Toto Polsko by už fungovalo jako dědičná monarchie, hlasování v Sejmu by probíhala
na obyčejném většinovém principu, nemajetná šlechta by byla zkrácena na svých
politických právech ve prospěch magnátů, katolická církev by získala privilegované
postavení, svoboda slova a dělba moci by se institucionalizovala. Smyslem tehdejších
reforem bylo modernizovat Polsko po vzoru západní Evropy, rozšířit polský národ
udělením slabého množství politických práv měšťanům197 a obecně obětovat některé
tradice ve prospěch efektivnější vlády.
Avšak navzdory neshodám oba konzervativci používají koncepci „přirozeného
řádu“, díky němuž jednak ospravedlňují aristokratické uspořádání společnosti, a jednak
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tím i relativizují roli státu. To, jak se konkrétně manifestují tradiční vztahy mezi vládci
a poddanými, velkostatkáři a nevolníky, státem a občany, a jak se tyto mechanismy
generačně předávají, tvoří dle Rzewuského „národní charakter“ nebo „národní
moudrost“. Tato moudrost může přetrvávat i bez vlastního národního státu.198 Na
druhou stranu oba konzervativci nebyli žádní anarchisté a nutnost instituce státu a jeho
funkce uchovávat společenské tradice hájili při vymezování se vůči liberálním
teoretikům.199 Šlo o to, že Helcel za dané situace dospěl k názoru, že Rakousko je
státem, kde Poláci ještě stále mohou rozumně rozvíjet své kulturní dědictví.200 Pro
Rzewuského platí totéž, jen u něj to bylo Rusko. Koncepce přirozeného božského řádu
navíc „krotí“ výše uvedený Helcelův racionalismus.
Zásadní rozdíl ale spočíval v Rzewuského úplném přijetí dobového historického
vývoje. Poláci podle něj selhali ve své národní misi přijetím oněch osvícenských
reforem a okamžitým božím trestem následovalo ukončení polské státnosti. Stejně jako
Maistre vnímal Velkou francouzskou revoluci a následný teror jako spravedlivý čin
Prozřetelnosti, totéž má platit i pro dělení Polska jako trest za pokus zavést princip
suverenity lidu. Zejména z tohoto důvodu se Rzewuski nikdy nestal mezi Poláky
oblíbeným.201 Jeho následovníci, z nichž se nejvíce proslavil Michal Grabowski, dále
rozvíjeli minulé argumenty zdůrazněním, že pro zabránění sociální revoluce je nutné
obětovat i národní revoluci. Jinými slovy, Grabowski a Rzewuski upřednostňovali
zachování feudálních struktur i za cenu trvalé ztráty nezávislosti Polska.202 Kritizovali
konzervativce v exilu za jejich přehnané nacionalistické aspirace. Pro zachování
198
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polských tradic je prý naopak nutné národovecké ambice krotit. Rzewuského lidé jako
Grabowski ve svých představách snili o všeslovanské unii ovládanou politicky Ruskem
a intelektuálně Polskem.203
Další konzervativní proud v polském prostředí zastupuje právě francouzská
emigrace v čele s knížetem Adamem Jerzym Czartoryským. Czartoryski se v mládí
přátelil s ruským carem Alexandrem I. a podílel se i na jeho vládnutí. Když vypuklo
povstání v listopadu 1830, tak se však rozhodně postavil do čela boje za nezávislost. Po
porážce uprchl do Paříže, kde se stal hlavou konzervativní skupiny pojmenované po
budově, v níž sídlila – Hotel Lambert. Říkávalo se, že Czartoryski hrál roli
neoficiálního polského krále v exilu.204
U Czartoryského se opět potýkáme s rozdílnou kategorizací jeho politických
postojů. Soudobí životopisci ho spíš označují za liberála, ale nepřímo Czartoryski sám a
s ním i většina dnešních autorů na něj nahlíží jako na konzervativce.205 V pozdním věku
Czartoryski vzpomínal na svůj „naivní“ liberalismus a zklamání, které z něj
vyplynulo.206 Na veřejnosti nikdy necharakterizoval svůj program jako liberální či
konzervativní, místo toho mluvil o snaze překonat všechny ideové rozdíly za účelem
posílení národní jednoty. Avšak třeba z Czartoryského osobní korespondence můžeme
lépe nahlédnout do jeho mysli. „It is characteristic that with all the ‚liberal‘ roots of his
political philosophy, he contributed immensely to the process of building the framework
of Polish conservatism. He did not leave voluminous essays…, and he was not a father
of any doctrine. Instead, Czartoryski can be perceived as an author of ideas, thoughts,
and concepts that were taken up and developed by the associates of his faction, Hotel
Lambert, or the conservative writers in partitioned Poland.”207
Na jedné straně souhlasil s liberály ve stejné míře svobody myslet, pracovat,
zdokonalovat své ctnosti i materiální bohatství pro všechny. Na straně druhé s nimi
nesouhlasil s ideou laissez-faire a představou, že člověk může svobodně dělat cokoliv,
dokud neohrožuje svobodu druhého. Rozptýlení vlastnictví a volný obchod sice vedl
k většímu bohatství, ale tato svoboda nijak neposílila dobré vlastnosti národů a jejich
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politiků, naopak je povzbudila k většímu sobectví a v tomto smyslu je povinností státu
vstupovat do společenských vztahů a napravovat případné extrémní společenské
nerovnosti. Rovnostářství radikálních demokratů ale suše odmítl tvrzením, že se zrodilo
z nenávisti k převaze intelektu, talentu, majetku a ctností.208
Tak jako většina konzervativců, i ti z Hotelu Lambert pokládali za nutné
vytáhnout z dějin nějaké ponaučení, aby se další tragédie neopakovaly. Podle Waleriana
Kalinky musí být polská minulost správně zhodnocena, aby polští vlastenci byli za
jedno v tom, jaké Polsko obnovit. Naneštěstí tentýž Kalinka a další konzervativci
v exilu věděli, že k tomu mají hodně času k dispozici, protože tušil, že Polsko nebude
v dohledné době obnoveno. Nikdo v emigraci nevěřil v další úspěšné ozbrojené
povstání vedené Poláky samotnými. Kalinka se spoléhal na „konzervativní instinkt“
Poláků, kteří si musí nadále uchovat své tradiční hodnoty, které činí Poláky silnými, a
bez nichž se polský stát nikdy neobnoví. Spolu s Czartoryským často ve svých
projevech hovořili v dichotomii „proměnlivé vnější okolnosti“ vs. „dlouhotrvající
vnitřní hodnoty“.209
Odtud vyvstává otázka, jaké vnitřní hodnoty tedy Poláci reprezentují? Tito
Poláci v emigraci na takovou otázku obecně odpovídali následovně: katolická církev a
„politické principy“, přičemž leckdo si pod principy představoval různé věci.
Czartoryski nemluvil o konkrétních polských politických principech. Podle něj platí, že
politické režimy jsou dobré nebo špatné podle toho, jak obstojí ve vztahu k vnějším
okolnostem. K tomu dodával, že režimy obvykle fungují lépe, pokud se vyvíjejí
samovolně a vždy s ohledem na stávající realitu, a tytéž režimy rychle degenerují, jestli
se je lidé snaží změnit podle nějakých umělých ideologických konceptů.210
Czartoryského společníci ve Francii se už o „zvláštních polských politických
principech“ bavili konkrétněji. Někteří přijali východiska polského mesianismu, který
tvrdil, že údajné slabosti polského politického systému ukazovaly ve skutečnosti na
vlastnosti dokládající civilizační vyspělost polského národa. Polské politické principy
znamenaly

systém

úmluv

v zahraničních

vztazích

a

postupné

reformy

ve

vnitropolitických věcech. Květnová ústava pak nebyla revoluce, ale reforma.
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Neprojevila se jako akt násilí, ale jako dobrovolná transakce mezi rozličnými
zájmovými skupinami. Poláci se měli stát obětí toho, že svět nepochopil hodnoty, které
polský politický systém ztělesňoval – svoboda, rovnost před zákonem a dobývání
sousedních území skrze právo, smlouvy a „sílu polského ducha“, a nikoliv mečem.211
Mesianismus se však v konzervativním prostředí příliš neprosadil. Realistický
přístup Waleriana Kalinky mezi exilovými historiky jasně převážil. Polské dějiny by
měly být analyzovány střízlivě a kriticky, aby se národ vyvaroval stejných chyb.
Konkrétně

Kalinka

kritizoval

„nadměrný“

individualismus

a

„demokratický

anarchismus“ Poláků. Většina konzervativců totiž přirozeně upřednostňovala silnou,
stabilní vládu a o „bezpečné svobodě“ pod pláštníkem silné vlády mluvil i
Czartoryski.212 Nicméně ten byl svými odpůrci často kritizován za nestálou,
nerozhodnou a neambiciózní politiku. A tuto politiku usmiřování soupeřících zájmů „za
každou cenu“ přejala většina polských konzervativců v druhé polovině 19. století.213
„They hoped that Poland might be restored in the name of legitimacy, on the basis of
negotiated settlement that would avoid the dangers of another rebellion.“214
V roce 1862 se Aleksander Wielopolski stal předsedou Rusy kontrolované vlády
ruského záboru bývalého Polska. Díky svému vysokému postavení se jako polský
vlastenec podílel mj. na zakládání polských jazykových škol. Ve vysoké politice
usiloval o návrat autonomního statutu Polska, které mělo před rokem 1830. V klíčových
letech 1861-1863 Wielopolski jako řešení stupňujícího napětí navrhoval polským elitám
veřejné zapovězení listopadového povstání a přijetí Romanovců jako polských
panovníků „na věčné časy“. Carovým úkolem by pak bylo na oplátku obnovit tradiční
polské svobody, autonomní vládu, zrušení cenzury a ruských vojenských soudů. Car
Alexander II. o žádnou takovou dohodu však nestál. Wielopolski, paradoxně ve snaze
zabránit povstání na poslední chvíli, zorganizoval naverbování mladých Poláků do
ruské armády (tato služba mohla trvat i 20 let). A právě tímto rozhodnutím nakonec
vyprovokoval lednové povstání 1863.
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Konzervativní strategie smíření a kompromisu a způsob jednání vždy v rámci
zákona, a nikoliv v rámci násilí nebo konspirací, se už pak obtížně provozovala, protože
takový postoj v představách některých lidí znamenal podvolení se „okupantům“. Polské
konzervativce romantické a idealistické představy zvelebení polského národa a obnovy
nezávislého státu nezaujaly tolik jako liberály a socialisty. Přesto je překvapivé, jak
příznivě velká část konzervativců na povstání reagovala. Například Pawel Popiel se jako
mladík zúčastnil několika bitev během listopadového povstání. Potom po většinu života
jako konzervativec prosazoval nerevoluční nenásilnou cestu, jak znovuzískat důstojné
místo mezi evropskými národy. Aby v roce 1863 opět z Krakova vystoupil na pomoc
polským ozbrojencům. Po krachu lednového povstání pak znovu začal strategii
polských rebelií proti caru odsuzovat.215 Dalším příznakem je jednání konzervativních
novin Czas v 50. a začátkem 60. let, které výrazně kritizovaly Wielopolského politiku
navázání korektních vztahů s ruskou vládou. V říjnu 1861 Czas napsal, že „markrabě
pošlapal čest národa“; v roce 1863 se Czas zcela otevřeně postavil na stranu povstalců;
v roce 1878 už tentýž magazín prohlašoval, že „je nezbytné oslavovat a rozvíjet ideje
velkého zákonodárce, řečníka a vlastence Wielopolského.“216
Rehabilitace Wielopolského nastupující generací konzervativců jen dosvědčuje,
jak moc krach lednového povstání posílil přesvědčení polských elit o nutnosti
„organické práce“, tedy práce zaměřené na rozvoj polského hospodářství a vzdělání bez
politických ambicí, jako domácí strategie. A jako zahraniční strategii opět posílil i
přesvědčení o nesmyslnosti další války Poláků proti carovi a raději vedlo ke snaze
získat si přízeň evropských velmocí výhradně diplomatickou cestou. „Tri-loajalismus“
jako politický program vskutku platil pro všechny konzervativce od poloviny 60. let.
Wielopolski byl loajalista už dávno před lednovým povstáním. Krakovští konzervativci
starší generace (Helcel, Popiel) se postupně stávali loajálními rakouské monarchii.
Mladá nastupující generace konzervativců v 60. letech (Józef Szujski, Stanislaw
Koźmian, Stanislaw Tarnowski) sdružená kolem krakovského listu Przeglad Polski, už
jen znásobila předchozí tendence, stala se nadšeně oddaná Habsburkům a odmítla
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„Most astonishing was the participation in the insurrection by the conservatives of the older
generation. One of the most representative members of that generation… was Pawel Popiel.“ Srov.
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dědictví a myšlenku obnovy „anarchické“ Polské republiky 18. století, která měla být už
fakticky mrtvá dávno před dělením.217
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III. I. Polský konzervatismus a jeho srovnání s českým a maďarským
Vrtkavost mezinárodní politiky se dotýkala polských konzervativců negativněji
než kterýchkoliv jiných obhájců legitimního řádu a autority. Z povahy mezinárodních
vztahů v průběhu 19. století si Poláci nemohli obnovu svého státu mírovou cestou
diplomaticky vyjednat. Polský konzervativec už z principu musel být reformista a mohl
být i revolucionář, pokud chápal revoluci jako prostředek k znovunastavení tradičního
systému známého z minulosti, v němž se jeho společenství může realizovat. Zároveň si
musel dát pozor, aby takové úsilí nesklouzlo do sféry sociální revoluce, kdy by
obnovené Polsko znamenalo stát opírající se o jiné než tradiční autority jako katolická
církev, monarchie a šlechta.
V otázce vztahu společenských tříd se polští konzervativci opět zastávali
„vůdčí“ role šlechty ve společnosti, zejména té vyšší. Po roce 1846 už zároveň
pochopili, že v zájmu získání si „neurozených“ lidí na venkově i ve městech pro
„polskou věc“ na svou stranu, budou muset opustit své stanovisko o správnosti ryze
aristokratického (tedy ne demokratického) uspořádání.218 Můžeme tedy zobecnit, že
záměrem polských a českých konzervativců bylo napomoct smíření odlišných
společenských tříd a nalézt společnou řeč na ty nejzásadnější politické otázky. Maďarští
konzervativci se tomuto přístupu do roku 1848 úzkostlivě bránili, aby posléze pochopili,
že jiná cesta není.
Konzervativci pro svou lásku k dějinám a čerpání inspirace z minulosti mohou
snadno upadat do stavu, kdy si historii svého národa příliš idealizují, to však spíše nebyl
případ Poláků. Jak již zaznělo, proč by polský konzervativec, který agituje za
společenský pořádek a mír, měl obhajovat Polsko vyznačující se ne příliš silnou vládou
a uspořádaným politickým systémem? Větší pochopení se objevovalo pro Polsko s její
první psanou ústavou vydanou v květnu roku 1791. Toto Polsko mělo představovat jistý
návrat zpět směrem k centralističtější a kompaktnější vládě, která by však nebránila
vstupu do politiky i osobám z jiných než šlechtických kruhů. Takový přístup dobře ladil
právě s oním záměrem sblížení různých vrstev polské společnosti. Lze říci, že
konzervativce, zejména ty exilové, nikdy neopustil obdiv k Polsku květnové ústavy,
přestože jako stát existoval sotva pár let. Charakter polského státu načrtnutý ústavou
zůstal i během poloviny 19. století pro polské konzervativce přitažlivý. Dědičná
218
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monarchie, hlasování o zásadních otázkách v jednom centrálním Sejmu a na základě
prosté většiny, uznání vyššího postavení magnátů a udělení politických práv měšťanům
na úkor chudé a málo vzdělané „bosé šlechty“ v rámci politického rozhodování, výsadní
postavení katolické církve a zároveň inovace inspirované západními liberálními idejemi
jako umírněná forma rozdělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, nebo
svoboda tisku – všechny tyto instituce víceméně zůstaly přijatelné i v polovině 19.
století.
Ústava kongresového Království Polska takové instituce de iure potvrzovala, ale
car v praxi tuto ústavu porušoval. Když došlo po ztroskotání listopadového povstání
k faktickému konci posledních zbytků autonomie (ruského) Polska, těžko mohli polští
konzervativci navrhovat reformy květnové ústavy jako reálný politický program. Vždyť
ani neměli svobodu vyjadřování, nebo volby do politického shromáždění. Situace se pak
dále komplikovala faktem diferenciace Poláků mezi 3 státy a do toho dalšími Poláky ve
Francii. Nereálnost znovuzaložení sjednoceného Polska vedla mnohé konzervativce
k loajálnímu postoji vůči své současné vládě a svou věrností si vydobýt aspoň nějaké
ústupky. V Rusku se tímto přístupem, kterým paradoxně situaci ještě zhoršil,
vyznačoval Aleksander Wielopolski, a v Rakousku haličští konzervativci Antoni Helcel
a Pawel Popiel postupně shledávali habsburskou monarchii jako to nejlepší z nejhorších
řešení. Haličským politickým elitám se sice nikdy nepodařilo získat výrazně autonomní
statut v rámci monarchie jako těm maďarským, ale vídeňská vláda v mnoha oblastech
postupně od 60. let přenechávala právo rozhodovat haličskému sněmu a nepřekážela
polské kultuře volně se rozvíjet. Tyto elity si přály federaci Rakouska, s rakouskouherským vyrovnáním nesouhlasily, protože Halič nezahrnulo, a naopak souhlasily
s nakonec neúspěšným česko-rakouským pokusem o vyrovnání v roce 1871.219
Z hlediska politické strategie si zejména polští konzervativci cenili přístupu
kompromisu a „zlaté střední cesty“, rétoricky zdůvodňované jako zkombinování
principu obrany statu quo (toho dobrého z minulosti) s principem pokroku (toho
dobrého z budoucnosti). V konkrétní podobě to například znamenalo na jedné straně
obhajobu výsadní pozice katolické církve, na straně druhé náboženskou toleranci všech
ostatních vyznání. Jednak volání po silné vládě, ale také upřednostnění demokratického
rozhodování a větší míry svobody jednotlivce. Nebo v ekonomických otázkách jasnou
obhajobu soukromého vlastnictví a podporu kapitalistického hospodářství, zároveň však
219
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odmítnutí laissez-faire a egoistické morálky.220 Lze říci, že tento přístup charakterizoval
i české konzervativce a maďarské po roce 1849.
Shoda panovala i v představě, že dlouhodobě výhodnější pro národ bude
pohybovat se vždy v rámci zákona, nikoliv postupovat násilnou cestou. Přesto se
středoevropští konzervativci nevyhnuli nestandartním nebo neobvyklým způsobům
vedení politické soutěže. Ti čeští střídali pasivní vyčkávání s klasickou parlamentní
politikou, polští kombinovali všechny možné přístupy od oddanosti vůči vládě přes
jistou míru spolupráce po pasivitu až k ozbrojenému povstání, ti maďarští nejprve
spolupracovali s rakouskou vládou, a to i za účelem potlačení svých maďarských, ale
liberálních, zastupitelů sněmu, a za tu cenu, že napomáhali i ruské armádě při
obsazování uherských zemí, což nenahraditelně oslabilo jejich pozici na domácí
politické scéně v průběhu dalších desetiletí. Polská nejednotnost politického jednání
konzervativců je však pochopitelná vzhledem k rozštěpení národního hnutí na několik
center, čímž Maďaři a Češi netrpěli.
Co v obecné rovině platí pro všechny rozebírané konzervativce je pak převaha
konkrétních politických programů nad ucelenými konzervativními politickými
filosofiemi. V situaci, kdy středoevropské národy ani nedisponovaly státností, kterou by
bez výhrad přijaly za svou, se filosofie a politické ideologie staly druhotnou záležitostí.
Nacionalismus, nebo obecná národní sounáležitost byla společná platforma pro všechny
politiky. Nespokojenost se státním uspořádáním měla dostředivý efekt na politické
spektrum a nutila jednotlivé politiky, komentátory, konzervativce i liberály ke
spolupráci. Nejdřív se musí vytvořit prostor, kde se mohou myšlenkové proudy naplno
projevit a střetnout, než aby spolu zápasily v prostředí, kde by případné národní rozepře
využila „cizonárodní vláda“ k posílení své moci na úkor oslabení jednotlivých
národních ambicí. Přestože rozsah témat, k nimž se konzervativci vyjadřovali, byl
široký, nikdy nevznikla nějaká obecně přijímaná syntéza konzervativních idejí
kteréhokoliv středoevropského národa v průběhu 19. století. Všechny konzervativní
úvahy, projevy, komentáře měly vždy vztah ke konkrétní události, osobnostem či
programu.221
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IV. Syntéza znaků středoevropského konzervativního myšlení
a její srovnání s anglosaským a kontinentálním
Navzdory mnoha rozdílnostem pramenícím z odlišného historického vývoje
každého národa si nyní můžeme v osmi bodech shrnout a zobecnit hlavní znaky sdílené
českými, maďarskými a polskými zástupci konzervativního myšlení poloviny 19.
století:
1) Nesoulad mezi státem a národním společenstvím. Jestliže autorita, řád a jejich
legitimita

je

ústřední

ideou

konzervatismu,

prvním

problémem,

s nímž

se

středoevropský konzervativec musel vyrovnat, bylo odcizení mezi státem, jeho
představiteli a jejich politikou na jedné straně, a mezi rozvíjející se národní a občanskou
společností na straně druhé. Kdo jiný, než konzervativec by měl usilovat o překonání
tohoto střetu zájmů určitým „ponárodněním“ státních institucích.
2) Reformismus. Z takového rozkolu logicky vyplývá nespokojenost konzervativních
politiků se současným stavem. Každý středoevropský konzervativec musel dříve či
později do svých požadavků zakomponovat poměrně rozsáhlé návrhy na přestavbu
státního uspořádání. Pokud se krátila historická práva národa, změny musely nastat.
3) Snaha o vytvoření autonomní politické jednotky. Nejenže středoevropské národy
nedisponovali vlastním samostatným státem, ale i jejich zbývající autonomní politické
struktury, byly-li nějaké, se čas od času dostaly do situace, kdy jejich politická
rozhodnutí nebyla centrální vládou vůbec respektována. Základním reformním
požadavkem konzervativců byla taková dohoda s vládní politickou elitou, aby jistá míra
politické samostatnosti národa v rámci „svého“ území byla bezmezně uznávána.
4) Hierarchizovaná demokracie. Zároveň konzervativci zvláštně přešlapovali na
hraně, kdy jednak bránili zájmy tradičních dominujících struktur, zejména šlechty, a
jednak tvrdili, že hájí zájmy svého národa, což obvykle znamenalo mnohem širší masu
lidí. Převažující tendencí konzervativců se stala „hierarchizovaná demokracie“
s výrazně omezeným hlasovacím právem, navíc odstupňovaným podle majetku.
5) Smiřování starého tradičního s novým pokrokovým. Středoevropští konzervativci
si nemohli dovolit jenom bránit staré instituce, jestliže nenahrávaly jejich zájmům a
přinášely jim jen velmi málo způsobů, jak umírněnou politickou cestou věci změnit. Na
jedné straně čelili nenárodním feudálním strukturám, ale na druhé straně také čelili
domácím radikálně demokratickým „konspirátorům“. Hledali střední cestu mezi
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krajními řešeními. Nevadila jim privilegovaná pozice katolické církve, dominantní
v tomto prostoru, ale stejně tak uznávali princip náboženské tolerance. Přáli si silnou,
stabilní a autoritativní vládu, na kterou ale zároveň bude dohlížet nějaké dvoukomorové
zákonodárné shromáždění. Hájili monarchii, a vlastně hájili i demokracii. Hájili
svobodu jednotlivce stejně, jako upozorňovali na rizika oslabení společenské morálky
v příliš individualizované společnosti. Smířili se s myšlenkou zrušení poddanství, nebo
se na něm dokonce aktivně podíleli, ale za výraznou finanční náhradu. V principu
souhlasili s volnotržním ekonomickým systémem založeným na soukromém vlastnictví
provozovaným za účelem dosažení osobního zisku, ale odmítali zásadu laissez-faire a
její jakékoliv etické obhajoby.
6) Národní identita a státoprávní programy stojící nad politickými ideologiemi.
Obecný rozvoj svého společenství po kulturní, ekonomické a politické stránce
představovalo nejdůležitější téma. Politickým požadavkům to dodávalo větší váhu a
možnost spravovat si své ryze národní záležitosti mělo přednost před vším ostatním.
Nespokojenost se současným stavem věcí na té nejzákladnější úrovni měla dostředivý
efekt na jednotlivé domácí politické proudy a v praxi vedla ke spolupráci konzervativců
s liberály. Ideologické konflikty tím byly umenšovány.
7) Nesjednocený koncept národní identity. Dostředivý efekt nacionalismu jako
společné platformy pro spolupráci odlišných politických skupin byl ale oslaben střetem
mezi historickým, etnickým a politickým pojetím národa. I v rámci konzervativního
tábora nepanovala shoda na tom, co dělá Čecha Čechem, Maďara Maďarem a Poláka
Polákem.
8) Převaha konkrétních politických programů nad koherentní konzervativní
filosofií. Středoevropský konzervativní diskurz měl vždy vazbu na konkrétní události,
osobnosti či program. Nikdy nedošlo k sestavení uceleného konzervativního kréda,
které by se zařadilo po bok západoevropských konzervativců jako Edmund Burke nebo
Joseph de Maistre.
Jak moc se takto charakterizovaný středoevropský konzervatismus liší od svého
anglosaského a kontinentálního příbuzného? Poměrně výrazně, neboť právě těchto 8
znaků dohromady vytváří jiný obraz o konzervativní politice poloviny 19. století ve
střední Evropě než ten, jaký máme o Evropě západní. Za prvé, ve Francii, ani v Británii
nepanoval fundamentální rozpor mezi zájmy státu a společnosti. Tím, že tamější
konzervativci nemuseli ze všeho nejdříve řešit státoprávní otázku, se mohli více
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soustředit na klasická konzervativní témata, což v obecné rovině znamená ochranu
zavedených institucí.
Za druhé, západní konzervativci se nesnažili jakýmkoliv způsobem změnit
strukturu moci nebo politický systém. To znamená, že v jejich programu se zpravidla
nevyskytovaly návrhy na federalizaci nebo naopak větší centralizaci, a ani je nenapadlo
přijít s návrhem na zrušení monarchie, nebo parlamentní formy vlády v Anglii. Stát jako
takový jim stačil.
Za třetí, západní konzervativci nebyli nuceni se tolik přizpůsobovat a ustupovat
svým politickým oponentům. Jejich pozice byla v důsledku minulých postřehů silnější
v tom, že se mohli opřít o „establishment“, o tradiční instituce, církve, velkostatkáře,
krále či královnu. Mohli se ostřeji vymezit vůči radikálním demokratům. Příkladem
budiž princip náboženské tolerance, která se v Anglii prosadila už brzy v novověku,
proto ji v 19. století mohli hájit i konzervativci jako „svou“ tradici, ale kontinentální
konzervativci ještě v 19. století tuto zásadu někdy popírali.
Za čtvrté, národní identita nestála nad politickými ideologiemi, neboť o ní
nevládly pochybnosti. Národ se kryl se státem a každá strana se prohlašovala za pravou
ochránkyni národních zájmů. Na politické scéně tedy soutěžily rozdílné politické
ideologie, ne rozdílné národní zájmy. Konzervativci s liberály v západní Evropě spolu
v 19. století nespolupracovali.
Za páté, v důsledku reálného a dlouhotrvajícího politického boje mezi
konzervativci, liberály a ve Francii i socialisty nedocházelo pouze ke střetu u volebních
uren či během parlamentních debat, ale docházelo i k filosofickému souboji, kdy se
vytvářely teorie ospravedlňující tu či onu ideologii na daleko vyšší úrovni než jen na
dočasných politických tématech. Konzervatismus se vypracoval i jako soudržná
politická teorie, nejen jako politický program nebo postoj.
Naopak shoda mezi střední Evropou a anglosaským konzervatismem (nikoliv
kontinentálním) existovala ve významné ochotě k reformní politice, obzvláště v otázce
„míry“ demokracie. Například právě pozdější britský premiér za Konzervativní stranu,
Benjamin Disraeli, byl ten, kdo inicioval významné rozšíření volebního práva i na
dělnickou třídu v roce 1867. Počet oprávněných voličů se tím zdvojnásobil.
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Závěr
Základním přínosem pro každého čtenáře této práce je získání obecného
přehledu o konzervativním politickém myšlení a následného využití těchto znalostí při
hledání, které osobnosti tohoto ideového proudu se nacházely ve střední Evropě
v polovině 19. století, a jakým způsobem se projevovaly v době evropských revolucí.
Cílem práce bylo zmapovat myšlenkový svět konzervativní politiky ve střední Evropě
v době, kdy získali přístup do vysoké politiky i zástupci jiných ideologií. Bakalářská
práce odpovídá na otázku, jakými základními ideovými principy a politickými principy
se vyznačovali čeští, maďarští a polští konzervativci. Na základě toho bylo následně
možné přistoupit ke komparaci všech tří variant konzervativních myšlení v daných
kontextech, jež umožnila posoudit styčné i odlišné atributy v rámci uvažované koncepce
středoevropského konzervatismu, jakož i identifikovat jeho souvislost s anglosaským,
respektive kontinentálním typem.
Jak silná byla pozice konzervativců na domácí politické scéně a jaké byly jejich
strategie? Jaké byly jejich názory a jak se v průběhu několika málo let mohli měnit? Jak
smýšleli o demokracii, o národu, o roli jedince ve společnosti, o náboženství, o státu?
Jakou rétorikou své názory hájili? Co stálo pod povrchem konzervativních postojů?
Zájmy vlastní společenské vrstvy, nebo upřímná náklonnost ke své představě
spravedlivé společnosti? Šlo konzervativcům jen o zbrždění jistého vývoje, nebo se
snažili o to posunout některé procesy trochu jiným směrem a uchopit si je po svém?
Před

zodpovězením

těchto

otázek

bylo

nutné

důkladně

analyzovat

konzervatismus jako politickou ideologii, odůvodnit konzervatismus jako autonomní
systém idejí, který přeneseně z obecné roviny dokáže vytvářet konkrétní politické
programy a ovlivňovat chod státu. Při sledování historie konzervatismu byly
identifikovány prvotní rozdíly v rámci tohoto tábora, datující se už od konce 18. století,
aby bylo možné lépe porozumět tomu, proč a jak se může konzervatismus projevovat
rozdílně ve vůči sobě jinak blízkých zemích a oblastech. Výsledkem byl přehled mnoha
klíčových konzervativních pojmů, díky kterým jsem si velmi usnadnil hledání
konzervativních osobností v prostoru střední Evropy, tj. mezi třemi národy, které jinak
neoplývají takovými mysliteli, jejichž příspěvky ke konzervativní literatuře by světově
prosluly.
Nesnadnost takové práce byla způsobena jednak relativním nedostatkem
českojazyčné nebo anglickojazyčné literatury na dané téma, jednak faktem, který byl
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vysvětlen v závěrečném srovnání. Středoevropští konzervativci se zaměřovali na
politickou praxi a na konkrétní politické problémy dané doby, ale nevytvořili si svůj
vlastní filosofický podklad pro své snažení. Nespokojenost se stávajícím státním
uspořádáním přiváděla konzervativce do prostředí, v nichž dělat politiku vlastně
nechtěli, a to i tehdy, pokud jim byl vstup do politiky vůbec dovolen. Nepřátelství ze
strany státu, zároveň nepřátelství ze strany liberálních a levicových stoupenců
politických změn a následná nutnost pohybovat se mezi nimi, hledat spojence na jedné
či druhé straně, nevyhnutelně oslabila středoevropská konzervativní hnutí. Tyto těžkosti
vedly konzervativce k dilematu, jak moc loajální mají být ke svému státu a
panovníkovi, aby ještě zůstali konzervativními politiky, a jak moc reformní a liberální
politiku mají prosazovat, aby si ještě zachovali podporu svého národa.
Z těchto skutečností pramenily shody napříč českými, polskými a maďarskými
konzervativními elitami, které byly v závěrečném shrnutí vypsány do osmi bodů, jež
prokazují existenci specificky středoevropské tradice konzervativního myšlení, a jež by
měly každému přiblížit, jakým způsobem se konzervativní myšlení střední Evropy
poloviny 19. století odlišovalo od anglosaského a kontinentálního, a proč si zaslouží
pozornost jako svébytný proud v rámci konzervativní politické teorie.
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