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I Úvod

I Úvod
Základní teze:
Pedstavit Kelsenovu metodologii a nastínit, v em se jí autor inspiruje ve snaze
hledat archetypální ideu politického systému.
Pedstavit pojem demokracie a ukázat, že starovká demokracie není stejné
povahy jako ta novovká, a tudíž že demokracie, jak ji nazýváme dnes, zde v minulosti
ješt nikdy nebyla.
Ukázat, že moderní právní ád je umožnn jen na základ technického stupn
rozvoje, ímž se stává relativním.
Ukázat, že jej není ani možné do dsledku legitimizovat.
Za tím úelem pedstavit Rousseauovu teorii jako ideální legitimizaní etzec,
který je ale zárove neproveditelný.
Ukázat, že pokud nemže existovat dokonale legitimní právní ád, ten který
existuje, funguje na základ fakticity.
Ukázat, že sám spravedlivjší ád o sob nemusí vést ke zlepšení morálky.
Ukázat,

že

spravedlnost

pochází

z nepsobení

škody,

že

není

niím

neuchopitelným, a že není úelem, nýbrž prostedkem.
Ukázat, že nastolení rovného právního ádu zdaleka ješt neiní lovka
svobodným. A jediné, co jej mže uinit ásten svobodným, je morálka.
Nalezení archetypální ideje politického systému, která spoívá zejména
v institucích možných za podmínek všech vk.
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Dostává se vám do rukou práce, která nemá, piznávám, jeden ucelený cíl, ale
snaží se souvisle ešit více otázek. Dvodem, pro jsem si vybral práci teoretickou –
právn filosofickou bylo to, že se dlouhodob zajímám o obecné otázky spíše než o
konkrétní podrobnosti platného práva a dále, že jsem dostal možnost zabývat se
tématem, které se dotýká filosofických otázek, což je rovnž mj dlouhodobý zájem.
Navazuji v tom na diplomovou práci, jejíchž ástí v textu využívám, více se však
snažím pracovat se sekundární literaturou. Pesto je pro mne nutné, abych uvedl, že se
mi zmínky o pedmtu mé práce u známých autor hledaly velmi tžko a myslím si, že
komplexn o nm vlastn nebylo pojednáno vbec. Proto mé vlastní úvahy nejsou
z výše popsaných dvod dokonale podložené. To, co bych však chtl pedevším, je
otevít novou diskusi. V té by se jist dané téma vytíbilo.
Hlavní cíle této práce jsem shrnul na listu, který jsem pojmenoval základní teze.
Dále, zcela zámrn, otevírá tato práce další otázky k zamyšlení; vím, že to bude
kladn pijato. Je to i takové moje osobní pedsevzetí ohledn toho, ím bych se
v budoucnu dále rád zabýval. Tato práce je protkána úsilím spojit s právem a filosofií
otázky, které, dle mého názoru ke škod, do souvislostí dávány nejsou. Zejména je to
otázka technického pokroku a dále i umní, nebo šíeji, kulturní složky spolenosti.
Základní snahou práce je najít archetypální ideu politického systému, oištnou
od hodnotového zabarvení po vzoru toho, jak metodologie ryzí právní nauky oišovala
ideu práva. Tato metodologie bude dále pedstavena, aby mohla být ukázána jako uritá
analogie k tomu, eho bych rád dosáhnul. Zárove však úel a završení mého zámru
jsou odlišné. Vím, že následující text objasní lépe tyto odlišnosti. Jsem si vdom
komplikovanosti celého projektu. Jsem však toho názoru, že tato komplikovanost
vzniká komplikovaností samotného pedmtu zámru, který je znan univerzální.
Dále práce pokrauje podle vyteného schématu nejprve zkoumáním demokracie
a jejích historických koen, ukázáním její historické a technologické podmínnosti a
poté pokusem ukázat nedokonalost jejích legitimizaních postup. To je provedeno na
Rousseauov teorii tak, že je nejprve pedstavena Rousseauova koncepce Spoleenské
smlouvy, kterou považuji za jednu z ideálních konstrukcí. Zárove je však ukázáno, že
není do dsledku proveditelná, z ehož vyplývá, že akoliv politické systémy v ní
5
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nacházejí svj vzor, fungují jen na základ fakticity, a to ješt díky technickému stupni
vysplosti spolenosti.
Dále se snažím poukázat na rozpory a úskalí, která z toho plynou, a v nkterých
pípadech i zamyšlení nad jejich možným ešením. V rámci demokratismu se uvažuje
nad možnostmi aristokratismu, nebo ten krom nevýhod má i adu pedností.
Jsem toho názoru, že v dobách, kdy byl aristokratismus popírán a vytsován, se
hledlo jen na jeho zápory. Pestože je nutné pijmout rovnost jako základní stavební
kámen, je možné poukázat na to, že západní spolenosti, které si nkteré prvky
aristokratismu ponechaly, jsou i v moderních dobách schopné je využít ke svému
prospchu.
Rozbor Rousseaua a jím inspirované úvahy pak pokraují v další kapitole, kde je
vedena pomrn oddlená úvaha o spravedlnosti, která je z velké ásti mou vlastní
úvahou pod vlivem studia filosofických autor. Podobn je tomu s úvahou o rovnosti
vedenou pod vlivem myšlenek z díla O pvodu nerovnosti mezi lidmi.
Kapitola se uzavírá návratem k Rousseauovi a myšlenkou snad nutn vždy
platnou, že ke skutené svobod nestaí jen svoboda politická (tedy vnjší), ale je nutná
i svoboda vnitní, která se uskuteuje prostednictvím morálky a svobody ducha.
Práce se uzavírá završením pedchozích úvah tak, že bylo nutno dojít k tomu, že
demokratický systém je podmínný a nelegitimizovatelný a funguje tím pádem jen
fakticky. To vede k hledání djinných archetyp, v tomto pípad konkrétn u
politického systému. Aniž by práce pokraovala njakým konkrétním rozborem,
vytyuje uritá pravidla, podle nichž lze v tomto ohledu postupovat.
V podstatné ásti mé práce se zabývám myšlenkami J.J.Rousseaua. Dvodem,
pro jsem si vybral tohoto filosofa, je zejména to, že on byl tím hlavním autorem, který
stál na nejvýznamnjším ideologickém zlomu djin mezi tzv. ancien regime a novou
obanskou spoleností. Dvodem, pro jsem se zabýval hlavn dílem O spoleenské
smlouv, bylo pedevším to, že se zde stetávají ideje filosofické a právní a ze všeho
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nejvíce se hodí pro rozbor práce urené pro právnickou fakultu. Pimen k tomu jsem
pidával vývody i z jiných jeho dl.
Dvod, pro jsem si vybral Kelsena, je ten, že použil zcela výjimenou a kuriosní
metodu, která stejn jak jsem to shledal u Rousseaua (nebo teba i Hobbese), pracuje s
uritými idealitami, kterých sice zejm nelze dosáhnout, ale už to, že se vytknou, má
vliv na další postup v jiných, teba už uskutenitelných myšlenkách.
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II Metodologie ryzí právní nauky
Každá osoba, každý vk, každý politický systém má sklon považovat sám sebe za
nejvíce oprávnný. Každá epocha i její politický systém reflektuje sama sebe jako
vyvrcholení djinného vývoje. Myslím, že nikdo na to nemá tak docela právo. Tato
skutenost totiž brání objektivnímu nahlížení. Cílem tohoto pojednání tedy bude narušit
toto absolutní sebechápání za úelem otevení cesty k novým úvahám. Poté se pokusím
ukázat, zda-li pece není nco, co má velkou univerzálnost.
Jestliže se právní vdci ve své dob pokoušeli oistit pojem práva od jakéhokoliv
ideologického zabarvení, rád bych tyto úvahy vzal jako inspiraci k oištní pojmu
politických systém. A v rámci nich zejména demokracie. Vc se dá rozdlit do dvou
skupin – jednak jde o samotnou demokracii a dále o ostatní systémy. Jedná se o to, že a
už jde o jedno nebo o druhé, obojí je posuzováno oima demokracie, která se tší
obecné povsti jediného legitimního systému a pohlíží na vci ze své perspektivy.
Úelem této práce pak je pokusit se nad tuto perspektivu nadnést, aniž by byly popeny
kvality tohoto systému a nežádoucnost nerespektování základních lidských a
spoleenských hodnot.
Rád bych si vytkl tyto základní teze. Chci stavt na historinosti stav spolenosti
vetn jejich politického systému. Ale práv pes tuto historinost bych se rád
propracoval k ahistorické ideji, ideji archetypální. V rámci politických systém to není
zrovna jednoduché. Ale když podrobíme samotnou demokracii dkladnému zkoumání,
zjistíme, že její legitimaní etzce jsou stejn nedokonalé jako jakéhokoliv jiného
systému. Tím se její ideologická hodnota relativizuje. Tím se sleduje oištní pedstavy
vyvrcholení djinného vývoje. Nebo základním pravidlem je, že každý djinný
okamžik se dívá sám na sebe jako na vyvrcholení, kdežto na každý pedchozí jako
pedstupe sám k sob. Tento postulát však sebou samým vyvrací sám sebe, zvlášt tím,
že není žádný dvod se domnívat, pro by tomu mlo být napíšt jinak, takže i dnešek
je „jen“ „pedstupnm“ zítka. Djiny sice skuten postupují cestou abstrakce, a proto
by se mohlo zdát, že se propracovávají k njakým nadasovjším hodnotám. Souasn
s tím však proti tomu vystupují jevy, které psobí protichdn. Tyto jevy zpsobuje
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technologický pokrok, který všemu tomu, co smovalo k obecnjšímu, dává
historickou konkrétnost vygenerovanou stavem spolenosti, do kterého se tato
spolenost zformovala na základ technologického stavu své doby. Nakonec je stav
spolenosti umožován jenom díky technologickému stupni, a to opt dokazuje
relativitu dosaženého stupn spoleenského uspoádání. Proto je další tezí ukázat, že je
konkrétní politický systém umožován zejména díky technologickému pokroku. Ideje
archetypální se tak mže dosahovat jenom objevením jejího pojmu a cíleným hledáním
jejího obsahu.

Nástin Kelsenovy metody a její vztah k pedmtu této práce
V rámci své práce bych rád pedstavil tu ást Kelsenova systému, která je poté
inspirací k mým vlastním úvahám.
Jednmi z ústedních pojm ryzí nauky právní jsou pojmy Sein und Sollen – bytí a
mtí. Problém bytí a mtí zavedl do filosofie a právní teorie David Hume v podob is
and ought.1 Pro Kelsena bylo výchozím zejména, jak se s touto problematikou
vyrovnává transcendentální filosofie Immanuela Kanta. Má se ale za to, že i on
vycházel z Kanta zprostedkovan. Svým zpsobem chtl Kelsen v Kantov projektu
pokraovat a uinit pro normativní vdy to, co uinil Kant pro vdy kauzální, tedy
vyzkoumat noetické a logické základy. I samotné smování k ryzosti má zejm koeny
v kantovství.

1

Hume, David, A Treatise of Human Nature, book III, part I, section I, 1739-1740 edition:

In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remarked, that the
author proceeds for some time in the ordinary ways of reasoning, and establishes the being of a God, or
makes observations concerning human affairs; when all of a sudden I am surprised to find, that instead of
the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with
an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is however, of the last consequence. For as
this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, 'tis necessary that it should be
observed and explained; and at the same time that a reason should be given; for what seems altogether
inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it.
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Pojmy Sein und Sollen oznaují vztah kauzality a normativity. Kauzalita znamená
kauzální píinnost, vztah píiny a následku, pírodní dje, které nastávají nutn, jsou
pírodním zákonem. Normativita má rovnž svj zákon, ale ten je ním jiným. Zákon
normativní je stanovení povinnosti, což se nazývá vztahem piítání. Zatímco u
pírodního (kauzálního) zákona nastání píiny vede nutn k následku, u stanovené
povinnosti ve chvíli, kdy nastanou okolnosti, pro nž byla tato povinnost stanovena,
subjekty, jimž byla urena jí sice mají, ale fakticky nemusejí splnit, nenastává zde tedy
nutnost v píin a následku, ale práv vztah, který se nazývá piítání. Z toho vyplývá
rozlišení na kauzální (pírodní) vdy, které se zabývají tím, co je (reálným svtem), a
normativní vdy (tedy pedevším právní vda), které se zabývají tím, co být má.2 Do
tchto vd, které se zabývají tím, co být má, se pak samovoln promítají názory a
hodnoty. Kelsen však chtl oistit normativní vdu od hodnotových pímsí, tak aby
mla povahu vdy pírodní, tak, aby byla ist popisná. Toho chtl dosáhnout tak, že
rozlišoval písn mezi právní normou (Rechtsnorm), která je vlastní normou, pravidlem
stanovícím právní povinnost, a právní vtou (Rechtssatz), která je logickým soudem o
norm, jejím vdeckým popisem. Zatímco Rechtsnorm se dostává, jednak ve své form
do podoby mtí (nco stanoví), ale ve svém bytí do sféry Sein, protože prost jest,
Rechtssatz se stává jejím od hodnotících soud oištným popisem. A to, jaká je norma
po stránce své hodnoty se ryzí nauka právní snaží eliminovat.3
Pro normativismus je zcela zásadní rozlišování úvah de lege lata a de lege
ferenda. Smrodatné je totiž pouze de lege lata – tzn. zkoumat normu, jako danou ve
svém tvaru, co má býti. Nikoliv se zabývat tím, jaká by mla býti. To je totiž hodnotící
postoj de lege ferenda, tedy hodnocení její správnosti nebo vhodnosti. Zatímco v diskusi
normotvorby se asi tmto hodnotovým stanoviskm nelze vyhnout, ml by proces
normotvorné innosti zstat mimo rámec právní vdy (právní politika), samotná
existence hotové normy by pak podle Kelsena mla být pouhým faktem.

2

Kelsen, Hans, Pure theory of law; transaltion from the second (revised and enlarged) German

edition by Max Knight, Clark, New Jersey: Lawbook exchange, 2009.
3

Kelsen, Hans, Pure theory of law; transaltion from the second (revised and enlarged) German

edition by Max Knight, Clark, New Jersey: Lawbook exchange, 2009.
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Tato práce by se chtla nechat inspirovat výše vylíenou metodologií a penést ji
na pojem politického systému, potažmo zejména demokracie. A to tak, že by chtla
navádt k tomu, že demokracie je rovnž pouhý fenomén, který jest, a odlišit tak
hodnotové postavení, které se jí asto pikládá, resp. zdá se, že se její popisování
neobchází bez jejího hodnocení tak, jak to Kelsen shledává u právní normy.
Nejde tedy v pípad politického systému, resp. demokracie o dokonalou analogii,
ale spíše mi zmiovaný právní problém byl podntem k úvahám. Demokracie sice není
formou ve smyslu právní normy, nicmén stejn jako ona obsahuje hodnoty, ke kterým
se lze vztahovat. A které svádí smšovat její faktickou stránku s naším vztahem k tmto
hodnotám. Také na n by se mlo hledt jako na ve své form soubor hodnot, ale ve své
existenci prost fakt. A pi jejím zkoumání se odpoutat od zainteresovanosti na ní jako
nejoprávnnjším systému a oprostit se od hodnotových postoj, a posuzovat její
existenci jako pouhý fakt. A diskusi a otázku jejího vnitního hodnocení ponechat jako
možné, ale postavit jí oddlen.
Nepochybn by mi pak nkdo mohl namítnout nco podobného, jako bylo
namítáno Kelsenovi, že totiž nejen není možné odhlédnout od toho, že se sami
nacházíme v urité morální resp. politické pozici, ale ani správné. Už to však, že toto
budeme mít na pamti, by mlo vést ke zmn tak, jako tomu bylo u všech tch autor,
kterých si vážím a kteí jsou asto odmítáni nebo prohlašováni za pekonané a kteí
asto vytyovali urité ideality, které ani nemohly korespondovat s realitou a z nichž
nkolika taky vzdávám poctu touto prací (nap. Kelsen, Rousseau, Hobbes). Málo se
však má na pamti, že to, co po nich následuje, zahrnuje už v sob dialekticky, by teba
i negativn, jejich myšlenky, bez nichž by nebylo ani to, co po nich následuje. A dále
konkrétn Alexis de Tocqueville je mi velkým píkladem toho, jak se na vci dá pohlížet
z uritého hodnotového odstupu.
A dále by možná nkdo namítl, že by tento pokus narazil na stejné obtíže, na jaké
narazila Kelsenova ryzí právní nauka. Že totiž ten, kdo se snaží odhlédnout od
hodnotových stanovisek u jev, které se pirozen s hodnotami spojují, upadá v o to
vtší klam práv tím, že popírá to, co není možné popít. Úelem této práce je však nco
docela jiného, než dojít k njakému definitivnímu abstraktu bez významu. Jak bude
11
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patrno z dalších postup v této práci, úelem není ani popít hodnotové kvality
demokracie ani odstranit možnost jejího hodnocení, ale zpochybnit možnost jejího
legitimizování, potažmo legitimizování jakéhokoliv politického systému. A to hned
dvma zpsoby – jednak poukázáním na logické mezery v jejím legálním
legitimizování, jednak ukázáním její historické podmínnosti. V tomto bod totiž
dochází k mnoha paradoxm, nap. jak by bylo možné prohlásit za legitimní nco, co za
uritých bžných podmínek není možné, a dále jak je možné prohlásit za nelegitimní
nco, co nese i jiné kulturní hodnoty, které za jiných okolností nejspíše nemohou
existovat, pípadn jak by mohl být legitimní systém, který by teba neml jiné kulturní
hodnoty než ty politické. Toto spojování filosoficko-právn-politických aspekt s jinými
spoleenskými fenomény, které se v této práci stane typickým, není niím proti pvodn
vytyenému oištní ideje politického systému. Protože se nejedná o otázku hodnocení,
ale otázku faktu. Je pouze reflexí toho autorova názoru, že jiné spoleenské fenomény
nejsou od tch politických dost dobe oddlitelné.
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III
A.

Pojem demokracie, jeho vývoj

Definice pojmu, rozdlení teorie
Neexistuje vlastn názor na to, co pesn demokracie je. Existuje bezpoet

definic. Pokusíme se nyní vytvoit z ady možností jednu, která vystihuje tu její stránku,
která je podstatná pro naše pojednání.
Demokracie je nejvíce formou vlády nebo také metodou rozhodování veejných
vcí. Jako taková potebuje ke svému uplatnní splnní nkterých pedpoklad. Co je
tedy píznané pro demokracii a zárove ji odlišuje od jiných zízení? A to od zízení,
která znamenala pedchozí historické stupn, nebo to je naším pedmtem. Pomíjím
zde tedy ostatní zízení, která jsou s demokracií soubžná.
S pihlédnutím k tomu, co je pro nás v tomto pojednání podstatné, by to, myslím,
byly tyto znaky: Rovnost, jakožto rovné právní postavení zaruené právním ádem, a to
tedy nejen v soukromém právu, ale pedevším v právech politických. Tato okolnost je
podepena rozsáhlou teorií, která vychází z toho, že všechny lidské subjekty mají
stejnou vnitní hodnotu a z pedpokladu, že ta by jim mla zajišovat nejen stejné
postavení v soukromoprávních, ale i veejnoprávních vztazích, aby se tak každý mohl
na vcech veejných, ili záležitostech všech, podílet rovným dílem. Z toho plynou
politická práva, která umožují tento zámr uskutenit. S tím souvisí svobodné volby,
jakožto hlavní politické právo. Jejich pedpokladem je pístup k informacím. S ohledem
na to, že je to metoda rozhodování, vychází tato opt z principu rovné morální váhy
všech a z toho plynoucího rozhodování na principu vtšiny. Suverénem je lid, je
uskutenna dlba moci s pístupem každého obana, splujícího podmínky k této moci.
Tak jsem se pokusil o ist technický popis nkterých aspekt demokracie, pro
náš úel však bude nejlepší, když budeme pracovat s pojmem, tak jak se asi bžn chápe
a je tudíž obohacený o adu dalších zachytitelných i nezachytitelných rys.
To byla tedy tematizace, která poukazovala na ideální stránku demokracie.
V zásad totiž existují dva základní pístupy k teorii demokracie. Ten první líí její
13
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ideální vztahy a pomry, ten druhý se zamuje na poukazování na její reálné stránky,
pedevším na problémy, které z toho plynou.
Toto rozlišení zavádl zejména Joseph A. Schumpeter, který rozlišil klasickou
teorii demokracie, jejímž hlavním pedstavitelem ml být John Stuart Mill, a proti ní
vystavl svoji konkurenní teorii.
Mill ml za to, že demokracie je nejlepší forma vlády. Pro masovou spolenost je
však jediná možnost zastupitelská demokracie. V takové lid svou moc vykonává
prostednictvím volených zástupc. Hlavním zájmem klasické teorie demokracie jsou
pak otázky obecné vle a z ní pocházejícího obecného blaha. O tchto konceptech bude
ješt dkladn e níže. Tato základní myšlenka pak vychází z toho, že nejlepší pro
blaho všech je, když se také všichni podílejí na rozhodování o svých záležitostech. Tuto
jejich vli pak mají prosazovat jejich zástupci.45
Naproti tomu v konkurenní teorii Schumpeter tyto koncepty napadá jako
nereálné. Z dvodu totiž existence vlastních zájm, které fakticky pedurují volbu, a
nikoliv tch zetel obecných, z dvod malé informovanosti a racionality smýšlení a
jednání, která je podobn ovlivnná jako v reklam, je celý proces výbru zástupc
z velké ásti iracionální. Lid tak ve volbách nevybírá ty, kteí budou tlumoit jeho vli,
ale ty, kteí budou vládnout pro lid. Suverenita lidu pak spoívá nanejvýš v tom, že
pokud se vláda neosvdí, lid jí nevysloví podporu v následujících volbách.6
Ani Mill však nevidl demokracii jenom pozitivn. A spolu s Tocquevillem je
autorem, který kritizoval tzv. tyranii vtšiny. Což je stav, kdy oban bu nedobrovoln
ve svém chování následuje vzory, které mu vnutil stát, nebo to iní dobrovoln ve
vztahu ke vzorm, pedkládaným mu vtšinovou spoleností. Takové chování narušuje
ideální pedpoklady demokracie, vycházející ze svobodn se rozhodujících nezávislých

4

Mill, J.S., On Liberty, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1956.

5

Mill, J.S., Úvahy o vlád ústavní, Svoboda, Praha, 1992.

6

Schumpeter, Joseph A., Kapitalismus, socialismus a demokracie, Centrum pro studium

demokracie a kultury, Brno, 2004, kap. XXII, str. 287-291.
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individuí. Tocqueville tento jev popisuje následovn: „ ím jsou podmínky lidí rovnjší,
ím mén jsou lidé jako jednotlivci silní, tím snadnji podléhají všeobecným názorm
davu a tím tžší je pro n držet se názoru, který dav odmítá.“7 A je to rovnž pohled,
který poukazuje na reálnou stránku demokracie.
Nebo na jiném míst: „Vždycky, když jsou životní podmínky rovné, tíží obecné
mínní ducha každého jednotlivce ohromnou vahou; obklopuje jej, ídí a utlauje: to
vyplývá daleko spíše ze samého uspoádání spolenosti než z jejích politických zákon.
ím jsou si lidé navzájem podobnjší, tím slabší se každý cítí tváí v tvá všem
ostatním. Protože nenachází nic, co by jej stavlo vysoko nad n a co by jej od nich
odlišovalo, ztrácí dvru, jakmile se s nimi pustí do boje; nejen že pochybuje o svých
silách, ale zaíná pochybovat i o svých právech; hned uzná, že nemá pravdu, tvrdí-li to
vtšina. Vtšina ho nemusí nutit; pesvduje ho.“8
Tyto urité rozpory vedly Roberta Dahla k rozlišení tzv. polyarchie od ideální
demokracie, která doslovn není možná. To, co nazýváme demokraciemi, jsou ve
skutenosti polyarchie, tedy systémy na demokratických základech a splující uritá
kritéria, která autor definuje. Nelpí však na doslovném uskutenní ideálu.9
V návaznosti na naše téma musím íci, že na mne i tato teorie psobí jako hodnotov
podbarvená.
V této souvislosti by bylo vhodné ješt zmínit tzv. postdemokracii, což je rovnž
pojem, který se snaží reflektovat rozpor ideality a skutenosti a tak patí do našeho
pedmtu. Jedná se o situaci, kdy vliv na moc uchopí zájmové skupiny takovým
zpsobem, že pvodní vztahy se fakticky vytrácí. Opt je nutné zde pipomenout, že jde
asto o reálnou situaci tzv. demokracií.

7

Tocqueville, Alexis de, Demokracie v Americe, Academia, Praha, 2000, str. 456.

8

Tocqueville, Alexis de, Demokracie v Americe, Academia, Praha, 2000, str. 552.

9

Dahl, Robert A., Demokracie a její kritici, Victoria Publishing, Praha, 1995.
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Myslím si, že jistým zpsobem podobná situace nastává také u nadnárodní
integrace národn pvodn suverénních demokratických stát, kdy ve výsledném
svazku se pojmy legitimity, mandátu, demokratické volby stávají zcela zmatenými a
vše, o em se v této práci mluví, tak na tuto situaci dopadá zcela znásoben.
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B.

Otevení problému klamavosti ideálu
Jistže idea (ideál) demokracie v sob obsahuje cosi prototypálního (absolutního).

Pedevším pak ve spojení s ideou rovnosti. Nebo co jiného by odpovídalo urité
intuitivní pirozenosti, než to, co staví na rovné hodnot všech lidí. Zejména je to ale
idea, která je jenom ideou. Je zde tedy na jednu stranu idea, která je ale ve skutenosti
dosti nejasná, zatímco v praxi je to nanejvýš zízení, které si tuto ideu klade do svého
ela. Panuje totiž asi obecná shoda, že v praxi tyto demokracie ideální nejsou. Krom
toho ani nevznikly na zelené louce.

ásten musely vzniknout demokratizací už

existujících institucí. Ve skutenosti má každé z tch skutených demokratických
zízení svoje specifika, která mají historické koeny, které se v této její faktické podob
projevují. Bylo tomu tak ve starovkém ecku a je tomu tak v nové dob.
Máme zde tedy ideu, o níž se vlastn neví, jak pesn vypadá, a pak konkrétní
zízení, která se ztotožují s touto ideou. Jsem toho názoru, že pakliže tady njaký ideál
je, nepipouští píliš možnost variace. Uvidíme, že systém, který pedstavuje
J.J.Rousseau, vykazuje mnohé znaky takové ideality, alespo po stránce legitimity.
Otázka úelnosti, efektivnosti, správnosti a vhodnosti je pak nepochybn vc jiná.
Avšak Rousseauv systém, tak jak zde taky bude posléze pedstaven, je práv tak
ideálním systémem, že je neproveditelný. Jinak je to však se skutenými systémy. Ty
skutené systémy jsou díky jednak svojí historické podmínnosti, jednak z praktických
ohled, znan variabilní. Zde se tedy nutn ztratí mnoho z legitimizaního ideálu, když
ostatní hodnoty, jak už jsem ekl a musím zdraznit, jsou vc jiná. Budeme se pokoušet
ukázat, že tyto systémy nejsou doslovným naplnním té absolutní ideje, což znemožuje
jejich legitimizaci.
Vzniká také otázka, jestli je demokratické zízení také vlastní pvodní lidské
pirozenosti. Pirozeností te myslím sklony lovka, má-li k dispozici jen archetypální
prostedky. Archetypálními prostedky myslím ty, které mohly být dostupné za všech
vk. Protože pak se možná dostaneme k pekvapivému závru, že demokratický
zpsob uspoádání by nebyl dost dobe udržitelný, a už z hlediska možností správy
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nebo vbec sklon k uspoádání spolenosti, ve stavu, který nedisponuje dostatenými
technickými vymoženostmi.
Akoliv není možné tvrdit, že by demokracie pojímala sama sebe mesianisticky,
jak tomu snad bylo pi jejím sebehledání v období Velké Francouzské revoluce,10 lze
myslím mít za to, že už v samotném užívání pojmu demokracie je cosi, co dává znát
nadazenost a uritou definitivnost. Je to z rzných dvod pochopitelné. Zdá se, že
tento systém je funkní vícemén ke všeobecné spokojenosti. Nebo taky nkteí íkají,
že je to nejmenší zlo, ze všech špatných ta nejmén špatná možnost, jak tvrdíval W.
Churchill. To je myslím pochopitelné a srozumitelné.
Úspch demokracie totiž sám ješt neznamená její vtší oprávnnost, resp.
ospravedlnitelnost. Protože, jak asi nikdo nepope, i demokracie je ideologie. Ideologie
ovšem nikoliv ve smyslu njakého vnucování, ale že sama na sebe nahlíží jako na
výlunou možnost. Pojem ideologie zde myslím ve výrazn „mkkém“ slova smyslu
jako to, co všemi prostedky, by zcela nenásilnými vyzdvihuje samo sebe.
Samozejm, že to patí k pirozenosti politického systému a takový pohled je ovšem
tém imanentní sebereflexi politického systému vbec. Pesto však existuje pohled
vnitní a vnjší. Myslím, že pokud bychom chtli být politiky nebo analyzovat systém,
stailo by se spokojit s pohledem vnitním, pokud však chceme být filosofy a pronikat
k podstat vcí, nutn musíme zvolit pohled vnjší.11

10

Toto téma rozebírá nap.: Talmon, J.L., O pvodu totalitní demokracie: politická teorie za

Francouzské revoluce a po ní, Sociologické nakladatelství, Praha, 1998.
11

Ideologie je propracovaná soustava názor, postoj, hodnot a idejí s apologetickou nebo
ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, svtonázorových nebo podobných zájm urité
skupiny. V politické a spoleenské praxi se ideologie vládnoucí skupiny projevuje nap. ve form filosofie,
práva i morálky, obecn se skrze svou subjektivitu snaží o formulaci celkového výkladu spolenosti a
lovka jako takového.
V angloamerickém prostedí je obvyklé i užívání termínu ideologie pro neutrální oznaování ucelené
soustavy myšlenek a výpovdí. V evropském prostedí má termín astji pejorativní vyznní a vyjaduje
též uzavenost, jednostrannost a iracionální a propagandistické rysy soustavy oznaované jako ideologie.
In Jandourek, J., Sociologický slovník, Portál, Praha, 2001. Heslo ideologie.
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Demokracie jako ideologie má tedy rovnž sklon k upevování a ujišování. Tato
ideologie je však od všech ostatních ideologií odlišná v tom smyslu, že v zásad vychází
vstíc všem a tudíž taky všeobecn uspokojuje. Dokonce dává prostor pro svou
svobodnou kritiku, ímž se na druhou stranu jako ideologie stává ješt silnjší. Což jí
však nikdo nechce upít. To však nkdy na to, že je ideologií, dává zapomenout a vede
k domnní, že ním samozejmým skuten je. Nebo zane být brána tak samozejm,
že pestane být uvdomována její samotná, v mnoha ohledech podmínná a relativní,
existence. Kdo se však chce dostat mimo ideologii, a myslím, že zájem o objektivitu
k tomu nutn vede, se musí nauit skrze její uvdomní, že z povahy vci zde nemže
být njaké více legitimní než njaký jiný systém, protože každé „více legitimní“ je
práv produktem ideologie. Možná pak nezbude nic jiného než tyto kategorie prost
vyadit. Nejedná se však jenom o ideologii. Demokracie má, zdá se, svou hodnotu
podepenou legálními postupy. I kdyby tyto postupy byly dokonalé, a já se pokusím
ukázat, že nejsou, byla by zde ješt ta podstatná okolnost, že je možnost tohoto systému
závislá na historických podmínkách, které samy nejsou ním absolutn daným, ale
práv naopak.
Mže se také stát, že ta reálná faktická zízení v zájmu upevnit sama sebe,
upevují ideál a víra v ideál pak plodí vtší akceptaci reality. Ideál si tak demokracie
kladou do svého ela a zaštiují se jím tak, že íkají, jmenuji se podle svého ideálu, tedy
mám právo na stejnou exkluzivitu, jakou by snad mohl mít on. Praxe je však jiná než
teorie, mnozí autoi se zamýšlejí nad tím, že název, který tyto skutené demokracie
nesou, nekoresponduje s jeho obsahem. Teba je možné legitimizovat ideál. Ale když
pijmeme za fakt, že ideál je neuskutenitelný, není uskutenitelná ani legitimizace
skutenosti. Protože legitimizace ideálu nutn nestaí k legitimizaci skutených podob
tohoto zízení. A tak se tyto dv vci, myslím, nemohou smšovat, na což se, mám
dojem, vbec nehledí. Že totiž nelze argumentovat tím, že ideál je práv proto ideálem,
že je neuskutenitelný a že tudíž nemžeme chtít od skutenosti to samé, co od ideálu.
Protože, co se legitimity týe, musí to být práv kvalita skutenosti, aby taky skutenost
ospravedlovala. Takže pipustit možnost legitimizace ideálu nehled na to, že se mu
snažíme podobat, nelegitimizuje realitu.
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C.

Rozdíl mezi antickými a souasnými demokraciemi a v chápání
pojmu
Abychom se mohli pokusit ukázat, že demokracie je možná jen díky

technologickému pokroku, bude nám teba se nejprve zabývat tím, že demokracie
antiky byla nco docela jiného než ta moderní. Že na jednu stranu vykazovala urité
charakteristiky ideálu (to se projeví v pododdíle zkoumajícím její pímost), na druhou
stranu mla jinde tak závažný deficit, že nemže být považována vbec za
demokratický systém v souasném slova smyslu (to se ukáže v pododdíle zkoumajícím
rovnost). Myslím, že se lze domnívat, že v podmínkách starovku by nebyla bez tchto
omezení demokracie možná vbec. Souasnému systému naopak chybí blízkost ideálu,
kterou mly antické demokracie, takže naproti tomu nemže být ospravedlován, tak
jako by snad mohla být ta ást ecké spolenosti, která se nazývala demos. A je spojuje
spolený název, a ta starší bylo v mnohém vzorem pro tu novjší, jedná se o dva
rozdílné jevy. Základním tématem nech se zde tedy stane zkoumání vztahu a rozdílu
demokracie starovké a novovké.
i.otázka velikosti a z toho plynoucí problém pímé a zastupitelské
demokracie
Tak pedevším antické demokracie byly demokracie malé velikosti, což umožnilo
jednak, aby vbec mohly existovat, jednak aby vytváely partikulární struktury, které
fungovaly na bázi pímé demokratické metody.

íkám partikulární struktury, protože

celkov se ukazovaly v trochu jiném svtle. Touto partikulární strukturou byl zejména
demos.
Zaneme-li etymologickým rozborem, zjistíme, že význam slova demos – lid, je
jiný, než jaký býval v dob jeho vzniku. Výraz demos v antice oznaoval komunitu
sdruženou v lidovém shromáždní, které se nazývalo ekklesía. Z 30 000 – 35 000
dosplých oban v dob rozkvtu demokracie shromáždní nenavštvovali zdaleka
všichni. Již shromáždní, jehož se zúastnilo 6000 osob, pedstavovalo pro Atéany
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celý lid („lid v úplnosti“).12 Jak íkal Aristotelés, v antických demokraciích si obané
vládli sami v tom smyslu, že stídav všichni vládli a byli ovládaní.13 Dnes by to nebylo
ani možné, ale ani úelné. Jak uvádí Sartori, mezi bezprostední face to face demokracií
a demokratickým systémem velkého rozsahu zeje obrovská propast. Pi pechodu od
malých demokratických komunit, v kterých se mžou rozhodování zúastnit všichni,
k demokracii velkého potu tch, kteí se nemohou zúastnit (aspo ne v tom samém
smyslu), se mnoho toho, co existuje v první, cestou jednoduše musí ztratit.14
Sartori výslovn íká: „Když termín demokracie vznikl, lid, na který se vztahoval,
byl demos ecké polis, malá pevn provázaná komunita, která na míst fungovala jako
kolektivní rozhodovací orgán. Ale ím vtší je (spoleenství), tím mén mže pojem lid
oznaovat konkrétní komunitu a tím spíš oznauje právní fikci anebo v každém pípad
velmi abstraktní výtvor. My už nežijeme v polis, ale v tom, co

ekové považovali za

její pravý opak – v megapolis, v politické obci, která ztratila lidské rozmry.“15
Sartori opakovan pipomíná, že demokracie antiky není demokracií moderny.
První omezovala demokracii na msto, byla pímá a jednotlivce nebrala do úvahy (byla
neliberální), druhá je celonárodní, zastupitelská a zohleduje jednotlivce (je liberální).
Je možné dále tvrdit, že antickou demokracii charakterizovala úast. Naopak v liberální
demokracii už úast více neodpovídá realit.16
Takováto pímá demokracii, jako byla demokracie ecká, jak podotýká Sartori, je
velikostn urena velikostí shromáždní. Jak jsme ekli, v ecku to bylo ádov
v tisících. A už tato velikost pináší velkou míru „nepímosti“ v pímé demokracii,
protože zdaleka ne všichni se dostanou ke slovu apod. Také proto referendová

12

Bleicken, Jochen, Athénská demokracie, Oikoymenh, Praha, 2002.

13

Aristotelés, Politika, Rezek, Praha, 2009, str. 58.

14

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 18.

15

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 28.

16

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 160.
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demokracie není plnokrevnou pímou demokracií, zejména kvli nemožnosti aktivní
úasti na diskusi, která zcela jist ovlivuje výsledné mínní a tím i rozhodování.17
Obecn lze rozlišit tyto tyi základní formy demokracie:
Výborová demokracie je omezena malým potem úastník, z nichž každý má
stejnou píležitost se úastnit na rozhodování a diskusích.
V primární (pímé) demokracii je poet odlišných názor menší než poet len.
Každý má píležitost se vyjádit, jeho názor, ale bývá vtšinou nkým tlumoen. A
umožuje úast vtšího potu lidí – až nkolik tisíc. Takovou podobu mla nap.
athénská demokracie nebo shromáždní ve švýcarských kantonech.
Referenní demokracie je na pomezí pímé a zastupitelské a není omezena potem
lidí.

ást spoleenství pedkládá návrhy a alternativy, o nichž hlasují všichni

(referendum). Obané mají možnost sami iniciovat návrhy. Používá se ve Švýcarsku a
ve vtšin stát USA.
Konen zastupitelská demokracie spojuje referendum pi volbách s pímou a
výborovou demokracií v zákonodárství. Má dvoustupový proces rozhodování a
vyžaduje politických stran.
Jak píše Robert Dahl jeden z požadavk, které podle názoru

ek demokratický

ád musí splovat je, aby poet oban byl pomrn malý, v ideálním pípad dokonce
ješt menší než tyicet až padesát tisíc, které mly Atény v dob Periklov.18 A já bych
dodal, že toto je nejen morální podmínka ek, ale i technická nutnost, aby demokracie
ve starovkých podmínkách mohla nastat.
Není pak bez zajímavosti, že pokud se v historii objevilo demokratické zízení,
vždy šlo o zízení malého rozsahu a uritého zpsobu ízení. Píkladem, krom práv

17

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 114.

18

Dahl, Robert A., Demokracie a její kritici, Victoria Publishing, Praha, 1995, str. 22.
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ecké demokracie, budiž Rousseauem tolik obdivovaná republika ženevská nebo
stedovké republiky italské.
Neuskutenitelnost pímé demokracie dnes, tak, jak ji chápali

ekové, pak

spoívá pedevším v nemožnosti skutené pítomnosti tch, kteí by ji vytváeli.

ím

vtší národy, tím neskutenjší se stává ta možnost. Jak už bylo eeno, je rozdíl, když
je rozhodnutí výsledkem interaktivní diskuse a když je pouhým odevzdáním hlasu na
dálku. Proto, jak tvrdí a rozebírá Sartori, nelze ani referenda a obanské zákonodárné
iniciativy považovat za moderní ekvivalenty anebo náhradní formy pímé demokracie
(viz výše). To také znemožuje využití novodobých technologií ve prospch této
koncepce. Demokracie založená na osobní úasti je tak možná jen za uritých
podmínek; z toho vyplývá, že jestliže tyto podmínky neexistují, jediným možným
typem je zastupitelská demokracie.19
ii. otázka vnjší svobody a rovnosti. Otroctví.
Zatímco v pímosti ecké demokracie byl asto nalézán ideál, ke kterému se
vždycky teorie demokracie vymezovala, její opanou stránkou je otázka rovnosti, která
je nedílným základem souasné teorie demokracie.
V athénské demokracii demos, tedy ty, kteí mli moc, resp. politické rozhodovací
pravomoci, tvoili zletilí athénští muži, kteí se narodili ze dvou athénských oban.
Ženy tedy sice byly obanky, ale z politické innosti byly vyloueny. Vylouení byli i
dlouhodob usazení cizinci (metoikové) a úpln vyloueni byli rovnž otroci (kteí sami
tvoili vtšinu mstského obyvatelstva) a z pohledu práva byli pouhými vcmi. Tak byl
pro budoucnost pesn vymezen a ohranien okruh athénských oban.20 To je tedy ten
podstatný odlišující element nesluitelný s moderním pojetím demokracie.

19

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 285.

20

Bleicken, Jochen, Athénská demokracie, Oikoymenh, Praha, 2002, str. 192.
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Bylo by totiž pokrytecké pohlížet na antické formy jako na demokratické a být
pitom schopen odhlédnout od toho, že vtšina lidských subjekt nebyla brána v potaz.
Pokud bychom toto inili, byli bychom v tom stejní jako antický lovk, který byl
schopen považovat jiného lovka za vc.
Jak už bylo eeno, bylo obanství znan omezeno. Bylo však dokonce
omezováno tak, aby se dostalo jenom majetným. Obanství bylo proto vzácné
privilegium, které bylo zaruováno šetrn a které vyžadovalo písná a vyluující
kritéria, zamené na udržování minimálního množství osob, které se mu tšily.21 Mlo
se za to, že rozhodující tleso bylo zárove válenou silou. U takového pasivn
volitelného obana se poítalo s bohatstvím minimáln na to, aby se mohl vyzbrojit jako
váleník a toho by ve starovkých podmínkách nikdy nebylo, kdyby neexistovaly
otrocké práce, tedy otroctví. Velké množství osob, které z hlediska práva nebyly
osobami, bylo nezbytné pro fungování systému. Otroci byli základem jak domácnosti,
tak veejného hospodáství. I nejvtší chudáci mli alespo jednoho.22
Aristotelés kdysi tvrdil, že ten, který musí pracovat, aby mohl žít, nemže být
obanem. Ješt Rousseau poté, co pipomenul, že mezi

eky práci vykonávali otroci,

vyhlásil: „Cože! Svoboda nemže existovat bez spoléhání se na otroctví?
Pravdpodobn. Dva extrémy se navzájem dotýkají.“23 To, že toto dnes neplatí, však
nevyluuje, že to kdysi nebylo nutné. Na to, být obanem, tj. vnovat se vcem
veejným, je teba mít as. Bez technickým podmínek by to ani jinak být nemohlo.
Ve starovkém ecku však bylo i po jiné stránce málo demokracie souasné, a to
v postavení, jaké mli její vdcové. Vládnoucí skupiny pocházely z horních
nejbohatších vrstev.24 Jak íká Luciano Canfora, tito vdcové tak „vedli více, než byli
vedeni“. V Athénách tak demokracie nedala vzniknout „lidové vlád“ jako spíše

21

Canfora, Luciano, Democracy in Europe, Blackwell Publishing, India, 2006, str. 24.

22

Canfora, Luciano, Democracy in Europe, Blackwell Publishing, India, 2006, str. 25.

23

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 285.

24

Canfora, Luciano, Democracy in Europe, Blackwell Publishing, India, 2006, str. 26.
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kontrole „lidového režimu“ podstatnou složkou „bohatých“ a „šlechtou“, která
akceptovala systém.25 Luciano Canfora k tomu dodává, že není athénského autora, který
by vychvaloval demokracii.26
Alexis de Tocqueville k tomu poznamenává: „To, co bylo v nejdemokratitjších
republikách starovku nazýváno lidem, se píliš nepodobalo tomu, co nazýváme lidem
my. V Athénách se všichni obané podíleli na veejných záležitostech, ale bylo zde
pouze dvacet tisíc oban na více než ti sta padesát tisíc obyvatel; všichni ostatní byli
otroky a plnili tém všechny funkce, které dnes píslušejí lidu, ba dokonce stedním
tídám. Athény se svým všeobecným hlasovacím právem byly tedy celkem vzato pouze
aristokratickou republikou, kde mli všichni šlechtici stejné právo na vládu.“27
A na jiném míst: „Mluví se o malých antických demokraciích, jejichž obané se
scházeli na veejných prostranstvích s vnci z rží a trávili tém všechen svj as
v tanci a v divadle. Nevím už na podobné republiky, jako je republika Platónova;
pokud to však bylo opravdu tak, jak se nám vypravuje, nebojím se tvrdit, že tyto údajné
demokracie byly složeny z prvk velmi odlišných od našich a že s naší demokracií
nemly nic spoleného krom jména.“28
iii. otázka vnitní svobody ducha
Co se týe vývoje, musel nejprve dospt k lidské individualit – chápání lovka
jako osoby a to je nejspíše podmínka souasné demokracie oproti té ecké. V té totiž na
jedince pohlížela jinak spolenost, ale i on sám na sebe. Nebyla rozvinuta subjektivní
reflexe, ale uznávalo se kolektivní, obanské vdomí. Hranice mezi soukromým a
veejným se stíraly. Vývoj musel projít teprve kesanstvím, renesanním humanismem,
protestantstvím a pirozenoprávní školou, aby se teprve na zaátku 19. stol. lovk
objevil jako samostatná individualita v podob, jaká byla

ekm neznámá. Samo

25

Canfora, Luciano, Democracy in Europe, Blackwell Publishing, India, 2006, str. 28.

26

Canfora, Luciano, Democracy in Europe, Blackwell Publishing, India, 2006, str. 10.

27

Tocqueville, Alexis de, Demokracie v Americe, Academia, Praha, 2000, str. 418.

28

Tocqueville, Alexis de, Demokracie v Americe, Academia, Praha, 2000, str. 526.

25

III Pojem demokracie, jeho vývoj

kesanství, oddlením ducha od pírody, v neposlední ad pipravovalo poznání
pírody jako ehosi odlišného, co má být podízeno lovku.29
Pojem svobody ml úpln jiný obsah než dnes – byla to zejména politická práva,
zatímco o individuální svobod jak ji známe dnes, se ani nepemýšlelo. Svoboda byl
politický pojem. Pod pojmem „lovk“ a „oban“

ekové rozumli pesn to samé,

jednoduše úast v život polis, svého msta; to znamenalo žít. A když ekové, podobn
jako

ímané, vyslovili „lovk“, mli na mysli obana své civitas.30 Zatímco dnes se

uvažuje o svobod též a hlavn jako o zproštní nutnosti úasti na politice, jako o
soukromé sfée pro každého a o veejné sfée jako služb veejnosti. V moderním
chápání je pak lovk zejména i soukromá osoba, nejen oban státu. V ecké demokracii
si ovšem žádný oban nemohl být jistý sám sebou. Na osoby, které žily mimo polis, žily
v ústraní, soukromým životem, hledla spolenost s despektem. Z drazu na kolektiv
vyplývala nedvra nebo i pronásledování tch, kteí se vymykali. Nejen toho, kdo byl
teba horší, ale i toho, kdo vynikal. Lidské soukromí nebylo považováno za hodnotu.
Vedlo to pak i k tomu, že lovk ve své služb veejnosti neml dost prostoru na své
soukromé záležitosti. A tak si i samotní

ekové museli uvdomovat, jak se vzájemn

vytžují.
Autoi se tak vesms shodují nejen na tom, že demokracie starovku a novovku
je nco ve znané míe rozdílného, ale dokonce na tom, že bychom my nechtli žít
v ecké demokracii a ani

ekové by neuznávali demokracii souasnou. Tím chci také

ukázat, že když budu demonstrovat neproveditelnost demokracie v podmínkách
minulosti, myslím tím demokracii souasného typu, námi považovanou za výdobytek
naší doby, navzdory tomu, že ekové by ji asi píliš nepochválili.
Zatím jsme probírali, pro nemže být dnes demokracie pímá, tak jak tomu bylo
ve starovkém

ecku. To byl poátek snahy ukázat, že není možné demokracii

29

Loewenstein, Bedich, Víra v pokrok. Djiny jedné evropské ideje, Oikoymenh, Praha, 2009, str.

30

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 287, 289.
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legitimizovat. Další postup bude smovat k tomu ukázat, pro nemohla být tehdy
demokracie zastupitelská, resp. demokracie dnešního typu. To bude ovšem provedeno
trochu jinou cestou a sice tak, že budeme postupn odebírat podmínky, o kterých
tvrdím, že umožují souasnou demokracii a budeme sledovat, co se se spoleností
bude dít, až dojde do stadia, o kterém už prohlásíme, že neumožuje demokracii.
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D.

Korelace vývoje idejí a technologického pokroku
Díve, než se dostaneme ke zkoumání ist technologické podmínnosti

demokracie, zastavíme se v tomto oddíle u pedpokladu oteveného v pedchozí
kapitole, tj. že podmínkou demokracie je vnitní vývoj.
Vytýkám si tedy tato stanoviska: Je njaký vývoj idejí, který, zdá se, se
uskuteuje bez technologického pokroku. Takový jsem si zaal nazývat archetypální.
Pak vývoj idejí, který vede k technologickému pokroku. A dále takový, který se
uskuteuje v závislosti na technologickém pokroku.
Na to by existoval myšlenkový model experimentem. Kdybychom v njakém
djinném okamžiku, teba v rzných djinných periodách, zastavili technologický
pokrok, zda-li by docházelo k njakému pokroku v idejích a k jakému, pakliže by nebyl
stejný jako ten, který nastává spolu s technologickým pokrokem. Dost zajímavé je
v tomto sledovat vztah období poínající starovkem až do stedovku, protože tam
docházelo pedevším ke zmnám v idejích, zatímco technologický stupe se píliš
nelišil. Ale potom není možné si nevšimnout, jak dlouhou dobu, po kterou ve
stedovku nedocházelo k výraznému technologickému rozvoji, se udržel stále tentýž
myšlenkový substrát, ale znateln se zrychlil sled zmn v idejích poté, co rovnž zaalo
docházet k zrychlení technologických zmn. Pokud bych použil pímr s umním, je
myslím zejmým a demonstrovatelným faktem, jak se zaíná od tch dob zrychlovat
stídání umleckých paradigmat.
Dále se ovšem budeme zabývat myšlenkou, že pokud bychom vrátili
technologický pokrok, nastal by v urité míe i návrat idejí. Jist však ne zcela, nebo
je-li jednou vývoj idejí uinn a odebrali-li bychom ty technologie, které ho umožnily,
spolenost by se zformovala tak, že by zstalo jen to, co nepodmiovaly tyto
technologie – tomu íkám filtrace nebo destilace pokroku.
Zdá se tedy, že aby se vyvinula demokracie, tento vývoj idejí k ní musel smovat,
to, co však umožnilo jeho probhnutí, byl technologický pokrok, který nakonec uroval
i to, že k ní smoval vývoj. Vývoj k ní tedy zase smoval v reakci na
28
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vdeckotechnologické zmny. A konen to, co jí reáln umožuje, je dosažený
technologický stupe. Tyto vci jdou ruku v ruce a nestaí pouze to, že k ní je vývoj
zacílený, jak se myslí. Zvláštní úlohu sehrála zkušenost s demokracií, která byla uinna
ve starovku. Tžko však íct, jestli k ní vývoj mohl nesmovat nebo jestli je jevem
nutným. Tžko íci, jestli v njaké hypotetické paralelní historii mohlo k jejímu vývoji
nedojít.
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E.

Archetypálnost, z níž mže pocházet definitivnost, je urena
možností uskutenní za jakýchkoliv podmínek
Pokud bychom chtli njaký systém považovat za jakýmkoliv zpsobem

definitivní, aby mohl být prohlašován za lovku pirozený, zdá se mi, že by musel
splovat podmínku, aby mohl být uskutenitelný za jakýchkoliv technických podmínek.
Mám-li být konkrétnjší, aby byl aplikovatelný nap. v podmínkách, které poskytoval
stedovk, potažmo starovk. A to by se taktéž muselo prokázat. Aniž bych tvrdil, že
tuto vc mohu smrodatn posoudit, pouhým citem se mi to jeví pinejmenším obtížné
pro desetimilionový národ (nesmíme zapomínat na podstatn vtší poetnost
souasných národ). Ale u tísetmilionového národa se mi to jeví jako tém nemožné.
Abychom mohli pemýšlet o tom, jestli je novodobá demokracie technologicky
podmínná, pokusíme se provést myšlenkový experiment, který by spoíval
v odstranní tch technologií, které ji zejm podmiují. Následující pasáž nemže být
píliš vdecká, protože prakticky neexistují empirické poznatky, ze kterých by se dalo
vycházet a zdá se ani jejich možnost. Pesto se v rámci spekulativnosti pokusím
vycházet induktivn z toho, co by snad nutn nastalo. Tato zkoumání by si žádala ne tak
již jenom samostatné pojednání, ale samostatný vdecký obor.
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F.

Možnost demokratických institucí souvisí s technickým stupnm
vysplosti
V této kapitole se pokusím ukázat, jaký má technický stupe vysplosti vliv na

zformování spolenosti, a že to je vcí, která ani není píliš uvažována. Domnívám se,
že by mohla být ním takovým, ím je v ekonomii neviditelná ruka trhu.
i.modelování stavu minulého
Musíme totiž uvážit, zda by se nap. rovnost, jako jeden ze základ souasné
demokracie a hlavní ze všech moderních pirozených práv, udržela pi vzniku znan
fiktivní, modelové situace – že by totiž byla civilizace zbavena uritého stupn
technického pokroku, byla postavena do situace o staletí zpt, akoliv by jí bylo
ponecháno všechno dosažené právo, nebo by uritý cestovatel v ase penesl tento
systém do starých vk. S ohledem na to, co jsem ekl, s ohledem na uritou moc
(tíhnutí) pírody, si dovoluji soudit, akoliv na to nemám nejmenšího dkazu, alespo
ne tak dokonalého, že píroda by uplatnila svou sílu a zaal by se opt projevovat zákon
silnjšího a došlo by k vzniku njakého nadpráví a nerovnosti. Zmnu by zaznamenaly i
všechny další spoleenské vztahy, vetn umní. To už by ale byla vc na samostatné
pojednání.
Když se zamíme jen na dominantní majoritní kulturní oblast, vzniká jednotný
styl pro celou epochu, jemuž odpovídá „historicky soudobá“ tvorba jiných kultur.31 To
vnuklo mladému Turgotovi myšlenku chronologické souasnosti (kulturn historicky)
nesouasného.32
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Bude se po m chtít, abych podal pesné dvody, pesné popsání stavu, o kterém
zde mluvím, který by nastal, kdybychom se vrátili v ase, teba s jinými vdomostmi,
kdybychom teba ze spolenosti odstranili uritý stupe technického pokroku. Ve
skutenosti je však nutné piznat, že je to cit a uritá zkušenost, které mne vedou.
Nebo by bylo tžké, aby se nkdo pokoušel vymodelovat situaci, kterou by
vytváely miliony lidí. I když to, aby nastala tato situace, je málo pravdpodobné, nebo
v nkterých pípadech vbec nemožné, neznamená to, že by se nco nedlo, kdyby tato
situace existovala – nastala. Nejsou to totiž žádné zázraky, jen to, že tato situace by snad
musela nastat zázrakem. To však neznamená, že nemá njaké vyústní. To taktéž
neznamená, že se o to lidé nemají pokoušet. Nebo myslím, že jisté pravdpodobnosti
v tchto vcech lze dosáhnout. Máme neuvitelné množství poznatk o djinách, když
jdou smrem vped, ale nemáme tém žádné o tom, kdyby šly nazpt.
ii. stav bez elektiny
Jednu ze základních úvah, z celé ady jiných „simulací“, které se v této vci dají
vést, je ta, co by se se spoleností dlo, kdyby pestaly fungovat jevy vedoucí ke vzniku
elektiny. A tím také ukážu, o em jsem v pedchozím odstavci mluvil, totiž, že nkdo
namítne, že to není možné, že by šlo o zázrak. A já mu v souladu s tím, co jsem výše
ekl, pitakám, ale pidávám, že i když by se toto nemohlo stát, pece existuje njaké
vyústní této situace, njaká reakce na tuto akci. A abych konen všechno uvedl do
konkrétnjší roviny, eknu, že by se dlo totéž, jako by všechny zdroje byly vyerpány,
a to už, akoliv je to málo pravdpodobné, zázrakem není, tedy je to spíše pochopitelné.
Poslouží to jako uritá demonstrace toho, jak fungují tyto simulace i pro pípad, že
situace by mohla být navozena jenom zázrakem. I na situaci, která by nemohla nastat,
by existovala njaká reakce.
Existují sice prognosy, co by se dlo pi výpadku elektiny, ale tyto jsou vždy jen
katastrofické, apokalyptické a hlavn krátkodobé. Ti, kdo je dlají, mají zábrany vbec
pomyslet, co by bylo dál. Ale práv to se mi zdá nejzajímavjší, hodno dkladného
zkoumání. Tyto katastrofické scénáe, a už v literatue nebo ve filmu, eší situaci
v jedné kulturní úrovni a to nejastji tak, že postaví vysplou spolenost do
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nejprimitivnjších podmínek, jakoby do zaátku a nikoliv že by analyzovaly rozvinutou
spolenost v té míe na kterou je schopna dosáhnout.
Soudím, že pro tento pípad by se spolenost vrátila do stavu, který by nápadn
pipomínal stav ped vynalezením a využitím elektrických jev. Jist by nebyl totožný,
nebo od té doby byly uinny i objevy, které by byly schopny adaptace na tyto
podmínky, ale ten stav by byl v mnohém podobný. Struktura spolenosti by se zejm
piblížila pvodnímu vzoru (a rovnž umní, a tím by se také dokázalo, jak úzce je
umní spjato s technickým pokrokem. Ale je myslím zejmé, že by umní nebylo zcela
totožné, nebo je to uritý druh pokroku, já bych mu íkal pirozený nebo archetypální,
který vnáší do kultury to, co by bylo možno bez jakýchkoliv prostedk penést do dob
co možná nejmén technicky pokroilých.) A njaký takový pokrok by zde nutn byl.
Byla by takto provedena destilace pokroku pirozenou cestou. O provedení takovéto
destilace umle by bylo nutno hovoit samostatn.
Kontrolním výpomocným pravidlem budiž, že spolenost by nedošla dále nazpt
než tam, kde byla už ve chvíli, kdy nemla tyto možnosti ped tím.
Kdybychom z pokroku odstranili ješt víc, a už neznám tak jasný zpsob, jak to
demonstrovat, zanikly by i moderní právní struktury, pestalo by být možné
uskuteovat práva, která dnes považujeme za spojená pouze s duchovním vývojem a
mezi nimi možná i rovnost, a dokázala by se tak i jejich vázanost na technický pokrok.
Právo by inilo jen to, co koneckonc iní vždycky – reglementovalo by faktický stav,
který by se sám dosáhl.
Dílo Spoleenská smlouva má pouhých 150 stran. 150 stran, které ve druhé
polovin 18. století, dalo by se íci, ovlivnily bh djin. Mžeme si však myslet, že pi
rozšíení v jiné dob, nap. antice, by tchto 150 stran dokázalo totéž?
iii. co by se dlo se spoleností celkov
Zanme tedy s tím, co je bezprostední a pak zkusme domyslet další dsledky.
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Nejprve, co by se bezprostedn dotklo domácnosti. Tak pedn by pestalo
elektrické svtlo, tzn. bylo by teba se vrátit k plameni. Pestaly by fungovat elektrické
spotebie. Vysavae, žehliky, rychlovarné konvice. Vedení domácnosti by se tak stalo
mnohonásobn složitjší, tak že by je nemohla obstarat samostatn rodina. Pestala by
téct voda. V byt by zaaly být poteba kamna, v tom pípad v dom komíny a sklepy
na devo nebo uhlí Nemohly by se používat výtahy. To by vedlo k tomu, že by byly
opuštny vysoké budovy a pestaly by se stavt. Tzn. že by se strukturáln a dispozin
zmnila tvánost bytu a domu a spolu s tím i celé architektury. Byla by teba jiná práce
se svtlem.
Šít by se muselo zaít run, nebo alespo na mechanickém šicím stroji, tkát na
tkalcovském stavu. Znovu by se tedy dostali ke slovu krejí a ševci. Zanikly by módní
znaky, protože by nebylo možné koordinovat innost na takové úrovni, jejich innost
by zejm nahradili soukromníci, tak jako tomu bylo díve. Nebylo by možné použít
uritou techniku zpracování, stejnou emeslnou pesnost a stejn tak by nebylo možné
vyrábt nkteré materiály. To by se odrazilo na estetice módy a netroufám si íci, co by
se s ní stalo, ale nepochybn by zaznamenala velkou zmnu.
Co se médií týe, pestala by existovat televize, rádio, internet úpln, tištná
média by zmnila svou tvánost. Promnila by se tedy struktura zábavy. Lidé by za as,
který díve strávili u televize a internetu, hledali náhradu – a to jak po stránce zábavy,
tak z hlediska informací. V každém pípad by se informace šíily výrazn pomaleji, a
to tím pomaleji, ím vzdálenjší. Nejvýznamnjší, ne-li jediné médium, by tedy byl tisk.
Vypadal by však docela jinak. Tak zejména by byl tištn knihtiskem a nebyly by v nm
fotografie. To by znamenalo, že k zobrazení jakékoliv situace nebo portrétu by opt
sloužila kresba. Ta by tím stoupla na spoleenském významu, vnovalo by se jí
podstatn vtší množství lidí. Byla by to samozejm kresba realistická. Tžko íci,
jestli by pak vytlaila abstraktní umní úpln. V každém pípad by se nutn obnovil
žánr žánrového umní, tj. takového, které vykresluje praktické denní situace,
samozejm historické malby, a už by jejím pedmtem bylo cokoliv, protože by nebyl
jiný zpsob, jak si pedstavit v obraze historii i souasnost. Filmy by totiž samozejm
také neexistovaly. Zejména sláva osobností díky známosti z médií by pestala existovat.
Takže spoleenskou prestiž by získalo jiné spektrum osobností a povolání.
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Na významu by tak nabylo divadlo a drama, které by bylo opt jediným
zpsobem, jak projevovat herectví. Nutno nezapomínat na to, že drama, které by zejm
zobrazovalo už jen zcela zmnnou spolenost. Génius, který se sousteuje do
velkolepých film, by byl soustedn do pedlohy k dramatm, která by byla
proveditelná na divadelních scénách celého svta. Sláva herc, jaká je možná díky
médiím, by ustala a nahradila by ji opt zejména sláva autora dramatického díla.
S ohledem na to se pak dá usuzovat, že s praktickým rstem významu uritých
forem umní by to pvodní zaalo odumírat i v té podob, která by byla stále
uskutenitelná.
Vše, co je elektrické v hudb, by zaniklo. Protože by hudba nemohla být
reprodukovatelná, zaznamenala by strukturální promnu. Hlavní možností jak
poslouchat hudbu by byla domácí hra nebo akustický koncert. To by znamenalo, že by
se více zaalo hrát na akustické nástroje a scházelo by se ke he doma a domácí
produkci. Nemohly by probíhat koncerty, které ve velkých halách ozvuovala zvuková
technika. Populární zpv by zejm sám o sob nebyl dost silný, aby ozvuil velké
prostory. Zejm by na významu získala vážná hudba. Tím, že by zanikla elektina
v hudb, promnil by se zpsob zábavy. Zanikly by kluby a zmnil by se zpsob tance.
Z dvodu možností osvtlení a technických podmínek by prostory takových zábavních
podnik pirozen zaznamenaly zmnu.
Z dvodu nemožnosti poítaového psaní by bylo nutné se vrátit k rukopisu pop.
psacím strojm, emuž by odpovídala úprava dokument a samotná podoba rukopisu.
To vše eené by vedlo i k pizpsobení architektury a urbanismu. Jedním
z pravidel by nepochybn bylo, že by se zaaly sluovat oddlené sféry pro bydlení,
nákup a práci.
Tím, že by nebylo možné uchovávat potraviny, zmnil by se celý systém logistiky.
Nebylo by možné prodávat a nakupovat zboží ve velkoobchodních halách a na významu
by nabyla tržišt a domácí výroba. Zmizela by nákupní centra (resp. nezmizela, ale
pestala by se využívat) a prodej zboží by se vrátil do kamenných obchod. Nákupy by
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nebyla každá domácnost schopna obstarat sama a bylo by teba tedy sloužícího
personálu. Na vesnicích by se zaala obnovovat statková hospodáství. Došlo by ke
zmn parcelace a struktury obdlávání pdy, která by nemohla být už obdlávána
strojov. Kvli podstatn menší efektivit zemdlství, by se do nj muselo pesunout
množství pracovní síly. Došlo by ke zmn stratifikace obyvatelstva.
Msta by nejprve pestala uspokojovat v doprav – dopravu by opt zaaly
zajišovat povozy – a pak by se musela zaít strukturáln petváet. Milióny lidí by
nebyly schopny se dostat na místa, na která byly zvyklé se bžn dostávat, a zaala by
vznikat poteba jiného lenní mst. Ale samozejm také jiného životního stylu.
Nebylo by možné žít dále v satelitních sídlištích, krom dvod vnitních, jež byly
uvedeny i z dvod urbanistických. Nebylo by možné dojíždt daleko do práce. Proto
by pestala nahodilá a neuspoádaná výstavba v krajin a vesnice by dostala zpátky
uritou tvánost a strukturu. Msta by se musela zaít vylidovat. A urbanisticky by se
koncentrovala.
Považme s ohledem na to, co jsme ekli, jaký by to mlo dopad na prmysl – tak
zejména nkteré vci by pestaly být poteba, jiné by zaaly, hlavn by ohromné
množství z nich pestalo být možné vyrábt a u tch, co ano, by se musely významn
zmnit výrobní postupy. Rozhodn však by došlo k masové zmn struktury prmyslu.
Ve stavebnictví by se odehrály obrovské zmny – zejména by pestalo být možné
vyrobit adu materiál a dále by nebylo možné použít urité technologické postupy. To
by se týkalo jenom technické stránky, ale pirozen by to s sebou neslo i odraz na
stránce estetické. Protože by v mód mohlo být jen to, co by skuten bylo možné
provést. A pirozenost by tak, jak by se eklo, vedla ruku architektovu, která je totiž
vždycky vedena souborem daností doby.
Ve vojenství by na jednu stranu pestalo existovat znané množství niivých
hrozeb, na druhou stranu – a práv proto – by se nejspíše území stala nejistá a docházelo
by k popudm, které by vedly k výbojným myšlenkám. Mírová soustava suverénních
národních stát by se nejspíše pestala dát udržet. Nebylo by možné dost dobe tuto
mezinárodní soustavu na mezinárodní úrovni koordinovat. Mírová soustava na úrovni
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teritoriálních stát by byla mén stabilní a zaalo by docházet k regionalismu a
lokalismu jako v minulosti. Mohlo by dojít ke vzniku hegemon, válek a regionálních
aliancí.
Dále zejména velkoprmysl by se vytratil a zstalo by to, co by svedly runí
manufaktury. Mnoho lidí by bylo nuceno odejít na venkov a obohatit podstatn mén
efektivní zemdlství. Je tedy otázka, co by zstalo z prmyslu a možnosti
kapitalistického uspoádání spolenosti.
To, co bych zde rád ve velice struné podob demonstroval, je vratnost djin (tak
jako chemické reakce, která sice pinese stabilní výsledek, ale je vratitelná na pvodní
elementy). Postup, který jsem pitom zvolil, je zkoumání pomocí nutn platných závr,
protože v dsledku nahraditelnosti zdroj neexistují empirické poznatky a experiment
tak nemže nastat globáln. Pokud totiž nastává pouze lokáln (nap. pírodní
katastrofa), vazby na ostatní svt neumožní, aby pinesl zamýšlený dsledek. Žádné
relevantní informace nám neposkytne ani uspoádání primitivních spoleenství. Protože
to, o em zde mluvím, jsou jevy ve vysplé spolenosti. Pesto však myslím pomocí
nutn platných závr lze dojít k njakému výsledku, tak jako ve fyzice, která je
aplikací matematiky na reálný svt.
Tak jako je to s technologickým pokrokem, když postupuje smrem dopedu, bylo
by to s ním, i kdyby postupoval smrem nazpt, totiž nejprve by se zaaly odehrávat
faktické zmny, na což by až následn muselo nutn reagovat právo, které by se zaalo
mnit spolu se zmnou spolenosti, její struktury a poteb a nakonec by se zaal mnit i
politický systém sám.
iv. co by se dlo s politickým systémem
Jak by byly provádny politické kampan? Jak by probíhal styk a komunikace,
které probíhajíce v dnešní dob okamžit nebo bhem pár hodin, probíhaly by jinak
nkolik dn, ne-li týdn? Jak by vypadala správa, jak by fungoval bankovní systém,
ekonomika, jaká by byla právní jistota a orientace v právu v podmínkách, kde
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nejrychlejším prostedkem komunikace je knihtisk, pokud bychom ho vbec v rámci
našeho experimentu umožnili? A takto bych mohl pokraovat.
Dále nejvíce by utrpla informovanost, dležitý základ pro rozhodování
v demokracii. Lidé by pestali mít bezprostední obraz o politicích a jediným médiem,
z kterého by se o nich a jejich inech dozvídali, by byly knihtiskem podávané informace
a nanejvýš osobní styk, který by ale mohl být jen velmi omezený. Nutno íct, že
informace podávané podstatn mén pehlednou a lapidární formou. Nepochybn by
utrpla transparentnost. Pokud bychom však odstranili i knihtisk a to je zde teba
s ohledem na to, že se pokoušíme vyvrátit uskutenitelnost demokracie za všech stav,
uvést, tyto informace by se nemohly vbec šíit.
Došlo by k perušení spojení mezi centry a periferiemi a prohluboval by se mezi
nimi rozdíl. Zastupitelé by zprvu zaali být mén kontrolovatelní, obtížnji
instruovatelní. Pokud by ovšem a až do té doby, kdy by se systém zastupitel udržel.
V bankovním systému by se vše muselo zaít odehrávat fyzicky. Ekonomové by
lépe rozebrali, k emu by pesn muselo dojít, než já. Urit by to však byly kroky
hospodáství k tomu, co už zde bylo v pedchozích érách. A spousta novodobých
pravidel by pak pestala platit. A to i pro ekonomickou politiku.
Mezi lidmi by zaaly narstat sociální rozdíly. Protože kapitalismus by ztratil na
dležitosti, pravdpodobn by nabyly na dležitosti vztahy k pd. Spolenost by zaala
fungovat na stavovském principu. Vznikla by nejspíš rozsáhlá tída sociáln slabých,
která by mla silnou suverénní zájmovou vtšinu nad tmi, kdo by ve skutenosti
ovládali politiku a spolenost vbec. Tato politická vrstva by se takové hrozb musela
bránit i za cenu, že by to žádalo zmnu systému.
Vzhledem k tomu, že by bylo podstatn složitjší živobytí a s ním nepochybn i
vzdlání, a docházelo by, jak už jsme ekli, tedy k jiné stratifikaci spolenosti, zdá se
mi, že by se musely zaít dost pravdpodobn vymezovat urité elity. Tyto elity by pak
zaaly pizpsobovat politický systém svým zájmm, vzhledem k odtrženosti politické
sféry atd.
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Pokud bychom ovšem chtli s naší „simulací“ postupovat dále do historie, což by
nebylo jednoduše možné modelovat odstranním elektiny, našla by se vždy jiná
myšlenková demonstrace, v tomto pípad kup. ta, že by njaký dokonalý vzdlanec
cestoval asem do historického stadia spolenosti a pokusil by se na ni aplikovat pouze
moderní politické pomry. Tato úvaha totiž nemusí být tak absurdní, když uvážíme, že
za nejasný poet let by mohla teba naše civilizace natolik vyspt, že by našla jinde ve
vesmíru civilizaci pesn takového stupn, o jakém zde mluvíme. Vyjaduji nadji, že
by to pomohlo objasnit množství otázek lidských djin a spolenosti vbec, ale zárove
víru, že ada tchto otázek se dá zodpovdt už pedem. I když pipouštím, že toto není
zrovna stejný pípad, nebo spolenost nedošla do uritého stavu vnitn.
v.

úvaha nad relativností pojmu pirozený

Tak jeví se mi nesprávné nazývat pirozeným právem to právo, které je dosaženo
stavem techniky, který není pirozený. Míním zde pirozenost ve smyslu pírody, nebo
ona dává pírodní ád, a ten, mže se to zdát nespravedlivým, je zejm ádem
nerovným.
Vyvstává totiž otázka, pro by si všechny vky dávaly tu práci budovat složité
spoleenské ády, když by byla uskutenitelná myšlenka tak jednoduchá, daleko
jednodušší než všechny systémy nerovnosti, íká se pirozená, dle níž jsou si všichni
právn a politicky rovni. Pes svou jednoduchost však vyžaduje nejspíš dlouhý djinný
vývoj. A to filosofický v oblasti ducha a technickou úrove pro její udržení vn. A je
povahy jiné než rovnost pírodní, o níž hovoí zejména Rousseau. Vše to je ale jen hraní
si s pojmem pirozený.
vi. úvaha nad možností neviditelné ruky pokroku
Ne náhodou do doby, kdy se zaala prosazovat rovnost, spadají i technické zmny.
Pokrok je totiž tím, co kráí jako první, jemuž se vše pizpsobuje, a ne naopak, jak se
mnohdy myslí, že by se všechno pizpsobovalo a to se zvalo pokrokem. Domnívám se,
že obrat ve vnímání pokroku, o který usiluji, by pipomínal pohled na jeden z tch
iluzivních obrázk, který skrývá v jednch tvarech dv rzné vci, a lovk tu druhou
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vidí teprve až ho na ni nkdo upozorní. (Tady tímto pirovnáním jsem se chtl pokusit
ukázat to, co je nejspíš nejplatnjší, že totiž pokrok má dv tváe). Tedy pokrok nastolil
situaci, která si žádala (umožovala) právní zmny. Pokrok totiž uskuteuje sám sebe,
ne že by ho snad uskuteovali lidé a že by jej mli pod kontrolou. Existují zde
nekompromisní mechanismy k jeho uskuteování, které jsou zejména psychologické a
ekonomické. To by byla otázka na samostatné pojednání.
Tyto mechanismy vytváejí uritý spontánní ád sui generis, podobný tm, jimiž
se zabýval ekonom Friedrich August von Hayek a ped ním Adam Smith. Takto bylo
uvažováno o ekonomii, a zmny, které tyto úvahy vyvolaly, byly nedozírné. Ostatn
takové povahy spontánní ády jsou; aniž by byly poznány, urují bh vcí. Tak jako je
zde neviditelná ruka trhu, je zde, dalo by se íci, neviditelná ruka pokroku, která je navíc
na neviditelnou ruku trhu v mnohém navázaná. Základním pravidlem je nutnost
snadnjšího nebo výhodnjšího. K tomu lidé vždycky pejdou a zde je patrná návaznost
na neviditelnou ruku trhu. Nehledí pak už na mimojdoucí zmny, které to pináší,
zmny kultury, které pak jsou jakýmsi vedlejším produktem a nutn vždy pijaty. A
takto se samoinn uskuteuje pokrok, zpsoben uritou samoinností lidského
rozumu. A stejn jako tady byla neviditelná ruka trhu ped tím, než její principy byly
zformulovány, je to i s neviditelnou rukou pokroku. Pestože však tady byla neviditelná
ruka trhu ped tím a byla by dál, i kdyby nebyly její principy objeveny, pece mlo její
objevení zcela zásadní vliv na skutenost. 33

33

Tak Sayv zákon trhu mže být inspirací k novým úvahám. Jestliže víme, že nabídka si vytváí

vlastní poptávku, pak i vzhledem k mojí teorii pokroku to vykládám takto:
Že lidé poptávají práv to zboží, které se jim nabízí, nikoliv neexistující zboží, tzn. nap. že výrobce
(strana nabídky) vytváí uritý výrobek a strana poptávky pak se zajímá pímo o nj. Zdá se, že by ml
místo argument, že nabídka nejdíve sleduje poteby poptávky a podle ní své výrobky konstruuje. Ne vždy
tomu tak je a ne zcela. Pakliže tedy jdu shánje nové boty, koupím si ty, které výrobce podle sebe vyrobil,
ne ty podle m. A vbec u módy se to nejvíce projevuje. Protože ji vytváí výrobce, který pak svým
výtvorem pozmní estetiku spotebitele. Ten pak požaduje to, co se mu nabízí a tak teprve vytváí
poptávku. Jinak taky jejich poteba vzniká až ve chvíli, kdy spatí zboží. Lidé poptávají teprve to, co jim
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To je jedna stránka, jak vnímám to, ím by se filosofie mla zabývat, tedy tím, co
zde je – uruje chod vcí, ale nemusí to být vdno a z toho dvodu ani není pedmtem
vdeckého usilování, akoliv se lze dvodn domnívat, že pakliže by se to stalo
vdným, mlo by to zásadní vliv na utváení spolenosti.
Pokrok ve spoleenských vdách, jako je zejména (krom práva) i ekonomie, je
podmínn jinými podmínkami, které dává spolenost jiného technického stupn. Tak u
ekonomie je celá ada zásad takto podmínných.

výrobci nabídnou. Zárove však upravují své estetické preference. To je místo, kde se ekonomická teorie
zaíná spojovat s teorií pokroku.
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G.

Relativní vztah demokracie k jiným spoleenským fenoménm
Sledovali jsme politický vývoj s ohledem na povahu demokracie, pojetí rovnosti a

svobody. A už v pedcházejícím textu by bylo tžké nepiznat si, že se udál vývoj, který
by se dal nazvat pokrokem. Politická kultura má ovšem dále vazbu na celou kulturu. A
kultura je komplexní systém, který nesestává pouze ze složky politické. A tak akoliv
ideu svobody a rovnosti, která vzlíná djinami ke svému sebenaplnní, bychom snad
mohli pojímat jako njaké absolutno, nelze brát ze zetele, že se proplétá s fenomény,
které absolutní nejsou. Tyto fenomény od sebe nelze zejm dost dobe oddlit.
Jejich odrazem je žitá realita. Žitá realita je totiž ucelený soubor rzných
fenomén, které jsou vzájemn neoddlitelné. A politická filosofie z ní separuje jen
politickou složku. Tvrzení, že lidstvo muselo dva tisíce let trpt,34 než došlo k novému
stavu vcí, které se nepojí jen s jedním autorem, ale je tak všeobecn typické a
charakteristické, se tak zdá trochu pemrštné. Ne kvli tomu, že by se to snad nedalo
íct z politického hlediska, ale že se nedá na vc pohlížet jenom z toho pohledu. Jde o
typický hodnotov orientovaný výrok, jakými se zabývá tato práce.
Pro m zcela mistrovsky tuto situaci komentuje Tocqueville slovy: „Když
královská moc opírající se o aristokracii vládla v klidu národm Evropy, tšila se
spolenost uprosted bídy mnohému blahu, které mžeme dnes jen stží pochopit a
ocenit.
Moc nkterých poddaných kladla nepekroitelné pekážky tyranii panovníka; a
králové, cítíce se navíc nadáni v oích davu tém božskou povahou, erpali práv
z úcty, kterou vzbuzovali, vli nezneužívat své moci.
Šlechta, stojící nesmírn daleko od lidu, nicmén projevovala o jeho osud onen
druh blahovolného a pokojného zájmu, který vnuje pastý svému stádu; a aniž

34

Sartori, Giovanni, Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993, str. 17.
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v chudém vidli sob rovného, bdli nad jeho osudem jako nad ním, co Prozetelnost
vložila do jejich rukou.
Protože lid ani neml pedstavu njakého jiného spoleenského zízení, než
v jakém žil, a protože ho vbec nenapadlo, že by se snad nkdy mohl vyrovnat svým
pánm, pijímal jejich laskavosti a jejich práva vbec neuvádl v pochybnost. Miloval
je, když byli milostiví a spravedliví, a bez nesnází a beze zloby snášel jejich krutosti
jako nevyhnutelné zlo, jež na nj seslala ruka Pán. Zvyklosti a mravy postavily ostatn
meze tyranii a vytvoily jakési právo i uprosted vlády síly.
Protože šlechtic ani nepomyslil na to, že by ho nkdo chtl pipravit o jeho
privilegia, která pokládal za legitimní, a protože nevolník považoval svou podízenost
za dsledek nemnného ádu pírody, bylo možné dospt k jakési vzájemné
shovívavosti mezi obma tídami, tak rozdíln podlenými osudem. Ve spolenosti
existovala sice nerovnost a bída, ale duše v ní nebyly zbaveny dstojnosti.
Na jedné stran byl majetek, moc, volný as a s nimi touha po pepychu, ale také
zjemnní vkusu, zábavy ducha, kult umní; na stran druhé práce, hrubost a
nevdomost.
Avšak mezi tímto nevdomým hrubým davem bylo možné najít i vášnivou
vitalitu, šlechetné city, hlubokou víru a drsné ctnosti.
Spolenost takto organizovaná mohla být stabilní, mocná a pedevším slavná.“35
Práv Tocqueville je mi velkým píkladem toho, jak se na vci dá pohlížet
z uritého hodnotového odstupu. Nestaví totiž evolun jeden systém nad všechny, ale
zdrazuje rzné aspekty rzných politicko-kulturních systém.

35

Tocqueville, Alexis de, Demokracie v Americe, Academia, Praha, 2000, str. 12-13.
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Idea svobody a rovnosti zde byla vždy a to i za dob, kdy by fakticky vnjší
politické okolnosti ukazovaly (pravý) opak. Pokud je fakticky politicky dosaženo vtší
míry vnjší svobody, myslím, že to nutn neznamená soulad vnitní (jak o tom bude
pojednáno dále v Rousseauov morálce) a ani naplnní vrcholných idejí jiných
spoleenských fenomén.
Když jsem zaínal zpracovávat toto téma prostednictvím zvláštní metody, byl
jsem na pochybách, jestli je takový pístup, který by byl alespo v urité míe neutrální
a objektivní, vbec možný, ale autoi jako Tocqueville mne pesvdili, že ano. Je nutné
si totiž uvdomit, že v kultue a tedy i u politického systému, zavedení jednoho
paradigmatu ruší asto paradigma pedchozí, a akoliv z nj asto i negativn vychází,
ve skutenosti ho nemže docela obsahovat. Tzn. že tím samým, co dlá urité
paradigma práv tímto paradigmatem, se znemožuje uplatnní jiného paradigmatu, i
s jeho potenciálními výhodami nebo hodnotami. V tom spoívá síla Tocquevilla, který
toto zohleduje a k vci se staví neutráln a analyzuje ji objektivn. Jde dále o to, že
takové urité paradigma vystupuje jako hotové a ucelené svého druhu, a to, které
nastupuje po nm, není jednoduše, tím co ho vylepšuje, ale pedevším tím, co ho pouze
nahrazuje.
A dokonce, i když zakotví tak na první pohled stžejní a nutnou zásadu rovnosti a
dalších demokratických zásad, práv tím se zekne možností, které skýtá jakékoliv jiné
uspoádání a které rovnž mají reálnou hodnotu. Dost dobe by se dala užít zásada
sporu, když by se eklo: pokud to tedy bude takové, tak tím samým to nebude onaké.
Ale to takové není jednoduše nadaditelné tomu onakému.
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IV Relativizace legitimity demokracie
V následující kapitole bych rád pedstavil nkolik autor z djin pirozeného
práva a ukázal jejich vztah k teorii spoleenské smlouvy. Zejména se poté zamím na
Rousseaua, kterého považuji za uritého vzorového pedstavitele této teorie. Rád bych
v rámci tohoto pojednání použil Rousseauovu teorii jako vzorový pokus, jak co nejlépe
legitimizovat demokracii. Tento jeho postup však vychází z demokracie v podob ideálu
a legitimizace tak v zásad s tímto ideálem tvoí totožnost. To, že však skutenost
neodpovídá ideálu, znemožuje práv legitimizaci této skutenosti, o kterou teprve jde.
Nejprve tedy shrnu postup myšlenek Hobbese, poté Rousseaua a následn se pokusím
jeho pozici ukázat jako neuskutenitelnou. Konkrétnjším cílem celého tohoto mého
úsilí bude ukázat, že ve skutenosti není možné dokazovat výlunost njakého systému
a to ani demokracie. A že existence politických systém je jen otázka fakticity.
Vybírám si zde sice pedevším Rousseaua, tzn. pohled jednoho autora, a pohled na
legitimitu u jiných autor nemusí být pouze obdobný, ale mže být rozdílný. Pesto si
myslím, že cesta, nebo postup, který budu v následujícím textu používat, tzn.
„narušování“ legitimizaních etzc, by mohl být obdobný i vi tmto jiným autor.
Jde mi zejména o ukázání abstraktní cesty, která by mohla být obecná, na konkrétním
autorovi.
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A.

Stanovisko Hobbese podle kapitoly XIII a XIV z Leviathana
Hobbes vychází z rovnosti lidí. Nebo jsou zde dva ohledy, a v obou jsou si rovni.

Jednak je to fyzická rovnost, která spoívá v tom, že každý má moc zabít kohokoliv
jiného, a už sám nebo ve spojenectví s jinými. A jednak je to i duševní rovnost, nebo
každý sám sebe považuje za nejmoudejšího. A to je známkou rovného rozdlení vci,
totiž, že každý je spokojen se svým dílem.
Vzhledem k této rovnosti schopností, jakmile dva zatouží po témž, vznikne spor.
Nikdo si pak nemže být jistý, že ho druhý nebude chtít obrat o majetek, o život,
svobodu. Proto se každý snaží ovládnout své okolí, aby ho nemlo co ohrozit. Nkterým
však nejde jen o bezpenost, ale budou i poádat výboje. Proto musí tyto výboje poádat
každý. Lidé mají také sklon škodit druhým, kteí si jich dostaten neváží. Rozlišujeme
v lidské pirozenosti tedy ti píiny spor – za prvé soutžení, za druhé nedvru a za
tetí touhu po sláv. První žene lidi, aby se napadali pro zisk, druhá pro bezpenost a
tetí pro est a vážnost. Proto lidé, kteí nad sebou nemají spolenou moc, která by je
všechny držela na uzd, jsou ve stavu války všech proti všem. Za toho stavu se
spolenost v žádném ohledu nerozvíjí, navíc všude vládne strach a nebezpeí smrti.
Lidé žijí bídn a jejich život je krátký. Pojmy práva a kivdy, spravedlnosti a
nespravedlnosti nemají význam. Platí jen, že každému náleží to, co si mže vzít, tak
dlouho, jak si to udrží.
Hobbes pedvídá, že nkdo snad nemže uvit tomu, že by sama píroda poštvala
lidi proti sob. íká však, že každý to má potvrzeno ze zkušenosti – sám se ozbrojuje na
cestách, zamyká svj dm i skín, akoliv zde jsou strážci zákona. Samy lidské žádosti
a vášn nejsou hích, ani iny z nich vycházející, dokud nebyl vydán zákon, který by je
zakazoval. Ten se však mže vydat až se lidé shodnou na tom, kdo jej má udlat.
Hobbes sám uznává, že takovýto stav, který vylíil, tak docela nikdy nenastal, ale
íká, že i za jeho souasnosti existují spolenosti, které podobným zpsobem žijí, tj.
rzní divoši a dále, že podobný stav nastává v dobách obanských válek. Tento stav
pipomíná i to, jak suveréni vydržují vojska, rozvdku atd.

46

IV Relativizace legitimity demokracie

Pirozeným právem (ius naturale) rozumí svobodu lovka, dlat cokoliv k svému
zachování. Svoboda pak je zproštní od všech vnjších pekážek. Pirozený zákon (lex
naturalis) je píkaz nebo obecné pravidlo, objevené rozumem, které lovku zakazuje
dlat to, co mu nií život.
Ve stavu války všech proti všem mže lovk dle pirozeného práva i sáhnout na
život druhým. Není tudíž nikdo jist svou bezpeností a proto má zachovávat pravidlo, že
si má každý pát mír, dokud je nadje, že je možné ho zachovat (tj. základní zákon
pirozený). Nelze-li to, že se smí uchýlit k válce (tj. souhrn práva pirozeného).
Ze základního zákona pirozeného se pak vyvozuje druhý zákon: Každý má být
ochoten, jsou-li ovšem ochotni i ostatní, spokojit se s takovou svobodou se zetelem
k ostatním, jakou by on sám poskytl jiným se zetelem k sob. Platí totiž, že co nechceš,
aby jiní inili tob, nei ty jim, a že cokoliv žádáš od jiných, aby tob inili, to i i ty
jim. Dokud si však nkdo zachovává právo dlat, co chce, jsou všichni lidé ve stavu
váleném.
Ve stavu pirozeném, tj. tam kde neplatí žádný jiný zákon, se mohu zavázat
k emukoliv a závazek je platný, i když byl uinn ve strachu.
V kapitole XV. pak Hobbes vyjmenovává a rozebírá další pirozené zákony.
Z nichž nemžeme pominout zákon tetí, že lidé mají vykonávat sjednané úmluvy, a
zákon devátý, který íká, že každý má uznat svého bližního za rovného od pírody.
i.poátky teorie spoleenské smlouvy
Podobn tedy jako u jiných autor je jeho koncepce spoleenské smlouvy
založena na vzdání se práv dlat si cokoliv se jim zlíbí a jejich pevedení na stát. To se
dje proto, aby se lidé vyhnuli válce všech proti všem, což je zajisté stav pro všechny
nevýhodný. Proto sví svou ochranu státu, který je smrtelný bh. A dále i naopak, že
tomuto státu jsou tak dlouho povinni poslušností, dokud je jim schopen zaruit ochranu.
Aby tedy stát mohl tento svj úkol dobe zajistit, tak s ohledem na svou dobu a své
zkušenosti Hobbes preferuje silný stát a stává se tak teoretikem a pedchdcem

47

IV Relativizace legitimity demokracie

osvícenského absolutismu. Domníval se, že jedinou formou, která mže zajistit
dostatenou jistotu je práv absolutismus. Dlení moci pro nj bylo potenciální hrozbou
návratu v pirozený stav.36 Vystupuje tak také proti uplatnní církevní moci, kterou se
snaží pokud možno eliminovat, aby veškerá moc zstala jen v rukou jediného suveréna.
Ten už není oním pvodním panovníkem „z vle boží“, ale panovníkem z rozumu, kdy
koneckonc ani jeho pirozené zákony nejsou božského pvodu, ale pravidla a pedpisy
rozumu. V duchu svojí koncepce také vychází z priority vtšin. I když Hobbes
pedkládal nkteré argumenty ve prospch monarchie, svou teorii zamýšlel tak, aby
platila i pro jiné formy vlády.37
Pirozené právo tu je podle nj na poátku, poté co se ho však subjekty zíkají,
nastává pozitivismus. Pirozené právo se jaksi pedává suverénovi a nahrazuje ho právo
pozitivní. Toto se dje prostednictvím spoleenské smlouvy, kdy každý slibuje, že
nebude své pirozené právo užívat. Jestliže suverén toto pirozené právo poruší obsahem
pozitivního práva, nezodpovídá se za to ped lidmi, ale ped Bohem.38
Problematiku pirozeného stavu, váleného stavu a spoleenské smlouvy má
svého pokraovatele v Johnu Lockovi, který však na rozdíl od Hobbese se staví proti
absolutismu.

36
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Röd Wolfgang – Novovká filosofie, OIKOYMENH, Praha, 2001, str. 246.
Blackwellova encyklopedie politického myšlení – sestavili David Miller, Janet Colemanová,

William Connoly, Alan Ryan, Barrister and Principal, Brno, 2000, str. 173.
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Kížkovský Ladislav, Adamová Karolina – Djiny myšlení o stát, Aspi, Praha, 2000, str. 168.
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B.

shrnutí Rousseauova díla O spoleenské smlouv
V této kapitole pouze shrnuji Rousseauovy myšlenky a nevnáším do nich svj

názor. Ve všech dalších kapitolách už jde asto o moji interpretaci.
Sousloví právo silnjšího pro Rousseaua nedává smysl, nebo silnjší má
nanejvýš nad námi moc, že nakonec splníme jeho vli, ale k tomuto nás neváže njaká
povinnost. Tudíž zde není na míst ani její protipól na druhé stran, totiž njaké právo.
lovk, natožpak národ, nemže zcizit svou svobodu, protože tím nemže nic
získat. Takový in by byl bláznivý a bláznovství nevytváí právo. Proto je takový in
nezákonný a neplatný (nebo vbec nemožný). Už vbec pak nikdo nemže zcizit
svobodu svých dtí. Kdyby nkdo odevzdal svou svobodu, nezískal by žádnou
protihodnotu, protože vše, co by mohl získat, náleželo by od té chvíle jeho pánu.
Z tohoto dvodu je takový pevod svobody neplatný.

lovk se nemže vzdát své

svobody, ani aby byl ušeten usmrcení ve válce, protože ve chvíli, kdy se vzdá boje,
jeho nepítel už nemá právo nad jeho životem. Právo usmrtit nepítele má jen v boji.
Válka pedevším není nepátelství jednotlivých osob, ale stát. Válka lovka proti
lovku je nesmysl.
Aby mohla být uzavena spoleenská smlouva, na základ které si národ zvolí
vládce, a další smlouvy, není-li tato volba jednohlasná, musí pedcházet smlouva o tom,
že menšina se podídí vtšin. Tato smlouva však musí být nutn jednohlasná.39
Úastníci spoleenské smlouvy už pak nejednají jako samostatné individuality, ale
vytváejí právnické a hromadné tleso, skládající se z tchto individualit. Toto tleso se
už pak samostatn rozhoduje, jakoby mlo vlastní já, svj život, svou vli. Tato veejná
osoba se pak nazývá stát, když je pasivní, suverén, když je aktivní, mocnost, když se
pirovnává k sob podobným. Její lenové pak jsou jako celek národem, jednotliv

39

Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda, 2002, str. 23.
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obané, mají-li úast na svrchované moci, a poddanými, je-li vyjáden jejich podízený
vztah.40
Tak, jako se žádný lovk nemže zavázat sám sob, ani suverén jako jednota se
sám sob nemže zavázat. A proto také není zákona, jímž zavázal své píslušníky, který
by nemohl být zrušen. To znamená, že nemže být nezrušitelný ani základní zákon nebo
spoleenská smlouva. Mže se však zavazovat jiným suverénm. Nemže se však
zavazovat niím, co by porušovalo spoleenskou smlouvu, jako by bylo zcizení sebe
sama nebo ásti nebo podrobení se jinému suverénu.
Svrchovaná moc nepotebuje záruky vi svým poddaným. Ale jelikož každý
lovk mže mít svou vlastní vli odlišnou od vle obecné, tj. vle jednat v zájmu
celku, kterou má mít jako oban, a mohlo by se stát, že by chtl pouze požívat
obanských práv, aniž by plnil povinnosti, potebuje suverén záruky vi svým lenm.
Proto se dává suverénovi možnost, aby si vynutil poslušnost obecné vle.41
Po té, co se lovk dostane do obanského stavu, musí se nauit jednat podle
povinnosti namísto žádostí, jež ho svádjí. Protože, i když ztrácí neomezenost, tzn.
zejména pirozenou svobodu závisející jen na jeho vli a síle a právo na vše, eho
dosáhne a co si udrží, získává tím na druhé stran daleko vtší výhody, mimo jiné
obanskou svobodu – svobodu, která je spravedlivá ve vztahu ke všem, a zaruené
vlastnické právo, které mže být založeno a pevádno jen na základ práva. Navíc ho
tento stav zušlechuje a povznáší. Bohužel jen v ideálním pípad, kdy je všemi
dodržován. V praxi však bývá zneužíván.
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Spoleenská smlouva nahrazuje pirozenou rovnost rovností morální, která
zamezuje nespravedlnosti plynoucí z rozdílných fysických a koneckonc i psychických
vlastností lidí.42
Pes všechnu rznost individuálních zájm, pece mezi zájmy lidí existují nkteré
spolené všem, a to umožuje existenci spolenosti, státu, na základ uzavení
spoleenské smlouvy. Je však nepochybné, že akoliv se nkdy tyto zájmy soukromé
shodují se zájmy obecnými, nemže tomu tak být vždy. A proto také národ jako suverén
nemže slíbit, že se jeho zájmy budou ídit vždy individuální vlí njaké jedné
individuality, protože by nutn nastala situace, kdy by jeho zájmy nebyly takové jako
oné individuality. Svrchovaná moc se totiž nemže vylouit, popít, nebo ta tady prost
je a jako taková se mže pouze pedávat rzným vykonavatelm. V pípad, že se však
rozkazy tchto vykonavatel neshodují s tím, co by mla být obecná vle a suverén se
proti tomu nepostaví, i když mže, pedpokládá se jeho souhlas.43
Svrchovaná moc je rovnž nedlitelná, protože existuje jen jedna vle, a už
jakéhokoliv jednotlivce nebo celku. Jen takováto vle mže zakládat zákon závazný
všeobecn. Nesmí nás totiž klamat tzv. dlba moci v pedmtu. Vle je zde totiž stále
jedna, vyjádená v zákonu, avšak postup podle ní, její výkon je sven nkomu
odlišnému od toho, kdo tuto vli vytyuje.
Obecná vle nejenže není vlí vtšiny, ale není dokonce ani vlí všech, tedy
souhrnem všech individuálních soukromých vlí. Protože soukromé vle smují jen
k vlastnímu blahu, zatímco obecná vle musí smovat k blahu celku. Kdyby se totiž
soukromé zájmy nelišily od tch spolených, nebylo by teba uzavírat spoleenskou
smlouvu, nebyl by potebný ani stát, ani politika.
Mže se stát, že ve stát vzniknou samostatné spolky, které mají vlastní obecnou
vli. To pak mže deformovat obecnou vli celého státu. Mže to dojít až tak daleko, že
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jeden obrovský spolek svou vlí urí i vli celého státu. Pak by se obecná vle celého
státu stala pouhou soukromou vlí. Musí se tedy dbát na to, aby každý vyjadoval své
mínní podle sebe. A jsou-li zde spolky, na to, aby jich byl velký poet a aby mezi nimi
nevznikala nerovnost.
Suverén, už vzhledem ke svému úelu, nemže žádat statk, omezovat svobodu a
zatžovat obany povinnostmi více než je užitené pro spolenost. O tom však, co je a
co není nad tento rámec, rozhoduje sám.
Suverén mže dost dobe ukládat jen obecné povinnosti formulované obecnou
vlí, nebo každý, kdo se podílí na formování takovéto obecné vle, uvažuje sebe jako
souást celku, na který se daná povinnost bude vztahovat. To povede k tomu, že takto
obecná vle nejenom bude obsahovat souhlas tch, kdo se na jejím formování podíleli,
ale bude rovnž správná a spravedlivá. Tento zpsob se ale nehodí na rozhodování o
jednotlivém lovku nebo pípadu, protože zde chybí zainteresovanost a spolený
zájem. Rozhodnutí by pak mohlo nést vady omylu nebo nesprávnosti.
Každý akt svrchovanosti zavazuje nebo prospívá stejn všem obanm, nebo si
nelze ani myslet, že by se na nem jiném všichni shodli prostednictvím obecné vle.
Poslouchat pak takový akt neznamená pro obana než poslouchat vlastní vli.
Je pravda, že lovk musí, když je poteba, bojovat za vlast a riskovat vlastní
život. Kdyby ale nebylo vlasti, státu, svádl by lovk tento boj o život sám za sebe
mnohem astji. Bojuje-li tedy za vlast, bojuje za to, co chrání jeho bezpenost a práva.
Proto musí být ochoten oban zemít, vyžaduje-li to zájem státu, nebo jenom pod touto
podmínkou dosud žil.
A podobné je to s rozsudkem smrti a odvozen i s jinými tresty. Abychom se
nestali obtí vraha (zloince), svolujeme k tomu, abychom zemeli (byli trestáni),
kdybychom se vrahem stali. V pípad takových zloin, za které jsou tresty smrti, je
porušení spoleenské smlouvy tak velké, že její pestupitel je z ní úpln vylouen, stává
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se nepítelem, a spolenost nad ním, jakožto pemoženým, využívá válené právo
usmrtit.44
Ale toto posuzování viny a trestu nemá náležet, jak už bylo eeno, suverénovi,
který toto právo pouze udílí. Suverénovi pak mže pouze náležet právo udílet milost a
vyjímat viníka z trestu daného zákonem a vysloveného soudcem. Ve stát dobe ízeném
je pak málo potrestání proto, že je málo zloinc. Usmrcovat se nemá ani pro výstrahu,
ale jen, když nemžeme zachovat dotyného bez nebezpeí pro spolenost.45
Jestliže se spoleenskou smlouvou dalo vzniknout státnímu tlesu, musí být dále
urena pravidla, podle jakých se má suverén chovat tak, aby tato pravidla vedla k jeho
zachování a byla spravedlivá. To, co je nejvíce spravedlivé a nejlepší, nezáleží na
lidských úmluvách a mínní, ale je dáno pímo v Bohu nebo v rozumu. Jelikož však
spravedlnost lovk nemže z takové výše pijímat, musí se k ní sám dopracovat. A to
se nejlépe podaí, budou-li pravidla chování formulována obecnou vlí, tj. bude-li celý
národ rozhodovat o celém národu. Tato vle pak nemže být nespravedlivá, protože
nikdo nemže být nespravedlivý sám k sob. Tato pravidla budou obsažena v zákonech,
které se vždy musejí vztahovat na neuritý poet osob a in. Forma vlády, která takto
funguje, se pak nazývá republikánskou, ale patí pod ni i monarchie. Musí zde však být
nkdo, kdo tuto obecnou vli v zákony vtlí fakticky, nebo sám lid, podléhajíc klamu,
nedovede dobe vyjádit, co vlastn chce.46
Tento zákonodárce musí být schopen dát státnímu tlesu takové zízení, které
utlumí v lidech jejich pirozené egoistické pudy, sklony a vášn, a nahradí tuto
pirozenost pirozeností jinou, lepší, mravnjší. ím jsou tyto nové získané síly vtší a
trvalejší, tím je zízení dokonalejší a pevnjší. Zákonodárce nemá mít moc rozkazovat
lidem, stejn jako ti, kdo vládnou, nemají mít možnost tvoit zákony, z dvod, které
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byly osvtleny výše. Stává se zákonodárcem tedy uritý osvícený lovk nebo sbor,
který nejlépe nahlédne to, co je pro lid nejlepší. Nestává se však hned jeho výtvor
zákonem, nebo si nemžeme být nikdy jisti, že se vle jednotlivce shoduje s vlí
obecnou, ale až poté, co jej odhlasuje lid. asto je obtížné pesvdit ho o tom, co je pro
nj dobré, nebo je asto nevdomý a nedokáže domýšlet, vidíc jen pímý prospch
nebo škodu. To však nesmí vést k tomu, aby se zákonodárce zaštioval božskou
autoritou, jak tomu asto bývalo, nebo taková vc nemže mít dlouhého trvání. I
pesto, že napíklad u židovského národu to tak je, což však znamená stále pouze, že
náboženství je nástrojem politiky pi vzniku národ.47
Pro to, aby národu byly dány dobré zákony, však musí být vhodná doba, kdy je
bude dobe pijímat a snášet. Touto dobou je mládí národa, ne však píliš brzy, kdy ješt
není zralý, ale ne zas pozdji, kdy už by je nebyl schopen pijmout, kdy se zvyky
ustálily a pedsudky zakoenily. Jinou možností je pak revoluce, kdy se národ petváí a
povstává nový, obnovený.
Ideální stát nemá být ani moc velký, aby mohl být dobe ovládán, ani moc malý,
aby se mohl sám udržet. Koncentrace síly totiž bývá u malého státu vtší než u velkého.
Pravou velikost státu dále tvoí správný pomr mezi rozsahem území a potem
obyvatel. Lidé tvoí stát a pda živí lidi: pimený pomr je, aby území stailo k obživ
svých obyvatel a aby bylo tolik obyvatel, kolik jich zem mže uživit. To samozejm
závisí na mnoha faktorech. A dále, aby se národ správn rozhodoval pi pijímání ústavy
a zákon, musí se tšit nadbytku a míru, nebýt závislý na jiném. V opaném pípad se
mu snadno vnutí to, co mu ani neprospívá.48
Nejvtší blaho všech má za hlavní pedmty svobodu a rovnost. To neznamená, že
všichni musí mít stejn moci a bohatství. Ale že pokud jde o moc, že je mimo každé
násilí a uplatuje se jen podle hodnosti a zákon, a pokud jde o bohatství, že žádný
oban není tak bohatý, aby si za to mohl koupit jiného obana, a žádný není tak chudý,
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aby se musel prodávat. Nejlepší je tedy silná stední tída. Je pravdou, když se tvrdí, že
stavu dokonalé rovnosti se v praxi, vzhledem ke zneužívání, stží dosáhne. To však
neznamená, že toto zákony nemají zakotvit, aby se misky vah vyrovnávaly.
Ústava pak v každém stát musí se pizpsobovat konkrétním podmínkám daného
státu, a už geografickým, prmyslovým, zemdlským atd. Zákony, které upravují
vztah celku k celku nebo suveréna ke státu, se jmenují zákony státní nebo také základní.
Jsou-li tyto špatné, mže je národ pirozen zmnit. Koneckonc národ mže zmnit i
dobré zákony, nebo chce-li sám sob ublížit, nemže mu v tom nikdo bránit. Vztahy
len státu navzájem, které mají být pokud možno slabé, a vztahy len k celému
tlesu, které mají být pokud možno silné, upravují zákony práva obanského. Mají být
takové, aby každý oban byl dokonale nezávislý na všech druhých obanech a nesmírn
závislý na obci. Neuposlechnutím tchto zákon pedchozích se zabývá právo trestní,
jehož zákony jsou spíše sankcí na n.
Nejdležitjšími jsou však zákony nepsané, totiž mravy, zvyky a veejné mínní,
které jsou základem pro zákony ostatní a z nichž každý velký zákonodárce musí
vycházet, nebo jsou asto nejbližším ukazatelem obecné vle.49
Stejn jako má svobodné jednání skuteného tla dv píiny, které je spolen
tvoí – jednu mravní, totiž vli, která uruje iny, a druhou fysickou, totiž sílu, která je
provádí, a jedna bez druhé nevykoná nic, tak také umlé tlo, jakým je stát, potebuje
jejich obdobu. Pak vle budiž u nj moc zákonodárná a síla moc výkonná. O tom, že
moc výkonnou nemže provádt suverén a že moc zákonodárnou musí, již bylo
pojednáno výše. Chce-li tedy suverén vládnout nebo chce-li vládce vydávat zákony
nebo odmítají-li poddaní poslouchat, je to vše špatné a vede k rozvratu. Takže je teba
vhodné vlády, která je však jenom sluhou suveréna, a jež je pouze zplnomocnna,
zamstnána suverénem, jenž mže moc jí udlenou kdykoliv omezit, pozmnit nebo
vzít zpt. Smlouva, kterou se národ podrobuje vládnoucím, je tedy neplatná a vbec
nesmyslná z dvod, o nichž již bylo pojednáno výše. Vládou nebo nejvyšší správou se

49

Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda, 2002, str. 66.

55

IV Relativizace legitimity demokracie

tedy nazývá zákonitý výkon výkonné moci a vládcem nebo úedníkem lovk nebo
tleso touto správou povené.50
Stejn jako jsou pro rzné podmínky vhodné rzné ústavy, platí to i o vládách.
Záleží jak na dob, tak na národu. Vlády samy pak musejí vhodn reagovat na konkrétní
podmínky.
ím vtší je stát, tím mén se jednotlivec skuten podílí na moci. To bude
znamenat, že se tím mén jednotlivé zvláštní vle shodují s obecnou, to je mravy se
zákony. Tím silnjší proto musí být vláda, aby se zvtšila zadržující síla, avšak na
druhou stranu tím silnjší prostedky vi vlád zase musí mít suverén. To však není
jediná podmínka, která má urit sílu vlády a suveréna; takže se musí pihlížet k ad
dalších.
K úadu vlády neboli knížete, patí rzná shromáždní, rady, práva, tituly, výsady,
které by uinily postavení úedníka tím estnjší, ím je namáhavjší. Nesmí však
porušit ústavu obecnou.51
Vláda je tím slabší, ím jsou úedníci poetnjší. Úedníci totiž sledují najednou
více zájm, které jsou k tomu protichdné. Nejsilnji svj vlastní soukromý zájem, pak
zájem vládního tlesa a nakonec zájem suveréna, jehož jsou sami souástí. Nejaktivnjší
vládou je tedy vláda jedince, kdy jsou tyto vle koncentrovány.
ím vtší je tedy stát, tím menší je jeho relativní moc – tzn. koncentrace moci, i
když jeho skutená moc roste. Tato relativní moc však také klesá, je-li velikost stejná,
ale roste množství úad.

ím více se tedy stát zvtšuje, tím více se má vláda zúžit.52
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Podle potu len, kteí tvoí vládu, se pak vláda dlí na demokracii, aristokracii a
monarchii.53
V demokracii suverén ukládá vládu celému národu nebo nejvtší ásti národa,
takže je pak více oban úedník než oban prostých soukromník. To mohou být
všichni až polovina národa. Hodí se nejvíc pro malé státy. V aristokracii vkládá vládu
do rukou malého potu, takže je víc prostých oban než úedník. To mže být
v rozmezí plky národa až nejmenšího potu. Hodí se nejvíce pro státy stední. Konen
v monarchii neboli vlád královské, je veškerá vláda soustedna v rukou jediného
úedníka, od nhož všichni ostatní mají svou moc. Hodí se pro státy veliké.
Jak je vidt, tyto formy vlády umožují mnoho variací, a to se ješt mohou
kombinovat mezi sebou. A jak už bylo eeno, nejvhodnjší podoba závisí vždy na
konkrétních podmínkách. Nejlepší formou vlády je demokracie, která je u Rousseaua
nazývána volenou aristokracií. Obecn se pak nejlepší vláda pozná podle toho, že se
populace rozrstá.54 A a pipouštíme množství rzných forem vlády, které se utváejí
podle množství podmínek, spoleensko-smluvní základ je vždy stejný a jediný možný.
Rousseau tento model nazývá republikánský.55
Každá vláda má tendenci vyhraovat se proti suverénní moci nebo ji dokonce
uchvacovat. Jestliže se toto stane, spoleenská smlouva se zlomí a suverén nemá nadále
povinnost poslouchat. To zakládá právo na odpor.
Jestliže má stát starobylé zákony, je to znakem jeho zdraví, nebo jelikož je
suverén mže kdykoliv odvolat, jejich starobylost dává znát, že jsou velmi dobré.
Jakmile se zákony zaínají rychle mnit, je to znakem úpadku.
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Aby tento model dokonale fungoval, musí se moc zákonodárná uskuteovat
shromáždním všech oban. Podle Rousseaua je nemožné tuto moc zastupovat
prostednictvím poslanc, nebo mže být jen jedna obecná vle a je jen jeden zpsob,
jak ji vyjádit, vše ostatní je nutn vle zvláštní. Zákony takto pijaté by mly být
neplatné. Akoliv to vypadá neuskuteniteln, je podle Rousseaua toho možné
dosáhnout pi existenci malých stát, které se sdružují v konfederaci.
Zízení vlády není a nemže být smlouvou. K tomu Rousseau používá pekrásné
pirovnání, které zní, že je to jako bychom nazývali smlouvou úkon lovka, který by
druhému ekl: Dávám vám veškeren svj statek pod podmínkou, že mi z nj vrátíte, co
budete chtít. Zízení vlády se dje tedy tak, že se nejprve zákonem forma vlády upraví a
pak se toto tleso jmenuje (ustanoví) úkonem, který není zákonem.
Národ mže zvolit za svou vládu ddinou monarchii nebo uinit jednu vrstvu
oban aristokratickou, ale tato trvá jen s jeho souhlasem a mže být kdykoliv
odvolána. Stejn jako každý zákon. Moc zákonodárná má tedy být vykonávána na
shromáždních všech, která se scházejí nezávisle na vlád – tedy forma, dvody a doba,
kdy se mají scházet, má být urena zákony. Na zaátku každého takového shromáždní
mají být položeny dv základní otázky:
První: Je-li suverénovi libo, aby se zachovala dosavadní forma vlády
Druhá: Je-li lidu libo ponechati správu vlády tm, kteí jsou jí práv poveni
(Grotius tvrdí, že každý se mže zíci státu, jehož je lenem, a nabýti opt
pirozené svobody a svých statk tím, že odejde ze zem.)56
Stane se také, že sám suverén pestane z nejrznjších dvod (korupce, nezájem,
soukromé zájmy) uplatovat obecnou vli. To však neznamená, že by obecná vle
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zanikala. Stále totiž trvá, ve vztahu k danému suverénovi existuje, existuje i v jeho
jednotlivých lenech, pouze není uplatována a je dávána pednost jiným zájmm.57
ím více se rozhodování blíží jednohlasnosti, mže znamenat na jedné stran, že
tím více pevažuje obecná vle. Na druhou stranu to také mže znamenat, že obané,
upadnuvši do otroctví, nemají ani svobody ani vle.
„Jen jediný zákon podle své povahy vyžaduje jednomyslnosti; je to spoleenská
smlouva: nebo obanské sdružení je nejdobrovolnjším aktem svta; jelikož se každý
lovk rodí svoboden a pánem sama sebe, nikdo jej nemže podrobiti bez jeho
souhlasu, a se to dje pod jakoukoliv záminkou. Rozhodnouti, že syn otroka se rodí
otrokem, znamená rozhodnouti, že se nerodí lovkem.“58
Jestliže se tedy vyskytnou v dob spoleenské smlouvy nkteí odprci, jejich
nesouhlas neiní smlouvu neplatnou, nýbrž brání jen tomu, aby se do ní pojali; jsou to
cizinci mezi obany. Když je stát zízen, je souhlas dán pobytem; bydliti na území,
znamená podrobiti se svrchované moci.59
V prvotním souhlasu všech je dán souhlas (musí být), aby další zákony mohly být
pijímány vtšinou, rzn odstupovanou podle situace a dležitosti. (Musí umožnit,
nebo jinak by nebyla umožnna funknost). Pirozen pak oban dává souhlas ke všem
zákonm, i k tm, které se pijmou pes jeho hlas, i k tm, které jej trestají, když se
odváží nkterý z nich porušiti. Nebo vtšinou se nejspíše piblížíme k obecné vli.
Když tedy zvítzí mínní odporující mému, dokazuje to jen, že jsem se mýlil, a že to, o
em jsem se domníval, že je obecná vle, nebyla obecná vle.60 Musíme však
pedpokládat, že vtšina má známky obecné vle. Jestliže to tak není, je to konec
svobody.

57

Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda, 2002, str. 118.

58

Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda, 2002, str. 119

59

Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda, 2002, str. 120.

60

Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda, 2002, str. 121.

59

IV Relativizace legitimity demokracie

Jsou dv možnosti, jak obsazovat úady – a to volbou, nebo losem. Pro
demokracii by se nejvíce hodil los. To však pouze za pedpokladu, že by zde byla
rovnost jak mrav a nadání, tak zásad i bohatství. Je nasnad, že tato situace nikdy
nenastává. Proto se v demokraciích obsazuje zpravidla volbou, tak jako v aristokraciích,
pro kterou je tento zpsob ovšem na míst. V monarchiích obsazuje úady kníže sám.61
Je teba míti njakou pojistku pro mimoádné situace, kdy by mohl postup podle
zákona míti neblahý nebo dokonce zkázný vliv. V tomto pípad se vládní pravomoci
koncentrují u málopoetného orgánu nebo jednotlivci, zjednodušují se procedury a
zákon bývá suspendován, tak jako tomu bylo za starého

íma u diktátor. Toto však

není nic proti suverénovi, jak by se mohlo zdát, nebo se to dje se suverénovým
dívjším svolením nebo i kdyby snad ne, tak pedpokládaným souhlasem. V takových
pípadech totiž není obecná vle pochybná, a je jasné, že prvým úmyslem lidu je, aby
stát nezahynul. Mže nastat tisíce pípad, které zákonodárce nepedvídal; a velmi
nutná pedvídavost je uznávat, že nelze vše pedvídat. Takovíto mimoádní vdci však
nemohou vytváet zákony a jejich povení má být asov nebo úelov omezeno, a to
tak, aby nemohlo být zneužito.62
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C.

Spoleenská smlouva jakožto neproveditelná a možnosti její
interpretace
V této kapitole se pokusím ukázat, že konstrukce spoleenské smlouvy, zvlášt

pak v Rousseauov podání, je do dsledku neproveditelná, tak jako teba perpetuum
mobile, což však neznamená, že nemže být vzorem pro urité spoleenské uspoádání.
Ale vzhledem k výše eenému toto uspoádání vykazuje nedokonalosti – jak faktické,
tak teoretické. Jsem toho názoru, že toho si musel být vdom v urité míe i sám
Rousseau.
i.obecná neznalost institutu spoleenské smlouvy a nemožnost odstoupení
Je zjevné, že žádný konkrétní akt smlouvy se nekonal. A akoliv je možné si
myslet, že kdybychom oddlili dostaten velkou skupinu lidí a vsadili ji do nového
svta, kde by nikdo jiný nebyl, že by tato skupina skuten uzavela jakousi
spoleenskou smlouvu a patrn by se zformovala do státu, ješt nikdy, myslím, tato
situace nenastala. Nebo zde funguje kontinuita – na nové místa se penášejí struktury
tch stát, k nimž obané náležejí, jako tomu bylo pi objevení Ameriky a jako by tomu
bylo pi každém jiném takovém objevu, teba i nové planety. Noví lidé se zcela
nezávisle na svojí vli dostávají do vztah, které zde už byly, akoliv si lze myslet, že
by se jich nezekli. A tak jediný okamžik, kdy snad lze mluvit o njakém „uzavení“
spoleenské smlouvy, byl okamžik, když lidé vyšli z pralesa a zaali jakýmsi zpsobem
kooperovat, ale i to byl v podstat bezdný akt.
Obdobné je i Hobbesovo východisko: také spoleenskou smlouvu chápe jen „jako
myšlenkovou fikci, která slouží k porozumní píin vzniku státu, ne tedy jako
skutenou, kdysi v prehistorii uzavenou smlouvu. Hobbes ani nezkoumal, jak ve
skutenosti prvotní stav lidské spolenosti ped vznikem státní organisace vypadal.
Spíše než ze studia dávné minulosti vyplývala jeho pesimistická pedstava prvotného
stavu války všech proti všem z pozorování politického rozvratu jeho vlastní doby. Tyto
pedstavy jsou dnes pekonány skuteným vdeckým poznáním moderní sociologie,
etnologie a historických vd. Hobbes však správn odmítl bajku o „zlatém vku“
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prvotné lidské spolenosti, kterou ješt po nm myln používali jiní myslitelé (zvlášt
Locke a Rousseau). Prvotný stav lidské spolenosti totiž nebyl biblickým vkem
blaženosti a svobody, ale nebyl také, jak uí nesprávn Hobbes, nevázaným stavem
rozpoutaného egoismu isolovaných jedinc. Naopak, spoleenská pouta pedstátních
spoleenských útvar, poutaných kolektivními náboženskými pedstavami, byla velmi
tuhá a jednotlivec se tu uplatoval jen jako souást malých kmenových celk. Toto
poznání mohla však uinit až moderní vda. K tomuto poznání bylo nutno dojít
pracným prehistorickým a etnologickým studiem, o nmž v dob Hobbesov nebylo
ani zdání.“63
I když však vycházíme z toho, že spoleenská smlouva existuje ve spolenosti
fiktivn ve form njakého konsenzu, musíme zkoumat skutené pomry. Celá
Rousseauova teorie nejspíš vychází z obecného vdomí takového konceptu. Zjistíme
pak nejspíše, že naprostá vtšina lidí, kteí tvoí suveréna, nejenže nezná celou výše
vylíenou teorii spoleenské smlouvy, ale neví ani to nejzákladnjší, totiž, co to vlastn
je spoleenská smlouva – celý tento pojem je jim vesms neznámý. Pokud bychom to
chtli mít potvrzeno, stailo by jít a zeptat se lidí.
Tento problém však je jen zdánlivý a lze se pes nj snadno penést, a to tak, že
tmto lidem teorii vysvtlíme, objasníme, a pak jim položíme dv otázky. Jednak, zda-li
souhlasí s takovouto spoleenskou smlouvou, pípadn ústavou, a jednak, zda-li
souhlasí s tím, že se podizují vtšin. Je zejmé, že naprostá vtšina odpoví, že ano.
Tímto se íká, že smlouva je podstaty hypotetické, navzdory tomu, že se obas
namítá, že ve skutenosti nikdo nemže být hypotetickou smlouvou vázán. Hypotetická
smlouva je taková smlouva, kterou zptn ten, koho se týká, potvrdí, když je mu
vylíena. Jiné ešení – tedy považovat tuto smlouvu za explicitní, tj. takovou, která byla
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výslovn uzavena, nebo implicitní, tedy takovou, jíž lze vyvodit z toho, jak se lidé
chovají, si zejm nelze pedstavit.64 Konen obdobný je i pohled Hobbesv.
Podle Locka se rovnž rozlišuje mezi výslovným a tichým souhlasem. Akoliv
podle nj nikdo nepochybuje, že je nutný výslovný souhlas toho, kdo vstupuje do njaké
spolenosti, ve skutenosti se to dje tichým souhlasem, a ten, že je vyjáden tak, že má
dotyný v držení njakou ást území vlády nebo ji užívá. A to, i pokud není sám pímo
vlastníkem nebo i když pouze cestuje na veejné silnici. Ve skutenosti se to však
vztahuje na kohokoliv, pokud již jen pobývá na území té vlády.65
V této souvislosti je vhodné zmínit zajímavé stanovisko Humovo. I on vnímá ve
spoleenské smlouv pouhou idealitu, ale opt trochu jiným zpsobem. Nakonec by i
pipustil njakou, kdysi uzavenou hypotetickou smlouvu, ale jak jde as a stídají se
vlády o její pozdjší platnosti nemže být e. Co víc ani s každou novou vládou není
uzavírána nová smlouva, akoliv to tak snad nkdy vypadá. Smlouva, jíž by penášeli
lidé svá pirozená práva a jíž by pestali být vázáni, když vlada své povinnosti poruší.
To je jen ideální pedstava mnoha filosof. Hume se ale obrací k praxi a zkušenosti.
Pestože je toho názoru, že nové vlády by v ideálním pípad mly být založeny na
spoleném souhlasu, nemžeme pomíjet to, jak se vše dje nebo alespo dlo ve
skutenosti. Nové vlády jsou nejastji nastoleny násiln a i když nikoliv, jako teba
když jde o vno, satkovou politiku, poád nemže být o spoleném konsensu e. To,
že se lid následn sžívá s novou situací, tento konsenzus nemže nahradit. Jde tedy
asto o pouhý zvyk, nebo v podstat vynucený souhlas. Navíc leckdy je v tom strach,
respekt. Nebo také tiše souhlasí, jen protože souhlasily všechny generace ped ním.
Takovýto vlada si pak vynutí poslušnost i ve chvílích kdy smlouvu porušuje, leckdy se
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nikdo nepostaví na odpor. Nakonec, i když dojde k volbám, lidé následují jen pár
velkých osobností, které je dokážou ovládat.66
Je teba k tomu íci, že toto stanovisko, akoliv myslím do jisté míry stále platné,
bylo následujícími vky trochu poopraveno. Nebo jsme vskutku spatili mnoho
revolucí, kde mla spolená vle lidu už hlavní slovo a i politická zízení posléze
odpovídala urité spolené vli tmito revolucemi vyjádené. Stále se však setkáváme s
tím, že smr té které revoluce urují ty špiky, které ji vedou a lid se následn
k výsledku pipojuje, takže nemžeme íci, zda-li v pípad, že by ji vedly jiné špiky,
jiným smrem, by se lid také nepipojil k jinému výsledku. V tom si myslím je Humova
úvaha stále aktuální.
Pokud bychom pijali za své, že zde není ani hypotetický konsenzus, nemuseli
bychom už o legitimit vbec uvažovat.
ii. problém odmítnutí úastnit se spoleenské smlouvy
Pedpokládejme však, že njaký takový hypotetický konsenzus zde existuje.
Teprve zde se však vynouje problém: co když se najde nkdo, kdo na jednu ze
zmínných otázek ekne, že takovouto smlouvou být vázán nechce. A i kdyby se nikdo
nenašel nyní, co v pípad, že by se nkdo takový objevil v budoucnosti? Tato situace
má ešení, a to zejm jediné možné. Takovému lovku by mlo být umožnno, aby se
spoleenské smlouvy mohl neúastnit, a pokud se úastní, aby z ní mohl odstoupit. To
by v praxi znamenalo, aby ml možnost zeknutí se obanství a vrácení se do
pirozeného stavu.67 V tomto smyslu mluví i Locke, když íká, že lidé, kteí se nepidali
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k tm, kteí založili spoleenství, zstávají, jako byli, ve svobod pirozeného stavu.68 A
dále podle Locka, kdykoliv vlastník, který dal výše zmínný tichý souhlas k vlád, se
chce darováním, prodejem nebo jinak vzdát svého majetku, má volnost jít a vlenit se
do kteréhokoliv jiného státu nebo dohodnout se s jinými, že zanou nový stát in vacuis
locis, v nkteré ásti svta, kterou mohou najíti svobodnou a neobsazenou.69 Tuto
možnost však náš ád nezakotvuje a neumožuje ji ani celý svtový ád, který navíc
výslovn proti této možnosti vystoupil uzavením mezinárodní smlouvy.70
Protože vycházíme z nutnosti celkové shody a možnosti volby, by alespo
v teorii, už existence jediného lovka, který by se nemohl svobodn rozhodnout i o
neúasti na takovéto smlouv a to nejen ta faktická, ale v tomto pípad i potenciální, by
zapíinila narušení striktního významu pojm demokracie a svobody a tím i legitimity.
Máme tu tedy poád moc silnjšího, i když je ten silnjší nyní spravedlivjší. eknme,
že tím silnjším je nyní vtšina, které vyhovuje tato forma vlády. Kdyby tato možnost
byla upírána jedinci proti jeho vli, ba pouze kdyby mu byla upírána možnost zmnit
svou vli, jeví se mi to jako „právo silnjšího“ (pomineme-li, že toto sousloví nedává
smysl, jak to podotýká Rousseau) a tato koncepce není ve filosofické teorii o moc
odlišná, než proti emu protestovala. Zdálo by se, že tato vada se snadno napraví prost
tím, že se tato možnost zavede. To však vyvolává jinou nesnáz. Nebylo by pak totiž pro
všechny nepátele spolenosti, a ty, kteí nechtjí udržovat ád a „spravedlnost“,
nejjednodušší odstoupit od spoleenské smlouvy? Jaký by pak k nim mla spolenost
vztah?
Takovýto lovk by se dostal do pirozeného stavu, který by pro nj ml být
nevýhodný, nebo pirozený stav vskutku je nevýhodný. Ml by však být spravedliv
nevýhodný.

68

Locke, John, Dv pojednání o vlád, Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, Praha, 1965,

str. 185, odst. 95.
69

Locke, John, Dv pojednání o vlád, Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, Praha, 1965,

str. 197, odst. 121.
70

Nap. Úmluva o omezení pípad bezdomovectví, 43/2002 Sb.m.s.

65

IV Relativizace legitimity demokracie

Sám Rousseau o této možnosti mluví a odkazuje na Grotia71, když ten ji dává
opuštním zem. Tím se však v souasnosti neumožuje, aby se dostal do pirozeného
stavu, nebo celá planeta je rozdlena pod ní svrchovanost. Podobný problém nastává
umožnním vzdání se obanství získáním jiného obanství. Což opt znamená jen
nutnost uzavít jinou spoleenskou smlouvu, které jsou v souasném svt koneckonc
velice podobné, tedy alespo v principu.
iii. jak by mohla vypadat možnost odstoupení
I kdyby však možnost odstoupení ze spoleenské smlouvy existovala, byla by
jako teoretická koncepce spojena s uritými úskalími. Tak jsme už ekli, že by se tímto
odstoupením lovk neml dostat do pozice, která by byla prakticky totožná s tou, jakou
ml ped odstoupením, nebo pak by tato možnost zjevn postrádala smysl. Pak se mi
zdá, že by tato pozice mla pinášet veliké výhody a na druhou stranu ohromné
nevýhody. V každém pípad by mla být proti pvodní situaci zjevn celkov dost
nevýhodná, nebo koneckonc, pro by pak lidé setrvávali ve spoleenské smlouv. Na
druhou stranu je teba myslet i na to, že by lovk neodstoupil navzdory
nespravedlnostem, které by se mu dly, protože nevýhody tohoto inu by pro nj mohly
být osudné. Tento problém lze rozvíjet do krutých dsledk. A zkušenosti s despociemi
nám o tom íkají své. Pece však by nemlo být zábránno jednomu, a totiž odejít
svobodn ze zem.72
Vztah spoleenství k takovýmto osobám by mohl vypadat následovn. eknme,
že by si na základ principu obecné vle spoleenství urilo, že by proti tmto osobám
nevystoupilo v pípad pokojného soužití s pvodním spoleenstvím. Je však jasné, že
takovýto lovk by ztratil nárok na soudní ochranu. Co by to ve svém dsledku
znamenalo, si každý domyslí, i když by se o tom mohlo samostatn uvažovat. Takovýto
lovk by tedy nebyl chránn proti pvodnímu spoleenství. Co však v pípad, kdyby
proti pvodnímu spoleenství vystoupil on sám? Zde by se mohlo rozlišovat, zda-li by
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to bylo uinno proti soukromým zájmm, nebo zájmm veejným.

íkám mohlo,

nebo nic by nebránilo pvodnímu spoleenství, aby zájmy soukromé prohlásilo rovnž
za veejné, tzn. s nutností chránit své leny. V prvním pípad, pakliže by šlo o napadení
soukromých zájm, by tedy bylo na zúastnných, aby si udlali ve vci poádek,
v pípad však, že by šlo o napadení zájm veejných, znamenalo by to ze strany
dotyného v podstat vyhlášení války spolenosti, jejímž dsledkem by byla možnost
spolenosti v rámci váleného práva dotyného zbavit života, když ne vznit. Ve
druhém pípad by pak toto mohla spolenost uinit i v pípad napadení soukromých
zájm.
iv. nemožnost definitivního rozhodnutí suverénovy vle
V souladu s Rousseauem jednohlasná vle nemže být zcizena. Nikdy taky
všichni, by jednohlasn, nemohou odsouhlasit, že napíšt jejich jednohlasnost nebude
mít úinek. Ustanovení, kterým njaká ústava íká, že je nezmnitelná, je proto z
rzných pohled nelogické.
Pokud bychom se na nj totiž podívali z pohledu tzv. pirozeného práva, jak ho
chápe Rousseau, je nelogické z dvod výše eených, totiž proto, že jednohlasností
suveréna, tj. lidu by takováto ústava mohla být vždy zmnna. Za podmínky však, že
stále trvá právo tuto zmnu jednohlasností zase zmnit zpt nebo jinak. A navíc
nesmíme ani zapomínat, že jednohlasností by mohl být dán „mandát“ „pouhé“ vtšin,
aby rozhodovala. Tento „mandát“ by mohl být opt jednohlasností (nebo „pouhou
vtšinou“?) zrušen, takže by pak rozhodování opt záviselo na jednohlasnosti.
Samozejm, že zde pak musí být ešena otázka, kdy nenastane jednohlasnost
v podízení se vtšin. Aby zde zstala zachována dokonalá svoboda volby, která je
zejm nutnou podmínkou uzavírání njaké smlouvy, mla by zde totiž existovat
možnost spoleenské smlouvy se neúastnit vbec. A tato možnost by zde mla být
vždy, za trvání jakékoliv spoleenské smlouvy a kdykoliv. Nastal by pak návrat do
pirozeného stavu a tato vc, zejména vztah takového jedince k pvodní spolenosti, by
mohla být ešena dalším samostatným pojednáním. A byla už ešena výše.
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Takové ustanovení by však bylo nelogické i z hlediska práva pozitivního. Nebo
v souladu s pozitivnprávní teorií, je celý normativní systém jen otázka uzákonní a
tudíž vždy zmnitelný. Ustanovení, které o nem prohlašuje, že je nezmnitelné,
odporuje možnostem suveréna.73
V souladu s Rousseauem si zejm ani nelze myslet, že vle všech nemže
smovat k vlastní škod, tj. práv v pípad jakéhokoliv rozhodnutí, které by z uritého
obecného pohledu bylo pro samého suveréna špatné nebo nevýhodné, jako by tomu
nap. mohlo být v pípad zmny ústavy. Vždy sama spolenost by tomu odporovala ve
svých zákonech, nebo není zvykem, že by spolenost trestala sebevrahy za pokus o
sebevraždu. Nikdo se nemže dopustit trestného inu pímo sám na sob, nikdo nemže
sám sebe skuten okrást. Toto je otázka elementární složky práva, totiž vle. A se na
vc díváme z jakéhokoliv pohledu, nemžeme zejm nic postavit nad ní – když všichni
do jednoho chtjí, jak bychom jim mohli zakázat nechtít. Pokud bychom nco chtli
nadadit tomuto základnímu elementu, jak bychom se dobrali toho, co by to mlo být.
V jediném nemohou být vle dv. Nikdo se nemže rozhodnout, že zárove nco chce i
nechce. (Nemluvím zde o básnických pocitech rozervanosti).
Je nutné také ešit otázku, zda-li mže být na zaátku dán jednohlasný souhlas
suveréna s jakýmkoliv rozhodnutím nebo k jakémukoliv rozhodování bez možnosti jej
zmnit. Je nasnad, že nikoliv, a to z nkolika dvod. Pedn je to z dvodu situace, že
by se totiž vtšina rozhodla nastolit despocii. To je situace, stejn jako mnoho jiných,
která na zaátku nemohla být pedpokládána, a tudíž zde musí být možnost odstoupit.
Za další je to z dvodu obmny generací, nebo totiž nemžeme vyslovit souhlas za
píští generace. Snad je tch dvod i více, vždy však povedou k tomu, že tento souhlas
je kdykoliv zmnitelný. Nemohou všichni, by jednohlasn, odsouhlasit, že nemohou
své rozhodnutí zase jednohlasn zvrátit nebo zmnit.
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Viz též britskou diskusi o nemožnosti rigidní ústavy jako protikladu suverenity parlamentu –

momentální parlament by zavazoval ty budoucí, a naopak americkou diskusi o lidu-ústavodárci /moc
ustavující/, který omezuje budoucí zákonodárce /moc ustavená/.
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K tomu íká Locke, „že ti, kdo by nám chtli namluviti, že „tím, že jsme narozeni
pod njakou vládou, jsme od pirozenosti jí poddáni“ a nemáme již žádné právo nebo
nárok na svobodu stavu pirozeného, nemají pro to jiný dvod le jedin ten, že naši
otcové nebo pedkové promarnili svou pirozenou svobodu a tím zavázali sebe i své
potomstvo k trvalému poddanství vlád, jíž se sami podídili. Je pravdivé, že ten, kdo
uinil za sebe jakékoliv závazky nebo sliby, je jimi vázán, ale nemže žádnou
jakoukoliv smlouvou vázati své dti nebo potomstvo.“74 A na jiném míst dodává, „že
ježto tento souhlas se dává oddlen po ad, jak se každý stává zletilý, a ne v množství
pohromad, lidé si toho nevšímají a myslíce, že se nedává vbec nebo že není nutný,
uzavírají, že jsou od pirozenosti poddanými, jako jsou lidmi.“75
Podle Locka „je jasno z praxe vlád samých, jakož i ze zákona pravého rozumu, že
„dít se nerodí jako poddaný nkteré zem nebo vlády“. Jest pod poruenstvím a
pravomocí svého otce, dokud nedospje odpovdného vku, a pak je svobodným
lovkem s volností poddati se vlád, které samo chce, spojiti se s politickým tlesem,
s kterým samo chce.“76
v.

úskalí zastupitelské demokracie

Je zde další vc – Rousseau vychází z toho, že je nemožná demokracie
zastupitelská, nebo je jen jedna vle suveréna a každá jiná vle je prost jinou vlí.
Pesto si musíme piznat, že tato koncepce pímé demokracie je vskutku prakticky
neproveditelná. Piznejme si, že vlastn ani nevíme, jaká je obecná vle, a že možná a
priori žádná být nemusí, ale formuje se až v procesu jejího hledání. Konen i Rousseau
mluví o tom, že zde musí být nejprve njaký zákonodárce a ten jedin mže pedkládat
to, co by si druzí mli pát.
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Locke, John, Dv pojednání o vlád, Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, Praha, str.

195, odst. 116.
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Locke, John, Dv pojednání o vlád, Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, Praha, str.

195, odst. 117.
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Locke, John, Dv pojednání o vlád, Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, Praha, str.

196, odst. 118.
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Jestliže se jeví stží pedstavitelnou možnost, aby suverén legitimizoval každý
zákon svým souhlasem, ml by mít alespo možnost kdykoliv zrušit zákon, který by se
mu nelíbil, což už se mi tak nemožné nezdá. K tomu by musel existovat mechanismus,
který by vyvolal takovéto hlasování, jehož podmínkou by bylo, že by byl nezávislý na
vlád i zákonodárci. To je pomrn snadno realizovatelné nap. peticí. Nebudu se zde
zabývat otázkou, zda-li, kdyby toto bylo velmi snadno použitelné, by to nemohlo mít
vliv na stabilní fungování státního aparátu a tuto otázku ponechávám k zamyšlení.7778
A dále jako dslednjší prostedek by ml mít suverén možnost kdykoliv svého
zástupce odvolat, pakliže se mu nezdá, že projevuje jeho vli (tzv. recall). To by se
mohlo dít rovnž napíklad peticí, lidovou iniciativou a následným referendem apod.
Tato možnost vtšinou v ústavách ani jiných zákonech zakotvena není. A zamyslíme-li
se, co by se stalo, kdyby byla, možná bychom dospli k tomu, že by suverén odvolával
své zástupce tak asto, že by funknost státního ústrojí mohla být prakticky ohrožena. Je
ale otázkou, zda-li by tato hrozba nemla naopak na zákonodárce dobrý vliv v tom, že
by se snažil skuten sledovat suverénovu vli. A zda-li by po njaké dob nedošlo
k proištní politického prostedí. Je-li to však, jak už bylo eeno, vbec možné.
vi. úvaha nad penášením suverenity na nadnárodní celek
Otázka penesení suverenity na nadnárodní celek je pak napojena na úvahy již
výše vedené. Jednak, že by ml být nutný souhlas suveréna. Jednak, že by v ideálním
pípad mlo jít o souhlas všech. Pokud je toto zcela nemožné, pak by vtšina mla být
vysoce kvalifikovaná. A pedevším toto rozhodnutí by mlo být vždy odvolatelné a
z toho dvodu stále vedena možnost takového odvolání. A z toho vyplývá nutnost stále
vést jasné a ohraniené rozlišení, kdo tímto suverénem je. Pakliže jde o sjednocení
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Viz úprava ve Švýcarsku, Itálii jak bylo zmínno výše na str. 22, kde se hovoí o formách

demokracie, kde zákon pijatý parlamentem, mže být do urité doby pedložen lidovému hlasování
k definitivnímu rozhodnutí.
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Nesmíme se nechat mýlit možností, kterou zakotvuje ústavní soudnictví. Možnost zrušení

právního pedpisu pro nesoulad s Ústavou, by na návrh fyzické osoby je nco jiného, než to, o em zde
hovoím.
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rovnoprávných suverén, nemlo by být zastešení hierarchické, ale takové jako by tito
zasedali u kulatého stolu.
Tato nutnost vychází ze stejné píiny, z jaké je nutný souhlas suveréna s uritým
zízením nebo s penesením suverenity na vtšinu nebo na své zástupce. Jakýkoliv
výkon suverenity, jež se pvodn odvozuje od suveréna, musí být v souladu s vlí
tohoto suveréna. Ze stejných dvod mže suverén toto své rozhodnutí odvolat, protože
jak už bylo výše vysvtleno, je jeho rozhodnutí vždy zmnitelné.
vii. pojem „pirozený“, resp. pirozené právo je znan relativní
Je to totiž vystoupení jednch „pirozených práv“ proti jiným „pirozeným
právm“. Tmi prvními jsou pirozená práva, která tvrdí, že pozitivní právní ád je
omezen njakými zásadami, které stojí nad právem a které právo nemže pekroit. Ale
pirozenoprávní pedstava nezcizitelné vle suveréna a celá tato koncepce vycházejí
zásadn z toho, že suverén není v koneném dsledku niím omezen, resp. jeho
jednohlasnost není niím omezena. Jinak bychom neuznávali za základ to, co se jeví
zcela pirozeným, eklo by se spíše spravedlivým, totiž, že v základu spoleenského
zízení stojí rovnocenné, stejnými právy nadané subjekty, které mají taky svobodnou
vli a možnost touto vlí svobodn zakládat právo. Když tento pevný bod, kolem nhož
se vše toí, by jen ásten popeme, všechno se stává vratké. Jist, všichni dobe vdí,
jak tato v teorii jednoduše vypadající vc je v praxi nekonen složitá. Pesto se mi to
jeví jako jediná možnost, ze které se dá vycházet.
Již od devatenáctého století, pak století dvacátého a ješt více v jeho 2. polovin
se má celý demokratický svt ped touto istou Rousseauovou teorií na pozoru kvli její
možnosti uskutenit i despocii.

ešením se stalo to, že suverenita suveréna byla

omezena právy, jež jsou nazývány pirozenými. Tímto se však iní v podstat totéž, co
iní despota, když upevuje svou moc, akoliv nikdo netvrdí, že nikoliv pro dobrou vc.
Práv protože jde o dobrou vc, nenaráží tento fakt na odpor. Ale jak si nkdo mže
init nárok, i kdyby to byl sám suverén, rozhodnout o tom, že je nco nezmnitelné?
Pro by se pak nemohl prohlásit pirozeným kterýkoliv jiný zákon, který je dobrý a
spravedlivý, by by to byl zákaz chodit po travnaté ploše? Odkud se bere ta legitimita,
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než jen z tohoto pouhého rozhodnutí? Stží to bude legitimita odvozená od Boha, když
koneckonc tato kultura se již jednou, myslím správn, rozhodla nesmšovat vc
náboženskou a politickou.
A i kdyby se eklo, že to je prost dobré nebo spravedlivé (ze samotného rozumu),
a pomineme to, jak si nkdo mže dlat nárok o tom rozhodnout, je tu pece ješt
pohled historický a sociologický. Nechám stranou otázku, že veškerý právní stav má
svj historický pvod a musíme jej, a už by byl jakkoliv funkní a s rozumem se
shodující, považovat jen za relativní.
Obecn pijímaná formule, že konflikt mezi spravedlností a právní jistotou nejspíš
lze ešit jedin tak, že pozitivní právo, zajišované pedpisy a mocí, má pednost i tehdy,
pokud je obsahov nespravedlivé a neúelné, vyjma pípad, kdy rozpor mezi
pozitivním právem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako
„nenáležité právo“ spravedlnosti ustoupit79, je opt dobrá pro podporu dobra a
spravedlnosti, ale v podstat jenom konstatuje zákon silnjšího. V první ásti je tím
silnjším spoleenství, které vynutí pozitivní právo, ve druhé ten, kdo se vzepe pílišné
nespravedlnosti. A pokud bude opt silnjším spolenost a bude jej chtít postihnout, tato
formule mu zejm nepomže. A pokud nad jednou mocí pevládne moc jiná, která
v následných soudních ešeních bude tuto formuli používat, jedná se opt o moc
silnjšího.
viii. nemožnost dokonalého provedení teorie
íci, že tato teorie není proveditelná, znamená íci, že není uskutenitelné toto
pojetí pirozeného práva a že nejenom není zcela legitimní ústavy a vlády, ale že není
možné ani dokonalé provedení legitimity.
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Tzv. Radbruchova formule, Boguszak J., apek J., Gerloch A., Teorie práva, ASPI Publishing,

Praha, 2004, str. 218.
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Je to krásná úvaha, která se podobá fyzikálním úvahám, jež jsou ideální, nutné pro
další poznání, ale ve skutenosti nikdy nenastanou, a to zejm v celém vesmíru (jako
nulové tení, teplota absolutní nuly, nulový odpor atd.). Napadá mne pirovnání
k perpetuu mobile, kde všechno dokonale zapadá – teoreticky je docela dobe možné,
ale prakticky vylouené. Jsem pesvden o tom, že toho si byl vdom a takto na vc
pohlížel i sám Rousseau. Na to by se dalo usuzovat i z toho, jak se ve svých návrzích
ústavního zízení pro Korsiku a Polsko zcela pizpsoboval situaci a odklánl od své
„isté“ teorie.80
Všechny ty systémy, které pak samy sebe tímto zpsobem legitimizují, (stejn)
jako právo silnjšího, platí via facti. To však neznamená, že se nemohou shodovat, nebo
spíše pibližovat spravedlnosti, nebo též tomu, co by se nejspíše ukázalo obecnou vlí.
Domnívám se, že všechny souasné demokracie takto fungují, tedy via facti, a jsou
dobré práv v tom, že se blíží urité (zatím ale vnjší) spravedlnosti.
Za právo zejm platí to, co se samo, tzn. prostednictvím spolenosti, prosadí. To
zejm zstane vným faktem. Pirozený ád (používám ád, abych se vyhnul tomu
spornému pojmu právo) je nejvíce ten, který mže existovat bez uritého stavu techniky
(tzn. mže existovat i ve stavu, který není pirozený, jak jsme toho svdky u národ do
dnešních dob). A už by byl jeho nutnou podmínkou svobodný lovk, ke kterému
dospl teprve historický vývoj, o emž jsme mluvili už výše.
Tady je ponechán i prostor, že by se v tomto pírodním stavu prosadila i úplná
rovnost (spravedlnost), což by byl zajisté stav nejlepší, akoliv nikoliv samozejmý.
Tehdy by bylo to, emu se íká pirozené právo, skuten pirozené, ale jako jedno
z mnoha možných pirozených, tedy alespo nejspravedlivjší.
Stejná bude odpov na otázku, jakým právem právo platí – už (jedin) tím, že se
samo prosadí. A na tom, zdá se mi, nic nezmnila moderní doba, ani její
pirozenoprávní teorie.
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Loewenstein, Bedich, Víra v pokrok. Djiny jedné evropské ideje, Oikoymenh, Praha, 2009.
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Píroda je tedy nespravedlivá – pokud nahlížíme spravedlnost z dnešního pohledu,
z pohledu, který je v dnešní kultue zakotven. Navíc je píroda bezcitná (to jak po
morální, tak estetické stránce) – to se projevuje zejména v umní – pírodu nemžeme
hodnotit jako krásnou, krásná se stává pouze v umní. Dokonce bych navrhoval vytvoit
a používat rozdílná slova pro to, co nazýváme „krásou“ pírody a krásou umní. Nebo
to, že nás to nkdy vede íkat, že píroda je krásná, je dáno tím, že se zobrazuje na
plátno naší duše. Je to vlastn jakýsi pedstupe umlecké tvorby. Ta píroda, která je
mimo nás, však není krásná, nelze na ni použít takovýto pímr. Spíše je surová – jak po
stránce spravedlnosti, tak umlecky. Tudíž krásná je jen skrze lovka, spravedlivá,
když potlauje její zákon silnjšího.
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D.

Rovnost moderní není stejné povahy jako ta v pírodním stavu,
kterou pedstavuje Rousseau
V této kapitole se vracím k pedstavení Rousseauových myšlenek, a sice zejména

tch z díla O pvodu nerovnosti, ale pokouším se proti nim vznést urité námitky.
Objevuje se zde tedy základní rozpor, zda-li ten pirozený ád, který pochází od
pírody je bu rovnost, anebo naopak moc nebo fakt (nechceme-li použít slovo právo)
silnjšího a nerovnost. Dosti obšírn se touto otázkou zabývá J. J. Rousseau ve své práci
O pvodu nerovnosti mezi lidmi a podává pomrn pesvdivou demonstraci lovka
v pírodním stavu a toho, že boje, které známe ze spoleenského zápolení, se u nho
prakticky nevyskytovaly z dvodu neexistence majetku, namáhavosti, až nemožnosti
vytvoení a udržení stavu podrobení a proto ho pináší až kultura, spolenost. Takový
lovk neznal zejména soukromé vlastnictví, nejvtšího pvodce pozdjších spor.
Jak ukazuje, lidé v pírodním stavu mli podstatn blíže k rovnosti („nebo se
všeobecn soudí, že lidé byli mezi sebou stejní, tak jako zvíata téhož druhu“) než
k uplatování zákona silnjšího. Teprve s píchodem spolenosti docházelo ke vzniku
odlišností („jedni se zdokonalili nebo zhoršili, získali rzné vlastnosti, dobré nebo
špatné, které nebyly v jejich pirozenosti, ostatní zstali déle ve svém pirozeném stavu.
A to byl první pramen nerovnosti mezi lidmi“).81
Jenže stav, který Rousseau popisuje, je práv stav v podstat zvíecí. Zvíecí mezi
mírumilovnými zvíaty, která mezi sebou píliš nesoutží. Považuje sice dále za
pirozený stav rodové spoleenství prvobytn pospolné spolenosti („lovk je postaven
pírodou stejn daleko od tuposti zvíat jako od neblahého osvícenství kulturních lidí“),
což na vci však nic nemní. Nebo i tento stav bezprostedn vychází z onoho
hypotetického pirozeného stavu. A je takto pro spolenost, která již neodvratn smuje
k pokroku, pouze pechodný. Stavu, který pichází po nm, už pírodní neíká. Tento
stav dle mého názoru však je pírodním, a to ve vztahu pro lovka jako rozumného
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Rousseau, J. – J., O pvodu nerovnosti mezi lidmi, Svoboda, 1949, str. 22.
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tvora, a to až do chvíle než dojde do stavu, který je skrze to, že je umožován pedevším
stupnm technické vysplosti, teprve stavem umlým. To vše se pozná podle umní.
Záhy uplatují tento zákon silnjšího zejména skupiny, resp. tídy, vrstvy, stavy i
jakkoliv jim íkáme, a to prostednictvím (právního) zákona, a udržují ho až do doby,
kdy zákon, jenž je sice umlý, avšak sám na sebe se dívá jako na pirozený, nastolí
všeobecnou rovnost. Ovšem rovnost podstatn jinou než ta pírodní. Zejména proto, že
mravní podstata lovka se tím nemní a nevrací k oné pvodní rovnosti, ale v podstat
zstává stále tatáž. Celá otázka toho, jak zejm tato situace vychází z duchovní
promny lidstva, kterou pineslo kesanství, jak už bylo poznamenáno výše.
Zcela zjednodušen by se asi dalo íci, že kesanská duchovní idea vnesla do
duchovní podstaty lovka dv vci – jednak touhu po poznání pírody, jako nco
lovku vlastní, a z toho pocházející vli k pokroku, která se následn rozšíila do
celého svta, a pijaly ji i další kultury, takže dnes už není patrný její pvod (viz vývoj
východních národ).82 A na druhé stran vli ke svobod, která ve skutenosti využila
postupn se uplatujícího pokroku, aby sama sebe uskutenila. Celá vc byla završena
tím, že se tyto ideje odpojily od pvodn kesanského pvodu, a co se týe ideje
svobody, ta nakonec v politické oblasti popela sama sebe ve svém pvodu.83
Jak bylo uvedeno, nedá se tedy asi íci, že bychom se nastolením moderní
rovnosti vraceli k pírodním koenm. A považování tohoto práva za pirozené není asi
zcela na míst, nebo toto právo se zdá být umlé, akoliv mu nelze upít, že je
spravedlivé a dobré, pokud se to tak dá íci (akoliv i toto je znan relativní – viz
nadání, vlohy). To, co se skuten jeví spíše pirozeným, je ono „právo“ silnjšího, které
se zaalo vzmáhat po vykroení z pírodního živoišného stavu, až do chvíle, kdy ho
více mén úspšn, alespo na poli právním, vyrušily moderní právní ády, tedy alespo
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nkteré. Myslím pedevším na poli právním, nebo jiný druh nerovnosti - nerovnost
vlastností od pírody - tu lze stží kompenzovat. A tak bude dennodenní život i tam, kde
bylo dosaženo právní rovnosti bojem silnjších proti slabším. Jde však o to, že jsou
vytyena pravidla pro tento boj tak, aby byl férový – spravedlivý. Boj je uinn
spravedlivjším, ale bojem zstává a uritá nespravedlnost od pírody s ním.
Dá se tak íci, že ve stavu ist pírodním nerovnost neexistovala, jako neexistuje
u zvíat. Ale už ve stavu první kulturnosti, který si pece dovoluji nazvat co nejvíce
pírodním (v opaku toho, který postupn vzniká jakožto umlý), se zákon silnjšího
zaal znan uplatovat. Postupn na sebe zaal brát podobu nejen jednotliveckou, ale
pedevším skupinovou, a co se týe nerovnosti, vydržel až do doby, kdy technický
pokrok dosáhl toho, že bylo možné (je otázkou jestli i nutné) vyhlásit a udržet rovnost.
Tuto vc zmiuje i Wolfgang Röd ve své Novovké filosofii: „Rovnost se
v prbhu spoleenského vývoje sice ztrácí, ale na rozdíl od pirozené svobody ji lze
získat zpt. Lze ale pochybovat o tom, zda rovnost, která je možná v rámci právního
ádu, je tou rovností, kterou Rousseau chápal jako pirozenou. Bylo by dsledné, kdyby
Rousseau stejn jako v pípad svobody i zde rozlišoval mezi pirozenou a právní
rovností. Ve stát lze zajistit jen právní rovnost, ale nikoliv pirozenou rovnost, protože
v mnoha pípadech se v zájmu právní rovnosti musí abstrahovat od pirozené rovnosti a
nerovnosti jednotlivc.“84
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E.

Nedokonalost skuteného spoleenského systému podle
Spoleenské smlouvy
Zde pedstavuji svou vlastní úvahu nad úskalími spoleenského systému, která

nemá oporu v Rousseauov teorii, ale vychází ze skuteného provedení této teorie.
Dostáváme se zde totiž k jádru a podstat tchto politických záležitostí, které
najednou perstají do dalších spoleenských, duchovních a dokonce i umleckých
rovin. Aniž se tedy, a to zdrazuji, stavím na tu i onu stranu, pi vdomí toho, že vc
velice zjednoduším. Model, který pedstavuje Rousseau je fantastický, dokonale
uzavený kruh a zejm zásadním zpsobem ovlivnil bh djin. O tom, jestli je ale ve
skutenosti proveditelný, a tom, že pokud nebude proveden do posledního detailu, ztrácí
se tak jeho pednosti, které slibuje, jako legitimita, pirozenoprávnost a další, jsme
uvažovali výše. Je však nesporným faktem, že demokratické systémy z nho
pocházející, které jsou dominující ve vysplé ásti svta, jsou funkní a to relativn,
když pihlédneme k tomu, jaké rozpory zde byly ped nimi, dobe.
Na pevodových kolech ideálu se však veškerý ideál vytrácí.
i.politití initelé
Abych se to pokusil vysvtlit, budu mluvit nejprve o politických initelích.
Systém je totiž nastaven tak, aby byla moc systémem protivah a brzd chránna ped
zneužitím. A dá se íci, že ada tchto prostedk funguje. Ve skutenosti se v nm však
stejn nakonec projeví pirozené špatné sklony lovka, kterým ani tento systém není
schopen zabránit. A asto se v nm nkteré špatné vlastnosti naopak rozvíjí. Když totiž
odhlédneme od té skvostné teorie jediné obecné vle, máme zde systém, jaký znají
všichni obané tchto demokracií, a totiž systém proti sob stojících stran. A každý
oban, který pak toto dní v zákonodárných sborech a vlád sleduje, íká totéž – je to
špína. Jenomže systém je nastaven tak, že toto „unese“.
Je úsmvné, jak se celá vc donekonena opakuje, aniž by se nkdo povznesl nad
ni: stále do politiky proudí nové „nezkažené“ tváe, stále znovu se jim dává dvra,
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stále znovu se kazí, stále znovu jsou lidé šokováni jejich iny. Nejlepší zpsob, jak se
k vci postavit, pak bude zejm pijmout, že toto je vný kolobh a spoléhat na
systém, který musí být zpsobilý zamezit zneužití, tzn. požadovat co nejvtší
zdokonalení systému.
Stává se to mnohdy v život každému z nás, že ocitáme-li se z dvodu stavu,
pozice, píslušnosti a jiných zcela relativních okolností, do kterých jsme byli vpraveni
souhrou náhod a mohly být zcela jinak, v situaci, kdy se od nás oekává, že budeme
obhajovat njaký názor, že ho pak skuten obhajujeme. Máme o nem pouhý dojem, a
protože je v povaze každého lovka touha vítzit a jevit se nejchytejší, pedkládá
argumenty, aby to vypadalo, že jeho dojem je pravdou. A práv politikové jsou do
tchto situací vpravování nejastji, a to ve vcech, které se zdají nejvíce relativní a
navíc ped zraky všech. Proto je to asto tak, že nejvíce relativizují sami sebe.
ii. o jednot dokonalejší než ásti
Zpsob výše vylíený je ovšem zpsob pirozený, který koneckonc se nám
ukazuje i tam, kde se spravedlnost bezprostedn nalézá, totiž na soud. Jaké jiné je
totiž postavení advokát – nejenže se jim umožuje, aby rezignovali na spravedlnost a
snažili se jednu stranu uinit bezchybnou a druhé škodit, ba dokonce i lhát, ale ono je to
nakonec nutné a pedpisy jim v tom pirozen vycházejí vstíc, když jim nejenom
neukládají hlásit spáchané zloiny, o kterých se dozví, ale pímo jim v tom zabraují.
Vdom se tím umožuje neinit to, co by se zdálo obecn mravné, tedy alespo
v rámci innosti, kterou provádjí. Od toho, ale musí, nebo by mli, odlišovat svj
praktický život. Je pro n nezbytné, aby tyto dv skutenosti rozlišovali, nebo v rámci
jejich pracovní innosti na n nemže být nahlíženo z lidského pohledu, ale stávají se
ástí mechanismu, jehož jednotlivé lánky nejsou dobré, ale celek se v ideálním pípad
dobrým stává. Je to asi tak, jako když se proti krajnosti postaví krajnost, aby se získala
rovnováha. O tom, co nastává, když soudce nejen soudí, ale i hledá dkazy pro a proti a
má v rukou celou vc, jsme byli poueni v minulosti dost. A pece by se zdálo, že práv
tak by se dala píležitost lovku, aby se ukázal jako nejlepší. A práv tady se ukázalo,
jak selhává. Ne ovšem každý, a to už jsme zase u toho, o em jsme mluvili.
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Tohoto principu postavení krajnosti proti krajnosti užívá i církev. A to práv tak,
že proti krajnosti staví krajnost – tedy, že proti lovku, který asto tíhne ke špatnosti a
podléhá svodm, staví ideál a nutn se ví, že tohoto ideálu, až na výjimky, nedosáhne.
Má to však blahodárný úinek v tom, že se dsledky špatných sklon lovka alespo
zmírní. Pokud bychom vc totiž vedli ad absurdum a všichni by dosáhli ideálu
kesanství, spolenost by nemusela fungovat dobe a možná by se dostala do problému
(„soukromé neesti, veejné blaho“), jak to rozebírá i Rousseau ve Spoleenské smlouv.
Neíkám, že je jisté, že by se to dlo pesn tím zpsobem, jak on popisuje, ale existuje
množství otázek.
iii. zastupitelská demokracie jako klam
Možnost a funknost demokratického systému je totiž založena na urité soustav
klam. Takovýchto klam demokracie je celá ada a vznikají zejména z institutu
zastupování. V úvodu byla zmínna Schumpeterova teorie, která taky staví na urité
form klamu. Kvli tomu, co se ztratí v tomto skuteném zastupitelském systému oproti
jeho pímému ideálu, vzniká nco, co jsem si nazval klam demokracie. Zaruuje, že i ti,
kteí nemají skutený podíl na rozhodování, jsou uspokojeni svým pouhým
potenciálem, který však nikdy není využit.
Teorie demokracie opomíjí totiž, že lidé, akoliv mají jist stejnou vnitní
hodnotu, nemají už ve skutenosti stejnou erudici a informovanost, aby se podíleli na
správ všech, a to ani k tomu, aby vybrali nejlepší, a tak nakonec stejn spoléhá na to,
že k vlád se iracionální cestou dostanou ti, kteí se k ní dostat mají. Nikoliv cestou
svobodného a demokratického výbru, ale cestou pirozeného výbru. Dležité je
v tomto ohledu dlení na levici a pravici, které se stává jediným zetelnjším vodítkem
pro exaktnjší výbr.
Co se samotného výbru formou volby týe, považuji to za hlavní z klam
demokracie. Samozejm, že konstrukce v ideálu je velmi svdná, ale když se poté
lovk zamyslí nad vším, co k tomu pidává reálný svt. Staí fantasie každého dost na
to, aby pemýšlel, pro nezkusíme zvolit volbu losem, což je zpsob eklo by se daleko
„demokratitjší“ a „legitimnjší“.
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Z výše zmínného faktu pochází jiný problém, který má naprosto zásadní vliv na
fungování státního aparátu zastupitelského. Uvažme, jaký mže mít vliv na otázku
legitimity, o kterou zde jde. Je jím paradox, který pochází ze stranického systému. asto
se pak stává, že lidé jsou znechuceni vládou, kterou si teba i sami zvolili a podléhajíc
klamu, že by se situace mla dát zmnit, mají tendenci se obracet s nadjí jinam. A
jinam pak bude znamenat asto opozici a koneckonc nejvíce opozici nejsilnjší. Jist
ne všichni, znechuceni politikou, zapomenou na své skutené zájmy, píp. zájmy obecné
vle, kterou by práv jeho zástupci mli reprezentovat, ale práv je to uritá skupina
voli, která toto iní a která nakonec fakticky uruje vládu.
Jiným z takovýchto klam je nap. skutenost, že mže nastat to, že volii zvolí
stranu, jakožto nejpravdpodobnjšího reprezentanta jejich zájm, ale osobu, která
stranu vede a která se tak pi jejím potenciálním vítzství stane pedsedou vlády, by
nezvolili. Hodí se pipomenout, že pedseda strany se dostává v uritém systému do ela
jinými mechanismy než vlivem voli. A v neposlední ad také to, že i své ádné
zástupce nejspíše vybírají volii s ohledem na píslušnost ke stran než s ohledem na
jejich kvality a že umístní na kandidátní listin je rovnž v intencích strany.
Ovšem celý politický systém politických stran je založen na tom, že pi volb
myslí každý pedevším na své partikulární zájmy a až druhotn na obecnou vli, o níž
spíš nemá ani pojem. Nebo-li také, že pedstavu obecné vle si vytváí pomocí
pedstavy svých vlastních poteb.85
Pro demonstraci toho, co nazývám klamem demokracie, eknme, že by pece
jenom existoval systém, který by zajišoval lepší správu vcí veejných. Vymysleme si
nap. tento systém: co se politických práv tye, existuje v nm aristokratická vrstva,
která jediná volí zákonodárný sbor a vládu. Nechme stranou jak velká je tato vrstva a
nakolik je propustná. Dležité však je, že by tato vrstva byla vychovávána k tomu, aby
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volila co nejlépe z hlediska správy celé zem a byla vzdlána tak, aby vidla k jádru
vcí, o které se jedná, a dále to, že by volení zástupci nepocházeli z této vrstvy. Ostatní
rejstík práv a svobod by zstal zachován v široké míe. Je jasné, že by byla odstranna
základní zásada suverenity lidu. To je však nyní naším úelem.

eknme, že pro te

není ani dležité, jestli by opravdu takový systém byl efektivnjší pro obecné blaho a
pedpokládejme chvíli, že by tomu tak teba bylo. Nebo teba u jiného systému. Pak je
ovšem jasné, že by z této nerovnosti zaaly vznikat nepokoje a naptí. Tím chci práv
ukázat prospšnost i absurditu klamu demokracie zárove. Pestože totiž je soustavou
nejrznjších rozpor a nelogiností a substitucí, zárove svým klamem vytváí pocit,
který tím, že v teorii uspokojuje, zaruuje relativní stabilitu a pocit spravedlnosti u
široké veejnosti.
Proto by mohl být tento klam demokracie její pedností. A stranický systém,
akoliv je na újmu isté form, na druhou stranu usnaduje praktickou funknost. Je
však také tím, co znemožuje její legitimitu a iní ji systémem relativním.
Jak už jsem však íkal, zmna se mže uskutenit nejvíce úpravami systému. Je
teba, aby to byl co nejlepší systém sám, když na lidský faktor nebývá takové
spolehnutí. Otázka politické kultury a vbec mravní úrovn spolenosti, jež je velmi
významná, zde však nemže být ešena.
iv. zvláštní postavení celebrit nebo též osob, které jsou opinion leaders
Velký význam pro otázku mrav má postavení osobností mimopolitického
veejného života, které mají nebo mohou mít velký vliv. Je to uritý jev spolenosti
vku stroj, že vrstva slavných (celebrit), nahrazuje v mnohém to, co v minulosti
znamenala vrstva šlechtická. Má velmi podobnou psychologickou rovinu, zákonitosti,
vztahy. Tch podobností je píliš mnoho, než aby to mohlo být pominuto. Mohou totiž
psobit na lidi, na mravy a zárove nejsou zainteresováni na politice a stojí takto nad
vcí. Mli by proto dávat morální píklad obanm a vystupovat i na obhajobu
spravedlnosti a práva. Je to možnost vyvážená výhodami, kterých se jim ve spoleensky
upednostnném postavení dostává. Koneckonc jsou za svoji velkorysost znovu
odmováni pízní a respektem, což je další klad pro n. Vezmme, že kdyby stejnou
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dobroinnost jako slavný lovk udlal lovk neznámý, byl by zahrnut daleko menším
vdkem a poctami. Tato jejich dobroinnost je tedy nedlá lepšími než jiné jejich
dobroinnost v malém. Ale to už je vc na samostatné zamyšlení.
Je to podobný pípad jako nadání u géni (myslím te zejména umlce, nebo ve
vd fakticky není géni – viz Schelling86), které nepatí zcela jim. Pro tento dar byli
vybráni zcela náhodným zpsobem shora, a jelikož je to dar, který slouží spolenosti,
dlají tito pro spolenost. Na druhou stranu jim má spolenost vycházet vstíc.
v.

demokratismus vs. aristokratismus

V této kapitole se zamýšlím nad tím, že není správné o demokratickém systému
generáln prohlásit jenom „dobe“ a o aristokratickém jenom „špatn“. A že to je další
z klam, který za logických okolností pinesla historie, která práv proto, že pinášela
nco radikáln jiného, se musela také radikáln vi starému vymezit. Myslím, že
historie a umní samy dávají pouení, že se ta doba ped demokratickým obratem
nesestávala jenom z hrz líených tmi nejkrvavjšími tóny a tím více pikrášlovaných,
které se stále tradují. Dkladn tuto problematiku zkoumal výše citovaný A. de
Tocqueville a jeho brilantní analýza neztratila nic ze své aktuálnosti. Bohužel, ekl
bych, však dnes, vinou pirozeného bhu djin smrem od aristokracie, sešly tyto relace
ze zetele. Popsal jsem, že v demokratickém ideálu, v ideálu svobody a rovnosti
shledávám uritou absolutnost, to však neznamená, že bych v aristokratismu nevidl
adu pedností. Domnívám se, že i demokratismus má velkou adu zápor, které by
mohly být dle mého mínní umírnny aristokratickými prvky. V této kapitole se tak také
zamýšlím nad uritými možnostmi použití aristokratických prvk v rámci demokratické
spolenosti. Na jiném míst bylo uvažováno ješt o postavení celebrit, což s výše
eeným mže souviset.
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Jak už bylo výše citováno, Tocqueville íká, že ve skutenosti šlechta nebyla
takovým utiskovatelem, ale asto peovala v pastýském duchu o normální lid. Navíc
panovník nebývá naklonn vlád tyranie. Poddaní v nm pijímají svou podízenost a
ob sociální tídy cítí vzájemný respekt a akceptují se. V ist praktickém život se totiž
fakt, že nevolí své zástupce neprojeví tak zásadn, jak oste vypadá v teorii. Navíc
aristokratické zízení podporuje vyniknutí výjimených charakter a osobností, z nichž
prýští velký duch, vášn i iny.87 Naopak demokracie ze své podstaty tyto extrémy
prmruje a zmíruje: žádné pehnané vášn, žádné osobnosti, intenzivní city.
Upednostovány jsou prmrné charaktery, klid, spoádanost i mírný blahobyt pro
všechny.88
A na jiném míst: „Tak bude intelektuální autorita odlišná, ale nebude menší;
dalek toho, abych uvil, že vymizí, pedpovídám, že mže snadno vzrst pespíliš,
takže by se mohlo stát, že nakonec seve individuální rozum do užších mezí, než jaké by
odpovídaly velikosti a prospchu lidského rodu. Vidím v rovnosti jasn dv tendence:
jednu, která žene ducha každého lovka smrem k novým myšlenkám, a druhou, která
by jej ráda omezila tak, aby už nemyslel vbec. A chápu, že pod vládou jistých zákon
by demokracie mohla udusit intelektuální svobody, které demokratické spoleenské
zízení podporuje, takže by se lidský duch, poté, co rozbil všechna pouta, která mu
kdysi vnucovaly tídy nebo lidé, nechal spoutat obecnou vlí vtšiny“89
Anebo: „Musíme uznat, že rovnost, která pináší ve svt tolik dobrého,
podporuje nicmén u lidí velmi nebezpené sklony, jak ukážu dále; má tendenci
navzájem je izolovat a vede je k tomu, aby se každý staral pouze o sebe sama.“90
Tocqueville byl tedy velkým kritikem demokracie, ale nebyl jen mechanický
píznivec aristokracie. Snažil se být pedevším objektivní. Ve své analýze má pochopení
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Tocqueville, A. de, Demokracie v Americe. Praha, Academia, 2000, s. 12-13.
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Tocqueville, A. de, Demokracie v Americe. Praha, Academia, 2000, s. 14.

89

Tocqueville, A. de Demokracie v Americe. Praha, Academia, 2000, str. 386.
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Tocqueville, A. de Demokracie v Americe. Praha, Academia, 2000, str. 393.
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pro pokrok, ale zárove vyslovuje své oprávnné obavy. A ze všeho nejvíce si vážil
svobody.91
Nkdo by možná ekl, že Tocquevillovy obavy byly pehnané. Co se mne týe,
myslím, že vývoj mu dal a dává spíše za pravdu. A myslím, že on sám by byl
znepokojen. Abych nebyl špatn pochopen, vycházím z toho, z eho už v trochu jiném
smyslu vycházel Montesquieu, že totiž politický systém má vliv na psychologii lovka
i po jiné stránce než jen té politické. Nechtl bych íci, že souasná demokratická
spolenost jako celek neuspokojuje všechny požadavky na kulturu. Ale zdá se mi, že je
uspokojuje na stejném principu, na jakém je založený politický systém, totiž rozptýlen
mezi její jednotky, takže obecn tyto jednotky nesdružují krásu úplnosti. Nejsou
nositelem kultury jednotky, ale mezi jednotky rozptýlený systém. Chtl bych tak
upozornit na to, co bylo pedností aristokratického systému a shledávám velkým
nedostatkem systému demokratického, v nmž jako by všestrannost byla neest, která
odcizuje prmru. Jako by vše navíc vi tomu, co je jen nutným, bylo snad okázalé a
nadbytené. Kulturu tak nenese lovk, ale vlastn vazby mezi lidmi, jakási spoleenská
sí od lovka odlišná a tedy nejsoucí lovkem. Nechci tím ani íct, že se zde
nenacházejí osobnosti, ale pedevším to, že to není hodnotou spolenosti, která by byla
obecn sdílená a usilovaná. Možná to je koneckonc spíše otázka historického vku než
spoleenského systému a možná jsou tyto dv vci spojené.
Ztrácí se možnost velkých in, které by zmohli jedinci, a pesouvá se zejména na
velké iny, které zmžou sdružení. Ale ve výsledcích takového posunu je rozdíl.
Architektura in, které zmohou jedinci, a tady se mže myslet i skutená architektura,
je vypointována, kdežto v druhém pípad je indiferentní. Pedevším jsou to však iny
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„I have an intellectual taste for democracy, but I am aristocratic by instinct – that is, I despise

and fear the mob. I passionetely love liberty, the rule of law, and respect for rights, but not democracy.
That is the depth of my feelings. I hate demagogy… I belong neither to the revolutionary part nor to the
conservative party. However, when all is said and done I care more for the latter than for the former.
Indeed, I differ from the latter over means rather than ends, wheras from the former I differ over both
means and ends. Liberty is the greatest of my passion. This is the truth.“ In Alex. de Tocq., Scritti, note,
discorsi politici (Writings, Notes, and Political Speeches, ed. U. Coldagelli (1994), str. 13
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lovka a nikoliv nap. umlých neosobních entit. Tím však neíkám, že demokratismus
neposkytuje možnosti pro uplatnní podobných osobních pínos. Zkušenost m ale uí,
že ím více rovnostáská spolenost, tím má tady tento efekt menší význam.
vi. úvaha nad aristokratismem v rámci demokratismu
V dobách, kdy docházelo k potírání tzv. ancien regime, a bylo to práv ve Francii,
docházelo tím i k potírání aristokratismu na úkor nov se rodící obanské spolenosti,
který však jako takový krom špatných charakteristik pináší nepochybn mnoho
pozitivního. O tom nás mže pesvdit píklad zemí, kterým se revoluní hnutí
vyhnulo a které svj ád pizpsobily novým proudm a myšlenkám plynulým
pechodem. Myslí se te zejména Velká Británie a v urité míe také USA. Otázku, jaké
jsou ctnosti a neesti aristokracií a demokracií, rozebírá dostaten a ekl bych velmi
objektivn a vyerpávajícím zpsobem Tocqueville a ásten i Montesqueiu ve svém
díle O duchu zákon. Z tohoto dvodu se mi zdá vhodné uvažovat o tom, jak by se
elementy takových forem mohly „zapáhnout“ a využívat v rámci demokratických
spoleností. A jist je zde široké pole psobnosti k takovým úvahám. Nkteí autoi
mluví o aristokracii srdcem, což je asi to základní, z eho by se dalo vycházet a mluvit o
tchto strukturách jako jsoucích mimo právo.
Mohlo by se uvažovat o uskuteování tchto myšlenek v rámci patricijských
rodin, které koneckonc rzn nachází své uplatnní. A postavení takových rodin je
obdobn šlechtické. Šlechtický status je plnn jen na základ mlenlivého oznaení a
v rámci rovnosti – a mohou ho plnit rozmanité skupiny. Tzn. spojení aristokratismu
s demokratismem. Jednak existencí takovýchto silných rod, spíše rodin, ale na druhou
stranu prostoru a cesty, aby se schopní jedinci mli možnost snadno propracovat do
tchto pozic.
„Aristokratické zem jsou plny bohatých a vlivných jednotlivc, kteí si vystaí
sami a které nikdo ani potají neutlauje; ti udržují moc v rámci všeobecných zvyklostí
umírnnosti a zdrženlivosti.
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Vím, že v demokratické zemi není snadné najít takové jedince; ale je zde možnost
umle vytvoit nco analogického.
Jsem si jist, že není možné ve svt znovu vytvoit aristokracii; ale myslím, že
když se prostí obané spojí, mohou zde vzniknout osobnosti velmi bohaté, vlivné a
silné, jedním slovem aristokratické.“92
Demokratický republikán Thomas Jefferson byl sám jedním z píznivc pirozené
aristokracie.93

92
93

Tocqueville, A. de, Demokracie v Americe. Praha, Academia, 2000, str. 592.
Cappon, Lester J. ed. The Adams-Jefferson Letters: The Complete Correspondence Between

Thomas Jefferson and Abigail and John Adams (1988), str. 387:
"The natural aristocracy I consider as the most precious gift of nature for the instruction, the
trusts, and government of society. And indeed it would have been inconsistent in creation to have formed
man for the social state, and not to have provided virtue and wisdom enough to manage the concerns of
society. May we not even say that the form of government is best which provides most effectually for a
pure selection of these natural aristoi into the offices of government?"
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V Hledání konené svobody ve výše relativizovaném systému
A.

Exkurs ke zkoumání podstaty spravedlnosti
Na tomto míst opt pedstavuji svou vlastní úvahu nad spravedlností, která

vychází ze studia nkterých jiných autor. Ty, které jsem použil pímo, jsem v textu
pímo oznail. Z ostatních vycházím tak, jak jsem jejich myšlenky absorboval a jak mne
ovlivnily.
i.pirozená spravedlnost v substanciálním smyslu
Obecn se soudí na existenci pirozené spravedlnosti, jež je každému známa.
Myslí se tu spravedlnost v substanciálním smyslu. O této spravedlnosti mají lidé pojem
i bez existence njakého právního kodexu a nezávisle na platném právu.94 Tím se však
neíká, pro tomu tak je a jak tato vc vzniká. To vše by však mlo být vysvtlitelné,
pjdeme-li hloubji k podstat.
Zdá se mi zde proto vhodné udlat malý exkurs ke zkoumání podstaty
spravedlnosti, což pak má význam pi nahlížení jednak na zákony, tedy na to, co je
závazné, piemž porušení je trestáno, jednak na mravy, které jsou stejné podstaty jako
zákony, s tím rozdílem, že nepichází trest, alespo ne formalizovaný, a proto mohou
být nkdy vnímány jako mén závazné. A dodržovat je pak lovk musí podle stejné
zásady, totiž že nesmí sám sebe z jejich psobení vyjímat. A z toho pochází také toto –
Rousseau pišel s myšlenkou (institutem) obecné vle pro tvorbu zákon, pozdji pak
Kant pišel s formulováním mravní maximy pro samostatné chování lovka v oblasti
mrav, což bychom mohli chápat jako rozvinutí myšlenky obecné vle, která však sama
už má své pedchdce, mezi nimiž bychom našli i Hobbese. Dležitá je v tomto ohledu
zejména vta z Leviathana: „Každý má být ochoten, jsou-li ovšem ochotni stejn
ostatní, do té míry, jak uzná za potebné pro svj klid a bezpenost, vzdáti se tohoto
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Scruton, Roger, Slovník politického myšlení, Atlantis, Brno, 1999, heslo Pirozená spravedlnost,

str. 122.
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práva na vše a spokojiti se s takovou svobodou se zetelem k ostatním, jakou by on sám
poskytl jiným se zetelem k sob.“95
ii. soulad vlí jako základ spravedlnosti
Když si tyto instituty blíže prohlédneme, zjistíme, že jejich podstata je v zásad
stejná, tak jako jsou zákony i mravy. lovk totiž dosáhne zjevn nejvtší spravedlnosti
v normách tím, že uvažuje, jako by je ml urit všem, ale to všem, v nichž je zahrnut i
on sám, což je práv podmínka, která je dlá tak úinnými, a bez níž se vše zvrhává.
Takto by se tedy spravedlnosti nejspíše dosáhlo, ale musíme se pokusit objasnit, v em
sama podstata spravedlnosti spoívá. Tímto zpsobem se dostaneme jednak k pojmu
vle, jednak k pojmu škody.
Spoleenská smlouva totiž ješt není ten nejzákladnjší element, musíme jít ješt
hloubji, abychom se dostali tam, odkud se mi jeví, že už hloubji jít nelze. Dostáváme
se tak k vli a od ní k souladu vlí. To musíme brát za axiom, akoliv bychom
v záchvvu nihilismu mohli i její hodnotu odmítat, což by ovšem zapíinilo nemožnost
ehokoliv v lidské spolenosti. Je to tedy zejm nejzákladnjší element, že soulad vlí
zakládá právo. Vle je zde tedy naprostý element všeho spoleenského, tak jako bod
nebo íslo je elementem matematickým. A z toho plynoucí, že jestliže souladem vlí
bylo nco smluveno, je bezprávné to porušit. (A pro je to bezprávné – protože každý
soudný tvor si nutn bude pát, aby to bezprávné bylo atd.). Samozejm je pak nutné
ešit problém rebus sic stantibus, tedy možné zmnné podmínky.
Odtud teprve má hodnotu spoleenská smlouva, nebo jestliže je zde soulad
skuten všech vlí, nemže být jinak, než že je založeno právo. Fakt, že uzavírání
spoleenské smlouvy se prakticky vždy nutn dje ve strachu a ze strachu neznamená
pekážku, jak to rozebírá už Hobbes, aby takováto smlouva zavazovala, nebo konen
nic jiného si ani nelze pedstavit. I když nad smlouvou uvažujeme hypoteticky, tak i
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Hobbes, Thomas, Leviatan neboli o podstat, zízení a moci státu církevního a obanského,

Melantrich, Praha 1941, str. 166.
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setrvání se dje ze strachu.96 A myslím, že z tohoto mžeme vycházet i v Rousseauov
koncepci.
iii. spravedlnost jako absence škody
Další vcí je spravedlnost, u níž poznáme, že se s tímto výše eeným elementem
práva stýká. Spravedlnost je totiž zejm nejvíce absence škody, anebo tam, kde už je
škoda nevyhnutelná nebo nutná, minimalisace škody. A protože každý, kdo projevuje
svobodn vli ve vztahu k nkomu jinému, neprojevuje ji zejm ke své škod, plyne z
toho, že dodržovat úmluvy je nanejvýš spravedlivé a proto jsou také elementem práva.
Musíme také vycházet z toho, že projevem se vle sdluje a je na každém, aby se podle
toho ídil, jinak by nebyla možná žádná domluva. Projevuje-li však nkdo vli, která se
nám jeví jako škoda, pece to škoda není, nebo na to sám pistupuje (viz píklady
z platného práva – vylouení odpovdnosti pi souhlasu poškozeného). Kdo jiný by ml
zhodnotit, že se dje nebo nedje škoda, ne-li ten, koho se to týká. Mže zde být tisíc
okolností a výhod, které mu z toho plynou – píkladem budiž darování (z lásky,
pátelství, vdnosti…). To, že je obanským právem v této své svobod omezován, je
jen zdánlivé, protože on se omezuje sám skrze spoleenskou smlouvu. Práv toto právní
odvtví pak eší problémy svobody vle, klamání, nátlaku atd. To však není naším
pedmtem.
O tom, že je nemožné zcizit svou vlastní vli, svobodu a život, je pojednáno na
zaátku této práce. Souvisí to však zcela se škodou, nebo by se dla škoda nejvtší –
pijít o všechno, a v tom pípad platí nevyvratitelná právní domnnka, že to nemže
dobrovoln chtít zdravý lovk, ale jen blázen. Bylo by to tak absurdní, jako už jednou
citovaná vta – dávám vám veškerý svj statek pod podmínkou, že mi z nj dáte, co
budete chtít.97
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Hobbes, Thomas, Leviatan neboli o podstat, zízení a moci státu církevního a obanského,

Melantrich, Praha 1941, kap. XIV. a XV.
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Viz str. 53 tohoto pojednání.
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Podobným myšlenkovým postupem eší situaci i Hobbes, když íká, že lovk se
vzdává práva, protože za to nco získá, a už je to právo nebo jiné dobro. Hobbes však
zatím vycházel pouze z toho, že lovk se nemže vzdát práva bránit svj život, jestliže
mu o nj nkdo ukládá, zatímco pevést právo na svj život je v jeho koncepci možné.
Takto tedy u nj bylo možné otroctví, zatímco odsouzený zloinec ml mít právo
postavit se na odpor panovníkovi, nebo jeho život by byl panovníkovým jednáním
jasn a neoddiskutovateln ohrožen. Pro tomu je u Rousseaua práv naopak, je
vysvtleno výše.98
Jde tedy o to, aby se nedla škoda lovkem zpsobená tam, kde se nemusí dít. To
samozejm pináší i výjimky – tak tam, kde by se dla škoda, ale zabránila by, aby
došlo ke škod daleko vtší, jednalo by se stále o spravedlnost.99
Jak vidíme, otázka spravedlnosti je v zásad velmi jednoduchá – aby se nedla
škoda. Ale v praxi to vlivem miliónu okolností už tak jednoduchá nebývá. A to je pesn
ten dvod, pro jsou právní pedpisy všech stát tak nekonen složité, a pro nakonec
se uvažuje v oblasti pravidel chování, tedy zejména mrav, o daimoniu, tedy vlastním
svdomí, které jakoby citem vyhodnocuje spravedlnost.

asto se pak stává, že si lidé

v této otázce rozumjí, ekli bychom, intuitivním zpsobem. To však nás nemže vést,
abychom spravedlnost považovali za nco neuchopitelného, co nesouvisí s tímto
svtem. Aby mi bylo rozumno, je naprosto v poádku, když se mluví o božské
spravedlnosti, spravedlnosti v Bohu, že spravedlnost pochází od Boha, jak to formuluje
sám Rousseau100, který proti církvi, a v mnoha ohledech i proti náboženství, vystupuje.
Ale tímto se vyjaduje práv fakt, že otázka spravedlnosti je natolik složitá, že ji lovk
nemže uchopit, ale zárove to, že je v podstat objektivní a tudíž ešitelná, ale toto
ešení jakoby „bylo mimo lovka“. Protože nakonec lovk nikdy nezná všechny
okolnosti a možnosti.
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Hobbes, Thomas, Leviatan neboli o podstat, zízení a moci státu církevního a obanského,

Melantrich, Praha 1941, kap. XIV.
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Viz problematika krajní nouze v OZ (§418) a TZ (§28) v platném znní.
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Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda, 2002, str. 46.
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V tom je práv dobrý princip obecné vle, že totiž je zjevné, že se podle nj
spravedlnosti co nejvíce piblížíme, když dosáhnout jí zcela zejm není možné.
Domnívám se totiž, že základní shoda o právu a spravedlnosti v kulturách i asech
vychází z podobného vnímání obecné vle. A kde se bere ten cit, to daimonium – práv
ve

schopnosti,

analyzovat

míru

škody,

tedy

nic

neuchopitelného,

pestože

transcendentálního ili pesahujícího. Kdybychom se tedy na celou vc podívali tak
trochu pythagorovsky – spravedlnost je v podstat jen íslo. Nkdy ovšem, a to je zdá se
nejkrutjší zjištní na spravedlnosti, není možné jednat tak, aby nkde tato škoda
nevznikla, protože všechna ešení, která se nabízejí, smují k njaké újm.
Teorie spoleenské smlouvy vnáší do otázky spravedlnosti velkolepý ád a staví ji
na pevný základ. Když Rousseau ve své teorii vyjde z toho, co jsme výše ukázali, že
soulad vlí zakládá právo a tudíž spravedlnost, tak každý, kdo se dobrovoln úastní
státu a má kdykoliv možnost vystoupit, se nachází v maximální možnosti uskutenit
tuto spravedlnost. Otázka toho, jaký by byl vztah k pvodnímu spoleenství, byla ešena
již výše. To teorie, praxe je však, jak jsme ukázali a jak každý ví, zcela jiná a znan
složitjší.
V tomto duchu mluví i filosof Sir Karl Popper. Ten zastával tezi o nezbytnosti
sociální zodpovdnosti spolenosti. Tato zodpovdnost ale nesmí vycházet ze snah o
"co nejvtší míru štstí pro všechny", ale z jeho vlastní formule, kterou nazývá
"minimalizace utrpení", tj. snaha o mírnní konkrétních projev chyb systému ili „co
nejmenší míra nepotebného utrpení pro všechny“101. Toto totiž jeví se i jako meta
práva.
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Popper, Raimund Sir, Otevená spolenost a její nepátelé, Oikoymenh, Praha, 2011, str. 217 –

218. Poznámka .6.
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iv. právo není úelem lidské spolenosti, ale jen prostedkem
Z toho vychází i funkce práva jako pouhého prostedku, nikoliv jako úel
spolenosti. A toto je vždy teba míti na pamti, nebo skutenost tíhne k tomu lovka
klamat.
Nebo k emu je právo jinému, než aby zaídilo ád, spravedlnost a svobodu.
Spravedlnost pak, jak jsme ekli, není niím neuchopitelným. A ideálem lovka pece
je, aby se touto otázkou nemusel vbec zabývat, a zabývá se jí pirozen, až když
nastane konflikt. To, že konflikt nastává poád, a v zásad nemže být nikdy vyešen, na
vci nic nemní. Není tudíž spravedlnost úelem, nýbrž prostedkem. A s právem
všichni právníci, soudci, advokáti, justice…
K emu je politika a veejná správa než k tomu, aby zjednala poádek…
Stejn tak je zemdlství a potravináství než k tomu, aby zaplnily naše žaludky a
pípadn zpsobily fyzickou slast…
Stejn tak stavebnictví (ne však architektura), než aby dalo stechu nad hlavou…
Stejn tak doprava, odvnictví, lékaství…
Stejn tak obchod, než aby vše toto zprostedkoval.
Vda k tomu, že vytváí jen to, že se vše výše citované dje lépe.102
Toto vše se jeví jen prostedkem, nikoliv úelem, nebo to ve své rovin nemá
jiný úel než samo sebe. Z toho všeho vychází, že onou vyšší hodnotou by mlo být
umní, nebo ono má trvalou hodnotu, je objektivnem, psobí ušlechtilou slast, jež se
nemže vyerpat, a konen spojuje lovka s Bohem, nebo je to jeho vpravování do
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Na tomto míst by se dalo uvažovat ješt o poznání jako takovém abstraktn pojatém, o poznání

i pijmutí norem, a už morálních i právních, o možnosti lidské svobody a svobody lidské duše.
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hmotného svta. Je to vrcholem, korunou lidského snažení. Vše ostatní by mlo tudíž
smovat k nmu.
I to, že spravedlnosti není nikdy dosaženo a ani nemže být, dává vzniknout
klamu, že jde o njaký úel. Toto nás však nesmí mást. Je to totiž jen výchozí bod
k tomu, vnovat se tomu, co lovka napluje, a s ním i celou spolenost a vbec
vesmír, totiž svou inností tento svt utváet, avšak utváet v nco ušlechtilého a toho
vrcholem je umní – ušlechtilé umní. Nemžeme, myslím, pijmout ani to, že úelem
spolenosti je jen štstí, kterého by bylo dosaženo ze spravedlnosti a ctnosti.
v.

mravy jsou stejné podstaty jako zákony

Uvažovali jsme, že podstata mrav je stejná jako zákony – jsou to normy, a také
se ídí obdobnými zásadami a principy. Proto i zde se objevuje otázka spravedlnosti a
má stejné ešení – jde o to, aby se nedla škoda, i zde se asto objevuje jako základ
spravedlnosti soulad vlí. Ale práv z dvodu, že jsou to otázky, které nejsou pímo
nezbytné pro bh celé spolenosti, jak i Rousseau tyto otázky vyluuje z psobnosti
suveréna103, nejsou upraveny zákony, nýbrž práv mravy. To z mrav dlá píležitost
pro lovka, aby se z vlastního pesvdení ukázal co nejlepší. Tyto otázky eší po celé
vky náboženství a pozdji filosofie.
Konen sousloví „držet slovo“ to vyjaduje velmi výstižn. I zde tedy dojdeme
ke spravedlnosti tak, že se chováme tak, aby maxima naší vle se mohla stát
všeobecným zákonem. V nejlepším pípad si má tyto maximy lovk nacházet sám a
sám si je též dávat. To však neznamená, že zde by nemohla být njaká zvláštní instituce,
která by nemohla tyto otázky sofistikovan ešit a nabízet je jako doporuení. Nelze
zejm pipustit porušení fyzikálních zákon, a tudíž není prostedk, jak by Bh zjevil
svou vli tímto zpsobem. Tím se však neíká, že nemohou být zrozeni takoví, kteí
ukazují spravedlnost, moudrost, svobodu a pravdu a tak povznášejí lidský rod. A
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Viz nap. str. 40, 66 in Rousseau, J. – J., O spoleenské smlouv, Aleš enk, Dobrá Voda,

2002.
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vzhledem k chápání svtovládné vle tak mohou být v zásad považováni za dané
Bohem.
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B.

Dospívání k úplné svobod lovka je možné teprve skrze morální
hledisko
Na tomto míst se vracím k Rousseauovi, a to zejména s pihlédnutím k jeho dílu

Emil ili o vychování, abych tak ukázal, že k úplné svobod lovka není dostaující jen
svobodné právní zízení, ale ješt další ohledy, mezi nimiž je dležité zejména mravní
hledisko.
i.sám Rousseau ve svém díle pechází od svobody politické ke svobod
mravní
Sám Rousseau, akoliv se pokouší vynášet podmínky pro co možná
nejspravedlivjší zízení, si je vdom toho, že ve spolenosti se lovk stává zkaženým,
a už je to zízení jakékoliv. Je to zejména žárlivá soutživost s ostatními, kterou
nemže odstranit ani rovné právní zízení, která vede lovka ke špatnosti a navíc mu
bere i možnost dosáhnout vlastního štstí. Co je nejhorší, lovk postupn pod vládou
svých vášní dochází k tomu, že se pouze snaží zdát se dobrým, zatímco ve skutenosti
jím není. Lidé dávají pednost tomu, co se líbí, ped tím, co je dobré, zdvoilosti ped
ctností, a uení ped moudrostí.104 To vše je vlastn dsledkem amour-propre – lásky
k vlastnictví, nebo ím více je jí lovk pohánn, tím zištnjším a nenasytnjším se
stává.
Ani Hobbesova filosofie není v zásad ani v rozporu s Rousseauem, nebo
pirozený stav, který Hobbes vykresluje, je hypotetický stav za trvání spolenosti,
zatímco Rousseav pedspoleenský. Navíc Hobbesv stav bychom mohli pochopit
jako do dsledku dovedený a rozvinutý amour-propre tam, kde nejsou brzdou ani
zákony.
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McGreal Ian P., Velké postavy západního myšlení – Slovník myslitel, nakladatelství Prostor,

str. 55 1999.
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Rousseau íká, že vstoupení lovka do spolenosti zmní takka lidskou
pirozenost, zmní každého jedince, fysickou a nezávislou existenci, kterou jsme
všichni dostali od pírody, nahrazuje dílí a mravní existencí. Je teba, aby lovku
(spoleenský ád) odal jeho vlastní síly proto, aby mu dal síly jemu cizí, jichž nemže
užívat bez pomoci jiného.
A proto tedy ani spolenost, která sama sebe s takovou oblibou nazývá
svobodnou, lovka neiní ješt svobodným. S tím, jak se jím lovk ve skutenosti
stává, alespo do té míry, nakolik je to možné, se Rousseau vyrovnává ve svých dalších
pracích, zejména Emilovi. Jednak je teba íci, že Rousseau netvrdí, jak dovozovali
nkteí vykladai, že by se lovk ml nebo vbec mohl vrátit do pirozeného
animálního stavu. Ale využívá studia podmínek tohoto stavu k tomu, aby vytvoil
v lovku podobnou mravní základnu.
Rousseau nehodlá ukazovat, jakým zpsobem mohou být odstranny okovy
obanské spolenosti, protože ony nemohou být odstranny – snaží se pouze
demonstrovat, jak mohou být tyto okovy uinny legitimními. Jak jsem se pokusil
ukázat, je neproveditelností tohoto Rousseauova modelu znemožnna i dokonalá
legitimizace vbec. Rousseau byl zejm pesvden o tom, že moderní politické režimy
nemohou nic udlat, aby pímo uinily lovka morálním.
Po studiu politiky Emil zjišuje, že nikde na zemkouli neexistuje pln legitimní
vláda a ani nemže existovat. Moderní režimy jsou vystavny na ziskuchtivosti a
závisti. V žádné zemi nevyjadují zákony svobodu oban. Emil se uí oekávat od
vlády mén a místo toho si uvdomuje, že morální svobodu je možno nalézt v jakékoliv
zemi, pokud lovk má vli stáhnout se z kompetitivního svta amour-propre. Emil se
usadí ve své rodné zemi, aby zde splnil své povinnosti vi lidstvu. Bude se co nejvíce
snažit žít šastn a v míru se svými sousedy, a bude sloužit jako píklad ostatním. Bude
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respektovat zákony, i když jsou nedokonalé, protože vytváejí podmínky, za kterých se
mohou ctnostní lidé odvážit jednat spravedliv.105
ii. svobodné právní zízení samo ješt neiní lovka svobodným
Musíme si totiž uvdomit, o co od samého poátku šlo, když spolenost zaala
revoltovat proti starému ádu, proti ancien regime. Je teba íci, že šlo pedevším o
mravní obrodu, více než jen o odstranní politického stavu nerovnosti. Oekávalo se
totiž, že skrze nj bude obrody dosaženo. Ve skutenosti však jediná cesta, jak se stát
svobodným, je v možnostech lidského svdomí, nikoliv právního zízení. Ale je teba
podotknout, že jen v jedné, a to morální oblasti. Nco jiného je svoboda v jiných
oblastech, kterými lovk utváí svt, jako zejména umleckých.
Spolenost sice vede ke zkaženosti, na druhou stranu teprve spoleenský vývoj
umožuje objevit podstatu a zásady mravnosti, svobody a spravedlnosti a vytyit tak
alespo ideál. Bude však vným sporem a pedevším vným bojem, zda-li tohoto
ideálu lze dosahovat.

asto se objevuje rozpor mezi tím, co chceme my, a co po nás

chce morálka. Takto se lovk dostává k rozpolcenosti, z níž není vyhnutí. Jediný
možný pohled na svt a jediná cesta v nm je taková. Dležité je, aby lovk poznal
sám sebe, objevil tuto svoji rozpolcenost a nauil se ji zvládat. Aniž by tím mohl snad
dosáhnout dokonalého stavu, do té doby bude jen zmítán silami, jež si ani nebude
uvdomovat.
A pak tedy, vzhledem k tomu, že i umní je pod tímto zcela vyvolaným tlakem
spontánního ádu pokroku, je teba hledat takové umní, jež by se vyprostilo. Na
základ této myšlenky tak vyprošuje samo sebe jednak z amour-propre, jednak z
relativnosti módy, jednak z pokroku.
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Rousseau, J. – J., Emil ili O vychování, R. Promberger, Olomouc, 1926
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iii. dovršením svobody je morálka
S ohledem na to vše lze tedy íci, že Rousseau práv tím, že vytyil zejm
jedinou možnost jak vci uspoádat tak, aby byly pln legitimní, vlastn mi dal možnost
pokusit se ukázat, že by kdy mohly být takto uspoádány. Toto ešení je tedy stejn, jako
bylo jakékoliv jiné jen tím, co se samo dosáhlo. Neíká se tím, že je njaká jiná cesta,
nebo vývoj uskuteuje sám sebe. Cestou je, aby individuality pijímaly samy ze sebe
mravní zákon a nenechaly za sebe jednat své vášn. Jde práv o ten mravní zákon, který
sama spolenost ve svém vývoji objevuje.
Jediným východiskem vztahu ke svtu je pohled rozpolcený, a to ve všech
ohledech – v ohledech morálky, cit, vkusu, umní a jedinou možností nebrat jevy
doslova (celkov), ale posuzovat a rozlišovat jejich jednotlivé stránky. Chovat se sice
tak, aby lovk nebyl svazován tím, co si druzí myslí, ale zárove, aby nesklouznul
k bezohlednosti.
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VI Nalezení archetypální ideje, která je metodou k nalezení
abstraktní ideje politického systému
Hledání archetypální ideje tedy poíná u politického systému a to tak, že je
absolutní hodnota pojetí politického systému nejprve narušena. Koneným stanoviskem
pak je, že politický systém prost jest (Sein), nikoliv, že by tato skutenost byla
hodnotov zabarvena (Sollen). Abstraktn pak je na politickém systému archetypální to,
co platí po všechny vky a není závislé na dosaženém technologickém stupni.
Archetypálním pokrokem je tedy to, co má takovou povahu. Co se týe demokracie, pak
je archetypální taková její podoba, jejíž instituce a pravidla by byly uskutenitelné
v archetypáln pirozených podmínkách.
Byly zmínny hypotetické situace. Pro tyto pípady používám formulaci zhroucení
v pirozenost. Je to proces, který se odehrává v rozmanitých spoleenských i pírodních
fenoménech. V našem pípad jde o politický systém. Pro tento konkrétní pípad jde o
to, že po hypotetickém odstranní urujících spoleenských „parametr“, kterými by
bylo napíklad soubor dostupných technologií uritého stupn nebo pírodních zdroj,
bez nichž nkteré technologie nemohou existovat, by ve spolenosti zaaly probíhat
procesy, pi nichž se narušují pvodní poádky, dosahují se nové, které by nutn došly
do njakého rovnovážného stavu. Historická zkušenost nám ukazuje jak tyto procesy
„zhroucení v pirozenost“ postupují smrem dopedu, kdy dochází k modelaci
spolenosti novými vymoženostmi. Akoliv nelze „odobjevit“ objevené, je nutné
domnívat se, že stejné procesy by probíhaly i smrem nazpt. Je však nepochybné, že
novým urujícím parametrem pi tomto postupu zpt, by byla zaznamenaná zkušenost,
která byla uinna smrem dopedu. Stav, který by pak nastal, by nebyl totožný s tím,
který zde za stejných prostedk byl už ped tím. V rámci našeho zkoumání jde o to, jak
by se tyto procesy dotkly politického systému a zejména pak otázek demokracie,
svobody a rovnosti. Byla naznaena domnnka, že by nezstaly zachovány v takovém
stavu, jaký umožují dosažené technologie. Jeho odvislost od technologického pokroku
by pak v dsledku jeho podmínnosti zpochybovala jeho absolutní hodnotu.
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Zde v závru bych nyní rád uvedl, co je samotným smyslem výše uvedených
úvah. Akoliv si myslím, že by snaha o objektivitu mohla být dostateným dvodem pro
jejich provedení, mým zámrem je uritý úel. Jak už jsem výše vylíil, veškeré lidské
aktivity, a to vetn politického systému, jsou samy pouhým prostedkem k úelu,
kterým by mlo být promování svta kolem sebe v krásné, tedy umní a estetika.
Jednotlivé estetiky však nemohou být jedna nadazena nad druhou. Vyplývá to z toho,
že nehled na promny djin je zde stále jeden a tentýž rozum, který vnímá umní.
Proto také má provždy tutéž hodnotu, což osvduje zkušenost jeho stálým efektem. Je
možná jen výmna jednoho paradigmatu za jiný. Tato výmna jednoho za jiné však
nevzniká svobodn, nýbrž je tažena technologickým pokrokem. A tak nkteré umní
schází ze scény. Protože práv to, abych se vrátil na zaátek, že vedeni uritými
absolutnostmi, považujeme svou dobu za vyvrcholení, nás vede k tomu, že i její kulturu
považujeme za vyvrcholení. Jsme v tom však klamáni. Vzniká tak základní rozpor
v nadazování politického systému jakožto pouhého prostedku, úelu spolenosti.
Nkterá estetika je možná zejm totiž jen v politickém systému, který nemá stejné
kvality vnjší svobody a rovnosti. Takovouto estetiku navíc nazývám pirozenou, nebo
spolenost se v pozdjší fázi dostává do jakéhosi excitovaného stavu, který je
technologicky podmínný a jehož umní je rovnž podmínné. Tak je totiž nutné hledat
vždy rovnocennou náhradu k pedchozímu. Pokud však zstaneme jenom u toho, bude
umní podmínné. Chceme-li se pak vymanit z této nesvobody v tvoení, je teba hledat
archetypální umní. Jelikož však není možné se postupu pokroku stavt na odpor, je
nutné dialekticky hledat takové umní, které by se pozdvihlo nad nesvobodu djinného
plynutí – archetypální umní.
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Ve své práci jsem se zabýval zejména možnostmi legitimity demokracie a jejího
hodnotového posuzování. Za tím úelem jsem nejprve pedstavil Kelsenovu
metodologii, které pro mne byla inspiraním impulsem pro to, abych se i demokracii,
tak jako Kelsen právní normu, pokusil oistit od hodnotových pímsí, které se k ní
pidávají a postavil jí jako prost jsoucí, nikoliv nutn ospravedlnitelnou nebo nejlepší.
Za tím úelem jsem dále vedle sebe postavil demokracii starovkou a souasnou,
abych ukázal, že jde o dv rozdílné vci. Pedevším, když jsem pak i dále tvrdil, že
demokracie je možná jen díky technologickým možnostem, které poskytuje souasná
doba, musel jsem ukázat, že starovká demokracie byl ním jiným a tudíž jí
postaovaly i jiné technologické možnosti.
Potom jsem tedy pistoupil ke zkoumání toho, zda-li by demokracie byla možná
kdybychom odstranili technologické možnosti, o nichž jsem tvrdil, že jsou conditio sine
qua non demokracie. Za tím úelem jsem provádl uritý myšlenkový experiment.
V rámci práce je jejím úelem napadnutí myšlenky pirozenosti takového ádu
nebo práva. Autor si je vdom významu slova pirozený nebo pirozenoprávní, resp.
jeho možností, ale vzhledem k možnostem obecnosti tohoto obecného pojmu se ho
snaží stavt do nového kontextu nebo úhlu pohledu. Jako technicky co nejbližší pírod.
Nakonec jsem pistoupil ke zkoumání Rousseauovy filosofie. Tu jsem si vybral
z toho dvodu, že jsem ji shledal jako nejideálnjší legitimizaní etzec, jaký je pro
demokracii možné provést.
Ve své práci jsem samostatn shrnul obsah díla O spoleenské smlouv a zámrn
jsem (ze systematických dvod) k nmu nepidával žádné komentáe. Jelikož jsem
v rámci své práce považoval tuto teorii za vzorn ucelenou, vycházel jsem z toho, jako
by mohla být ideálním vzorem pro dokonalou legitimitu. Ve tetí kapitole jsem se pak
zabýval její neproveditelností, kterou považuji za prakticky zjevnou, a dále dsledky,
které z toho vyplývají.
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To však neznamená, že nemže být výchozím vzorem, z kterého si i další teorie
berou pouení a rozvíjí ji. Základním nedostatkem by bylo asi nerozvedení dlby moci,
což se ale domnívám vyplývá práv ze zpsobu vystavení celé teorie a proto se touto
otázkou ani píliš nezaobírám.
S ohledem na takovéto úvahy se pak demonstruje, pro rovnost moderní není
stejné povahy jako ta rovnost pírodní, o níž se zaíná uvažovat od dob Rousseauovy
Rozpravy o pvodu nerovnosti.
Zamýšlel jsem se dále nad možnostmi aristokratismu v rámci demokratismu, jako
nad ním, co je blízké práv oné pirozenosti technické blízkosti pírod, jako ním,
co do demokratismu nemusí zasahovat nebo pekraovat jeho meze, ale naopak ho
obohacovat. V této vci jsem zejména nadhodil úvahu o postavení celebrit v takovýchto
systémech a o jejich eventuálních možnostech.
S ohledem na to, jak byla ukazována neproveditelnost, jsem se pokusil obecn
poukázat na úskalí a nedokonalosti tch faktických politických systém, které se reáln
uplatují. Politiku jsem se pak pokusil ukázat jako uritý druh sofistiky a klamu, která
obecn nesmuje k vcem absolutním, nýbrž pouze relativním.
Samostatn vedená úvaha o spravedlnosti se tuto jednak pokusila ukázat jako
uchopitelnou, jednak jako nco, co není konený úel spolenosti, ale tím, jak se
domnívám, je petváení svta prací, utváení kultury a to zejména a hlavn umní.
Poté jsem se vrátil k Rousseauovi. A tentokráte skrze jeho dílo Emil jsem se snažil
ukázat to, s ím jsem konen sám ztotožnn – že k úplné svobod se dospívá ve
svobodné spolenosti teprve skrze morálku – a to má zase dv strany, totiž morálku
individuální a morálku spolenosti jako celku. Ta dokonce mže vést i k urité svobod
ve spolenosti nesvobodné. A pro tvrí duše se pak dovršuje tvorbou toho pravého
(„svobodného“) umní. A konen, aby byl vyešen spor mezi altruismem a egoismem,
musí se lovk ve spolenosti pohybovat zpsobem rozpolceným a dále i u jev
rozlišovat jejich jednotlivé stránky.
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Cílem této práce naprosto není vystoupení proti obanské spolenosti. Je však
pravdou, že jde o mírné zrelativizování tch logických postup, které považuje za
zásadní, a to proto, aby mohlo být uvažováno o tom, jak ji oživit prvkem
aristokratickým. Zdá se totiž, že práv zem, které si takovýto prvek uchovaly z dob
minulých nebo vývojem vytvoily, mají nejvtší schopnosti kulturního rozvoje, a to i
v dob naprosté modernity.
To, co zde íkám, není pro to, že bych snad byl nerad, že tomu tak je a byl bych
zarmoucen, kdyby to bylo myln interpretováno, ale není dvod protestovat proti tomu,
když se ekne, že žijeme v politické situaci, která nám byla urena, by ne dokonale
legitimn, pokud je spravedlivá a svobodná, alespo nakolik mže být.
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You are being presented with a thesis which, I have to admit, does not have a
single consistent objective, but instead it attempts to coherently resolve a number of
issues. The reason for selecting a theoretical, legal philosophical topic was influenced
by my long-time interest in general questions rather than the concrete particulars of
valid law and, furthermore, also by being provided with the opportunity to focus on a
topic involving philosophical questions as they also comprise an area of my long-term
interest. I resume with my master's thesis by incorporating and building on sections
thereof in this text, although I seek to work more with secondary literature. It should be
noted, however, that finding any mentions in the work of renowned authors that would
pertain to the subject of this thesis was a painstaking process and I believe that the topic
has not been discussed comprehensively so far. As a result, my own contemplations are
not sufficiently substantiated. Thus, the primary aim of the thesis is to open a new
discussion that would allow an in-depth elaboration of the given topic.
The main objectives of this work are summarised on a separate sheet, which I
have named the Fundamental Theses. I intentionally bring forward additional issues for
discussion, which, I hope, will be received positively. In fact, it is an area that I would
like to focus on personally in the future. The thesis is interwoven with the effort to
interconnect issues with law and philosophy that, in my opinion to our common
detriment, are not put into context. These namely include technological development,
art, or, in a wider sense, the cultural aspects of the society.
The thesis seeks to identify the archetypal idea of a political system, purged of any
value load after the fashion of how the methodology of the genuine doctrine of law
purged the idea of law itself. This methodology will be presented in greater detail so
that it may be shown as a certain analogy to what I would like to achieve. At the same
time, however, the purpose and the final goal of my intent differ. I believe that these
differences will be clarified in the following text. I am aware of the complexity of this
project; nonetheless, I am also convinced that it is due to the complexity of the subject
of the intent itself, which is largely universal.
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The thesis follows a pre-determined scheme by examining democracy and its
historical roots, by presenting its historical and technological contingencies, and by
attempting to show the deficiencies of its legitimization processes. For this purpose, it
implements Rousseau's theory, in particular, by first introducing his conception of the
social contract, which I consider as one of the ideal constructs. Concurrently, it
demonstrates that this theory is not ultimately feasible. This implies that while the
theory serves as a model for political systems, their functioning is solely based on
facticity and especially on the level of the technical development of the society.
Subsequently, the thesis attempts to identify the controversies and drawbacks
resulting therefrom and, in some cases, it contemplates the possible solutions. The
options offered by aristocratism are examined in relation to democratism as, apart from
disadvantages, aristocratism also has a number of advantages.
I believe that in times when aristocratism was refuted and displaced, only its
negative features were considered. And while it is necessary to accept equality as a
fundamental building block, it should be noted that modern Western societies that have
preserved certain elements of aristocratism are capable of using them to their benefit.
An analysis of Rousseau and the reasoning inspired by him is provided in the
subsequent chapter. The chapter subsequently presents a separate contemplation on
justice, which partly stems from my own observations resulting from my studies of the
works of philosophical authors. Similarly, my contemplation on equality is influenced
by the ideas brought forward in the Discourse on the Origin and Basis of Inequality
Among Men.
In the end, the chapter returns to Rousseau and his perhaps perpetually valid idea
that actual freedom requires not only political (i.e. external) freedom but also internal
freedom, which is accomplished through morale and the freedom of the spirit.
The final part of the thesis builds on the previous contemplations and concludes
that the democratic system is conditional and non-legitimizable and, as such, it
functions only factually. This leads to a search for historical archetypes: in our case
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specifically with respect to the political system. Without providing any concrete
analyses, the thesis lays down specific rules that may be followed in this respect.
The major part of the thesis focuses on the ideas and concepts of Jean Jacques
Rousseau. The reason why I have chosen this philosopher is that he is the main author
who witnessed the most important ideological breaking point in history between the
ancien régime and the new civil society. I have namely focused on his work On the
Social Contract because it presents both philosophical and legal ideas and it is therefore
best suited for analysis in a thesis designated for the faculty of law. To a reasonable
extent, I have also added conclusions based on other works by Rousseau.
The reason for choosing Kelsen was based on the fact that he had used a quite
unique and somewhat curious method that, as I have found with Rousseau (or Hobbes),
works with certain, hardly achievable idealities, which by merely being presented may
affect the further process in relation to other, perhaps achievable ideas.
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