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Mému veleváženému příteli, 

panu Francisi Godolphinovi z Godolphinu

Vážený pane,

když Váš ctihodný bratr, PAN SIDNEY GODOLPHIN, ještě žil, ráčil 
mít uznání pro mou práci a i jinak, jak víte, si mne opakovaně zavá
zal opravdovými doklady svého dobrého mínění o mně, které byly 
významné samy o sobě a ještě významnější vzhledem k ctihodnosti 
jeho osoby. Není totiž ctnosti, která činí člověka schopným služby 
a ť již  Bohu nebo své zemi či politické společnosti1 nebo osobnímu 
přátelství, která by se v jeho chování neprojevovala, a to nikoli jako 
něco nabyté pod tlakem nezbytnosti či při vhodné příležitosti před
stírané, nýbrž jako cosi jem u vlastní a vyzařující z jeho šlechetné 
povahy. Proto v úctě a vděku k němu a v oddanosti k Vám pokorně 
Vám věnuji tuto svou rozpravu o státě. Nevím, jak  ji přijme svět 
ani jaké světlo vrhne na ty, o nichž se bude m ít za to, že jsou  jí 
příznivě nakloněni. Je-li totiž cesta vroubena z jedné strany těmi, 
kdo prosazují přílišnou svobodu, z druhé pak těmi, kdo se staví za 
přílišnou autoritu, je  těžké projít mezi oběma krajnostmi bez úhony. 
Myslím si však, že snaha posílit politickou moc by jí  samou neměla 
být odsuzována a že ani soukromé osoby by ve svých výtkách ne
měly tvrdit, že ji  považují za příliš velkou. Nemluvím ostatně o li
dech, nýbrž abstraktně o sídle moci (vždyť ona prostá a nestranná 
stvoření na římském Kapitolu nechránila svým pokřikem ty uvnitř 
proto, že to byli oni, nýbrž proto, že byli tam ); proto se domní
vám, že nepohoršuji nikoho, leda ty venku, nebo, jsou-li takoví, ty 
uvnitř, pokud jsou tací, kteří jim  jsou nakloněni. Tím, co by snad 
mohlo nejvíc pohoršit, jsou  některá místa z Písma svátého, která 
jsem  užil k jiným  účelům, než k jakým  je obvykle užívají ostatní. 
Učinil jsem  tak ale s náležitou pokorou a nadto vzhledem ke svému 
předmětu nutně, jelikož právě ona jsou baštami, z nichž nepřátelé na

1 Víceznačnost anglického slova „civil“ nutí překládat dle kontextu jako 
„politický", „společenský" nebo „občanský". -  Pozn. překl.
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politickou moc útočí. Pokud přesto zjistíte, že je má práce obecně 
odsuzována, račte na svou omluvu uvést, že jsem muž milující své 
názory, že vše, co říkám, pokládám za pravdu, že jsem měl v úctě 
Vašeho bratra a hluboce si vážím i Vás, a že proto jsem si, pane, bez 
Vašeho vědomí dovolil se titulovat jako ten, jímž jsem, totiž

Váš nejpokomější a nejoddanější služebník

Paříž 15.-25. dubna 1651 Thomas Hobbes
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Úvod

1. PŘÍRODU -  umění, jímž Bůh vytvořil a řídí svět -  napodobuje 
umění člověka kromě mnoha jiného také tím, že dokáže vytvořit umě
lé zvíře. Vždyť proč neříci, že všechny automaty (stroje, jež se samy 
pohybují pomocí pružin a koleček jako hodinky) mají umělý život, 
ježto život není nic jiného než pohyb údů, jenž má počátek v nějaké 
důležité vnitřní části? Neboť co jiného je srdce než pružina, co nervy 
než struny a co klouby než kolečka, která uvádějí do pohybu celé tělo, 
jak to zamýšlel tvůrce? Umění jde však ještě dále a napodobuje ono 
rozumem obdařené, nejznamenitější dílo přírody -  člověka. Vždyť 
umění vytváří onoho velkého LEVÍ ATI! ANA zvaného SPOLEČEN
STVÍ (commonwealth) nebo STÁT {statě),2 latinsky CIVITAS, jenž 
není nic než umělý člověk, byť větší a silnější než člověk přirozený, 
k jehož ochraně a obraně byl zamýšlen. Suverenita je  jeho umělá 
duše, dávající celému tělu život a pohyb; soudci a jiní soudní a vý
konní úředníci jsou umělé klouby, odměny a tresty, jimiž je každý 
kloub a úd spojen se sídlem suverenity a veden k plnění své povin
nosti, jsou nervy, které činí totéž v přirozeném těle. Majetek a bohat
ství všech jeho členů jsou jeho síla', salus populi, bezpečnost lidu, jc 
jeho práce', rádci, kteří mu předkládají všechno, co potřebuje vědět, 
jsou jeho paměť', ekvita a zákony jsou umělý rozum a vůle; svornost 
je zdraví, vzpoura je nemoc, občanská válka je smrt. Konečně dohody 
a úmluvy, jimiž byly části tohoto politického tělesa zprvu vytvořeny, 
sestaveny a sjednoceny, připomínají ono: Fiat...! neboli: „Učiňme 
člověka!14 vyslovené Bohem při stvoření.

2. Přirozenost tohoto umělého člověka popíši tak, že pojednám: 
za prvé, o jeho látce a tvůrci; obojím je člověk;

2 Hobbes se pomocí slova „commonwealth" (nebo též psáno i „com- 
mon-wealth“) pokouší napodobit latinský výraz „res publica“. Překládáme 
dle kontextu jako „společenství", „stát" nebo „republika". -  Pozn. překl.
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Úvod

za druhé, ja k  a kterými úmluvami se vytváří; co jsou práva a opráv
něná moc neboli autorita suveréna; co ji zachovává a ničí] 

za třetí, co je křesťanský stát] 
konečně, co je království temnot.

3. Prvního bodu se týká rčení, v poslední době užívané až příliš, 
totiž že moudrost se nezískává čtením knih, ale lidí. A tak ty osoby, 
které jiný důkaz své moudrosti většinou nemohou podat, velice rády 
ostrými odsudky pronášenými za zády dotčených prokazují, čeho se 
údajně dočetly v lidech. Existuje však i jiné rčení, které naše doba ne
chápe, z něhož by se lidé mohli, kdyby si dali tu práci, naučit správně 
jeden druhého číst, totiž: Nosce teipsuml, Cti v sobě samém! Toto rče
ní nemělo původně schvalovat barbarský postoj mocných vůči jejich 
podřízeným, jako činí dnes, ani podporovat nestydatost nižších vůči 
vyšším. Mělo nás spíše poučit, že díky podobnosti myšlenek a vášní 
jednoho člověka myšlenkám a vášním jiného se každý, kdo se zahledí 
do sebe a zváží, co činí, když myslí, míní, usuzuje, doufá, bojí se atd. 
a z jakých důvodů tak činí, přečte a bude znát myšlenky a vášně všech 
ostatních lidí za podobných okolností. Mluvím o podobnosti vášni, 
jako jsou touha, strach, naděje atd., které jsou u všech lidí stejné, nikoli 
o podobnosti předmětů vášní, tedy věcí, po nichž toužíme, jichž se bojí
me a v něž doufáme. Ty se totiž vzhledem k odlišnostem individuálního 
založení a výchovy natolik různí a snadno se skryjí našemu poznání, 
že povahy lidských srdcí, jež jsou poskvrněny a zkaleny přetvářkou, 
lží, pokrytectvím a bludnými naukami, jsou čitelné pouze tomu, kdo 
srdce lidská zkoumá. Někdy úmysly lidí odhalíme z jejich činů, po
kud to však činíme, aniž bychom je srovnávali s našimi vlastními činy 
a aniž bychom rozlišovali všechny okolnosti, jež by daný případ mohly 
změnit, pak se pokoušíme rozluštit šifru, ke které nemáme klíč, a vět
šinou se necháme oklamat buď přehnanou důvěrou, anebo přehnanou 
nedůvěrou -  podle toho, zda ten, kdo čte, je sám dobrý nebo zlý.

4. Ať už však člověk přečte někoho jiného z jeho jednání sebedo
konaleji, pomůže mu to jen u jeho známých, a těch je jen pár. Ten, 
kdo má vládnout celému národu, musí číst v sobě; nesmí číst toho 
nebo onoho konkrétního člověka, nýbrž lidstvo. To je sice těžké, ne
skonale těžší než naučit se nějakému jazyku nebo vědě; ale poté, co 
po pořádku a přehledně předložím své vlastní čtení, zbude jinému 
už jen zvážit, zda i on nenalézá v sobě totéž. Tento druh nauky totiž 
jiný důkaz nepřipouští.
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První díl 

O člověku

i.

O smyslovém vnímání

1. O myšlenkách člověka budu pojednávat nejprve jednotlivě 
a pak v řadě neboli ve vzájemné závislosti. Jednotlivě je každá 
z nich zpodobeninou nebo jevem  nějaké kvality či jiného akci- 
dentu nějakého tělesa kolem nás, jemuž se obvykle říká předmět. 
Tento předmět působí na oči, uši a jiné části lidského těla a díky 
rozmanitosti svého působení vytváří rozmanitost jevů.

2. Počátkem všech myšlenek je to, čemu říkáme SMYSLOVÉ 
VNÍMANÍ, neboť v mysli člověka se nenajde žádný pojem, který 
by neměl vcelku nebo po částech svůj počátek ve smyslových 
orgánech. Ostatní se odvozují z tohoto počátku.

3. Pro naši nynější práci není zcela nutné znát přirozenou pří
činu vnímání; psal jsem již o ní obšírně jinde.3 Abych však plně 
dostál své nynější metodě, stručně to na tomto místě zopakuji.

4. Příčinou vnímání je vnější těleso neboli předmět, který 
vytváří tlak na orgán vlastní každému smyslu buď bezprostředně 
jako při chuti a hmatu, nebo zprostředkovaně jako při vidění, sly
šení a čichání. Tento tlak prostřednictvím nervů a jiných tělních 
strun a membrán postupuje do mozku a srdce; zde vyvolává od
por nebo protitlak, anebo snahu srdce se tohoto tlaku zbavit. Pro
tože je tato snaha zaměřena navenek, jeví se jako cosi vnějšího.

3 K otázce, jaký spis zde Hobbes vlastně míní, srv. C. Leijenhorst, 
Sense and Nonsens about Sense. Hobbes and the Aristotelians on Sense 
Perception and Imagination, in: P. Springborg (vyd.), The Cambridge 
Companion to Hobbes ’s Leviathan, Cambridge 2007, str. 87. -  Pozn. 
překl.
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První díl. O člověku

A tento jev  neboli fantasma je tím, co lidé nazývají vjemem. Pro 
oko spočívá tento vjem ve světle nebo tvarované barvě; pro ucho 
ve zvuku; pro nos v pachu; pro jazyk a patro v chuti; a pro zby
tek těla v teple, chladu, tvrdosti, měkkosti a dalších podobných 
kvalitách, které rozeznáváme hmatem. Všechny tyto kvality, jimž 
se říká smyslové, jsou v předmětu, který je způsobuje, a jsou to 
jen různé pohyby hmoty, jimiž předmět různě tlačí na naše or
gány. A i v nás, na které je tento tlak vytvářen, jsou jen různými 
pohyby, neboť pohyb vytváří zase jen pohyb. Jejich jev je však 
pro nás fantasmatem, a to při bdění stejně jako ve spánku. A po
dobně jako u oka tlak, mnutí nebo úder v nás vyvolává fantasma 
světla, a tlak na ucho vyvolává hluk, tak i tělesa, která vidíme 
nebo slyšime, působí totéž svou silnou, i když nepozorovanou 
činností. Kdyby totiž tyto barvy a zvuky byly v tělesech nebo 
předmětech, které je  způsobují, nebyly by od nich oddělitelné. 
Odraz v zrcadle a ozvěna nám však dokazují, že ony oddělitelné 
jsou, neboť zde víme, že věc, kterou vidíme, je na jednom místě, 
zatímco jev na druhém. A třebaže z určité vzdálenosti se jeví, že 
skutečný a opravdový předmět je naplněn fantasmatem, které 
v nás vytváří, je přece jenom předmět jedna věc, a obraz nebo 
fantasma jiná. Vjem je tedy ve všech případech pouhým prvot
ním fantasmatem, způsobeným, jak jsem řekl, tlakem -  to jest 
pohybem -  vnějších věcí na naše oči, uši a jiné k tomu určené 
orgány.

5. Filosofické školy však na všech křesťanských universitách 
hlásají na základě některých Aristotelových textů jinou nauku. 
Jako příčinu vidění uvádějí, že viděná věc vysílá na všechny 
strany viditelnou species, neboli viditelnou podobu, zjev, aspekt 
neboli viděnost; a že její přijetí do oka je viděním. Ajako příčinu 
slyšení zase to, že slyšená věc vysílá slyšitelnou species, to zna
mená slyšitelný aspekt neboli slyšenou viděnost; ta, když vstoupí 
do ucha, způsobuje slyšení. Dokonce i jako příčinu chápání uvá
dějí, že pochopená věc vysílá inteligibilní species, to jest inteli- 
gibilní viděnost, která, když vstoupí do naší mysli, způsobí, že 
chápeme. To neříkám, abych popřel užitečnost universit. Protože 
však budu dále hovořit o jejich úloze ve státě, musím vám při 
každé příležitosti ukázat, jaké věci by se v nich měly napravit; 
četnost řečí bez jakéhokoli významu je jednou z nich.

14



O obrazivosti

1. To, že věc, která je v klidu, zůstane navždy v klidu, pokud jí 
něco jiného nepohne, je pravda, o níž nikdo nepochybuje. Ale 
to, že věc, která je v pohybu, zůstane navždy v pohybu, pokud ji 
něco jiného nezastaví, s tím se tak snadno souhlasit nedá, přesto
že důvod je zde stejný, totiž že nic se nemůže samo změnit. Lidé 
totiž nepoměřují podle sebe jen jiné lidi, ale také všechny ostatní 
věci, a protože u nich samých nastupuje při pohybu bolest a úna
va, domnívají se, že i vše ostatní se pohybem unavuje a samo 
od sebe vyhledává klid, aniž by zvážili, zda jejich vlastní touha 
po klidu nemůže spočívat v nějakém jiném pohybu. Proto také 
scholastikové říkají, že těžká tělesa padají dolů z touhy po klidu 
a aby zachovala svou přirozenost na tom místě, které jim nejvíc 
přísluší; tím nesmyslně připisují neživým věcem žádost a znalost 
toho, co je pro jejich záchovu dobré (a co ani člověk nemá).

2. Těleso, které je jednou v pohybu, se bude pohybovat věč
ně, nezabrání-li mu v tom něco jiného, a to, co mu bude bránit, 
nemůže jeho pohyb ukončit okamžitě, nýbrž jen poznenáhlu 
a postupně. A jako vidíme na vodě, že se vlny ještě dlouho 
valí, když vítr utichne, tak se to má i s pohybem, který je ve 
vnitřních částech člověka působen, když se člověk dívá, sní atd. 
Dál si totiž uchováváme obraz viděné věci i poté, co se předmět 
odstraní nebo oči zavřou, byť méně jasný, než když se na ni 
díváme. A tomu latiníci říkají obrazivost (imaginatio), podle 
obrazu vytvořeného viděním, a týž výraz používají, i když ne
vhodně, pro všechny ostatní smysly. Řekové však tomu říkají 
fantasma, což znamená jev , a ten se hodí pro všechny smysly. 
OBRAZIVOST proto není ničím jiným než zanikajícím vjemem 
a vyskytuje se u lidí a mnoha jiných živých tvorů jak ve spánku, 
tak v bdění.

3. Zanikání vjemu za bdělého stavu není zanikáním pohybu 
vytvořeného vnímáním, ale jeho zastiňováním, jako když světlo 
slunce zastiňuje světlo hvězd, přestože hvězdy svítí ve dne nemé
ně než v noci. Jelikož však z mnoha úderů, které z vnějších těles 
dopadají na naše oči, uši a jiné orgány, jsou vnímatelné pouze 
ty nejsilnější a jelikož světlo slunce je silnější, nemá na nás svit

II.

15



První díl. O člověku

hvězd vliv. A když nám sejde z očí nějaký předmět, vjem, který 
v nás vytvořil, sice zůstává, následují však jiné přítomné předměty 
a působí na nás, takže představa minulého se zastiňuje a slábne, 
stejně jako slábne hlas člověka v denním ruchu. Z toho plyne, že 
ěím delší doba uplyne od zahlédnutí nebo vjemu nějakého předmě
tu, tim slabší bude představa. Neustálé proměňování lidského těla 
totiž časem zničí ty částice, jimiž vnímání hnulo. Stejný účinek 
má proto na nás vzdálenost v čase i prostoru: stejně jako to, na co 
se díváme z velké vzdálenosti, se jeví matné a nezřetelné, a tak 
jako na velkou vzdálenost hlasy slábnou a splývají, je po velkém 
časovém odstupu i náš obraz minulého slabý; například u měst, 
která jsme viděli, se nám vytrácejí mnohé ulice a u našich činů 
mnohé okolnosti. Chceme-li pojmenovat tento zanikající vjem yáko 
takový -  myslím samotné fantasma - ,  nazýváme jej, jak jsem již 
řekl, obrazivost. Chceme-li však vyjádřit ono zanikání a naznačit, 

Paměť že vjem bledne, je starý a minulý, nazýváme jej paměť. Obrazivost 
a paměť jsou tudíž jednou jedinou věcí, které se z hlediska různých 
úvah dávají různá jména.

4. Dlouhodobá paměť nebo pamatování si mnoha věcí se na
zývá zkušenost. Dále, představu máme jen o věcech, které jsme 
dříve vnímali nějakým smyslem, buď najednou, nebo po čás
tech na několikrát. V prvním případě, když si představujeme 
celý předmět, jak se nabízel našemu smyslovému vnímání, jde 
o jednoduchou představu, jako když si představíme člověka nebo 
koně, kterého jsme dříve viděli. V druhém případě jde o předsta
vu složenou, jako když na základě pohledu na člověka v jednom 
okamžiku a na koně v jiném pojmeme v mysli kentaura. Když si 
tedy někdo skládá obraz své osoby s obrazem činů někoho jiné
ho, jako když si někdo představuje, že je Herkules nebo Alexandr 
(což se často stává těm, kdo se oddávají četbě rytířských romá
nů), je to složená představa, která je vlastně pouhým výplodem 
mysli. Jsou i jiné představy, které v lidech, i když bdí, vznikají ze 
silných smyslových dojmů. Například dojem z upřeného pohledu 
na slunce ještě dlouho poté zanechává před našima očima obraz 
slunce. Stejně tak když se člověku po dlouhé a intenzivní práci 
s geometrickými obrazci míhají ve tmě před očima obrazy čar 
a úhlů, třebaže bdí. Tento druh fantasmatu nemá zvláštní jméno, 
protože se o něm běžně nehovoří.
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5. Představy těch, kdo spí, nazýváme sny. Také tyto před- Sny 

stavy -  jako všechny ostatní -  byly dříve buď zcela, nebo po 
částech ve smyslech. A protože mozek a nervy, jež jsou nutnými 
orgány smyslového vnímání, jsou ve spánku natolik otupeny, že
je činnost vnějších předmětů těžko uvádí do pohybu, nemůže 
se ve spánku vyskytnout žádná představa, a tedy ani žádný sen, 
kromě takového, který vzniká rozrušením vnitřních částí lidského 
těla. Jsou-li tyto vnitřní části rozladěny, udržují v pohybu mozek 
a jiné s ním spojené orgány, takže představy, které tam vznikly 
předtím, je i nadále udržují v pohybu na základě dřívějších před
stav, a tak vzniká zdání, jako by člověk bděl. Jelikož jsou však 
smyslové orgány natolik otupeny, že se jich žádný jiný předmět 
nemůže zmocnit a zastínit dřívější představy živějším vjemem, 
je sen v tomto klidu smyslů jasnější než myšlenky, které máme 
v bdělém stavu. V důsledku toho je obtížné a podle mnohých 
i nemožné přesně rozlišit smyslové vnímání od snění. Pokud 
jde o mne, vezmu-li v úvahu, že ve snu nemyslím ani často, ani 
stále na tytéž osoby, místa, předměty a činnosti, jako když bdím, 
a že si ve snu nepamatuji tak dlouhou řadu souvislých myšlenek 
jako jindy a že v bdělosti často pozoruji absurdnost snů, nikdy 
však nesním o absurdnosti svých bdělých myšlenek, spokojuji se 
s tím, že v bdělém stavu vím, že nesním, třebaže sním-li, myslím 
si, že bdím.

6. A jelikož jsou sny způsobeny rozladěním některých vnitř
ních částí těla, musí různá rozladění způsobovat různé sny. Proto 
spánek v chladu vede ke strašidelným snům a vzbuzuje myšlenku 
a obraz jakéhosi strašného předmětu; pohyb z mozku k vnitřním 
částem a z vnitřních částí k mozku je  totiž reciproční. A ježto 
hněv způsobuje teplo v některých částech těla, a to jak v bdělém 
stavu, tak ve spánku, vede přehřátí těchto částí k hněvu a v moz
ku vyvolává představu nepřítele. A jako způsobuje přirozená las
kavost při bdění touhu a touha vyvolává teplo v jiných částech 
těla, tak i příliš mnoho tepla v těchto částech při spánku způso
buje v mozku představu nějakého projevu laskavosti. Zkrátka 
naše sny jsou rubem našich bdělých představ: pohyb v bdělém 
stavu začíná na jednom konci, a když sníme, na druhém.

7. Nejobtížnější je rozlišit u člověka sen od bdělých myš- zjevení nebo 
lenek tehdy, když se nám přihodí, že si z nějakého důvodu vidění
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neuvědomujeme, že jsme spali. To se snadno stává člověku, 
který je plný strašných myšlenek, jeho svědomí je velmi zne
klidněno a on spí, aniž by si lehl do postele nebo se svlékl, jako 
když někdo klimbá v křesle. Ten, kdo si dá tu práci a pečlivě se 
uloží ke spánku, nebude totiž tak snadno pokládat nějaké divo
ké a neobyčejné fantasma za něco jiného než za sen. O Marku 
Brutovi (který vděčil za svůj život Juliu Caesarovi, byl jeho ob
líbencem, a přesto ho zavraždil) čteme, jak spatřil v noci u Filipp 
před bitvou s Augustem Caesarem jakési hrozné zjevení, což 
historikové obvykle líčí jako vidění. Vezmeme-li však v úvahu 
okolnosti, snadno možná usoudíme, že si jen krátce zdříml. Ne
boť jak tak seděl ve svém stanu zamyšlen a rozrušen hrůzou ze 
svého ukvapeného činu, snadno se stalo, že se mu -  když klimbal 
v chladu -  zdálo o tom, co ho nejvíc děsilo. A jak ho tento strach 
postupně probouzel, mizelo postupně i ono zjevení. A protože si 
nebyl zcela jist, že spal, neměl proč si myslet, že nešlo o vidění, 
ale o sen, nebo o něco jiného. A to není nic vzácného. I lidé zcela 
bdělí, jsou-li bázliví a pověrčiví, jsou ovládáni hrůzostrašnými 
historkami a jsou-li sami potmě, podléhají takovým fantasma
tům, a pak věří, že vidí, jak se na hřbitově procházejí duchové 
a přízraky mrtvých lidí. Přitom jde jedině o jejich fantasma nebo 
o darebáctví osob, které tohoto pověrečného strachu zneužívají, 
aby se v přestrojení procházely v noci po místech, která vyhle
dávají, nechtějíce, aby o tom někdo věděl.

8. Z této neznalosti jak rozlišovat sny a jiná silná fantasmata 
od vidění a smyslového vnímání vznikla v minulosti většina ná
boženství pohanů, kteří uctívali satyry, fauny, nymfy a obdobné 
bytosti, a dnes zase názory prostých lidí o elfech, strašidlech, 
skřítcích a o moci čarodějnic. Pokud jde o čarodějnice, nevě
řím, že jejich čarování má nějakou skutečnou moc. Přesto jsou 
spravedlivě trestány, protože se mylně domnívají, že mohou tak
to škodit, a protože je jejich úmyslem škodit. Jejich počínání 
se spíš blíží nějakému novému náboženství než řemeslu nebo 
vědě. A pokud jde o elfy a promenující se duchy, domnívám 
se, že přesvědčení o nich se úmyslně buď vštěpovalo, nebo ne
vyvracelo, aby se zachovávala vážnost vymítání ďábla, užívání 
křížů a svěcené vody a jiných podobných duchařských výmyslů. 
Přesto není pochyb, že Bůh může způsobit nepřirozená zjevení.
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Že by to však činil natolik často, aby se toho lidé museli bát víc 
než toho, že běh přírody se zastaví nebo změní, což také může 
Bůh způsobit, není článkem křesťanské víry. Pod záminkou, že 
Bůh může všechno, si však zlí lidé troufají říkat cokoli, pokud 
to slouží jejich prospěchu, třebaže si myslí, že je to nepravda. Je 
proto věcí moudrého člověka, aby tomu, co říkají, věřil jen po
tud, pokud to zdravý rozum činí důvěryhodným. Kdyby byl tento 
pověrčivý strach z duchů odstraněn, a s ním i věštění ze snů, 
falešné prorokování a mnoho jiného, co se o to opírá a pomocí 
čehož vychytralci a ctižádostivci zneužívají prosté lidi, lidé by 
pak dokázali být mnohem způsobilejší pro občanskou poslušnost, 
než jsou.

9. A to by mělo být úkolem škol; školy však spíše taková 
učení živí. Z neznalosti toho, co je obrazivost nebo smyslové 
vnímání, totiž učí tomu, co převzaly. Někteří říkají, že představy 
vznikají samy od sebe a že nemají žádnou příčinu, jiní, že vzni
kají obvykle z vůle a že dobré myšlenky jsou člověku vdechnuty 
(vnuknutím a inspirací) Bohem a zlé ďáblem. Nebo také tvrdí, že 
dobré myšlenky vlil (infúzí) do člověka Bůh a zlé ďábel. Někteří 
říkají, že smysly přijímají species věcí a předávají je společnému 
smyslu, společný smysl je pak předává fantazii, fantazie paměti 
a paměť soudnosti, jako by si předávaly nějaké věci. To je mnoho 
slov, která nic nevysvětlují.

10. Představu, která je v člověku nebo v jakémkoli jiném tvo
ru, nadaném obrazivostí, vyvolána slovy nebo jinými smluvený
mi znaky, nazýváme obecně chápáním^To je společné člověku 
i zvířeti, neboť i pes díky návyku pochopí volání nebo láteření 
svého pána; a právě tak to pochopí i mnohá jiná zvířata. Chápání, 
které je vlastní jen člověku, je chápáním nejen jeho vůle, nýbrž 
i jeho pojmů a myšlenek, a to řazením a spojováním jmen věcí 
do tvrzení, popření a jiných forem řeči. O tomto druhu chápání 
ale promluvím později.4

4 Srv. níže V. kap., odst. 6. -  Pozn. překl.

Chápání
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Neřízená řada 
myšlenek

III.
O posloupnosti aneb o řadě představ

1. Pod posloupností neboli ŘADOU myšlenek rozumím takovou 
následnost jedné myšlenky po druhé, které se říká -  abychom ji 
odlišili od mluvené rozpravy -  duševní rozprava.

2. Když člověk na něco myslí, ať je to cokoli, jeho příští 
myšlenka není zdaleka tak nahodilá, jak by se zdálo. Ne všech
ny myšlenky následují jedna po druhé bez jakékoli souvislosti. 
Stejně jako nemáme žádnou představu toho, co jsme předtím 
celkově nebo po částech nevnímali, ani k přechodu od jedné 
představy k jiné nedochází, pokud jsme takový přechod předtím 
nevnímali. Důvod je následující. Všechna fantasmata jsou pohy
by v nás, pozůstatky pohybů vzniklých při smyslovém vnímání. 
A ty pohyby, které po sobě bezprostředně následovaly při vjemu, 
pokračují společně i po něm, takže když se první vrátí a převlád
ne, pozdější díky souvislosti pohybované hmoty následuje stejně, 
jako se voda na rovném stole šíří tudy, kudy je nějaká její část 
vedena prstem. Ale protože při smyslovém vnímání jednu a tu
též vnímanou věc následuje někdy to, jindy ono, dochází časem 
k tomu, že při představě nějaké věci není jisté, co si představíme 
poté. Jisté je pouze to, že to bude něco, co ji už někdy, za těch 
či oněch okolností, následovalo.

3. Tato řada myšlenek neboli duševní rozprava je dvojího 
druhu. První je neřízená, neuspořádaná a nestálá. Chybí jí zá
sadní myšlenka, která by ty následující řídila a směrovala k sobě 
jako k cíli a rámci nějaké touhy nebo jiné vášně. V tom případě 
říkáme, že myšlenky bloudí a vypadají, jako by k sobě nepatřily, 
jako ve snu. Takové jsou obvykle myšlenky lidí, kteří nejen ne
mají společnost, ale také jim na ničem nezáleží. Jejich myšlenky 
jsou i tehdy sice stejně činné jako jindy, ale jsou bez harmonie 
jako zvuk, který vydává rozladěná loutna nebo loutna naladěná 
pro toho, kdo na ni neumí hrát. I v tomto neuspořádaném těká
ní mysli však často vnímáme, kudy se ubírá, stejně jako závis
lost jedné myšlenky na druhé. Neboť co by se v rozpravě o naší 
nynější občanské válce mohlo zdát nepatřičnějším než se ptát 
(jak to kdosi udělal), jaká byla hodnota římského stříbrného? 
Mně však byla souvislost zcela jasná, neboť myšlenka na válku
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navodila myšlenku vydat krále nepřátelům; tato myšlenka připo
mněla myšlenku na vydání Krista, a ta opět myšlenku na třicet 
stříbrných, což byla cena za onu zradu. Snadno tak následovala 
ona zlomyslná otázka, to vše během okamžiku, protože myšlení 
je rychlé.

4. Druhá řada myšlenek je stálejší, protože je regulována ně
jakou touhou nebo záměrem. Dojem vytvořený věcmi, po nichž 
toužíme nebo jichž se bojíme, je totiž silný a trvalý, anebo, jest
liže na čas pomine, rychle se vrací. Někdy je tak silný, že nám 
brání usnout a narušuje náš spánek. Z touhy vzniká myšlenka 
na nějaký prostředek, který, jak jsme viděli, přivodil něco po
dobného tomu, oě usilujeme, a z té opět myšlenka na prostředek 
k onomu prostředku a tak dál a dál, až dospějeme k nějakému 
počátku, který je v naší vlastní moci. A protože nám cíl, díky 
mohutnosti dojmu, často tane na mysli, začnou-li se naše myš
lenky toulat, budou rychle znovu obráceny správným směrem. 
Toto zjištění přimělo jednoho ze sedmi mudrců dát lidem radu, 
dnes již omšelou: Respice Jiném!, což znamená: V každém svém 
jednání znovu a znovu mysli na to, co bys chtěl, jako na věc, 
která směruje všechny tvé myšlenky k jejímu dosažení.

5. Regulovaná řada myšlenek je dvojího druhu: při prvním 
hledáme pro nějaký představovaný účinek příčiny nebo prostřed
ky, které jej vytvářejí; ten je společný člověku i zvířeti. Druhým 
je ten, kdy při představě čehokoli hledáme všechny možné účin
ky, které jím mohou být vytvořeny, to jest kdy si představujeme, 
co s tím můžeme udělat, když to máme. Toto jsem ani v náznaku 
neviděl u nikoho kromě člověka, neboť u něho je to zvědavost, 
která sotva přísluší povaze jakéhokoli živého tvora, jenž má 
pouze smyslové vášně jako hlad, žízeň, chtíč a hněv. Zkrátka, 
rozprava mysli, je-li řízena záměrem, je pouhým hledáním nebo 
vynalézavostí, což se latinsky nazývá sagacitas a solertia: vy
hledávání příčin nějakého účinku přítomného či minulého nebo 
účinků nějaké přítomné či minulé příčiny. Někdy člověk hledá, 
co ztratil, a od místa a okamžiku, kdy to postrádá, se jeho mysl 
rozběhne zpět, z místa na místo, z okamžiku k okamžiku, aby 
zjistil, kde a kdy to měl, to jest aby našel jistý vymezený čas 
a místo, ve kterém by začal metodicky hledat. Odtud se pak jeho 
myšlenky ubírají stejnými místy a okamžiky, aby zjistil, který

Regulovaná 
řada myšlenek
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Vzpomínání

Prozíravost

Znak

čin nebo příležitost mohly způsobit, že to ztratil. To nazýváme 
vzpomínáním neboli přivoláváním do mysli; latinsky se to řek
ne reminiscentia, jako by šlo o přepočítáváni našich dřívějších 
činů.

6. Někdy člověk zná přesné místo, v jehož okruhu má hledat. 
A pak jeho myšlenky procházejí všemi jeho částmi, stejně jako 
když zametáme místnost, abychom nalezli šperk nebo jako když 
lovecký pes slídí v terénu, než najde stopu, anebo jako když si 
někdo přeříkává abecedu, aby našel rým.

7. Někdy člověk touží poznat důsledek jednání, a pak myslí 
na nějaké obdobné minulé jednání a na jeho důsledky, jeden po 
druhém, předpokládaje, že obdobné důsledky budou následovat 
po obdobných jednáních. Stejně jako ten, kdo předvídá, co se 
stane se zločincem, přepočítává, co viděl po obdobném zločinu 
následovat dříve, a takto řadí své myšlenky: zločin, strážník, vě
zení, soudce a šibenice. Tento druh myšlení se nazývá předvída
vost a prozíravost neboli prozřetelnost a někdy moudrost, třebaže 
takové dohady, vzhledem k obtížnosti postřehnout všechny okol
nosti, jsou velmi klamné. Jisté je však toto: čím víc má někdo 
zkušeností s minulými událostmi než jiný, tím je také prozíravější 
a jeho očekávání ho často o to méně zklamou. To, co je  přítomné, 
má bytí pouze v přírodě, to, co je  minulé, má bytí jen v paměti, 
avšak to, co bude, nemá bytí žádné, neboť budoucnost je pouze 
výplodem mysli, která vztahuje následky minulých jednání na 
jednání přítomná. Kdo má největší zkušenost, si tak může po
čínat s jistotou největší, nikoli však postačující. A i kdybychom 
tomu říkali prozíravost, odpovídá-li událost našemu očekávání, 
přesto jde v podstatě jen o předpoklad. Předvídání věcí budou
cích, což je prozřetelnost, náleží totiž pouze tomu, z jehož vůle 
se mají stát. Pouze z něho, a to nadpřirozeně, vychází proroctví. 
Nejlepším prorokem je přirozeně ten, kdo nejlépe hádá, a nejlépe 
hádá ten, kdo je s věcmi, které hádá, nejvíc obeznámen a nejvíc 
se jim věnoval, neboť má k dispozici nejvíc znaků, z nichž může 
hádat.

8. Znak je  zjevným předchůdcem následku a naopak násled
kem toho, co předchází, pokud byly dříve pozorovány obdobné 
následky. A čím častěji byly pozorovány, tím méně nejistý znak 
je. Proto také ten, kdo má v jakémkoli počínání nejvíc zkušenosti,
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má nejvíc znaků pro odhadování budoucnosti, a je tudíž nejpro
zíravější. Je o tolik prozíravější než nováěek v tomto počínání, 
že se mu nelze vyrovnat žádnou převahou přirozeného a poho
tového důvtipu, třebaže mnozí mladí lidé si nejspíš myslí opak.

9. Prozíravost však není tím, co odlišuje člověka od zvíře
te. Jsou zvířata, která už jako jednoroční postřehnou víc a jdou 
s větší prozíravostí za tím, co jim prospívá, než desetileté dítě.

10. Stejně jako je prozíravost předpoklad o budoucnosti získá
vaný ze zkušenosti v minulosti, tak existuje předpoklad o věcech 
minulých, čerpaný z jiných věcí nikoli budoucích, nýbrž rovněž 
minulých. Ten totiž, kdo viděl, jak a nakolik se vzkvétající stát 
propadl nejprve do občanské války a pak do zkázy, odhadne při 
pohledu na trosky jakéhokoli jiného státu, že i tam došlo k ob
dobné válce a obdobnému vývoji. Tato domněnka je však takřka 
stejně nejistá jako domněnka o budoucnosti, jelikož obojí se za
kládá jedině na zkušenosti.

11. Nenapadá mě žádný jiný akt lidské mysli, který je v ní 
přirozeně zakořeněn tak, že jeho výkon nevyžaduje nic než se na
rodit jako člověk a používat v životě svých pět smyslů. Ony jiné 
mohutnosti, o nichž budu postupně hovořit a o nichž se zdá, že 
jsou vlastní pouze člověku, se nabývají a posilují učením a pílí. 

^Většina lidí si je osvojuje výukou a kázní a všechny vycházejí
z vynálezu slov a řeči. Kromě smyslového vnímání, myšlenek 
a řady myšlenek totiž lidská mysl jiné impulsy nemá, třebaže 
pomocí řeči a metody se tyto mohutnosti mohou zdokonalit na
tolik, že odliší lidi od všech ostatních živých tvorů.

12. Cokoli si představujeme, je konečné. Proto neexistuje idea 
nebo pojem něčeho, co nazýváme nekonečné. Žádný člověk ne
může mít v mysli obraz nekonečné velikosti ani pojmout nekoneč
nou rychlost, nekonečný čas, nekonečnou sílu či nekonečnou moc. 
Řekneme-li, že něco je nekonečné, pouze tím naznačujeme, že 
nejsme schopni pojmout konce a hranice oné věci, takže nemáme 
pojem této věci, nýbrž pouze naší vlastní neschopnosti. A proto se 
jméno „Bůh“ nepoužívá k tomu, aby nás přimělo Boha pojmout, 
neboť je nepochopitelný a jeho velikost a moc se pojmout nedají, 
nýbrž abychom mu prokazovali úctu. A protože všechno, co mys
líme, bylo -  jak jsem řekl výše -  nejprve vnímáno smysly buď 
najednou, nebo po částech, nemůže mít člověk žádnou myšlenku,

Domněnka 
o minulosti

Nekonečné
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Původ řeči

která by zpodobovala něco, co nelze vnímat. Nikdo proto nemůže 
cokoli pojmout, leda že by to pojal na určitém místě a obdařené 
určitou velikostí, dělitelnou na části. Ani nemůže myslet, že něco 
je v témže čase celé na jednom místě a celé na jiném, ani že dvě 
nebo víc věcí mohou být zároveň na jednom a témže místě, neboť 
nic z toho se smyslovému vnímání nikdy nenaskytlo a naskytnout 
nemůže. Jsou to absurdní řeči bez jakéhokoli významu, důvěřivě 
přebírané od oklamaných filosofů a oklamaných či klamajících 
scholastiků.

IV.
O řeči

1. Vynález tisku, ač důmyslný, není v porovnání s vynálezem pís
ma ničím velkým. Kdo jako první začal používat písmo, se neví. 
Říká se však, že do Řecka ho jako první uvedl Kadmos, syn fénic
kého krále Agénora. Je to vynález užitečný k uchování paměti na 
minulou dobu a k propojení lidstva, rozptýleného po tak mnohých 
a vzdálených končinách země. Navíc to nebyl vynález snadný, ne
boť vyžadoval pečlivé pozorování různých pohybů jazyka, patra, 
rtů a ostatních orgánů řeči, aby se tak vytvořilo právě tolik různých 
písmen pro jejich zachycení. Nej vznešenější a nejprospěšnější ze 
všech vynálezů byl však vynález ŘEČI, jež sestává ze jmen  neboli 
názvů a z jejich spojení. Pomocí ní lidé zaznamenávají své myš
lenky, připomínají šije, když pominuly, a také šije  jeden druhému 
ke vzájemnému užitku a při konverzaci sdělují. Bez ní by mezi 
lidmi nebylo ani státu, ani společnosti, ani smlouvy, ani míru, tak 
jako jich není mezi lvy, medvědy a vlky. Prvním tvůrcem řeči 
byl sám Bůh, jenž poučil Adama, jak pojmenovat tvory, které mu 
představil; nic dalšího totiž Písmo o tom neuvádí. To však stačilo, 
aby mu to ukázalo cestu jak přidávat další jména, když k tomu dala 
příležitost zkušenost a využívání různých tvorů, a jak je postupně 
spojovat, aby mu jiní rozuměli. Časem tak mohl získat jazyk na
tolik obsáhlý, jaký potřeboval, i když ne tak bohatý, jaký potřebují 
řečníci nebo filosofové. V Písmu však nenalézám nic, z čeho by 
se dalo přímo nebo nepřímo dovodit, že Adam byl poučen o jmé
nech všech obrazců, čísel, měr, barev, zvuků, fantasmat a vztahů;
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a ještě méně o jménech slov a výrazů jako „obecný“, „zvláštní41, 
„kladný44, „záporný44, „tázací44, „přací44, „infinitiv44, která všechna 
jsou užitečná; a nejméně pak o takových jako „entita44, „intenci- 
onalita44, „quidditas44 a jiných slovech scholastiků postrádajících 
jakýkoli význam.

2. Avšak celý tento jazyk, který Adam a jeho potomstvo zís
kali a rozšířili, byl opět ztracen při stavbě babylonské věže, kdy 
byl každý Bohem potrestán za svou vzpouru tím, že svůj dří
vější jazyk zapomněl. A protože lidé tak byli donuceni rozejít 
se do různých částí světa, je zřejmé, že nynější různost jazyků 
vznikala mezi nimi postupně, jak je tomu učila potřeba, matka 
všech vynálezů, a že postupem času se tyto jazyky stávaly všude 
bohatšími.

3. Obecně se řeč používá k převádění naší duševní rozpravy 
ve slovní neboli k převádění řady našich myšlenek do řady slov. 
To má dvojí výhodu. Jednou je záznam důsledků našich myšle
nek, které se nám snadno vytratí z paměti, a nutí nás tak k nové 
práci, jež však mohou být opět přivolány těmi slovy, jimiž byly 
označeny. První používání jmen spočívá tedy v tom, že slouží 
jako značky nebo pomůcky pro vzpomínání. Druhé nastává tehdy, 
když lidé užijí tatáž slova, aby si jejich spojením a uspořádá
ním vzájemně naznačili, jak co pojímají nebo co si o tom myslí 
a také po čem touží, čeho se bojí nebo k čemu cítí nějaké jiné 
zaujetí. A kvůli tomuto jejich používání se slova nazývají zna
ky. Řeč má i následující speciální použití: za prvé zaznamenat 
to, k čemu jsme na základě přemýšlení dospěli jako k příčině 
čehokoli přítomného nebo minulého a o čem si myslíme, že to 
přítomné nebo minulé věci mohou vytvořit či způsobit, což je ve 
zkratce získávání umění. Za druhé používáním řeči ukázat jiným 
ono poznání, jehož jsme nabyli, což znamená navzájem se radit 
a vzájemně se učit. Za třetí dát jiným znát svou vůli a své cíle, 
abychom získali pomoc jeden od druhého. Za čtvrté ji používáme 
proto, že chceme potěšit sebe a jiné hrou se slovy, nezáludně, pro 
libost nebo na ozdobu.

4. Těmto způsobům použití řeči odpovídají také čtyři způ
soby jejího zneužití. Za prvé, ke zneužívání řeči dochází tehdy, 
když kvůli nestálosti významu svých slov lidé zaznamenávají 
své myšlenky chybně, tím za své pojmy vydávají něco, co nikdy

Používání řeči

Zneužívání řeči
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nepojali, a sami sebe tak klamou. Za druhé, když používají slova 
metaforicky, to jest v jiném významu, než pro který jsou určena, 
klamou jiné. Za třetí, když slovy prohlašují za svou vůli něco, 
co jí není. Za čtvrté, když slova používají tak, aby si navzájem 
škodili; jelikož příroda vyzbrojila některé živé tvory zuby, jiné 
rohy a některé rukama, aby škodili svým nepřátelům, jde o zne
užití řeči, ublížíme-li někomu jazykem, pokud nejde o někoho, 
komu jsme povinni vládnout; pak totiž nejde o ublížení, nýbrž 
o usměrnění a nápravu.

5. Způsob, jímž řeč slouží ke vzpomínce na posloupnost příčin 
a účinků, spočívá ve stanovení jmen  a jejich spojení.

Jména vlastní 6. Co se týče jmen, některá jsou vlastní a patří jen jedné věci, 
a společná jako „Petr“, „Jan“, „tento člověk“, „tento strom“. Jiná jsou spo

lečná mnoha věcem, jako „člověk", „kůň“, „strom". Ačkoli je 
každé z nich jen jedním jménem, přesto je jménem různých jed- 

Obecnájména notlivých věcí a s ohledem na ně všechny se nazývá obecné 
(universal). Ve světě neexistuje nic obecného kromě jmen, neboť 
každá z pojmenovaných věcí je individuální a singulární.

7. Jedno obecné jméno je dáno mnohým věcem pro jejich po
dobnost v nějaké kvalitě nebo jiném akcidentu. A zatímco vlastní 
jméno přivádí na mysl pouze jednu věc, obecná jména připomí
nají kteroukoli z těchto mnoha věcí.

8. Co se týče obecných jmen, mají některá širší, jiná užší 
rozsah, přičemž širší rozsah zahrnuje užší; a některá jména mají 
stejný rozsah a zahrnují se navzájem. Tak například jméno „těle
so" má širší význam než jméno „člověk" a zahrnuje je; a jména 
„člověk" a „rozumný" mají stejný rozsah a zahrnují se navzájem. 
Zde si však musíme všimnout, že jmény se nechápe vždy pouze 
jedno slovo jako v gramatice, nýbrž někdy při opisu mnoho slov 
dohromady. Všechna tato slova: „Ten kdo ve svém jednání dbá 
zákonů své země" tvoří pouze jedno jméno, které znamená totéž, 
co jediné slovo „spravedlivý".

9. Tímto zaváděním jmen, z nichž některá mají širší, některá 
užší význam, měníme kalkulaci důsledků věcí, jež jsou v mys
li představeny, na kalkulaci důsledků názvů. Například člověk, 
kterému zcela chybí řeč (jako ten, kdo se narodí hluchoněmý 
a hluchoněmý zůstane), má-li před očima trojúhelník a vedle 
něho dva pravé úhly, a to takové, jaké tvoří rohy čtyřúhelníku,
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je může v mysli porovnat a zjistit, že ony tři úhly trojúhelníku se 
rovnají oněm dvěma pravým vedle něho. Ale ukáže-li se mu dru
hý trojúhelník, který má jiný tvar, tak bez nového úsilí nepozná, 
zda také jeho tři úhly se rovnají témuž. Když však člověk mocný 
slov zpozoruje, že tato rovnost není důsledkem ani délky stran, 
ani jakékoli jiné zvláštnosti tohoto trojúhelníku, nýbrž jen toho, 
že strany jsou přímky a úhly jsou tři, a že právě proto byl tento 
obrazec nazván trojúhelník, pak jistě obecně dovodí, že tako
vá rovnost úhlů existuje v jakémkoli trojúhelníku, a zaznamená 
svůj objev těmito obecnými výrazy: „Každý trojúhelník má tři 
úhly, jež se rovnají dvěma pravým." A tak se důsledek objevený 
v jediném případě zaznamená a zapamatuje jako obecné pravi
dlo, oprostí naši mentální kalkulaci od času a místa a zbaví nás 
veškeré duševní námahy kromě oné první, a to, co jsme shledali 
pravdivým zde a nyní, činí pravdivým vždy a všude.

10. Užitečnost slov pro zaznamenávání našich myšlenek není 
ale nikde tak zřejmá jako při počítání. Člověk od přírody slabo
myslný, který se nedokáže naučit nazpaměť řadě číslovek jako 
jedna, dvě, tři, může sice zaregistrovat každý úder zvonu a kýv
nout při každém hlavou nebo říkat jedna, jedna, jedna, nikdy 
však nebude vědět, kolik odbilo. Zřejmě bývaly doby, kdy se 
těchto číslovek nepoužívalo, a lidé, kteří toužili po tom, něco 
spočítat, museli použít prsty jedné ruky nebo obou, což ved
lo k tomu, že každý národ má pouze deset základních číslovek 
a některé jen pět a pak začínají znovu. I když někdo umí počítat 
do deseti, odříkává-li číslovky v jiném než v obvyklém pořadí, 
ztratí se a neví, kde skončil. Ještě méně je schopen sčítat a odčí
tat a provádět ostatní aritmetické operace. Takže beze slov není 
možné kalkulovat s čísly, natož s veličinami, rychlostmi, silami 
a jinými věcmi, jejichž kalkulace je nutná pro život nebo blaho 
lidstva.

11. Jsou-li spolu dvě jména spojena do nějakého důsledku 
nebo tvrzení jako například „Člověk je živočich" nebo „Je-li 
člověkem, je živočichem" a druhé jméno „živočich" znamená vše 
to, co první jméno „člověk", pak je toto tvrzení nebo důsledek 
pravdivý, jinak nepravdivý. Neboť slova „pravdivý" a „neprav
divý" jsou atributy řeči, nikoli věcí. A kde není řeč, tam není 
ani pravda, ani nepravda. Může dojít k omylu, například když
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Nutnost definic

očekáváme něco, co se nestane, nebo když se domníváme, že 
bylo něco, co nebylo, avšak v žádném z těchto případů nelze 
vinit člověka z nepravdy.

12. Jelikož tedy pravda tkví ve správném seřazení jmen v na
šich tvrzeních, člověk, který hledá přesnou pravdu, si musí pa
matovat, co zastupuje každé jméno, které používá, a položit je na 
odpovídající místo. Jinak se zaplete do slov jako pták do vějičky: 
čím víc se zmítá, tím víc se zamotává. A proto v geometrii — je
diné vědě, kterou se zatím Bohu zalíbilo obdarovat lidstvo -  lidé 
začínají tím, že určují významy svých slov. Tato určení významů 
nazývají definice a kladou je na počátek své kalkulace.

13. Z toho je zřejmé, jak je nutné, aby každý, kdo usiluje 
o pravdivé poznání, přezkoumal definice dřívějších autorů a buď 
je opravil, jsou-li nedbale formulovány, nebo je sám vytvořil. 
Omyly definic se totiž množí s postupem kalkulace a vedou lidi 
k absurdnostem, které sice nakonec nahlédnou, ale už se jim ne
vyhnou, aniž by znovu započali svou kalkulaci od začátku, kde 
tkví základ jejich omylů. A proto lidé, kteří důvěřují knihám, 
jednají stejně jako ti, kdo sčítají mnoho malých součtů ve větší, 
aniž by zvážili, zda tyto malé součty byly správně spočítány. 
A když nakonec zjevný omyl objeví, avšak dál svým prvním 
základům důvěřují, pak, nemohouce najít cestu ven, marní čas 
zmítáním se nad svými knihami jako ptáci, kteří vletí komínem, 
a pak uzavřeni v místnosti se třepetají a nalétávají do mámivého 
světla skleněného okna, protože jim chybí důvtip, aby zvážili, 
jak se dostali dovnitř. Z tohoto důvodu spočívá prvotní pou
žití řeči ve správném definování jmen, což je  získávání vědy, 
a v nesprávných nebo chybějících definicích spočívá její prvotní 
zneužití, z něhož plynou všechny nepravdivé a nesmyslné ná
zory, kvůli nimž jsou lidé, kteří si místo vlastního přemýšlení 
berou za učitele autoritu knih, natolik pod úrovní nevzdělanců, 
nakolik jsou zase převyšováni lidmi, kteří opravdové vědy do
sáhli. Nevzdělanost se totiž nachází uprostřed mezi opravdovou 
vědou a bludnými naukami. Přirozenému smyslovému vnímání 
a obrazivosti absurdnost nehrozí. Příroda jako taková se nemůže 
mýlit. A jak se bohatství jazyka lidí rozhojňuje, stávají se moud
řejšími, nebo bláhovějšími než obyčejný člověk. Právě tak není 
možné, aby se nevzdělaný člověk stal buď mimořádně moudrým,
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nebo, není-li jeho paměť oslabena nemocí nebo špatným stavem 
orgánů, mimořádně hloupým. Slova totiž slouží moudrým jako 
žetony: ke kalkulaci. Hlupáci je však přijímají za berné mince, 
jejichž hodnotu stanovují podle autority nějakého Aristotela, Ci- 
cerona nebo Tomáše nebo kteréhokoli jiného učence, přestože je 
to pouze člověk.

14. Předmětem jmen  je vše, co může vstoupit do nějaké kal
kulace anebo v ní být bráno v úvahu a co se může navzájem 
sčítat, aby se tak dospělo k součtu, nebo odečítat, aby zůstal 
zbytek. Římané nazývali účty rationes a samo účtování ratioci- 
natio, a tomu, co my v účtech nebo účetních knihách nazýváme 
položkami, říkali nomina, to jest jména. A odtud, jak se zdá, 
se slovo ratio rozšířilo na schopnost kalkulovat ve všech ostat
ních záležitostech. Řekové mají jedno slovo Xóyoq pro obojí: 
řeč a rozum. Nedomnívali se, že není řeči bez rozumu, nýbrž že 
není usuzování bez řeči. Akt usuzování nazvali sylogismus, což 
znamená přičtení důsledků jednoho výroku k jinému. A protože 
tytéž věci mohou vstoupit do kalkulace s ohledem na různé ak- 
cidenty, jsou také jejich jména různě formována a rozlišena, aby 
tuto různost naznačila. Tuto různost jmen lze redukovat na čtyři 
obecné kategorie.

15. Za prvé, s věcí můžeme kalkulovat jako s hmotou nebo 
tělesem, jako s něčím, co je „živé", „smyslové14, „rozumné11, „tep
lé11, „studené11, s něčím, co je „v pohybu11, nebo „v klidu11. Všemi 
těmito jmény se míní slovo „hmota11 nebo „těleso11; ona všechna 
jsou jmény hmoty.

16. Za druhé, s věcí můžeme kalkulovat nebojí zvažovat jako 
nějaký akcident nebo kvalitu, kterou v ní předpokládáme, jako 
být v pohybu, být tak a tak dlouhá, být teplá atd. A pak z jména 
věci samé vytvoříme malou změnou nebo posunem jméno pro 
onen námi uvažovaný akcident, takže místo „živé11 pojímáme 
„život11, místo ,jsoucí v pohybu11 „pohyb11, místo „teplá11 „tep
lo11, místo „dlouhá11 „délka11 a podobně. A všechna taková jména 
jsou jmény akcidentů a vlastností, jimiž se jedna hmota a těleso 
odlišuje od druhé. Říká se jim  abstraktní jména, protože jsou 
oddělena nikoli od hmoty, nýbrž od jejího popisu.

17. Za třetí, kalkulujeme s vlastnostmi svých vlastních 
těl, přičemž činíme následující rozlišení: když něco vidíme,

Předmět jmen
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nekalkulujeme s věcí samou, nýbrž s jejím vzhledem, barvou, 
ideou v naší fantazii, a když je něco slyšeno, pak nekalkulujeme 
s oním, nýbrž pouze s jeho slyšením nebo zvukem, což je naše 
fantasma nebo pojem dané věci, kterou pomocí ucha slyšíme; 
a toto jsou jména fantasmat.

18. Za čtvrté, kalkulujeme, uvažujeme a pojmenováváme sa
motná jména  a formy řeči: neboť „obecný" (generál, universal), 
„zvláštní", „dvojznačný" jsou jména jmen. A „tvrzení", „otáz
ka", „rozkaz", „vyprávění", „sylogismus", „kázání", „proslov" 
a mnoho jiných podobných jsou jména forem řeči. A toto vše je 
rozmanitost pozitivních jmen; jmen, která používáme k zazna
menání něčeho, co je v přírodě nebo co může být lidskou myslí 
vytvořeno, jako tělesa, která existují nebo jejichž existenci mů
žeme pojmout, nebo ve vztahu k tělesům jako vlastnosti, které 
jsou nebo mohou být myslí vytvořeny, anebo jako slova a formy 
řeči.

19. Existují také jiná jména, nazývaná negativní. Jsou to znač
ky, které znamenají, že dané slovo není jménem věci, o niž jde, 
jako slovo „nic", „nikdo", „nekonečný", „nepoučitelný", „tři bez 
čtyř" a podobně. Přesto se jich používá při kalkulaci nebo k jejím 
opravám; přivolávají do mysli naše minulé myšlenky. Třebaže to 
nejsou jména nějaké věci, vedou nás k tomu, abychom odmítli 
připustit jména, která nejsou správně užita.

20. Všechna ostatní jména jsou jen bezvýznamné zvuky, a to 
dvojího druhu. Za prvé, když jsou to nová jména, jejichž význam 
nebyl objasněn žádnou definicí. Taková jména hojně razili scho
lastikové a popletení filosofové.

21. Za druhé, když lidé vytvoří jméno ze dvou jmen, jejichž 
významy jsou protikladné a neshodné, jako jsou jméno „netě- 
lesné těleso" nebo, což je totéž, „netělesná substance" a mnoho 
jiných. Kdykoli je totiž nějaké tvrzení nepravdivé, pak ta dvě 
jména, z nichž je složeno, neznamenají -  vzata dohromady a spo
jena vjedno — vůbec nic. Například je-li výrok „čtyřúhelník je  
kulatý" nepravdivým tvrzením, pak slovo „kulatý čtyřúhelník" 
neznamená nic, aleje pouhým zvukem. Podobně je-li nepravdivé 
říci, že ctnost se může vlévat nebo vdechovat sem a tam, pak jsou 
slovní spojení „vlitá ctnost" nebo „vdechnutá ctnost" stejně ab
surdní a bez významu jako „kulatý čtverec". Proto se jen zřídka
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setkáte s nesmyslným slovem a slovem postrádajícím jakýkoli 
význam; jež by nebylo utvořeno z nějakých jmen latinských nebo 
řeckých. Francouz vzácně kdy slyší, že by se náš Spasitel ozna
čoval jménem „parole“, často však slyší označovat jej jménem 
„verbe“. Přitom „verbe“ a „parole" se liší pouze tím, že jedno je 
latinské a druhé francouzské.

22. Když někdo uslyší nějakou řeč a napadnou ho tytéž myš
lenky, k jejichž označení byla slova a slovní spojení této řeči 
určena a utvořena, pak se říká, že řeč pochopil. Neboť chápání 
není ničím jiným než pojmem zapříčiněným řečí. A proto je-li řeč 
vlastní pouze člověku, což pokud vím je, pak je i chápání vlastní 
pouze člověku. Nelze tudíž chápat absurdní a nepravdivá tvrzení, 
jsou-li obecná, třebaže si mnozí myslí, že je chápou, když jen 
tiše opakují nějaká slova neboje v duchu přepočítávají.

23. Které druhy výrazů označují žádosti, averze a hnutí lidské 
mysli a jak se jich užívá a zneužívá, o tom promluvím poté, co 
pojednám o vášních.

24. Jména věcí, která v nás vyvolávají určitá hnutí mysli, to 
jest ta, která způsobují libost a nelibost, mají v běžných roz
pravách lidí nestálý význam, protože ne ve všech lidech táž 
věc vyvolává táž hnutí mysli, stejně jako táž věc nevyvolává 
táž hnutí mysli v různé době. Jelikož všechna jména jsou za
vedena k označení našich pojmů a jelikož všechna hnutí naší 
mysli jsou také jen pojmy, pak pojmeme-li stejnou věc různě, 
stěží se vyhneme tomu, že ji různě pojmenujeme. Neboť po
vaha toho, co pojímáme, je  sice táž, avšak různost toho, jak 
ji díky různým stavům těla a různým předsudkům vnímáme, 
dodává všemu nádech našich různých vášní. Proto musí člověk 
při usuzování dbát i na slova, která kromě toho, co si o jejich 
povaze představujeme, označují také přirozenost, rozpoložení 
a zájem mluvčího, jako jsou například jména ctností a neřes
tí. Jeden totiž nazývá „moudrostí" to, co druhý „strachem", 
„krutostí" to, co druhý „spravedlností", „marnotratností" to, co 
druhý „velkodušností", „vážností" to, co druhý „hloupostí" atd. 
Proto nemohou být taková jména nikdy opravdovým základem 
rozumování. To platí i pro metafory a řečnické figury. Ty jsou 
však méně nebezpečné, protože na rozdíl od ostatních slov svůj 
nestálý význam nikterak nezakrývají.

Chápání

Nestálá jména
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V.
O rozumu a vědě

Co je rozum

Definice
rozumu

V čem spočívá 
správný rozum

1. Když člověk usuzuje, nedělá nic jiného, než že myslí celkový 
součet vzniklý sčítáním částí nebo zbytek vzniklý odčítáním jed
noho součtu od jiného. Je-li tak činěno slovy, pak jde o myšlení 
důsledků jmen všech částí pro jméno celku nebo jmen celku 
a jedné části pro jméno části druhé. A třebaže ve vztahu k ně
kterým věcem, například k číslům, lidé vedle sčítání a odčítání 
uvádějí ještě jiné operace jako násobení a dělení, přesto jde o to
též: vždyť násobení je  pouze sčítáním stejných věcí a dělení jen 
odčítáním jedné věci tak často, jak můžeme. Tyto operace nejsou 
vlastní jen číslům, ale věcem všech druhů, které lze sečíst nebo 
vyjmout jednu z druhé. Neboť stejně jako aritmetikové učí sčítat 
a odčítat čísla, tak geometři učí témuž s čarami, prostorovými 
a plošnými útvary, úhly, proporcemi, časy, stupni rychlosti, síly, 
výkonů a podobně. Logikové učí témuž s důsledky slov: sčítají 
dvě jména, aby vytvořili tvrzení, a dvě tvrzení, aby vytvořili sy
logismus, a mnoho sylogismů, aby vytvořili důkaz, a ze součtu 
neboli závěru sylogismu odčítají jeden výrok, aby dospěli k dru
hému. Političtí pisatelé sčítají dohody, aby dospěli k lidským 
povinnostem, a právníci sčítají zákony a skutky, aby zjistili, co je 
po právu a co protiprávní v jednání soukromých osob. Souhrnně 
řečeno, kdekoli je prostor pro sčítání a odčítání, je prostor i pro 
rozum, a kde tento prostor není, nemá rozum vůbec co dělat.

2. Z toho všeho můžeme definovat, to jest určit, co se míní 
slovem rozum, počítáme-li jej k mohutnostem mysli. ROZUM 
v tomto smyslu není totiž nic jiného než kalkulování, to jest 
sčítání a odčítání důsledků obecných jmen, dohodnutých pro za
znamenávání a označování našich myšlenek. Říkám tomu zazna
menáváni, když kalkulujeme sami pro sebe, a označování, když 
své kalkulace předkládáme nebo dokazujeme jiným.

3. Stejně jako lidé nezkušení v aritmetice se musí mýlit ajako 
se mohou často mýlit učitelé a dospívat k nesprávnému výpočtu, 
tak se i v každém jiném oboru usuzování ti nejschopnější, nejpo- 
zomější a nejzběhlejší mohou sami klamat a vyvozovat nespráv
né závěry. Ne že by rozum sám nebyl vždy zdravým a správným 
rozumem (right reason), jako je aritmetika jistým a neomylným
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uměním; rozum žádného člověka stejně jako i rozum žádné sku
piny lidí však nevytváří jistotu o nic víc, než když je výpočet 
správně proveden jen proto, že jej jednomyslně schválilo mno
ho lidí. A tak nastane-li spor o nějakém výpočtu, musí strany za 
správný rozum dohodou stanovit rozum nějakého rozhodčího 
nebo soudce, jehož rozhodnutí se podřídí. Jinak vyústí jejich spor 
buď v boj, nebo zůstane nerozhodnut pro nedostatek správného 
rozumu, který by byl dán od přírody. Tak je tomu u všech diskusí 
o čemkoli. A když se lidé, kteří se pokládají za moudřejší než 
všichni ostatní, halasně dožadují správného rozumu jako soudce, 
nechtějí vlastně nic jiného, než aby věci byly určeny pouze jejich 
vlastním rozumem. V lidské společnosti je to stejně nesnesitelné, 
jako kdyby poté, co se ve hře stanoví trumf, lidé použili jako 
trumf pokaždé tu barvu, od níž mají nejvíc karet. Nečiní totiž nic 
jiného, než že každou svou vášeň, jak v nich právě převážila, pro
sazují jako správný rozum, nadto ve sporech, které sami vedou. 
Právě svým nárokem na správný rozum tak vlastně prozrazují, 
že jim schází.

4. Používání a účel rozumu nespočívají v nalézání souhrnu 
a pravdivosti jednoho či více důsledků vzdálených od prvních 
definic a stanovených významů jmen, nýbrž v tom, že se jimi 
začíná a od jednoho důsledku se postupuje k druhému. Koneč
ný závěr totiž nemůže být jistý, nejsou-li jista všechna tvrzení 
a popírání, na nichž se zakládá a z nichž je vyvozen. Kdyby pán 
domu při sestavování účtu sečetl dohromady součty všech jed
notlivých účtů, aniž by dbal na to, jak každý účet sečetl ten, kdo 
jej vystavil, a aniž by hleděl na to, za co vlastně platí, nebylo by 
to pro něj o nic výhodnější, než kdyby vcelku účty schválil v dů
věře ve zběhlost a poctivost každého účtujícího. Tak je tomu i při 
usuzování o všem ostatním: kdo přijímá závěry v důvěře k růz
ným autorům a sám si je nevyvodí z výchozích položek v každé 
kalkulaci, jimiž jsou definicemi stanovené významy jmen, mamě 
se namáhá; nic neví, pouze věří.

5. Když člověk kalkuluje, aniž by používal slova, což se 
v konkrétních případech může dít, například když se při pohle
du na nějakou věc dohadujeme, co ji pravděpodobně předchá
zelo nebo co po ní pravděpodobně bude následovat, a pokud 
to, o čem si myslel, že po ní pravděpodobně bude následovat,

Používání
rozumu

O omylu 
a absurdnosti
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nenásleduje, nebo to, o čem si myslel, že ji předcházelo, ji ne
předcházelo, pak se tomu říká omyl, což je něco, čemu podléhají 
i ti nejprozíravější lidé. Ale když usuzujeme ve slovech obec
ného významu a připadneme na nějaký obecný závěr, který je 
nepravdivý, pak -  ač se tomu běžně říká omyl -  jde ve skuteč
nosti o absurditu neboli o nesmysl. Omyl je totiž pouhou zmý
lenou v předpokladu, že se něco stalo nebo že to nastane, při
čemž -  ačkoli se to nestalo ani to nenastane -  nejde o evidentní 
nemožnost. V případě obecného tvrzení, není-li pravdivé, je 
jeho možnost nemyslitelná. A slova, při nichž vnímáme pouhý 
zvuk, nazýváme absurdní, bez jakéhokoli významu a nesmyslná. 
Kdyby mi tudíž někdo vyprávěl o kulatém čtyřúhelníku nebo 
o akcidentech chleba v sýru nebo o nehmotných substancích 
nebo o svobodném poddaném, svobodné vůli nebo o čemkoli 
svobodném jinak, než že tomu nebrání žádné překážky, pak 
neřeknu, že se mýlí, nýbrž že jeho slova postrádají jakýkoli 
význam, tedy že jsou absurdní.

6. Řekl jsem výše (11,10), že nade všemi ostatními živočichy 
vyniká člověk schopností, že ať už pomyslí na cokoli, má ten
denci pátrat po důsledcích a po tom, jakých účinků by tím mohl 
dosáhnout. Nyní přidávám další stupeň této přednosti, totiž že 
objevené důsledky dokáže slovy převést v obecná pravidla na
zývaná teorémy nebo aforismy, to jest, že může usuzovat neboli 
kalkulovat nejen s čísly, nýbrž se všemi ostatními věcmi, v nichž 
jedna může být přičtena k druhé, nebo od ní odečtena.

7. Tato výsada je však oslabena jinou, a sice výsadou absurd
nosti, jíž nepodléhá žádný živý tvor kromě člověka. A mezi lidmi 
jí ze všech nejvíc podléhají ti, kdo se hlásí k filosofii. Je totiž 
nanejvýš správné, co o nich kdesi řekl Cicero: Nic nemůže být 
natolik absurdní, aby se to nenalezlo v knihách filosofů.5 Důvod 
je zřejmý. Není totiž mezi nimi ani jeden, který by své rozumo
vání začínal definicemi nebo vysvětlením použitých jmen, což 
je metoda, která byla použita pouze v geometrii a díky níž se její 
závěry staly nepopiratelnými.

5 M. T. Cicero, De divinatione, 11,119. -  Pozn. překl.
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8. První příčinu absurdních závěrů připisuji nedostatku meto
dy; lidé totiž ve svém rozumování nevycházejí z definic, to jest 
ze stanovených významů svých slov: je to, jako by chtěli provést 
výpočet, aniž by znali hodnotu číslovek jedna, dvě a tři.

9. A protože všechna tělesa vstupují do početních úvah z růz
ných hledisek (jak jsem se o tom zmínil v předchozí kapitole 
[IV,15-18]), a tato hlediska jsou různě pojmenována, vznikají 
různé absurdity matením a nevhodným spojováním jejich jmen 
v tvrzení.

10. Druhou příčinu absurdních tvrzení proto připisuji tomu, že 
se jména těles dávají akcidentům nebo jména akcidentů tělesům, 
jak to činí ti, kdo říkají „víra je vlita“ nebo ,je  vdechnuta14, přes
tože nic s výjimkou tělesa nemůže být „vlito11 nebo „vdechnuto11 
do něčeho jiného; a že „rozlehlost je těleso11, že „přeludy jsou 
duchové11 atd.

11. Třetí příčinu spatřuji v tom, že se jména akcidentů těles 
vně nás dávají akcidentům našich vlastních těl, jak to činí ti, kdo 
říkají, že „barva je v tělese11, „zvuk ve vzduchu11 atd.

12. Čtvrtou vidím v tom, že se jména těles dávají jménům  
nebo výrazům, jak to činí ti, kdo říkají, že „existují universalie11, 
že „živý tvor je rod11 nebo „obecnina11 atd.

13. Pátou v tom, že se jména akcidentů dávají jménům  a vý
razům, jak to činí ti, kdo říkají, že „povaha nějaké věci je její 
definicí11, že „rozkaz člověka je jeho vůlí11 a podobně.

14. Šestou příčinou je používání metafor, tropů a jiných řeč
nických figur místo vhodných slov. I když totiž lze v běžné řeči 
například říci, že „cesta jde nebo vede sem nebo tam11 nebo že 
„přísloví říká to nebo ono11, třebaže cesta nemůže jít ani přísloví 
nemůže mluvit, při kalkulování a hledání pravdy nelze takové 
výrazy připustit.

15. Sedmou příčinu připisuji jménům, která nic neoznačují, 
ale přijímají se a učí nazpaměť ve školách, jako jsou „hyposta- 
tický11, „transsubstanciovať1, „konsubstanciovať1, „věčná přítom
nost11 a podobné výrazy z hantýrky scholastiků.

16. Kdo se těmto věcem dokáže vyhnout, nedopustí se snadno 
absurdity, leda by se tak stalo pro délku početní úvahy, kdyby 
snad zapomněl na to, co předcházelo. Všichni lidé totiž od pří
rody usuzují obdobně a usuzují dobře, mají-li dobré principy.

Příčiny
absurdnosti
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Věda a  vědění

Kdo by byl totiž tak hloupý, aby se dopouštěl chyb v geometrii 
a ještě na nich trval, když mu někdo jiný jeho omyl ukáže?

17. Je tudíž zjevné, že nám rozum není vrozen jako smyslové 
vnímání a paměť ani že se nenabývá pouhou zkušeností jako pro
zíravost, ale že se získává pílí: za prvé tak, že se vhodně stanoví 
jména, a za druhé tak, že se pořídí dobrá a řádná metoda, jak od 
prvků, což jsou jména, postupovat k tvrzením, jež jsou vytvořena 
spojením jednoho jména s druhým, a tak k sylogismům, což je 
spojování jednoho tvrzení s jinými, až dojdeme k poznání všech 
důsledků jmen, které patří k danému předmětu, což je to, ěemu 
lidé říkají vědění a věda. A zatímco smyslové vnímání a paměť 
jsou pouhou znalostí faktu, což je věc minulá a neodvolatelná, je 
vědění znalostí důsledků faktů a jejich vzájemné závislosti; díky 
němu víme, jak z toho, co můžeme učinit nyní, učinit něco jiné
ho, kdykoli chceme; nebo jak učinit totéž někdy jindy. Když totiž 
vidíme, jak něco vzniká, z jakých příčin a jakým způsobem, tak 
ocitnou-li se obdobné příčiny v naší moci, vidíme, jak je dovést 
k vytvoření obdobných účinků.

18. Děti proto nejsou obdařeny žádným rozumem, dokud se 
nenaučí používat řeč; rozumná stvoření se jim ale říká kvůli zjev
né možnosti, že v budoucnu začnou rozum používat. A třebaže 
většina lidí umí rozum používat jen málo, například při počítá
ní ho používají jen do jisté míry, má z toho jen pramalý užitek 
v běžném životě, ve kterém se řídí -  někteří lépe, jiní hůře -  po
dle svých různých zkušeností, různé rychlosti při vybavování 
z paměti podle své náklonnosti k různým cílům, zvláště však 
podle štěstí, nebo neštěstí a podle omylů svých bližních. Pokud 
jde totiž o vědu nebo o jistá pravidla jednání, jsou jim natolik 
vzdáleni, že vůbec nevědí, co to je. Geometrii považují za čaro
vání, a pokud jde o ostatní vědy, jsou ti, kdo si neosvojili počát
ky a to, jak v nich trochu pokročit, aby viděli, jak se vědomosti 
získávají a vytvářejí, v tomto ohledu jako děti, které nevědí nic 
o plození a věří, že jejich bratři a sestry se nerodí, ale -  jak jim 
říkají ženy -  že je nosí čáp.

19. Přesto však ti, kdo nemají žádné vědění, jsou na tom se 
svou přirozenou prozíravostí lépe a víc imponují než lidé, kteří 
kvůli pomýlenému usuzování nebo z důvěry k těm, kdo usu
zují nesprávně, dospějí k nepravdivým a absurdním obecným
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pravidlům. Neznalost příčin a pravidel totiž neodvádí lidi tak 
daleko z jejich cesty, jako když se spoléhají na nesprávná pravi
dla a za příčinu toho, oč usilují, pokládají něco, co jí není, nýbrž 
co je spíše příčinou opaku.

20. Abych uzavřel: světlem lidských myslí jsou jasná slova, 
ovšem jen tehdy, jsou-li nejprve očištěna a exaktními definicemi 
zbavena mnohoznačnosti. Rozum je krok, rozvoj vědy je cesta 
a prospěch lidstva je cíl. A naopak metafory, nesmyslná a mno
hoznačná slova jsou jako ignes fatui, klamné pochodně; usuzo
vání na jejich základě je blouděním mezi nesčetnými absurditami 
a vyúsťuje nakonec ve svár, vzpouru a pohrdání.

21. Stejně jako je hojnost zkušenosti prozíravost, tak je hoj
nost vědění moudrost. Třebaže my obvykle užíváme jedno jmé
no, moudrost, pro obojí, latiníci vždy odlišovali prudentia od 
sapientia, a první připisovali zkušenosti, druhé vědění. K ujas
nění tohoto rozdílu si představme člověka obdařeného skvělou 
přirozenou schopností a zručností zacházet se zbraní, a pak jiné
ho, kdo k této obratnosti přidal získané vědění o tom, jak může 
v každém možném postoji nebo střehu zasáhnout protivníka, 
nebo jím být zasažen. Schopnost prvního by se měla ke schop
nosti druhého jako prozíravost k moudrosti; obě jsou užitečné, 
druhá je však neomylná. Ti, kdo důvěřují pouze autoritě knih 
a slepě následují slepého, jsou však jako ten, kdo se v důvěře 
v nesprávná pravidla učitele šermu troufale odváží na protivníka, 
který ho buď zabije, nebo potupí.

22. Některé znaky vědění a vědy jsou jisté a neselhávající, jiné 
nejisté. Jisté jsou, jestliže ten, kdo tvrdí, že něco ví, je schopen 
tomu učit, čímž se chce říci, že může svou pravdu jasně dokázat 
někomujinému. Nejisté jsou, jestliže jeho tvrzení odpovídají jen 
některé konkrétní děje, a v mnoha případech se ukáže, že jsou 
takové, jaké podle něj být musí. Znaky prozíravosti jsou všechny 
nejisté, neboť je nemožné, abychom zkušeností zaznamenali a na 
jejím základě si zapamatovali všechny okolnosti, které mohou 
změnit výsledek. V jakémkoli počínání, v němž člověk nemá 
k dispozici neomylné vědění, podle něhož by postupoval, je však 
znamením pošetilosti, kterou se obecně opovrhuje jako doktri- 
nářstvím, když se vzdá vlastního přirozeného úsudku a nechá se 
vést všeobecnými výroky, které jsou vyčteny z knih a ze kterých

Prozíravost 
a moudrost, 
rozdíly mezi 
nimi

Znaky vědění 
a vědy
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existuje mnoho výjimek. Dokonce i z těch lidí, kteří v poradních 
sborech státu tak rádi staví na odiv svou sečtělost v politice a his
torii, je jen málo těch, kteří tak činí i ve svých domácích zále
žitostech, kde jde o jejich vlastní zájem. Ve svých soukromých 
záležitostech mají totiž prozíravosti dostatek, na veřejnosti jim 
však jde spíše o věhlas vlastního důvtipu než o úspěch někoho 
jiného.

VI.

O vnitřních počátcích dobrovolných pohybů, 

obvykle nazývaných vášně. A o výrazech, 

jim iž jsou vyjadřovány

Pohyb, vitální 1. U všech zvířat najdeme dva druhy pohybů, které jsou jim 
a animální vlastní. Jeden, nazývaný vitální, začíná při zplození a pokračuje 

bez přerušení po celý jejich život. Takovým je krevní oběh, tep, 
dýchání, trávení, vyživování, vyměšování atd. Pro tyto pohyby 
není třeba obrazivosti. Druhým je pohyb animální, jinak nazýva
ný pohyb dobrovolný, jako chodit, mluvit, hýbat kterýmkoli z na
šich údů, a to tak, jak se nám to nejprve zjeví v našich myslích. 
Již v první a druhé kapitole bylo řečeno, že smyslové vnímání 
je pohybem v orgánech a vnitřních částech lidského těla, způso
beným činností věcí, které vidíme, slyšíme atd., a že fantasma 
není ničím jiným než pozůstatkem téhož pohybu, jenž zbývá po 
vjemu. A protože chození, mluvení a obdobné dobrovolné pohyby 
závisí vždy na předchozí myšlence kam, kudy, ja k  a co, je zřejmé, 
že představa je prvním vnitřním počátkem každého dobrovolného 
pohybu. Ačkoli pro lidi nevzdělané je nepředstavitelný jakýkoli 
pohyb tam, kde je pohybovaná věc neviditelná, nebo tam, kde je 
prostor, v němž je pohybována, pro svou malost nevnímatelný, 
nebrání to tomu, aby takové pohyby existovaly. I pro sebemenší 
prostor totiž platí, že to, co je pohybováno větším prostorem, 
jehož částí je onen menší, se musí nejprve dostat přes něj. Tyto 
malé počátky pohybu uvnitř lidského těla, než se projeví choze-
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ním, mluvením, tlučením a jinými viditelnými činy, se obvykle 
nazývají ÚSILÍ.

2. Toto úsilí, když směřuje k něčemu, co je způsobuje, se na
zývá ŽÁDOST nebo TOUHA, přičemž touha je obecným jménem 
a žádost se často omezuje na označení touhy po jídle, totiž na 
hlad a žízeň. A když jde o úsilí směřující od něčeho, říká se mu 
obecně AVERZE. Tato slova -  žádost a averze -  máme z latiny 
a obě označují pohyby, jedno přistupování, druhé ustupování. 
Stejně i řecká slova óppř) a ácpoppij. Sama příroda totiž často 
vnucuje lidem pravdy, o které později, když hledají něco mimo 
přírodu, klopýtnou. Scholastikové sice v pouhé žádosti jít nebo se 
pohnout žádný skutečný pohyb nenacházejí, jelikož však nějaký 
pohyb uznat musí, nazývají jej pohybem metaforickým, což je 
označení zcela absurdní. O slovech lze říci, že jsou metaforická, 
o tělesech a pohybech však nikoli.

3. O tom, po čem lidé touží, se říká, že to MILUJÍ; a že NE
NÁVIDÍ to, k čemu mají averzi. Touha a láska jsou proto totéž, 
až na to, že touhou naznačujeme nepřítomnost předmětu, láskou 
zpravidla jeho přítomnost. A podobně averzí naznačujeme nepří
tomnost a nenávistí přítomnost předmětu.

4. Některé žádosti a averze jsou lidem vrozené, například žá
dost po jídle, žádost po vyměšování a po vyprazdňování; správ
něji by se také mohly nazývat averzemi k něčemu, co lidé cítí 
ve svých tělech. Najde se ještě pár dalších žádostí, ale není jich 
mnoho. Ty zbývající, což jsou žádosti po jednotlivých věcech, 
vycházejí ze zkušenosti a z vyzkoušení jejich účinků na sobě 
nebo na jiných. K věcem, které vůbec neznáme nebo v jejichž 
existenci nevěříme, totiž nemůžeme pociťovat žádnou jinou tou
hu nežse jich dotknout a zkusit je. Averzi však nemáme jen k vě
cem, o nichž víme, že nám uškodily, ale i k těm, o nichž nevíme, 
zda nám uškodí.

5. Když po věcech ani netoužíme, ani k nim nechováme ne
návist, říká se, že jsou nám lhostejné. LHOSTEJNOST totiž není 
ničím jiným než nehybností nebo vzdorováním srdce vůči čin
nosti určitých věcí v důsledku toho, že srdce je již  uvedeno do 
jiného pohybu jinými mocnějšími předměty anebo nedostatkem 
zkušenosti daných věcí.

Úsilí

Žádost

Touha

Hlad

Žízeň

Averze

Láska

Nenávist

Lhostejnost
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Dobro

Zlo

Pulchrum

Turpe

Radostný

Prospěšný

Nepříjemný

Neprospěšný

6. A protože se složení lidského těla neustále mění, je nemož
né, aby v něm tytéž věci vždy vyvolávaly tytéž žádosti a averze. 
Tím méně se mohou všichni lidé shodnout v touze po takřka 
jakémkoli předmětu.

7. Cokoli je však předmětem žádosti nebo touhy jakéhokoli 
člověka, tomu on říká dobré, a předmětu své nenávisti a averze 
špatné a zlé (evil) a předmětu své lhostejnosti nicotné a zanedba
telné. Tato slova -  dobrý, zlý, lhostejný -  se totiž vždy užívají 
se zřetelem k osobě, která jich užívá. Není totiž nic, co by bylo 
takové samo o sobě a absolutně, ani neexistuje nějaké obecné 
pravidlo pro dobro a zlo odvoditelné z povahy předmětů samých, 
ale jen z osoby člověka, pokud neexistuje stát, nebo ve státě 
z osoby, která jej zastupuje, případně z rozhodčího či soudce, 
kterého si lidé, když se neshodnou, souhlasně ustanoví a jehož 
rozhodnuti učiní takovým pravidlem.

8. Latina má dvě slova, jejichž významy jsou blízké významům 
slov dobrý a zlý, ale neznamenají přesně totéž, totiž pulchrum 
a turpe. Pulchrum označuje to, co je některými svými viditelný
mi znaky příslibem dobra, turpe to, co je příslibem zla. V našem 
jazyce však nemáme tak obecná jména k jejich vyjádření. Místo 
pulchrum říkáme proto někdy sličné, jindy krásné nebo pohledné 
nebo šlechetné nebo úctyhodné nebo půvabné nebo vlídné', a mís
to turpe užíváme ohavné, znetvořené, ošklivé, nízké, nechutné 
a podobně, podle potřeby. Všechna tato slova -  tam, kde se hodí 
je použít -  označují pouze vzhled nebo výraz, který je příslibem 
dobra a zla. Dobro je tedy trojí: dobro v příslibu, to jest pulchrum, 
dobro v uskutečnění, jako vytoužený cíl, což se nazývá jucundum, 
radostné', dobro jako prostředek, což se nazývá utile, užitečné, pro
spěšné. A je právě tolik druhů zla: zlu v příslibu se říká turpe, zlu 
v uskutečnění a cíli molestum, nepříjemné, obtížné, rušivé, a zlu 
v prostředku inutile, neužitečné, neprospěšné, škodlivé.

9. Při smyslovém vnímání, jak už jsem řekl, je to, co je ve 
skutečnosti v nás, pouze pohyb zapříčiněný činností vnějších 
předmětů, ale v jevu pro zrak je to světlo a barva, pro ucho 
zvuk, pro nos vůně atd.; stejně tak pokračuje-li činnost téhož 
předmětu z očí, uší a jiných orgánů k srdci, je i tam skuteč
ný účinek pouze pohybem nebo úsilím spočívajícím v žádosti, 
nebo averzi, v pohybu k předmětu, nebo od něho. Ale jev nebo

40



VI. O vnitřních počátcích dobrovolných pohybů

vjem tohoto pohybu je to, čemu říkáme potěšení, nebo nepo
hoda mysli.

10. Tento pohyb, jemuž se říká žádost, a jeho jev -  potěšení 
a libost, se zdá být posilou a pomocí vitálnímu pohybu. A proto 
se věcem, které způsobují potěšení, říkalo nikoli nevhodně ju- 
cunda (od juvando) od pomoci a posilování vitálního pohybu, 
a jejich opaku molesta, protivné, protože mu překážejí a způso
bují obtíže.

11. Libost nebo potěšení je proto jevem nebo vjemem dobra, 
zatímco nevole nebo nelibost je jevem nebo vjemem zla. Proto 
je všechna žádost, touha a láska provázena větší, nebo menší 
rozkoší a všechna nenávist a averze větší, nebo menší nelibostí 
a nevolí.

12. Pokud jde o libosti nebo potěšení, některé vznikají vní
máním přítomného předmětu a mohou být nazývány libostmi 
smyslů (slovo zviřecký, jak jej užívají pouze ti, kdo tyto libosti 
odsuzují, je nepatřičné, dokud neexistují zákony). Tohoto druhu 
je veškeré naplňování a vyprazdňování těla, stejně jako vše, co 
je příjemné zraku, sluchu, čichu, chuti nebo hmatu. Jiné vzni
kají z očekávání, které vychází z předvídání cíle nebo důsledku 
věcí, ať již jsou pro vnímání libé, nebo nelibé. A to jsou libosti 
mysli toho, kdo tyto důsledky vyvozuje, a obecně se jim říká 
RADOST. Podobně nelibosti jsou některé vnímané a říká se jim 
BOLEST; jiné opět spočívají v očekávání důsledků, a těm se říká 
ŽAL.

13. Tyto jednoduché vášně, nazývané žádost, touha, láska, 
averze, nenávist, radost a žal, mají za různých okolností růz
ná jména. Za prvé, když následuje jedna po druhé, říká se jim 
různě podle očekávání, které lidé mají s ohledem na pravděpo
dobnost, že dosáhnou toho, po čem touží. Za druhé podle milo
vaného, nebo nenáviděného předmětu. Za třetí, když se uvažuje 
o mnoha z nich dohromady. Za čtvrté podle samotné změny nebo 
následnosti.

14. Žádost spjatá s očekáváním, že dosáhnu cíle, se nazývá 
NADĚJE.

15. Totéž bez tohoto očekávání -  ZOUFALSTVÍ.
16. Averze spjatá s očekáváním, že nám předmět ublíží 

-  STRACH.

Rozkoš

Nelibost

Libost

Nevole

Libosti smyslů

Libosti mysli

Radost

Bolest

Žal

Naděje

Zoufalství

Strach
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Odvaha

Hněv

Sebedůvěra
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17. Totéž s nadějí vyhnout se ublížení pomocí odpo
ru -  ODVAHA.

18. Náhlá odvaha -  HNĚV.
19. Stálá naděje -  SEBEDŮVĚRA.
20. Stálé zoufalství -  NEDŮVĚRA v sebe sama.
21. Hněv pro vážné ublížení jinému, o němž si myslíme, že 

je bezprávím -  ROZHOŘČENÍ.
22. Přání dobra jinému je BLAHOVŮLE, DOBRÁ VŮLE, 

LÁSKA K BLIŽNÍMU. Vztahuje-li se k člověku obecně, je to 
DOBROSRDEČNOST.

23. Touha po bohatství je CHAMTIVOST. Toto slovo se vždy 
používá ve významu hany, neboť lidem, kteří usilují o bohatství, 
se znelíbí ten, jenž ho dosáhne. Touha jako taková by se však 
měla hanit nebo připouštět podle prostředků, jimiž se o bohatství 
usiluje.

24. Touha po úřadech nebo prvenství je CTIŽÁDOST. I toto 
slovo se z výše uvedených důvodů užívá také v hanlivém  
smyslu.

25. Touha po věcech, které jen málo napomáhají na
šim cílům, a strach z věcí, které nám jen málo překážejí, je 
MALODUŠNOST.

26. Pohrdání malými prostředky a malými překážkami je  
VELKODUŠNOST.

27. Velkodušnost v nebezpečí smrti nebo zranění je UDAT
NOST, STATEČNOST.

28. Velkodušnost v užívání bohatství je ŠTĚDROST.
29. Malodušnost v  témže je UBOHOST, SKRBLICTVÍ, nebo 

ŠETRNOST, podle toho, zda se to líbí, či nikoli.
30. Láska k lidem pro jejich společnost je LASKAVOST.
31. Láska k lidem pouze pro potěšení smyslů je PŘIROZENÝ 

CHTÍČ.
32. Táž láska získaná z přemítání, to jest z představy minulé 

rozkoše, je POŽITKÁŘSTVÍ.
33. Láska pouze k jediné osobě spjatá s touhou být výlučně 

milován je VÁŠEŇ LÁSKY. Táž láska spjatá se strachem, že není 
opětovaná, je ŽÁRLIVOST.

34. Touha ublížit jinému, abychom ho tím přiměli zavrhnout 
nějaký jeho čin, je POMSTYCHTIVOST.
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35. Touha vědět proč a jak je ZVĚDAVOST. Nevyskytuje se 
u žádného jiného živého tvora než u člověka. Člověk se tedy 
od jiných živočichů neliší jen rozumem, nýbrž i touto zvláštní 
vášní. U zvířat odstraňuje převaha touhy po potravě a jiných 
smyslových libostech snahu poznat příčiny, což je chtíč mysli, 
který díky vytrvalosti rozkoše v neustálém a neúnavném plození 
znalostí převyšuje krátkou intenzitu jakékoli tělesné libosti.

36. Strach z neviditelné moci buď vybájené myslí, nebo 
představované podle veřejně připuštěných legend je NÁBOŽEN
STVÍ; není-li povolena, je to POVĚRA. A je-li představovaná 
moc opravdu taková, jakou si ji představujeme, je to PRAVÉ 
NÁBOŽENSTVÍ.

37. Strach bez chápání toho, proč nebo čeho se bojíme, je 
PANICKÁ HRŮZA. Nazývá se tak podle bájí, v nichž je tvůr
cem tohoto strachu Pan. Ve skutečnosti však ten, kdo se bojí 
jako první, vždy nějak chápe jeho příčinu, i když ostatní utíkají 
následujíce jeho příkladu, každý z nich v domnění, že ten druhý 
ví proč. A proto tato vášeň postihuje člověka jen v davu nebo 
uprostřed množství lidí.

38. Radost z pochopení něčeho nového je OBDIV. Tato vá
šeň je vlastní člověku, protože podněcuje žádost po poznání 
příčiny.

39. Radost, která pramení z představy vlastní moci a schop
nosti, je tím nadšením mysli, jemuž se říká HRDOST. Zakládá-li 
se na zkušenosti vlastních dřívějších činů, je totožná se sebe
důvěrou. Zakládá-li se však na lichotkách jiných nebo jen na 
vlastní domněnce dané potěšením z jejích důsledků, nazývá se 
MARNIVOST. Toto označení je vhodné, protože opodstatněná 
sebedůvěra vede k činům, pouhá domněnka moci však nikoli, 
a proto je správně nazývána marnou.

40. Žal pramenící z mínění o nedostatku moci se nazývá 
SKLESLOST mysli.

41. Marnivost, která spočívá v předstírání nebo v domnění 
schopností, o nichž víme, že je nemáme, je příznačná pro mla
díky a živí se historkami nebo smyšlenkami o odvážných lidech; 
napravuje se často věkem a jednáním.

42. Náhlý pocit hrdosti je vášeň, která způsobuje ty grimasy, 
jimž se říká SMÍCH, a je zapříčiněna buď nějakým nenadálým

Zvědavost

Náboženství

Pověry

Pravé
náboženství 

Panická hrůza

Obdiv

Hrdost

Marnivost

Skleslost

Náhlý pocit 
hrdosti
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Smích

Náhlá skleslost 

Pláč

Stud

Zardění

Nestoudnost

Lítost

Krutost

vlastním činem, který nás potěší, nebo uvědoměním si nějaké 
deformace u jiného, ve srovnání s nímž se náhle pochválíme. 
Objevuje se nejvíc u těch, kdo jsou si vědomi nedostatku vlast
ních schopností a jsou nuceni pídit se po nedokonalostech jiných 
lidí, aby se sami udržovali v dobré míře. A proto je sklon smát 
se nedostatkům jiných znakem malodušnosti. Velkým duchům je 
totiž vlastní, že pomáhají a zbavují jiné posměchu; a že se sami 
srovnávají jen s nejschopnějšími.

43. Naopak náhlá skleslost je vášeň, která zapříčiňuje PLÁČ 
a je způsobena událostmi, které člověka nenadále připraví o ně
jakou intenzivní naději nebo oporu moci. Nejvíc jí podléhají lidé, 
kteří -  jako ženy a děti -  se spoléhají hlavně na pomoc zvnějšku. 
Někteří proto pláčí kvůli ztrátě přátel, jiní kvůli jejich nevlídnos
ti, jiní zase proto, že smíření nenadále ukončí jejich myšlenky na 
pomstu. Ale ve všech případech jsou jak smích, tak pláč náhlá 
hnutí, jež obě odstraňuje zvyk. Nikdo se totiž nesměje starým 
vtipům ani nepláče nad starým neštěstím.

44. Žal způsobený objevením nějakého nedostatku ve schop
nostech je STUD, a je to vášeň, která se projevuje ZARDĚNÍM. 
Spočívá v uvědomění si něčeho potupného. U mladíků je zname
ním toho, že milují dobrou pověst a je chvályhodná, u starců je 
znamením téhož, ale protože přichází příliš pozdě, chvályhodná 
není.

45. Lhostejnost k dobré pověsti se nazývá NESTOUDNOST.
46. Žal kvůli neštěstí jiného je LÍTOST. Ta vzniká z předsta

vy, že obdobné neštěstí by mohlo postihnout i nás. Proto se také 
nazývá SOUCIT a novodobým výrazem SOUSTRAST. A proto ti 
nejlepší lidé necítí ani tu nejmenší lítost s neštěstím, které vznik
lo z velké zlotřilosti. Vůči stejnému neštěstí se ti, kdo nenávidí 
lítost, domnívají, že jim se to nemůže přihodit.

47. Lhostejnost nebo slabý smysl pro neštěstí jiných je  to, 
čemu lidé říkají KRUTOST. Pramení z jistoty o vlastním osudu. 
Nepokládám totiž za možné, aby někdo nacházel libost ve vel
kém neštěstí jiných, aniž by to sloužilo nějakému jeho vlastnímu 
účelu.

48. Žal vznikající z úspěchu soupeře v nabývání majetku, 
úcty nebo jiného dobra, je-li spojen se snahou uplatnit své schop
nosti, abychom se mu vyrovnali, nebo ho předčili, se nazývá
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SOUPEŘIVOST. Je-li však spojen se snahou soupeře vystrnadit 
nebo mu bránit, je to ZÁVIST.

49. Když v mysli člověka vznikají střídavě žádosti a averze, 
naděje a strach ve vztahu k jedné a téže věci a když nás postup
ně napadají dobré a špatné důsledky vykonání nebo nevykonání 
dané věci, takže někdy k ní pociťujeme žádost, někdy averzi, ně
kdy naději, že ji budeme schopni vykonat, někdy zoufalství nebo 
strach se o ni pokusit, pak celý tento souhrn tužeb, averzí, nadějí 
a strachů, který přetrvává, dokud se to buď nevykoná, nebo ne
uzná za nemožné, je tím, čemu říkáme ROZVAŽOVÁNÍ.

50. O minulých věcech proto neexistuje rozvažování, neboť 
jsou zjevně nezměnitelné. Právě tak nerozvažujeme o věcech, 
o nichž víme nebo se domníváme, že jsou nemožné, neboť lidé 
vědí nebo si myslí, že takové rozvažování je marné. Avšak o ne
možných věcech, o nichž se domníváme, že možné jsou, můžeme 
rozvažovat, neboť nevíme, že je to marné. A říká se tomu roz
važování, protože tím ukončujeme naši svobodu něco vykonat, 
nebo nevykonat podle naší žádosti nebo averze.

51. Tato střídavá posloupnost žádostí, averzí, nadějí a stra
chů se vyskytuje u jiných živých tvorů právě tak jako u člověka, 
a proto rozvažují také zvířata.

52. O každém rozvažování se říká, že končí tehdy, když to, 
o čem se rozvažujeme buď vykonáno, nebo uznáno za nemožné; 
neboť až potud si zachováváme svobodu něco vykonat, nebo 
nevykonat podle naší žádosti nebo averze.

53. Při rozvažování je poslední žádost nebo averze, která je 
bezprostředně spojena sjednáním nebo s jeho opomenutím, tím, 
co nazýváme VŮLÍ; je to akt, nikoli mohutnost chtění. A zvířata, 
která rozvažují, musí také nutně mít vůli. Definice vůle, obvykle 
uváděná scholastiky, totiž že je to rozumná žádost, není dobrá. 
Kdyby totiž tomu tak bylo, nemohlo by dojít k dobrovolnému 
aktu proti rožumu. Neboť dobrovolný akt je to, co vychází z vůle, 
a nic jiného. Jestliže však místo „rozumné žádosti" budeme mlu
vit o žádosti vyplývající z předchozího rozvažování, pak je to 
táž definice, jakou jsem zde uvedl. Vůle je  proto poslední žádostí 
v rozvažování. A třebaže v běžné mluvě říkáme, že někdo měl 
kdysi vůli vykonat něco, co však nakonec nevykonal, jde -  přísně 
vzato -  o pouhý sklon, který nečiní žádné jednání samovolným,

Soupeřivost

Závist

Rozvažování

Vůle
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Formy výrazů 
s ohledem na 

vášně

neboť jednání nezávisí na něm, nýbrž na posledním sklonu nebo 
žádosti. Jestliže totiž žádosti, které se objeví, činí nějaké jednání 
dobrovolným, činily by z téhož důvodu všechny averze, které se 
objeví, totéž jednání nedobrovolným, a tak by bylo jedno a totéž 
jednání jak dobrovolné, tak nedobrovolné.

54. Z toho je zřejmé, že dobrovolná nejsou pouze jednání, 
která počínají v chamtivosti, ctižádosti, chtíči a jiných žádostech 
týkajících se dané věci, ale i ta, jejichž počátek je v averzi nebo 
ve strachu z těch důsledků, jež vyplývají z jejich opomenutí.

55. Formy výrazů, jimiž se vyjadřují vášně, jsou dílem jiné 
než ty, jimiž vyjadřujeme své myšlenky. Za prvé, obecně lze 
všechny vášně vyjádřit indikativně jako „miluji", „bojím se“, 
„raduji se“, „rozvažuji", „chci", „rozkazuji". Avšak některé váš
ně mají své vlastní výrazy, jež přesto nejsou tvrzeními, kromě 
situací, kdy slouží k vyvozování jiných závěrů než těch, z nichž 
vášně vycházejí.' Rozvažování je vyjádřeno podmíněně, což je 
řeč vhodná pro označení předpokladů a jejich důsledků, jako 
„Vykoná-li se toto, pak bude následovat ono." Rozvažování se 
neliší od jazyka usuzování až na to, že usuzování užívá obecná 
slova, zatímco rozvažování se většinou týká jednotlivin. Jazyk 
touhy a averze je imperativní jako „Udělej toto!", „Nedělej ono!" 
Je-li dotyčný povinen danou věc učinit, nebo neučinit, je to roz
kaz', jinak prosba, případně rada. Jazyk marnivosti, rozhořčení, 
lítosti a pomstychtivosti je optativní, zatímco pro touhu vědět 
existuje zvláštní výraz, který se nazývá interogativní jako: „Co 
je  to?“, „Kdy to bude?", „Jak se to dělá?" a „Proč je tomu tak?" 
Jiný jazyk pro vášně nenacházím, neboť klení, přísahání, spílání 
a podobně jako řeč nic neoznačují, nýbrž jsou navyklými aktivi
tami jazyka.

56. Tyto formy výrazů jsou podle mne vyjádřením nebo smlu
venými označeními našich vášní. Nejsou to však znaky spolehli
vé, protože je lze užívat libovolně, ať již ti, kdo je užívají, takové 
vášně mají, či nikoli. Nejlepšími znaky přítomných vášní jsou 
buď výraz obličeje, pohyby těla, jednání a cíle, nebo úmysly, 
o nichž i jinak víme, že je dotyčný má.

57. A protože při rozvažování jsou žádosti a averze vyvolány 
předvídáním dobrých a špatných důsledků a následků jednání, 
o němž rozvažujeme, závisí jeho dobrý nebo špatný účinek na
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předvídání dlouhého řetězce důsledků, jež je kdokoli jen velmi 
zřídka schopen dohlédnout až do konce. V rámci toho, co dotyč
ný vidí, převažuje-li v těchto důsledcích dobro nad zlem, je však 
celý řetězec tím, co myslitelé nazývají zdánlivým nebo domnělým 
dobrem. A naopak, převažuje-li zlo nad dobrem, je daný celek 
zdánlivým nebo domnělým zlem. Tak tedy ten, kdo díky zkuše
nosti nebo rozumu nejdále a nejjistěji předvídá důsledky, rozva
žuje nejlépe a je schopen, pokud chce, dávat jiným ty nejlepší 
rady.

58. Nepřetržitý úspěch v dosahování toho, po čem člověk 
čas od času touží, to jest nepřetržitý zdar, je to, čemu lidé říkají 
ŠTĚSTÍ, čímž míním štěstí v tomto životě. Dokud totiž žijeme 
zde, neexistuje nic takového jako trvalý klid mysli, protože ži
vot sám není ničím jiným než pohybem a nikdy nemůže být 
bez touhy ani bez strachu, stejně jako nemůže být bez vnímání. 
Jaký druh štěstí určil Bůh těm, kdo mu oddaně prokazují úctu, 
nepozná člověk dřív, než se z něho bude těšit. Jsou to radosti, 
které jsou nám teď stejně nepochopitelné, jako je nesrozumitelný 
scholastický výraz blažené vidění.

59. Forma řeči, kterou lidé označují své mínění o dobru če
hokoli, je CHVÁLA. Ta, kterou označují moc a velikost nějaké 
věci, je VELEBENÍ. Mínění, které mají o lidském štěstí, nazývají 
Řekové paKapiopóq; my pro to v našem jazyce nemáme jméno. 
A pro nynější účel postačí to, co bylo o VÁŠNÍCH řečeno.

Zdánlivé dobro 
a zlo

Štěstí

Chvála

Velebení

V IL
O koncích nebo výsledcích rozpravy

1. Každá rozprava vedená touhou po poznání má nějaký konec 
a cíl, kterého buď dosáhneme, nebo se jej vzdáme. A kdykoli je 
řetězec rozpravy přerušen, je pro danou chvíli konec.

2. Je-li rozprava vedena pouze v duchu, sestává ze střídají
cích se myšlenek, že věc bude a nebude, nebo že byla a neby
la. A proto kdekoli přetrhnete řetězec něčí rozpravy, zastaví se 
u předpokladu, že to bude, nebo nebude, anebo že to bylo, nebo 
nebylo. To vše je mínění. A  co je při rozvažování o dobru a zlu 
střídavá žádost, to je při zkoumání pravdy ohledně minulosti
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a budoucnosti střídavé mínění. A stejně jako se poslední žádost 
v rozvažování nazývá vůlí, tak se poslední mínění při hledání 
pravdy o minulosti nebo budoucnosti nazývá ÚSUDKEM nebo 
konečným a posledním rozhodnutím toho, kdo rozpravu vede. 
A stejně jako se celý řetězec střídajících se žádostí ve věci dob
ra a zla nazývá rozvažováním, tak se celý řetězec střídajících 
se mínění v otázce po pravdivosti nebo nepravdivosti nazývá 
POCHYBNOSTÍ.

3. Žádná rozprava o čemkoli nemůže skončit absolutním po
znáním faktu minulého nebo budoucího. Poznání faktů je totiž 
původně vnímáním a kdykoli později pamětí. A poznání důsled
ků, které -  jak jsem řekl výše -  se nazývá vědou, není absolutní, 
nýbrž podmíněné. Nikdo nemůže na základě rozpravy poznat, že 
to nebo ono je, bylo nebo bude, což znamená poznat absolutně; 
ale pouze, že je-li to, je ono; bylo-li to, bylo ono; bude-li to, bude 
ono, což znamená poznat podmíněně; a poznat nikoli důsledek 
jedné věci pro druhou, nýbrž důsledek jednoho jména nějaké věci 
pro jiné jméno téže věci.

4. A proto když je rozprava převedena v řeč, začíná definice
mi slov a postupuje jejich spojováním v obecná tvrzení a spojo
váním tvrzení v sylogismy; konci nebo konečnému souhrnu se 
říká závěr; a myšlenka mysli takto označená je oním podmíně
ným poznáním nebo poznáním důsledku slov, jemuž se obecně 
říká VĚDĚNÍ a VĚDA. Pokud však první základ takové rozpravy 
netvoří definice nebo pokud nejsou definice správně propojeny 
v sylogismy, je konec neboli závěr opět MÍNĚNÍM, a to míněním 
o pravdivosti něčeho, co bylo řečeno, třebaže někdy absurdními 
a nesmyslnými slovy, jimž nelze porozumět. Když dva nebo víc 
lidí znájeden a týž fakt, pak se říká, že jsou si jej spolu VĚDOMI, 
což je totéž, jako že jej znají dohromady. A protože tací lidé jsou 
nejlepšími svědky činů jeden druhého nebo činu někoho třetího, 
bylo a bude vždy pokládáno za zlé, aby kdokoli mluvil proti 
svému SVĚDOMÍ nebo aby jiné sváděl či nutil tak činit. Proto se 
také ve všech dobách vždy pečlivě dbalo hlasu svědomí. Později 
lidé téhož slova využili metaforicky pro poznání svých vlastních 
tajných činů a tajných myšlenek. Proto se nadneseně říká, že se 
svědomí rovná tisíci svědků. Nakonec lidé, kteří jsou nadmíru 
zamilováni do svých vlastních nových (byť sebeabsurdnějších)
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mínění a pevně odhodláni je zachovávat, dali těmto svým míně
ním také ono vážené jméno „svědomí11, jako kdyby chtěli vyvo
lat zdání, že je nezákonné je měnit nebo mluvit proti nim. A tak 
předstírají, že vědí, že jejich mínění jsou pravdivá, zatímco na
nejvýš vědí, že si to pouze myslí.

5. Nezačíná-li něčí rozprava definicemi, začíná buď nějakým 
jiným vlastním přemítáním, a pak se jí ještě stále říká mínění, 
nebo začíná výrokem někoho jiného, o jehož schopnosti poznat 
pravdu a nepodvádět se nepochybuje. A pak se rozprava netýká 
ani tak věci, jako spíše osoby. Její závěr se pak nazývá DŮVĚRA 
a VÍRA: víra v člověka a důvěra jak v člověka, tak i v pravdivost 
toho, co říká. Důvěra proto obsahuje dvojí mínění: jedno o tom, 
co někdo říká, druhé o jeho poctivosti. Slova „mít víru v něko
ho11 nebo „někomu důvěřovat11 nebo „někomu věřit11 znamenají 
jedno a totéž, totiž mínění o jeho pravdomluvnosti. Výraz „věřit 
tomu, co bylo řečeno11 však znamená pouze mínění o pravdi
vosti řečeného. Měli bychom si však všimnout, že obrat „věřím 
v“, stejně jako latinské credo in a řecké „tuotéuco čic;11 se užívá 
pouze ve spisech theologů. V jiných spisech se místo toho uvádí 
„věřím mu“, „důvěřuji mu“, „mám v něho důvěru11, „spoléhám 
se na něho11; latinsky credo illi,fido illi a řecký „jiioteuco důra)11. 
Ona zvláštnost církevního užití tohoto slova vyvolala mnoho 
sporů o pravém předmětu křesťanské víry.

6. Slovy „věřím v“, jak jsou užita ve vyznání víry, se však 
nemíní důvěra v osobu, nýbrž vyznání a přijetí učení. Nejen křes
ťané, ale také všichni ostatní totiž takto věří v Boha a pokládají 
za pravdu všechno, co ho slyšeli říkat, ať již to chápou či nikoli. 
To je veškerá víra a důvěra, kterou někdo vůbec může v jakou
koli osobu mít. Ne všichni však věří tomu, co stojí ve věrouce.

7. Z toho můžeme vyvodit, že věříme-li v pravdivost jakého
koli výroku na základě argumentů, které pocházejí nikoli z věci 
samé nebo ze zásad přirozeného rozumu, nýbrž z autority a z na
šeho dobrého mínění o tom, kdo to řekl, je předmětem naší víry 
mluvčí nebo osoba, které věříme nebo důvěřujeme a jejíž slova 
přijímáme. A úcta, kterou jí svou důvěrou prokazujeme, platí jen 
této osobě. Když tedy věříme, že Písmo svaté je slovo Boží, pak 
nemáme-li přímá zjevení od samého Boha, patří naše důvěra, 
víra a naděje církvi, jejíž slova s uspokojením přijímáme. Ti, kdo

Důvěra

Víra
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věří tomu, co jim Božím jménem hlásá nějaký prorok, přijímají 
jeho slova, prokazují mu úctu, důvěřují mu, věří a pokládají za 
pravdu, co hlásá, ať již je pravý, nebo nepravý. A tak je tomu i se 
všemi jinými historickými událostmi. Kdybych totiž neměl věřit 
všemu, co historikové napsali o slavných činech Alexandrových 
nebo Caesarových, nemyslím si, že by Alexandrův či Caesarův 
duch měl nějaký pádný důvod cítit se uražen nebo že by se tak 
cítil kdokoli jiný než onen historik. Praví-li Livius, že bohové 
jednou přiměli krávu mluvit, pak nevěříme-li tomu, neplatí zde 
naše nedůvěra bohům, nýbrž Liviovi. Tak je tedy zřejmé, že vše, 
čemu věříme jen na základě autority lidí a jejich spisů, je pouze 
vírou v lidi, ať již je Bůh seslal, či nikoli.

V III.
O takzvaných intelektuálních ctnostech a vadách

Definice
intelektuální

ctnosti

Důvtip, 
přirozený 

nebo získaný

Přirozený
důvtip

1. Obecně je CTNOST ve všech oborech něčím, co se cení pro 
svou výtečnost a spočívá ve srovnávání. Kdyby totiž bylo všech
no u všech lidí stejné, nechválilo by se nic. A intelektuálními 
ctnostmi rozumíme vždy takové schopnosti m ysli, které lidé s. 
chválí, oceňují a sami touží mít. Běžně jsou nazývány dobrým 
důvtipem, ačkoli totéž slovo důvtip se užívá i k odlišení jedné 
určité schopnosti od ostatních.

2. Tyto ctnosti jsou dvojího druhu: přirozeně a získané. Při
rozenými ctnostmi a dovednostmi nemíním ty, které má člověk 
od narození, neboť takovou je pouze smyslové vnímání. Jím se 
lidé od sebe navzájem a od rozumných zvířat odlišují tak málo, 
že je ani nemůžeme počítat mezi ctnosti. Přirozenou ctností proto 
míním důvtip, který se získává prostým užíváním a zkušeností, 
bez metody, pěstování nebo školení. Tento PŘIROZENÝ DŮVTIP 
je primárně založen na dvou věcech: na bujné obrazivosti (to jest 
na rychlém sledu myšlenek) a na vytrvalém zaměření na nějaký 
přijatý cíl. Naopak pomalá obrazivost je tím nedostatkem nebo 
vadou mysli, které se běžně říká TUPOST, hloupost, a někdy i j i
nak slovy označujícími pomalost pohybu nebo těžkopádnost.

3. Tento rozdíl v bystrosti je způsoben odlišností lidských váš
ní, kdy jeden má nebo nemá rád to, druhý zase ono. A proto se
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myšlenky některých ubírají jednou cestou, jiných zase druhou 
a pozastaví se a pozorují odlišné věci, které procházejí jejich ob
razivostí. A přestože v této následnosti lidských myšlenek nelze 
ve věcech samých, na které se myslí, pozorovat nic než to, v čem 
se navzájem podobají nebo v čem se nepodobají nebo k čemu 
slouží nebo jak  k takovému účelu slouží, říká se těm lidem, kteří 
si všimnou podobností, jichž si ostatní všimnou jen zřídka, že mají 
dobrý důvtip, čímž se v tomto případě míní dobrá fantazie. Avšak 
těm lidem, kteří si všímají jejich odlišnosti a nepodobnosti, což se 
nazývá odlišování, rozlišování a posuzování různých věcí, se pak 
v případě, že takové rozlišování není snadné, říká, že mají dobrý 
úsudek. Speciálně v konverzaci a v obchodních záležitostech, kdy 
je třeba rozlišit správný čas, místo a lidi, se tato schopnost či ctnost 
nazývá DISKRÉTNOST. Ona první schopnost, to jest fantazie, není 
chválena jako ctnost, nepomáhá-li jí úsudek. Druhá, totiž úsudek 
a uvážlivost, se však chválí pro ni samu bez pomoci fantazie. Vedle 
rozlišování času, místa a lidí nezbytného pro dobrou fantazii je 
zapotřebí i toho, aby člověk často vztahoval své myšlenky k jejich 
cíli, to jest k nějakému jejich použití. Činí-li tak, pak ten, kdo tuto 
schopnost má, snadno nalezne podobnosti, jež se zalíbí nejen tím, 
že svůj výklad doloží příklady a ozdobí jej novými a vhodnými 
metaforami, ale i zřídkavou invencí. Bez stálosti a zaměřenosti 
na určitý cíl je však bujná fantazie druhem pomatenosti, jakým 
trpí lidé, kteří se poté, co vstoupí do rozhovoru, dají čímkoli, co 
jim právě přijde na mysl, odvést od svého záměru a vlákat do tak 
četných a dlouhých odboček a vsuvek, až se nadobro ztratí. Pro 
tento druh bláznovství nemám žádné zvláštní jméno, avšak jeho 
příčinou je někdy nedostatek zkušenosti, kvůli němuž se dotyč
nému něco jeví jako nové a mimořádné, zatímco jiným se to tak 
nejeví; někdy je to zase malodušnost, kdy se mu jeví jako velké 
to, co jiní pokládají za nepatrné. A vše, co je nové nebo velké a je 
jako takové pokládáno za vhodné k vyprávění, člověka postupně 
odvádí od cesty, kterou ve své rozpravě zamýšlel sledovat.

4. Dobrá báseň, ať již epická nebo dramatická, stejně jako 
sonety, epigramy a jiné básnické formy, vyžaduje jak úsudek, 
tak i fantazii. Fantazie však musí převažovat, neboť poezie se 
líbí pro svou výstřednost; neměla by však znechucovat svou 
nediskrétností.

Dobrý důvtip 
nebo fantazie

Dobrý úsudek 

Diskrétnost
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5. V dobrém dějepisectví musí převažovat úsudek, protože 
jeho hodnota spočívá v metodě, v pravdě a ve výběru činů, je 
jichž znalost je nejužitečnější. Fantazie zde má místo pouze jako 
ozdoba stylu.

6. Při chvalořečech a invektivách převažuje fantazie, protože 
v nich nejde o pravdu, nýbrž o to prokázat úctu či neúctu, jichž se 
dosáhne pomocí honosných, nebo hanebných přirovnání. Úsudek 
zde pouze naznačuje, které okolnosti činí jednání chvályhodným, 
nebo trestuhodným.

7. V řečech povzbuzujících nebo obhajujících je nejžádouc- 
nější buď úsudek, nebo fantazie, podle toho, zda danému záměru 
poslouží nejlépe pravda, nebo přetvářka.

8. Ve výkladech, při poradách a při každém nekompromisním 
hledání pravdy je úsudek vším, kromě momentů, kdy je chápá
ní třeba napomoci nějakým vhodným podobenstvím; pak může 
přijít ke slovu fantazie. Co se však týká metafor, ty jsou v tomto 
případě zcela vyloučeny; jelikož totiž otevřeně hlásají klam, bylo 
by očividně bláhové, připustit je při poradách nebo usuzování.

9. Ať už jde o jakoukoli rozpravu, pokud vyjde najevo ne
dostatek schopnosti rozlišovat, bude celá rozprava provázená 
bujnou fantazií pokládána za znamení, že se nedostává důvtipu. 
K tomu však nikdy nedojde, je-li zřejmá soudnost, třebaže fan
tazie je všední.

10. Tajné myšlenky člověka probíhají bez hanby ěi hany 
vším -  věcmi svátými, světskými, čistými, obscénními, těžkými 
i lehkými. Verbální rozprava však nemůže jít dál, než připouští 
úsudek vzhledem k času, době a osobám. Lékař nebo přírodo
vědec může vyslovit nebo napsat svůj úsudek o neslušnostech, 
neboť mu nejde o to se zalíbit, ale prospět. Napíše-li však o tém- 
že tématu své výstřední a zálibné fantazie někdo jiný, bude jako 
ten, kdo poté, co právě upadl do bláta, přijde a představí se dob
ré společnosti. A tento rozdíl je způsoben právě nedostatkem 
uvážlivosti a taktnosti. Podobně si člověk může pro rozptýlení 
a v  okruhu známých pohrávat se zvuky a víceznačnými slovy, 
což často svědčí o neobyčejné fantazii; při kázání nebo na veřej
nosti nebo před neznámými osobami nebo před těmi, jimž jsme 
povinováni úctou, se ale každá slovní hříčka pokládá za bláznov
ství. A rozdíl tkví jen v nedostatku soudnosti. Platí tedy, že tam,
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kde chybí důvtip, neschází fantazie, nýbrž soudnost. Úsudek bez 
fantazie je proto důvtip, ale fantazie bez úsudku nikoli.

11. Když někdo s určitým záměrem probírá v myšlenkách 
mnoho věcí a postřehuje, jak napomáhají jeho záměru anebo ja
kému záměru by mohly napomáhat, a tyto postřehy nejsou snad
né nebo obvyklé, pak se tento důvtip nazývá PROZÍRAVOST 
a závisí na hojné zkušenosti a pamatování si podobných věcí 
a jejich dosavadních důsledků. V tomto ohledu není mezi lid
mi tak velký rozdíl jako v případě fantazie a úsudku, protože 
zkušenosti stejně starých lidí se co do množství od sebe příliš 
neliší. Spočívá však spíš v odlišnosti situací, jelikož každý má 
své vlastní záměry. Dobře spravovat rodinu a království nejsou 
různé stupně prozíravosti, nýbrž různé druhy aktivity; stejně tak 
nejde o různé stupně umění, namaluje-li se obraz malý, nebo 
velký, v životní velikosti, nebo ještě větší. Prostý hospodář je 
ve věcech týkajících se jeho domácnosti prozíravější než státní 
rada v záležitostech druhého člověka.

12. Přistupuje-li k prozíravosti použití nespravedlivých 
nebo nečestných prostředků, k nimž jsou lidé obvykle dohná
ni strachem nebo nouzí, stává se prozíravost onou pokřivenou 
moudrostí, která se nazývá LSTIVOST a jež je znamením ma- 
lodušnosti. Velkodušnost je totiž pohrdáním nespravedlivými 
a nečestnými pomůckami. A to, čemu latiníci říkají versutia 
(což je v překladu vytáčeni), totiž snaha oddálit přítomné nebez
pečí či nepříjemnost tím, že se zaplétáme do většího, jako když 
někdo jednoho člověka oloupí, aby druhému mohl zaplatit, je  
pouze krátkozrakou lstivostí, které se říká versutia od versura, 
což znamená vypůjčit si na lichvářský úrok, aby bylo možno 
uhradit splatný úrok.

13. Pokud jde o získaný důvtip (to jest důvtip získaný metodou 
a školením), není to nic jiného než rozum. Je založen na správ
ném užívání řeči a vytváří vědu. O rozumu a vědě jsem však již 
hovořil v páté a šesté kapitole.

14. Příčiny této odlišnosti důvtipu jsou ve vášních a odlišnost 
vášní pochází zčásti z odlišné tělesné konstituce a zčásti z odliš
né výchovy. Kdyby totiž tato odlišnost pocházela z konstituce 
mozku a smyslových orgánů, buď vnějších, nebo vnitřních, ne
lišili by se lidé ve zraku, sluchu a ostatních smyslech o nic méně

Prozíravost

Lstivost

Získaný důvtip
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než ve fantazii a úsudcích. Odlišnost má tedy původ ve vášních, 
které se liší nejen pro rozdílnost lidských povah, nýbrž také pro 
rozdílnost návyků a výchovy.

15. Vášně, které nejvíc zapříčiňují odlišnosti důvtipu, jsou 
primárně větší, nebo menší touha po moci, bohatství, poznání 
a úctě. Všechny lze redukovat na první z nich, totiž na touhu po 
moci, neboť bohatství, poznání a úcta jsou pouze různé druhy 
moci.

16. A proto člověk, který nemá velkou vášeň pro žádnou 
z těchto věcí, nýbrž je k nim, jak se říká, lhostejný, může být 
sice dobrým člověkem, neboť nikoho neurazí, ale nemůže mít 
bujnou fantazii ani moc úsudku. Myšlenky se totiž mají k tou
hám jako špehové a vyzvědaěi, kteří prohledávají okolí a nalézají 
cestu k vytouženým věcem. Z nich pochází veškerá vytrvalost 
pohybu mysli a veškerá její bystrost. Vždyť stejně jako nemít 
touhy znamená být mrtev, tak i mít slabé vášně znamená tupost

Vrtkavost a mít vášně bez rozdílu pro všechno je VRTKAVOST a roztěka
nost; a mít silnější a prudší vášně pro cokoli, než co se běžně 

šílenství vidí u jiných, je to, čemu lidé říkají ŠÍLENSTVÍ.
17. Šílenství je téměř tolik druhů, kolik je samotných vášní. 

Někdy pochází mimořádná a výstřední vášeň ze špatné konstituce 
tělesných orgánů nebo z jejich poranění. A poranění a špatný stav 
orgánů jsou někdy způsobeny prudkostí nebo dlouhým trváním 
vášní. V obou případech je však povaha šílenství táž.

18. Vášní, jejíž prudkost nebo trvání způsobuje šílenství, je 
buď velká marnivost, které se obvykle říká pýcha a domýšlivost, 
nebo velká skleslost mysli.

19. Pýcha vystavuje člověka hněvu, jehož přemírou je šílen- 
Zuřívost ství, kterému se říká ZUŘIVOST a ZBĚSILOST. A  tak se stává,

že nadměrná touha po pomstě, stane-li se návykem, poškozuje 
orgány a mění se v zuřivost; v zuřivost se mění nadměrná láska 
spojená se žárlivostí. Přehnané mínění o sobě samém pro božské 
vnuknutí, moudrost, učenost, krásu a podobně se stává roztěka
ností a vrtkavostí; jsou-li tyto vášně spojeny se závistí, mění se 
v zuřivost. Urputné mínění o pravdivosti čehokoli, co jiní popí
rají, přechází v zuřivost.

20. Skleslost vystavuje člověka bezdůvodnému strachu, což 
Melancholie je  druh šílenství, obvykle nazývaný M E L A N C H O L IE . Ta se
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projevuje různě, například vyhledáváním osamělých míst a hro
bů, pověrčivým chováním a strachem z toho či onoho. Krát
ce řečeno, všechny vášně, které způsobují zvláštní a neobvyklé 
chování, se obecně nazývají šílenství. Pokud jde o různé druhy 
šílenství, mohl by z nich ten, kdo by si chtěl dát tu práci, sestavit 
legii. A je-li šílenstvím přemíra, není pochyb, že samy vášně jsou 
stupni šílenství, tíhnou-li ke zlu.

21. Například třebaže účinek pošetilosti těch, kdo jsou po
sedlí míněním, že mají božské vnuknutí, není u jedince vždy 
patrný a neprojevuje se nějakým obzvlášť výstředním jednáním, 
které by vycházelo z této vášně, sejde-li se takových lidí mno
h o t ě  zuřivost celého davu dobře patrná. Vždyť co je pádněj
ším, přesvědčivějším důkazem šílenství než křičet, tlouci a há
zet kameny po nejlepších přátelích? A to je mírné ve srovnání 
s tím, co takový dav učiní. Tito lidé budou totiž křičet, prát se 
a ničit ty, kdo je dosud po celý jejich život ochraňovali a za
bezpečovali před bezprávím. Pokud takto šílí dav, šílí každý 
jednotlivec, neboť stejně jako na širém moři člověk nevnímá 
šum té vody, která je mu nejblíže, a přesto si je jist, že i ona 
přispívá k hukotu moře stejně jako kterákoli jiná část téhož 
množství, nevnímáme sice žádný velký neklid jednoho či dvou 
lidí, a přesto si můžeme být jisti, že i jejich jednotlivé vášně 
jsou součástí buřičského hukotu sužovaného národa. A kdyby 
nic jiného neprozrazovalo jejich šílenství, už to, že si takové 
vnuknutí osobují, by bylo dostatečným důkazem. Kdyby vám 
někdo v blázinci přednesl střízlivou úvahu a vy byste pak při 
odchodu chtěli vědět, kdo je, abyste mu jindy mohli jeho las
kavost opětovat, on by vám však řekl, že je Bůh Otec, myslím, 
že byste už pro důkaz jeho šílenství nemuseli na nějaké další 
výstřední jednání čekat.

22. Toto mínění o vnuknutí, obvykle nazývané soukromé 
osvícení, začíná velmi často tím, že někdo šťastnou náhodou 
objeví nějaký obecně rozšířený omyl; ti, kdo na něco takového 
přišli, totiž nevědí nebo si nepamatují, jakou rozumnou cestou 
k tak jedinečné pravdě (jak si myslí, ačkoli tím, co takto objeví, 
je často nepravda) dospěli, začnou ihned sebe samé obdivovat, 
jako kdyby se těšili zvláštní milosti Boha všemohoucího, jenž 
jim tuto pravdu odhalil nadpřirozeně svým Duchem.
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23. To, že šílenství není ničím jiným než přepjatým projevem 
vášně, můžeme nahlédnout i z účinků vína, které jsou stejné jako 
účinky špatného stavu orgánů. Rozmanitost chování lidí, kteří 
toho příliš mnoho vypili, je totiž stejná jako u šílenců: někteří 
zuří, jiní jsou plni lásky, jiní se smějí, všichni výstředně, vždy 
podle toho, která z vášní v nich převažuje. Účinek vína totiž 
odstraňuje přetvářku a znemožňuje jim nahlédnout, jak jsou je
jich vášně odporné. Věřím totiž, že i ti nejstřízlivější, když jdou 
bezstarostně a s klidnou myslí sami, by jistě nebyli rádi, kdyby 
ješitnost a výstřednost jejich myšlenek v oné době byla veřejně 
patrná, což je přiznání, že nezřízené vášně jsou většinou pouhým 
šílenstvím.

2 4 .0  příčinách šílenství existovaly ve světě jak antickém, tak 
i pozdějším dva názory. Někteří je odvozovali z vášní, někteří 
od démonů nebo duchů, ať dobrých nebo zlých, o nichž měli za 
to, že do člověka vstupují, zmocňují se ho a pohybují jeho orgá
ny oním podivným a neohrabaným způsobem, jako to obvykle 
činí šílenci. Podle prvního názoru je tedy lidé nazývali šílenci, 
podle druhého se jim však říkalo démoniakové (to jest posedlí 
duchy) a někdy energumeni (to jest štvaní nebo hnaní duchy). 
A v Itálii se jim nyní říká nejenpazzi, šílenci, nýbrž také spiritati, 
posedlí.

25. V řeckém městě Abdéře se jednou za mimořádně teplého 
dne shromáždilo velké množství lidí, aby se zúčastnili předsta
vení tragédie Androméda. Pak se přihodilo, že velmi mnoho di
váků zachvátila horečka, která se kvůli spojení horka a tragédie 
projevovala tím, že lidé deklamovali jamby se jmény Persea 
a Andromédy. S příchodem zimy to spolu s horečkou pominulo 
a věřilo se, že šílenství pramenilo z vášní vyvolaných onou tra
gédií. Podobně v jiném řeckém městě zavládlo šílenství, které 
zachvátilo jen mladé dívky a mnohé z nich dohnalo k tomu, že 
se oběsily. To se tenkrát většinou pokládalo za dílo ďáblovo. 
Kdosi však pojal podezření, že jejich pohrdání životem mohlo 
povstat z nějaké vášně m ysli, a předpokládaje, že nepohrda
jí také svou ctí, poradil úředníkům, aby ty, které se oběsily, 
svlékli a nechali je viset nahé. Pověst říká, že to ono šílenství 
vyléčilo. Na druhé straně titíž Řekové připisovali často šílen
ství působení Eumenid neboli Fúrií, a někdy Cereře, Foibovi
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a jiným bohům. Víra v přeludy šla tak daleko, že je považovali 
za éterické živé bytosti a obecně je nazývali duchy. Římané byli 
v tomto ohledu stejného mínění jako Řekové a Židé. Ti totiž 
nazývali šílence proroky nebo démoniaky (podle toho, zda je 
měli označovat za duchy dobré, ěi zlé). Někteří jak proroky, 
tak démoniaky označovali za šílence; a někteří jednoho a téhož 
člověka nazývali démoniakem i šílencem. Pokud jde o pohany, 
není divu, že nemoci i zdraví, neřesti i ctnosti a mnohé přírodní 
jevy nazývali démony a uctívali je. Tak se slovem démon někdy 
rozuměla jak zimnice, tak ďábel. Trochu zvláštní je, že takové 
mínění měli i Židé. Vždyť Mojžíš ani Abraham netvrdili, že 
prorokují jsouce posedlí nějakým duchem, nýbrž na základě 
Božího hlasu, vidění nebo snu. Ani v Mojžíšově zákoně, ani 
v mravním ponaučení nebo v obřadech neexistuje nic, co by 
nasvědčovalo tomu, že jde o důsledky nějakého vytržení nebo 
posedlosti. Praví-li se (Nu 11,25), že Bůh odebral z ducha, kte
rý byl na Mojžíšovi, a dal jej sedmdesáti starším, Duch Boží 
(brán jako substance Boha) není dělitelný. Pod Duchem Božím 
v člověku chápe Písmo lidského ducha oddaného zbožnosti. 
A kde se říká: „které jsem naplnil duchem moudrosti; ti zhotoví 
Aronovi roucho" (Ex 28,3), nemíní se tím, že by nějaký duch, 
který by byl do nich vložen, uměl dělat šaty, nýbrž moudrost 
jejich vlastních duchů v tomto druhu práce. Ve stejném smyslu 
se lidský duch, vede-li k nečistému jednání, obyčejně nazývá 
nečistým duchem; a podobně se jmenují i jiní duchové, ne sice 
vždy, avšak kdykoli jsou takto označené ctnosti nebo neřesti 
mimořádné a pozoruhodné. Ani jiní proroci Starého zákona si 
nenárokovali vytržení nebo to, že v nich promlouvá Bůh, nýbrž 
jen, že k nim promluvil hlasem, viděním nebo snem. A „břímě 
Páně" nebylo pro ně posedlostí, ale rozkazem. Jak tedy moh
li Židé propadnout tomuto názoru o posedlosti? Nedovedu si 
představit jiný důvod než ten, který je společný všem lidem, 
totiž že jim chyběla zvídavost po přirozených příčinách a že 
své štěstí nacházeli v dosahování hrubých smyslových libosti 
a věcí, které k nim bezprostředně vedou. Neboť ti, kdo vidí ně
jakou zvláštní a neobvyklou schopnost ěi vadu v lidské mysli, 
ji sotva mohou považovat za přirozenou, jestliže také nevidí, co 
je její pravděpodobnou příčinou. Nepovažují-li ji za přirozenou,
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musí ji nutně považovat za nadpřirozenou. A co to pak jiného 
může být, než že je v Člověku buď Bůh, nebo ďábel? A tak se 
stalo, že když byl náš Spasitel (Mk 3,21) obklopen davem, ti, 
kdo byli v domě, se obávali, že se pominul, a vyšli, aby ho zadr
želi. Zákonici však říkali, že má Belzebuba a že jen díky němu 
vymítá ďábla, asi jako kdyby větší šílenec zastrašoval menšího. 
A někteří řekli: „Je posedlý ďáblem a blázní" (J  10,20), kdežto 
druzí, kteří ho pokládali za proroka, pravili: „Taková nejsou 
slova toho, kdo je posedlý ďáblem." A tak ten, kdo ve Starém 
zákoně přišel pomazat za krále Jehú (2Kr 9,11), byl prorok; ně
kteří z přítomných se však Jehú otázali: „Proč k tobě ten šílenec 
přišel?" Takže je tedy zkrátka zřejmé, že každého, kdo se cho
val neobvykle, pokládali Židé za posedlého buď dobrým, nebo 
zlým duchem, s výjimkou Saduceů, kteří chybovali v opačném 
směru a v existenci žádných duchů nevěřili, což se velmi blíží 
jednoznačnému atheismu. A tím snad ještě víc jiné naváděli, 
aby takové lidi nazývali spíše démoniaky než šílenci.

26. Proč si však náš Spasitel při jejich léčení počínal tak, jako 
by byli posedlí, a nikoli jako by byli šílení? N ato nemohu odpo
vědět jinak, než jak se odpovídá těm, kdo obdobně proti názoru, 
že Země se pohybuje, vnucují Písmo. Písmo bylo sepsáno, aby 
lidem ukázalo království Boží a připravilo jejich mysl k tomu, 
že se stanou jeho poslušnými poddanými. Svět a filosofování 
o něm přenechává Písmo disputacím, aby si v nich lidé cvičili 
svůj přirozený rozum. Pokud jde o naši poslušnost a podřízenost 
Bohu všemohoucímu, což je to, kvůli čemu bylo Písmo sepsáno, 
není vůbec důležité, zda tím, co vytváří den a noc, je pohyb Země 
nebo pohyb Slunce, anebo zda výstřední jednání lidí vychází 
z vášní či od ďábla (abychom ho neuctívali). Pokud jde o to, že 
náš Spasitel mluví k nemoci jako k nějaké osobě, je to obvyklý 
způsob vyjadřování všech, kdo léčí pouze slovy, jak to činil Kris
tus (a jak předstírají čarodějové, ať již mluví k ďáblu či nikoli). 
Což se také o Kristu neříká (Mt 8,26), že pohrozil větrům? Ne
praví se také, že pohrozil horečce (L 4,39)? To však nedokazuje, 
že horečka je ďábel. A když se o mnoha takových ďáblech říká, 
že vyznávali Krista, není nutné vykládat tato místa jinak, než že 
ho vyznávali tito šílenci. A když náš Spasitel mluví o nečistém 
duchu (Mt 12,43), který poté, co vyšel z člověka, bloudil po
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suchých místech, hledaje spočinutí, a když je nenalezl, vrátil se 
do téhož člověka se sedmi jinými duchy, horšími než on sám, je 
to očividně podobenství, které poukazuje na člověka, jenž je po 
malé snaze zbavit se svých choutek přemožen jejich silou a stává 
se sedmkrát horším, než býval. V Písmu tedy nenacházím vůbec 
nic, co by vyžadovalo věřit, že démoniakové jsou cokoli jiného 
než šílenci.

27. V rozpravách některých lidí existuje ještě jedna vada, 
kterou lze rovněž zahrnout mezi druhy pomatenosti a šílenství, 
totiž ono zneužívání slov, o němž jsem již výše v páté kapitole 
hovořil, nazývaje je absurdností. K němu dochází, když lidé 
pronášejí slova, která, když je spojujeme, nedávají žádný smysl. 
Někteří tomu však propadnou, protože mylně chápou slova, 
která přejali a bezmyšlenkovitě opakují. Jiní je užívají s úmys
lem klamat jejich nejasností. Objevuje se to jen u lidí, kteří, 
jako scholastikové, rozmlouvají o otázkách týkajících se nepo
chopitelných věcí, nebo u těch, kdo hovoří o otázkách těžko 
pochopitelné filosofie. Obyčejní lidé mluví zřídkakdy nesmysl
ně, a oněmi pozoruhodnými osobami jsou proto považováni za 
idioty. Abychom se však přesvědčili, že jejich slovům chybí 
jakýkoli protějšek v mysli, potřebovali bychom několik příkla
dů. Potřebuje-li je někdo, nechť jen vezme do ruky nějakého 
scholastika a podívá se, zda dokáže kteroukoli kapitolu pojed
návající o nějakém těžkém problému (jako je např. Trojice, 
Božství, Kristova přirozenost, transsubstanciace, svobodná vůle 
atd.) přeložit do nějakého moderního jazyka, aby to bylo sro
zumitelné, nebo aby to přeložil do přijatelné latiny, jakou znali 
lidé v době, kdy se latinsky běžně hovořilo. Jaký význam mají 
tato slova: První příčina nutně nevlévá nějakou věc do druhé 
díky esenciální subordinaci druhých příčin, čímž by j i  mohla 
pomoci, aby působila? Je to překlad nadpisu šesté kapitoly prv
ní knihy Suárezova díla O součinnosti, pohybu a pomoci Boží.6 
Když lidé popíší celé svazky takovými věcmi, nejsou snad sami 
šílení nebo nezamýšlejí udělat šílence z jiných? A zvláště ve 
věci transsubstanciace, kde poté, co pronesli několik slov, ihned

6 F. Suárez, De concurso, motione et auxilio Dei (1600). -  Pozn. 
překl.

Řeč bez
jakéhokoli
významu
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říkají, že běloši, kulatosí, vcliko.ví, jako.vi, zkažitelnosí atd., kte
ré jsou všechny netělesné, se z hostie přeměňují v tělo naše
ho milovaného Spasitele. Což nečiní z těchto costí právě tolik 
duchů, kolik jich posedlo Jeho tělo? Duchy totiž chápou jako 
věci, které jsou sice netělesné, ale přesto se pohybují z místa na 
místo. Proto může být tento druh absurdnosti právem počítán 
k mnohým druhům šílenství. A tito lidé mají světlé okamžiky 
jen v době, kdy jsou ovládáni jasnými myšlenkami týkajícími 
se jejich světských choutek, a opomenou proto disputovat nebo 
psát. A tolik o intelektuálních ctnostech a vadách.

IX .
O různých oborech poznání

1. Jsou dva druhy POZNÁNÍ, z nichž jedno je poznání faktů, 
to druhé je poznáni důsledků jednoho tvrzení pro druhé. První 
druh není ničím jiným než smyslovým vnímáním a pamětí, je 
to poznání absolutní, jako když vidíme, že se něco děje, nebo 
si vzpomínáme, že se to událo. Takové poznání se vyžaduje od 

J svědka. Druhý se nazývá vědou, a je to poznání podmíněné, jako 
když víme, že: Je-li ukázaný obrazec kruh, pak je j každá přímka 
procházející středem rozdělí na dvě stejné části. A tento poznatek 
se požaduje po filosofovi, to jest po někom, kdo si nárokuje, že 
logicky myslí.

2. Záznamu poznání faktů  se říká historie. Je dvojího druhu: 
jedna se nazývá historií přírody, což je popis takových faktů 
nebo účinků přírody, které nejsou závislé na lidské vůli; takovou 
jsou popisy kovů, rostlin, živočichů, krajin a podobně. Druhou 
tvoří politické dějiny, což je popis dobrovolných jednání lidí ve 
státech.

3. Vědy jsou zaznamenány v knihách, jež obsahují výklady 
důsledků, které vyplývají z jednoho tvrzení pro druhé. Obvykle 
se nazývají filosofickými knihami. Jejich druhů je mnoho, podle 
rozmanitosti látky. Můžeme je rozdělit tak, jak jsem je rozdělil 
já v následující tabulce.
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X.
O moci, hodnotě, důstojnosti, úctě a vhodnosti

1. MOC člověka obecně vzato spočívá v jeho současných pro
středcích k dosažení něčeho v budoucnosti, co se jeví jako dobro. 
Je buď původní, nebo instrumentální.

2. Přirozená moc je  výtečnost schopností těla nebo mysli, 
jako například mimořádná síla, krása, prozíravost, dovednost, vý
mluvnost, štědrost, urozenost. Instrumentální jsou ty moci, které 
byly získány pomocí přirozených mocí anebo štěstěny a které 
slouží jako prostředky a nástroje k získávání větší moci, jako 
jsou bohatství, věhlas, přátelé a skryté působení Boží, jemuž lidé 
říkají štěstí. Povaha moci se totiž v tomto ohledu podobá slávě, 
která roste spolu s tím, jak se šíří, nebo pohybu těžkých těles, 
který je tím rychlejší, ěím déle se tělesa pohybují.

3. Největší z lidských mocí je ta, která se skládá z mocí co 
nejvíce lidí, sjednocených na základě souhlasu do jedné osoby -  
přirozené, nebo politické. Ta pak může využívat všech jejich 
mocí podle své vůle, což je moc státu; anebo podle vůle každého 
jedince, což je moc strany nebo různých sdružených stran. Proto 
mít sluhy je moc; mít přátele je moc, neboť to jsou sjednocené 
síly.

4. Také bohatství spojené se štědrostí je moc, protože zjed
nává přátele a sluhy. Bez štědrosti však nikoli, neboť v tomto 
případě nechrání, nýbrž vydává lidi na pospas závisti.

5. Pověst moci je moc, protože se jí získává oddanost těch, 
kdo potřebují ochranu.

6. Z téhož důvodu je mocí také pověst, že člověka jeho země 
miluje (říká se tomu popularita).

7. Dále, jakákoli vlastnost, která vede k tomu, že mnoho lidí 
člověka miluje, nebo se ho bojí, nebo pověst takové vlastnosti je 
moc, protože je to prostředek k získání pomoci a služby mnoha 
lidí.

8. Úspěch je moc, protože vytváří pověst moudrosti nebo štěs
tí, což vede lidi k tomu, že se člověka buď bojí, nebo na něho 
spoléhají.

9. Vlídnost lidí, kteří jsou již u moci, zvětšuje moc, protože 
získává lásku.
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10. Pověst prozíravosti při dodržování míru a vedení války je 
moc, protože prozíravým lidem svěříme vládu nad sebou ochot
něji než jiným.

11. Urozenost je moc, ale nikoli všude, nýbrž jen v těch stá
tech, kde má šlechta výsady, neboť v těchto výsadách spočívá 
její moc.

12. Výmluvnost je moc, protože je zdáním prozíravosti.
13. Krása je moc, protože jako příslib dobra doporučuje muže 

přízni žen a cizích lidí.
14. Vědy jsou malá moc, protože nevynikají, a nejsou tu

díž uznávány každým. Kromě toho jsou vědy přístupné jen ne
mnohým, a i jim jen o nemnoha věcech. Věda je totiž takové 
povahy, že ji nemůže pochopit nikdo, kdo si ji do značné míry 
neosvojil.

15. Dovednosti, které jsou veřejně užitečné, jako opevňování, 
výroba válečných strojů a jiných vojenských prostředků, jsou 
moc, protože přispívají k obraně a vítězství. Jejich pravou mat
kou je sice věda, totiž matematika, ale protože je na světlo světa 
přivádí ruka sestrojovatele, jsou pokládány za její potomstvo 
(neboť neznalí berou porodní bábu za matku).

16. HODNOTA člověka je jako u všech jiných věcí jeho cena. Hodnota 
To znamená, že se řídí podle toho, kolik by se dalo za využití 
jehom oci; není proto absolutní, nýbrž závisí na potřebě a úsud
ku jiného. Schopný vojevůdce má v době, kdy se vede nebo
hrozí válka, velkou cenu, v míru však nikoli. Učený a neúplat
ný soudce má velkou hodnotu v míru, ale už ne tak velkou ve 
válce. Stejně jako u jiných věcí, ani u lidí neurčuje cenu prodá
vající, nýbrž kupující. I kdyby totiž někdo sám sobě přisuzoval 
tu nejvyšší hodnotu (což činí většina), jeho skutečná hodnota 
není vyšší, než jak ji oceňují jiní.

17. Projevem hodnoty, kterou si navzájem připisujeme, je to, 
co se běžně nazývá prokazování úcty a neúcty. Hodnotit někoho 
vysoko je prokazovat mu úctu; hodnotit ho nízko je prokazovat 
mu neúctu.1 Avšak vysoko a nízko se zde rozumí ve srovnání 
s cenou, kterou každý přisuzuje sám sobě. 7

7 Anglické „to honour“ a „to dishonour", které je přeloženo jako
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18. Veřejná hodnost člověka, což je hodnota, kterou mu při- 
Důstojnost kládá stát, je to, čemu lidé obvykle říkají DŮSTOJNOST. A tato

jeho hodnota, kterou mu přiznává stát, se projevuje v pozicích 
velení, soudnictví, veřejného konání či v hodnostech a titulech 
zavedených za účelem jejího prokázání.

19. Prosit někoho o jakoukoli pomoc znamená PROKAZOVAT 
MU ÚCTU, protože tak projevujeme svůj názor, že má moc nám 
pomoci. A čím je pomoc obtížnější, tím je úcta větší.

20. Poslouchat znamená prokazovat úctu, neboť nikdo nepo- 
Prokazovat slouchá ty, o nichž se domnívá, že nemají moc mu pomoci, nebo

úctu a neúctu uškodit. A proto neposlouchat znamená prokazovat neúctu.
21. Dávat někomu velké dary znamená prokazovat mu úctu, 

protože tím se kupuje ochrana a uznává moc. Dávat malé dary 
znamená prokazovat neúctu, protože jsou to jen almužny a vy
jadřují názor, že je třeba jen malé pomoci.

22. Horlivě prosazovat blaho jiného a také mu lichotit zna
mená prokazovat mu úctu. Svědčí to totiž o tom, že usilujeme 
o jeho ochranu nebo pomoc. Zanedbávat ho je prokazovat mu 
neúctu.

23. Ustoupit jinému z cesty nebo mu v čemkoli postoupit mís
to je prokazovat mu úctu; je to přiznání jeho větší moci. Činit si 
neoprávněné nároky je prokazovat druhému neúctu.

24. Dávat někomu najevo lásku nebo strach znamená proka
zovat mu úctu, neboť milovat i bát se znamená druhého si cenit. 
Pohrdat někým nebo ho milovat či se ho obávat méně, než oče
kává, znamená prokazovat mu neúctu; je to totiž podceňování.

25. Chválit, velebit a nazývat šťastným znamená prokazovat 
úctu; vždyť jen dobro, moc a štěstí se cení. Tupit, zesměšňovat 
nebo litovat někoho znamená prokazovat mu neúctu.

26. Mluvit s někým rozvážně, vystupovat před ním slušně 
a skromně je prokazovat mu úctu, jsou to totiž známky oba
vy, abychom ho neurazili. Mluvit s ním neuváženě, počínat si 
před ním necudně, nedbale, nestydatě znamená prokazovat mu 
neúctu.

„prokazovat úctu a neúctu", v sobě obsahuje také subjektivní význam 
„vážit si“ a „nevážit si“ či „ctít" a „nectít". -  Pozn. překl.
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27. Věřit někomu, důvěřovat mu, spoléhat se na něho zna
mená prokazovat mu úctu, neboť je to známkou toho, že mu 
přisuzujeme chrabrost a moc. Nedůvěřovat nebo nevěřit někomu 
je prokazovat mu neúctu.

28. Vyslechnout něčí radu nebo jakýkoli jiný jeho projev je 
prokazovat mu úctu; tím dáváme najevo, že ho pokládáme za 
moudrého, výmluvného nebo důvtipného. Spát, odejít nebo mlu
vit při tom je prokazovat mu neúctu.

29. Dělat někomu věci, které on pokládá za známky úcty nebo 
které takovými činí zákon a zvyk, znamená prokazovat mu úctu, 
neboť uznáváním úcty, kterou mu prokazují jiní, se uznává jeho 
moc. Odmítnout tak činit znamená prokazovat mu neúctu.

30. Souhlasit s něčím míněním je prokazovat mu úctu; je to 
známka uznání jeho úsudku a moudrosti. Nesouhlasit znamená 
prokazovat mu neúctu, jelikož to naznačuje kritiku za omyl a jde- 
li o nesouhlas v mnoha věcech, za bláhovost.

31. Napodobovat někoho je prokazovat mu úctu, neboť to 
znamená horlivě jeho jednání schvalovat. Napodobovat jeho ne
přátele je prokazovat mu neúctu.

32. Prokazovat úctu těm, jež ctí někdojiný, je prokazovat úctu 
jemu samému; je to známka uznávání jeho úsudku. Prokazovat 
úctu jeho nepřátelům je prokazovat neúctu jemu.

33. Využít v radě nebo při obtížných jednáních něčí služby je 
prokazovat mu úctu; je to znamení, že uznáváme jeho moudrost 
nebo jiný druh moci. Odmítnout v takových případech nabízenou 
službu je prokazovat mu neúctu.

34. Všechny tyto druhy prokazování úcty jsou přirozené a na
cházejí se jak ve státě, tak i mimo něj. Ve státech, kde ten nebo 
ti, kdo mají svrchovanou autoritu, mohou známkou úcty učinit 
cokoli, co se jim zlíbí, se však mohou naskýtat i jiné pocty.

35. Suverén poctí poddaného jakýmkoli titulem, úřadem, za
městnáním nebo jednáním, které on sám stanoví jako známku 
své vůle mu prokázat úctu.

36. Král Persie poctil Mordokaje, když stanovil, aby byl Mor- 
dokaj vožen ulicemi v královském rouše, na jednom z králov
ských koní a s korunou na hlavě a aby před ním šel princ, který 
provolával: „Tak se jedná s mužem, kterému chce král prokázat 
úctu!“ (Est 6,9) Avšak jiný perský král nebo tentýž jindy někomu,

6 5



První díl. O člověku

Úctyhodné

Potupné

kdo za určitou velkou službu žádal výsadu nosit královské rou
cho, dovolil je nosit, avšak s dodatkem, že je bude nosit jako krá
lovský šašek; a tehdy mu prokázal neúctu. Zdroj politické úcty 
je tedy v osobě státu a politická úcta závisí na vůli suveréna. Je 
tudíž dočasná a nazývá se politická úcta. Patří sem správní a jiné 
úřady, tituly a někde také erby a malované štíty. A lidé prokazují 
úctu těm, kdo je mají, protože jsou známkami přízně ve státě. 
Tato přízeň je moc.

37. Úctyhodný je každý majetek, každá činnost nebo vlast
nost, jsou-li důkazem a znamením moci.

38. A proto být mnohými lidmi ctěn, milován nebo obáván 
je úctyhodné jakožto důkaz moci. Být ctěn jen málo lidmi nebo 
vůbec nikým je potupné.

39. Panství a vítězství jsou úctyhodná, protože se jich dosáhlo 
mocí; poddávání se z nouze nebo strachu je potupné.

40. Štěstí (je-li trvalé) je úctyhodné, je to známka Boží příz
ně. Neštěstí a ztráty jsou potupné. Bohatství je úctyhodné, neboť 
je to moc. Chudoba je potupná. Velkodušnost, štědrost, naděje, 
odvaha a sebedůvěra jsou úctyhodné, neboť vycházejí z vědomí 
síly. Malodušnost, lakota, strach a nedůvěřivost jsou potupné.

41. Včasné rozhodnutí nebo stanovení, co má člověk učinit, 
je úctyhodné jakožto pohrdání drobnými potížemi a nebezpečím. 
Nerozhodnout se je potupné, je to známka přeceňování malých 
překážek a malých výhod. Když totiž člověk zvažuje něco tak 
dlouho, jak čas dovolí, ale nerozhodne se, je rozdíl v závažnosti 
jen nepatrný; pokud se nerozhodne, přeceňuje maličkosti, což je 
malodušnost.

42. Všechna jednání a řeči, které skutečně nebo zdánlivě vy
cházejí z velké zkušenosti, vědy, soudnosti nebo důvtipu, jsou 
úctyhodné, neboť to všechno jsou moci. Jednání nebo slova, kte
rá vycházejí z omylu, neznalosti nebo pošetilosti, jsou potupná.

43. Vážnost, pokud se zdá vycházet z toho, že je mysl za
městnána něčím jiným, je úctyhodná, neboť být zaměstnán je 
znamením moci. Pokud se však zdá vycházet z úmyslu vypadat 
vážně, je potupná. V prvním případě je totiž jako stabilita lodi 
naložené zbožím, v druhém však jako stabilita lodi zatížené pís
kem a jiným odpadem.
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44. Být nápadný, to jest být známý pro svůj majetek, úřad, 
velké činy nebo jiné výjimečné přednosti, je úctyhodné jakožto 
znamení moci, pro niž je někdo nápadný. Naopak být neznámý 
je potupné.

45. Pocházet z proslulých rodičů je úctyhodné, protože takoví 
lidé snáze získávají pomoc a přátele od svých předků. Naopak 
pocházet z neznámých rodičů je potupné.

46. Jednání vycházející ze spravedlnosti (equity), která jsou 
spjata se ztrátou, jsou úctyhodná jakožto znamení velkodušnosti, 
neboť velkodušnost je znakem moci. Naopak lstivost, zchytralost 
a zanedbávání spravedlnosti jsou potupné.

47. Chtivost po velkém bohatství a ctižádost po velkých 
poctách jsou úctyhodné jakožto znamení moci jich dosáhnout. 
Chtivost po malém zisku a malých výhodách a s nimi spojená 
ctižádost jsou potupné.

48. Na úctě nic nemění, zda jednání (je-li významné a obtížné, 
a tudíž znamením velké moci) je spravedlivé, nebo nespravedli
vé, neboť úcta spočívá pouze v domnělé moci. Proto si starověcí 
pohané nemysleli, že tupí své bohy, ale že je tím naopak velmi 
uctívají, když ve svých básních uváděli, jak znásilňují, loupí 
a dopouštějí se jiných velkých, ale nespravedlivých a nečistých 
činů. Nic se dokonce u Jupitera nevelebilo tolik jako jeho cizo
ložství ani u Merkura tolik jako jeho lsti a krádeže. V Homérově 
hymnu je tudíž nejvíc chválen za to, že sotva se ráno narodil, 
v poledne již vymyslel hudbu a než přišla noc, ukradl Apollónovi 
jeho stádo.

49. Také mezi lidmi, dokud nevznikly velké státy, se nepo
kládalo za potupné být pirátem nebo lupičem. Spíše se to pova
žovalo za řádné řemeslo, a to nejen u Reků, nýbrž, jak je zřejmé 
ze starověkých dějin, i u všech ostatních národů. V dnešní době 
a v této části světa soukromé souboje jsou a budou úctyhodné, 
třebaže nezákonné, a to až do doby, než bude úcta přisuzována 
těm, kdo výzvu na souboj odmítnou, a hanba těm, kdo na sou
boj vyzvou. Souboje jsou totiž často také výsledkem odvahy; 
a základem odvahy je vždy síla nebo obratnost, což jsou formy 
moci. I když souboje jsou většinou výsledkem nerozvážného 
mluvení nebo obav z potupy jednoho duelanta nebo obou, kte-

X. O moci, hodnotě, důstojnosti, úctě a vhodnosti

67



První díl. O člověku

ří, strženi svou unáhleností, musí vstoupit na kolbiště, aby se 
vyhnuli potupě.

Erby 50. Rodové znaky a erby jsou úctyhodné tam, kde jsou spjaty 
s význačnými výsadami, jinak nikoli. Jejich moc totiž tkví buď 
v takových výsadách, nebo v bohatství, nebo v něčem podobném, 
čemu se stejnou měrou prokazuje úcta i u jiných. Tento druh úcty, 
jemuž se obvykle říká šlechtictví, pochází od starých Germá- 
nů. Něco takového totiž nebylo známo tam, kde nebyly známy 
germánské obyčeje. Ani nyní to není běžné tam, kde Germáni 
nesídlili. Vojevůdci starých Řeků, když táhli do války, měli štíty 
pomalovány znaky, které se jim líbily, jelikož nepomalovaný štít 
byl známkou chudoby a prostého vojína. Tyto štíty se však ne- 
dědily. Římané si odkazovali rodové znaky. To však byly obrazy 
předků, nikoli jejich erby. U národů Asie, Afriky a Ameriky nic 
takového není a nikdy nebylo. Tento obyčej znali jen Germáni; 
od nich přešel do Anglie, Francie, Španělska a Itálie, když v hoj
ném počtu buď pomáhali Římanům, nebo sami dobývali kraje 
v těchto západních částech světa.

51. Německo, stejně jako všechny jiné země ve svých po
čátcích, bylo totiž v dávných dobách rozděleno mezi obrovské 
množství malých pánů a hlav rodin, kteří spolu neustále válčili. 
Tito páni či vladaři, aby je jejich přívrženci rozpoznali a zčásti 
i pro ozdobu, si na své zbraně, štíty nebo oděv malovali zví
řata nebo něco jiného a na hřeben přilby si nasazovali nápad
ná á viditelná znamení. Tuto ozdobu zbraní i hřebenu přilby 
jejich děti dědily; nejstarší syn v nezměněné podobě, ostatní 
s jistými rozlišujícími znaky, jak stařešina, holandský Here-alt, 
uznal za vhodné. Když se však mnoho takových rodů sdružilo 
a vytvořilo větší království, stal se tento úkol heroldů, totiž 
rozlišování erbů, zvláštním soukromým úřadem. A potomky 
těchto pánů je velká a stará šlechta, jež má v erbech většinou 
zvířata, která se vyznačují odvahou a dravostí, nebo obrazy 
hradů, cimbuří, pásů, zbraní, oštěpů, palisád a jiných válečných 
symbolů. Tehdy se totiž prokazovala úcta jen vojenské chrab
rosti. Později začali nejen králové, nýbrž i lidové státy udílet 
různé erby těm, kdo táhli do války, nebo se z ní vrátili, a to 
buď aby je povzbudili, nebo aby je odměnili za jejich služby. 
To vše může pozorný čtenář nalézt ve starověkých řeckých
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a římských záznamech, které se zmiňují o Germánech a jejich 
tehdejších mravech.

52. Čestné tituly jako vévoda, hrabě, markýz a baron jsou 
úctyhodné jakožto znamení hodnoty, kterou jim přisuzuje su
verénní moc ve státě. Ve starých dobách označovaly tyto tituly 
úřad nebo velitelské místo; jsou původu jednak římského, jednak 
germánského a francouzského. Vévodové, latinsky duces, byli 
vojevůdci za války, hrabata, comites, byli ti, kdo doprovázeli 
vojevůdce z přátelství a jimž se často svěřovala správa, obra
na a pacifikace dobytého území. Markýzové, marchiones, byla 
hrabata, která spravovala marky neboli hraniční území říše. Ti
tuly vévody, hraběte a markýze byly podle zvyklostí germánské 
militia zavedeny v římské říši zhruba za Konstantina Velikého. 
Baron, jak se zdá, byl galský titul; označoval velké muže, jako 
byli ti, které králové nebo princové měli za války kolem sebe 
k osobní službě. Patrně se vyvinul ze slova „vir“; odtud jsou slo
va „ber“ a „bar“, která v jazyce Galů znamenala totéž co v latině 
vir, odtud pak pochází „bero“ a „baro“; takoví muži byli tudíž 
zváni berones a potom barones, ve španělštině varones. Kdo se 
chce seznámit s původem čestných titulů podrobněji, může vše 
nalézt, jak jsem to učinil já, ve výtečném pojednání pana Sel- 
dena o tomto tématu.8 Časem se tyto čestné úřady kvůli sporům 
a v zájmu dobré a mírumilovné vlády změnily v pouhé tituly, 
které většinou sloužily k rozlišení výsad, míst a pořadí podda
ných ve státě. Lidé se stali vévody, hrabaty, markýzi a barony 
tam, kde neměli ani majetek, ani velitelskou funkci. Za stejným 
účelem byly vymyšleny i jiné tituly.

53. VHODNOST je něco jiného než hodnota nebo cena člově
ka; odlišuje se rovněž od jeho přednosti či zásluhy. Spočívá ve 
zvláštní moci nebo schopnosti vykonávat to, čeho člověk je, jak 
se říká, hoden. Této zvláštní schopnosti se obvykle říká ZPŮSO
BILOST nebo vloha.

54. Nejvhodnější pro to být velitelem, soudcem nebo zastá
vat jakékoli jiné pověření je ten, kdo je nejlépe vybaven vlast
nostmi nezbytnými k tomu, aby toto pověření dobře vykonával.

8 J. Selden, Titles o f Honour (1614). -  Pozn. překl.

Čestné tituly

Vhodnost

Způsobilost
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A nejvhodnější pro bohatství je ten, kdo má vlastnosti nejvíc 
potřebné k jeho správnému užívání. Ten, komu některá z těchto 
vlastností schází, může být nicméně hodnotný člověk a cenný pro 
něco jiného. Dále, někdo může být hoden bohatství, úřadu a za
městnání, aniž by měl právo si to nárokovat před jiným, a proto 
se nedá říci, že má na to přednost či že si to zaslouží. Zásluha 
totiž předpokládá právo a zasloužená věc patří někomu na zá
kladě příslibu. O tom se ještě zmíním později, až budu hovořit 
o smlouvách.

XI.
O rozdílnosti mravů

Co se zde 
považuje za 

mravy

Horečná 
touha po moci 

u všech lidí

1. M R A V Y  zde nerozumím slušné chování, třeba jak by se lidé 
měli navzájem zdravit nebo jak by si měl člověk vyplachovat 
ústa nebo čistit zuby, než jde do společnosti, a jiná taková pravi
dla drobné morálky, nýbrž takové vlastnosti lidí, které se týkají 
jejich žití pospolu v míru a jednotě. Za tímto účelem musíme 
mít na zřeteli, že štěstí tohoto života nespočívá v klidu spokoje
né mysli. Neexistuje totiž žádný finis ultimus (poslední cíl) ani 
summum bonům (nejvyšší dobro), o jakých se píše v knihách 
starých morálních filosofů. Neboť člověk, jehož touhy skončily, 
nemůže žít o nic víc než ten, jehož smysly a představy ustrnuly. 
Štěstí je neustálý postup touhy od jednoho předmětu k druhému; 
dosažení prvního předmětu je jen prostředkem k předmětu druhé
mu. Příčinou toho je, že předmětem lidské touhy není potěšit se 
jednou a pro jednu chvíli, ale zajistit si provždy cestu ke své bu
doucí touze. A proto směřují dobrovolná jednání a sklony všech 
lidí nejen k dosažení spokojeného života, ale i k jeho zajištění. 
Liší se pouze v ohledu, který vyplývá částečně z rozmanitostí 
vášní různých lidí a částečně z rozdílnosti poznání nebo mínění 
každého o příčinách, které vytvoří žádaný účinek.

2. Proto tedy kladu jako obecný sklon celého lidstva na první 
místo trvalou a neutuchající touhu po další a další moci, která 
ustává až smrtí. A příčinou není vždy, že člověk doufá v inten
zivnější rozkoš, než jaké již dosáhl, nebo že se nemůže spo
kojit s průměrnou mocí, ale že si nemůže zajistit nynější moc
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a prostředky k dobrému životu bez získávání dalších mocí. A pro
to také králové, jejichž moc je největší, zaměřují své úsilí najejí 
zajištění doma zákony, za hranicemi válkami; když uspějí, násle
duje nová touha: u některých po slávě z nových výbojů, u jiných 
po pohodlí a smyslové libosti, u dalších po obdivu nebo lichocení 
za znamenitost v nějakém umění nebo jiné schopnosti mysli.

3. Soupeření o bohatství, úctu, velení nebo jinou moc svádí 
ke sporům, nepřátelství a válce, neboť prostředkem, jímž jeden 
soutěžící uspokojuje svou touhu, je zabití, podmanění, vytlačení 
nebo zapuzení druhého. Zvláště soupeření o chválu tíhne k vele
bení starých dob. Lidé totiž soupeří s živými, nikoli s mrtvými; 
mrtvým pak přičítají víc, než jim patří, aby tak zastínili slávu 
živých.

4. Touha po pohodlí a smyslovém požitku vede lidi k posluš
nosti obecné moci, protože těmito touhami se člověk vzdává 
ochrany, v niž může doufat na základě své vlastní přičinlivosti 
a práce. Strach ze smrti a zranění vede k témuž, a to ze stejného 
důvodu. Naopak lidé nuzní a srdnatí, nespokojení se svými pod
mínkami, stejně jako všichni se ctižádostí po vojenském velení, 
tíhnou k prodlužování příčin válek a k podněcování nepokojů 
a vzpour, neboť vojenské cti se dosahuje pouze válkou; jediná 
naděje jak napravit špatnou hru, je znovu zamíchat kartami.

5. Touha po vědění a umění míru vede lidi k poslušnosti spo
lečné moci, neboť taková touha v sobě obsahuje touhu po volném 
čase, a tedy po ochraně nějakou jinou mocí než svou vlastní.

6. Touha po chvále vede k chvályhodným jednáním, která se 
líbí těm, jejichž úsudku si ceníme; chvála těch, kdo jsou nám 
lhostejní, je nám také lhostejná. Touha po posmrtné slávě má 
týž účinek. A třebaže po smrti nevnímáme chválu, které se nám 
dostává na zemi, neboť tyto radosti jsou buď pohlceny nevýslov
nými radostmi nebeskými, nebo uhašeny nesmírnými mukami 
pekelnými, není taková sláva mamá, neboť lidé v ní mají pří
tomnou slast, a sice v jejím předvídání a ve výhodách, které z ní 
mohou vzejít pro jejich potomstvo. Třebaže je nevidí, alespoň 
šije  představují; a vše, co je libé ve smyslovém vnímání, je libé 
také v obrazivosti.

7. Dostat od někoho, koho pokládáme za sobě rovného, vět
šího dobrodiní, než jsme s to splatit, vede k předstírané lásce,

Láska ke 
sporům ze 
soupeření

Občanská po
slušnost z lásky 
k pohodlí

Ze strachu ze 
smrti nebo 
zranění

A z lásky 
k umění

Touha po 
ctnosti z touhy 
po chvále

Nenávist 
z potíží
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vyžadujících 
velká dobrodiní

A z vědomí, 
že člověk si 
zaslouží být 

nenáviděn

Připravenost 
ublížit ze 

strachu

A z nedůvěry 
ve vlastní 

důvtip

Marné konání 
z marnivosti

ve skutečnosti však k tajné nenávisti, která staví člověka do si
tuace zoufalého dlužníka, jenž se vyhýbá pohledu svého věřitele 
a mlčky si přeje, aby byl někde, kde by ho už nikdy nemusel 
vidět. Dobrodiní totiž zavazuje a závazek je otroctvím a nespla- 
titelný závazek je trvalým otroctvím, které nenávidíme, jde-li 
o někoho nám rovného. Ale dostat dobrodiní od člověka, kterého 
uznáváme jako nadřazeného, vede k lásce, protože tento závazek 
neznamená nové ponížení: a spokojené přijetí, jemuž lidé říkají 
vděčnost, je čest prokázaná dárci, která se obecně pokládá za 
splátku. Dobrodiní přijaté od někoho nám rovného nebo nám 
podřízeného nalaďuje k lásce tak dlouho, dokud je naděje ho 
oplatit, neboť v pojetí příjemce jde o závazek vzájemné pomoci 
a služby. Z toho vzniká soupeření o to, kdo koho předčí v dob
rodiní; nejvznešenější a nejprospěšnější možné soupeření je to, 
kde je vítěz potěšen svým vítězstvím a druhý se mstí tím, že to 
přiznává.

8. Ublížit někdy někomu víc, než on může nebo je ocho
ten odpustit, vede pachatele k nenávisti vůči oběti, neboť 
musí očekávat pomstu, nebo milost; a obojí je předmětem ne
návisti.

9. Strach před utiskováním podněcuje člověka k tomu, aby 
mu předcházel nebo hledal pomoc u společnosti: neboť není jiné 
cesty, jak si člověk může zabezpečit svůj život a svobodu.

10. Lidé, kteří nedůvěřují vlastní bystrosti, mají v situaci 
zmatku a vzpoury větší šanci na vítězství než ti, kdo se pokládají 
za moudré nebo lstivé. Ti totiž rádi rokují, zatímco ti druzí, ze 
strachu, že budou přelstěni, udeří jako první. A za vzpoury, kdy 
se lidé vždy nacházejí v předpolí bitvy, je strategie držet pospolu 
a využívat všech výhod síly lepší než jakákoli, která vychází ze 
subtility důvtipu.

11. Marniví lidé, kteří se bez vědomí vlastních schopností 
vyžívají v představě své ušlechtilosti, jsou náchylní k okázalosti, 
ale nikoli ke skutku, neboť když se objeví nebezpečí nebo potíže, 
dbají jen o to, aby nevyšla najevo jejich neschopnost.

12. Marnivci, kteří odhadují své schopnosti jen na základě 
lichocení jiných nebo štěstí v nějakém dřívějším jednání bez 
zajištěné naděje podložené pravdivým sebepoznáním, jsou ná
chylní unáhleně se do něčeho pustit a při blížícím se nebezpečí
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či potížích se pokud možno stáhnout, neboť když nevidí cestu 
do bezpečí, dávají v sázku raději svou čest, kterou lze ukonejšit 
výmluvou, než svůj život, kde konejšení nestačí.

13. Lidé, kteří mají vysoké mínění o své moudrosti ve věcech 
vlády, mají sklon k ctižádosti, neboť bez veřejného zaměstnání 
v radě nebo úřaduje vážnost jejich moudrosti tatam. Aproto mají 
výmluvní řečníci sklon k ctižádosti, neboť jejich výmluvnost se 
jim i jiným jeví jako moudrost.

14. Malodušnost vede lidi k nerozhodnosti a v důsledku toho 
k promeškávání šancí a nejvhodnějších příležitostí jednat. Jest
liže totiž není zřejmé, co je nejlepší udělat poté, co člověk roz
važuje, než nastane čas jednat, je to znamení, že rozdíl mezi 
pohnutkami jednat tak či onak není velký. Proto nerozhodnout 
se znamená promeškat příležitost zvažováním maličkostí, což je 
malodušnost.

15. Střídmost, třebaže u chudých je ctností, činí člověka ne
schopného vykonat činy, které vyžaduji sílu mnoha lidí najednou, 
neboť oslabuje jejich úsilí, které je živeno a udržováno při síle 
odměnou.

16. Výmluvnost spolu s lichocením vede lidi k tomu, aby se 
svěřili těm, kdo je mají, neboť první se zdá být moudrostí, druhé 
laskavostí. Přidejte k nim vojenský věhlas, což vede lidi k tomu, 
aby lpěli na těch, kdo tyto vlastnosti mají, a podřizovali se jim. 
První dvě vlastnosti jim skýtají ochranu před nebezpečím, které 
jim hrozí od nich samých; třetí jim skýtá ochranu před nebezpe
čím, jež jim hrozí od jiných.

17. Chybění vědy, to jest neznalost příčin, vede nebo spíš nutí 
člověka, aby se spoléhal na rady a autoritu jiných. Neboť každý, 
komu záleží na pravdě, pokud se nespoléhá na vlastní mínění, 
musí se spolehnout na mínění někoho jiného, o němž si myslí, 
že je moudřejší, a nevidí, proč by ho měl klamat.

18. Neznalost významu slov, což je nechápavost, vede lidi 
k tomu, aby důvěřovali nejen pravdě, kterou neznají, ale i omy
lům, a co je ještě horší, nesmyslům těch, jimž důvěřují; neboť ani 
omyl, ani nesmysl nelze odhalit bez dokonalého pochopení slov.

19. Z téhož vyplývá, že lidé dávají jedné a téže věci rozdíl
ná jména na základě rozdílnosti svých vášní. Například ti, kdo 
schvalují soukromé mínění, je nazývají míněním, avšak ti, jimž

Ctižádost 
z mínění 
o schopnosti

Nerozhodnost 
z přeceňování 
maličkostí

Důvěra v jiné 
z nezna
losti znaků 
moudrosti 
a laskavosti

A z neznalosti
přirozených
příčin

A z nedostatku 
chápání
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Lpění na zvyku 
z neznalosti po
vahy správného 

a nesprávného

Lpění na 
soukromých 

osobách 
z neznalosti 
příčin míru

se nelíbí, kacířstvím, přestože kacířství neznamená nic jiného 
než soukromé mínění; má jen větší pachuť žluči.

20. Z téhož také vyplývá, že bez úsilí a velkého pochopení ne
mohou lidé rozlišovat mezi jedním činem mnohých a mnohými 
činy jednoho davu, například mezi jedním činem všech římských 
senátorů při usmrcení Catiliny a mnohými činy řady senátorů při 
usmrcení Caesara. Mají proto sklon pokládat za čin lidu to, co je 
mnoho činů vykonaných davem lidí, vedených možná přesvěd
čením jednoho člověka.

21. Neznalost příčin a prvotních základů práva, ekvity, zákona 
a spravedlnosti vede lidi k tomu, aby pravidlem svého jednání 
učinili obyčej a příklad, a to tak, že za nespravedlivé považují to, 
co bylo zvykem trestat, a za spravedlivé to, k jehož beztrestnosti 
nebo schválení mohou doložit příklad nebo (jak tomu barbarsky 
říkají právníci, kteří užívají jedině tuto falešnou míru spravedl
nosti) precedent. Jako malé děti, které nemají jiné měřítko pro 
dobré a špatné mravy než napomínání a tresty rodičů a učitelů. 
Až na to, že děti jsou věrné pravidlu, zatímco dospělí nikoli. 
Když se totiž stanou silnými a tvrdohlavými, odvolávají se od 
obyčeje k rozumu a od rozumu k obyčeji, jak se jim to právě 
hodí, ustupujíce od obyčeje, když to vyžaduje jejich zájem, a sta
více se proti rozumu, kdykoli je rozum proti nim, což je příčina 
toho, že se o nauce o právu a bezpráví neustále polemizuje jak 
perem, tak mečem, na rozdíl od nauky o přímkách a obrazcích, 
kde lidem nezáleží na tom, co je pravda, neboť jde o věc, která 
nekříží ničí ctižádost, prospěch či chtíč. Nepochybuji však, že 
kdyby se věta „Tři úhly v trojúhelníku se rovnají dvěma úhlům 
ve čtverci" příčila něčímu právu panovat nebo zájmům těch, kdo 
panují, bylo by s tímto učením když ne polemizováno, tak by se 
alespoň potlačovalo spálením všech učebnic geometrie, kdyby 
to bylo v silách toho, koho se to týká.

22. Neznalost vzdálených příčin vede lidi k tomu, že při
suzují všechny události bezprostředním a instrumentálním pří
činám, jelikož toto jsou jediné příčiny, které vnímají. A proto 
všude, kde jsou lidé rozezleni veřejnými platbami, vylévají si 
hněv na veřejných činitelích, to jest na výběrčích, inkasistech 
a jiných úřednících státních důchodů, a přiřazují se k těm, kdo 
kritizují veřejnou správu, čímž se pouští do něčeho za hranicemi
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ospravedlnitelnosti. Napadají i nejvyšší autoritu ze strachu před 
trestem nebo proto, že pokládají milost za něco ponižujícího.

23. Neznalost přirozených příčin vede člověka k lehkověmos- 
ti, aby mnohdy věřil nemožnostem, neboť takoví lidé, neznajíce 
možných námitek, vědí jen to, že by to mohla být pravda, jsouce 
neschopní odhalit, že je to nemožné. A lehkověmost, jelikož jsou 
lidé rádi, když se jim ve společnosti naslouchá, svádí ke lži; takže 
nevědomost sama a bez zlého úmyslu může vést člověka k tomu, 
aby lžím jak věřil, tak je říkal a někdy š ije  také vymýšlel.

24. Strach z budoucnosti vede lidi k tomu, aby pátrali po pří
činách věcí, neboť jejich poznání je činí schopnějšími uspořádat 
přítomnost ve svůj nej lepší prospěch.

25. Zvědavost nebo láska k poznávání příčin vede člověka 
od úvah o účinku k hledání příčiny a dále příčiny té příčiny, až 
se nakonec musí nutně dojít k myšlence, že je nějaká příčina, 
která žádnou předchozí příčinu nemá, nýbrž je věčná; což je to, 
co lidé nazývají Bohem. Takže nelze provádět žádné zkoumání 
přirozených příčin, které by šlo do hloubky, aniž by to v nás 
vytvářelo sklon k víře, že existuje jeden věčný Bůh, třebaže 
v mysli nemohou mít lidé žádnou ideu, která by odpovídala 
jeho povaze. Neboť jako člověk, který se narodil slepý, když 
slyší lidi hovořit o tom, jak se ohřejí u ohně, a když je k němu 
přiveden, aby se u něho ohřál, může snadno pochopit a ujistit 
se, že je zde něco, čemu lidé říkají oheň, a že je příčinou tepla, 
které cítí, ale nedokáže si představit, jak vypadá, ani nemůže 
mít v mysli takovou ideu ohně, jakou mají ti, kdo jej vidí, tak 
i z viditelných věcí tohoto světa a z jejich obdivuhodného řádu 
může člověk pochopit, že je nějaká jejich příčina, které lidé 
říkají Bůh, a přesto nemusí mít ve své mysli ideu nebo obraz 
Boha.

26. A ti, kdo zkoumají přirozené příčiny věcí jen málo nebo 
je nezkoumají vůbec, jsou nicméně ze strachu, který vyvěrá ze 
samotné neznalosti toho, co má moc prokázat jim velké dobro, 
neboje velice poškodit, náchylní předpokládat a vymýšlet si růz
né druhy neviditelných mocností a chvět se bázní před vlastními 
představami, v čase tísně je vzývat a v dobách neočekávaného 
úspěchu jim také děkovat, činíce z výtvorů své vlastní fantazie 
božstva. Tak se také stalo, že z nesčetných různých fantasmat

Lehkověmost 
z neznalosti 
přírody

Zvídavost 
z obavy 
o budoucnost

Přirozené 
náboženství 
z téhož zájmu
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si lidé vytvořili ve světě nesčetné druhy božstev. A tento strach 
z neviditelných věcí je přirozené símě toho, co každý, pokud 
jde o něj, nazývá náboženstvím; pokud však jde o ty, kteří onu 
mocnost uctívají nebo se jí bojí jinak než on sám, nazývá to 
pověrou.

27. A protože mnozí toto símě náboženství postřehli, měli ně
kteří sklon je živit, upravovat a formovat v zákony a přidat k tomu, 
ze svého výmyslu, jakákoli mínění o příčinách budoucích událostí, 
o nichž se domnívali, že jim nejlépe umožní ovládat jiné a využít 
svých mocí.

Náboženství 
je záležitostí 

pouze člověka

Vychází z jeho 
touhy poznávat 

příčiny

Z úvahy 
o počátcích 

věcí

Z pozorování 
posloupnosti 

věcí

XII.

O náboženství

1. Vzhledem k tomu, že jak znaky, tak plody náboženství se 
vyskytují pouze u člověka, není důvodu pochybovat, že i símě 
náboženství je jen v člověku; a že spočívá v jakési zvláštní vlast
nosti nebo alespoň v jakési její významné míře, kterou nenalé
záme u jiných živých tvorů.

2. Zvláštností lidské přirozenosti je za prvé zvědavost ohled
ně příčin událostí, které vidí jeden víc, jiný méně, všichni však 
alespoň natolik, aby zvídavě pátrali po příčinách vlastního štěstí 
nebo neštěstí.

3. Za druhé, že se pro pohledu na cokoli, co má počátek, 
domnívají, že to mělo také nějakou příčinu, která určila, že to 
začalo tehdy, kdy to začalo, a ne dříve nebo později.

4. Za třetí, zatímco jediným štěstím zvířat je požitek z kaž
dodenní potravy, z odpočinku a z uspokojení choutek, protože 
kvůli neschopnosti pozorovat a pamatovat si pořadí, důsledky 
a závislost věcí, které vidí, předvídají budoucnost jen velmi málo 
nebo vůbec, člověk si všímá, jak jedna událost vytvářela druhou 
a pamatuje si, co předcházelo a následovalo. A když se nemůže 
ujistit o skutečných příčinách věcí (neboť příčiny štěstí nebo 
neštěstí jsou většinou neviditelné), předpokládá jejich příčiny, 
a sice buď ty, které mu předkládá jeho vlastní fantazie, nebo dů
věřuje autoritě jiných, o nichž si myslí, že jsou jeho přáteli a že 
jsou moudřejší než on.
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5. První dvě zmíněné vlastnosti vyvolávají úzkost, neboť 
vzhledem k jistotě člověka, že vše, co se zatím stalo nebo co 
se později stane, má svou příčinu, a vzhledem k jeho neustálé 
snaze se zabezpečit proti zlu, jehož se bojí, a zajistit si dobro, po 
němž touží, je pro člověka nemožné nedělat si neustále starosti 
o budoucnost. A tak je každý člověk, zvláště však ti, kdo jsou 
nadmíru prozíraví, v obdobné situaci jako Prométheus. Stejně 
jako byl totiž Prométheus -  což přeloženo znamená „prozíra
vý člověk" -  připoután k hoře na Kavkazu, na místě s dalekým 
rozhledem, kde se orel živil jeho játry a ve dne jich pozřel tolik, 
kolik mu jich v noci znovu narostlo, tak se i člověk, který ze 
starosti o budoucnost hledí příliš daleko dopředu, po celý den ve 
svém srdci sžírá strachem ze smrti, chudoby nebo jiného neštěstí 
a klidu a odpočinku od své úzkosti se dočká jen ve spánku.

6. Tento neustálý strach, vždy doprovázející lidstvo, jež nezná 
příčiny, žijíc jakoby v temnotách, musí mít nutně nějaký předmět. 
A proto když není nic vidět, tak není nic, čemu lze připsat své 
štěstí nebo neštěstí kromě nějaké neviditelné moci nebo nějakého 
neviditelného činitele. To je snad smysl výroku některých starých 
básníků, že bohy stvořil nejprve lidský strach, což je vzhledem 
k bohům -  to jest k mnoha bohům pohanů -  velmi správné. 
Avšak uznání jednoho Boha, věčného, nekonečného a všemohou
cího, lze snáze odvodit z lidské touhy poznat příčiny přirozených 
těles a jejich různých mocí a činností, než ze strachu z toho, co 
se jim přihodí v budoucnu. Neboť ten, kdo z nějakého účinku, 
který viděl nastat, usoudí na jeho nejbližší a bezprostřední pří
činu a odtud na příčinu této příčiny, a kdo se hluboce ponoří do 
sledování příčin, dospěje posléze k tomu, že zde musí být -  jak 
přiznali už i pohanští filosofové -  jeden první hybatel, to jest 
první a věčná příčina všech věcí, což je to, co lidé míní slovem  
Bůh. A to vše bez myšlenky na vlastní osud. Starosti o něj na
vádějí ke strachu, brání v pátrání po příčinách jiných věcí, čímž 
vytvářejí prostor k vymýšlení tolika bohů, kolik je lidí, kteří si 
je vymýšlejí.

7. A pokud jde o hmotu nebo substanci těchto neviditelných 
činitelů takto vytvořených fantazií, nemohli lidé přirozeným uva
žováním připadnout na žádné jiné pojetí, než že je táž jako sub
stance duše člověka a že duše člověka je táž substance jako to,

Přirozenou 
příčinou 
náboženství 
je úzkost 
z budoucnosti

Úzkost 
z budoucnosti 
přivádí lidi ke 
strachu z moci 
neviditelných 
vécí

A k před
pokladu, že 
neviditelné věci 
jsou netělesné
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Ale lidé nevědí, 
jak neviditelné 

věci cokoli 
způsobují

co se zjeví spícímu ve snu nebo bdícímu v zrcadle. Protože lidé 
nevědí, že taková zjevení jsou pouhým výplodem jejich fantazie, 
pokládají je za skutečné a vnější substance, a proto je nazývají 
přízraky. Římané jim říkali imagines a umbrae a považovali je 
za duchy -  to jest za jemná vzdušná tělesa -  a mysleli, že tito 
neviditelní činitelé, jichž se báli, jsou jako oni, až na to, že se 
objevují a mizí, jak se jim zlíbí. Avšak mínění, že takoví ducho
vé jsou netělesní nebo nehmotní, by nikdy nemohlo přirozeně 
vstoupit do mysli jakéhokoli člověka, neboť třebaže si lidé mo
hou dát dohromady slova protikladného významu jako „duch“ 
a „netělesný“, přesto nikdy nemohou mít představu čehokoli, co 
by jim odpovídalo. A proto lidé, kteří vlastním přemýšlením do
spějí k uznání jednoho nekonečného, všemohoucího a věčného 
Boha, raději přiznají, že je nepochopitelný a vymyká se jejich 
chápání, než aby definovali jeho přirozenost jako netělesného 
ducha a pak přiznali, že jejich definice je nesrozumitelná. Nebo 
když mu dávají toto označení, pak nikoli dogmaticky se záměrem 
učinit božskou přirozenost srozumitelnou, nýbrž zbožně, aby mu 
prokázali úctu přívlastky, jejichž význam je co nejvíc vzdálen 
hrubosti viditelných těles.

8. Pokud jde o způsob, jakým si myslí, že tito neviditelní či
nitelé vytvořili své účinky, to jest, jakých bezprostředních příčin 
použili, aby se věci udály, lidé, kteří nevědí, co je to, co nazý
váme zapříčinit — to jest téměř všichni - ,  nemají jiného vodítka 
kromě pozorování a pamatování si toho, co viděli dříve, jednou 
nebo častěji, předcházet obdobnému účinku, aniž by viděli jakou
koli závislost nebo spojitost mezi předchozí a následující udá
lostí. A proto i na základě obdobných věcí minulých očekávají 
obdobné věci v budoucnosti a doufají pověrčivě ve štěstí nebo 
v neštěstí z věcí, které nehrají žádnou roli v jejich zapříčinění. 
Jako když Athéňané za bitvy u Lepanta žádali nového Formia, 
když Pompeiova strana za války v Africe volala po novém Scipi- 
onovi, a jiní podobně při různých jiných příležitostech. Obdobně 
přisuzují svůj osud osobě náhodně stojící poblíž, šťastnému nebo 
nešťastnému místu, vysloveným slovům, zvláště je-li mezi nimi 
slovo Bůh, jako je čarování a zaklínání -  liturgie čarodějnic; pro
stě věřit, že mají moc proměnit kámen v chléb, chléb v člověka 
nebo cokoli v cokoli jiného.
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9. Za třetí, uctívání, které lidé přirozeně prokazují neviditel
ným mocnostem, nemůže mít jinou podobu, než jakou mají tako
vé projevy jejich úcty, které prokazují lidem: dary, prosby, díky, 
podřízení těla, zdvořilá oslovení, slušné chování, vybraná slova, 
přísahy -  to jest vzájemné ujišťování o svých slibech -  a dovolá
vání se jejich jména. Víc už rozum neradí, ale přenechává lidem, 
aby u uctívání buď setrvali, nebo pokud jde o další obřady, aby 
se spoléhali na ty, o nichž se domnívají, že jsou moudřejší než 
oni sami.

10. Pokud jde konečně o to, jak tyto neviditelné mocnosti 
projevují lidem věci, jež se v budoucnu stanou, zvláště ty, které 
se týkají jejich štěstí nebo neštěstí obecně, anebo dobrého či 
špatného výsledku jakéhokoli vlastního podnikání, lidé přirozeně 
nevědí jak dál. Vzhledem k jejich zvyku odhadovat budoucnost 
z minulosti jsou velmi náchylní nejen přijímat nahodilosti po jed
né či dvou událostech jako předzvěst stejné události navždy, ale 
také věřit podobným předpovědím jiných lidí, o nichž si někdy 
v minulosti utvořili dobré mínění.

11. V těchto čtyřech věcech -  ve víře v přízraky, v neznalosti 
druhotných příčin, v uctívání toho, čeho se lidé bojí, a v přijímá
ní nahodilých věcí za předzvěst -  spočívá přirozené símě nábo
ženství, které se z důvodů odlišných fantasmat, úsudků a vášní 
různých lidí rozrostlo v obřady tak odlišné, že ty, které používá 
jeden člověk, jsou jinému většinou směšné.

12. Tato semena byla totiž kultivována dvěma druhy lidí: prv
ní je živil a uspořádal podle vlastní vynalézavosti, druhý tak činil 
podle Božího přikázání a řízení. Oba druhy to však dělaly za 
účelem dovést lidi, kteří je následovali, k větší poslušnosti, do
držování zákonů, míru, lásky k bližnímu a politické společnosti. 
Tak je tedy náboženství prvního druhu součástí lidské politiky 
a učí tu část povinnosti, kterou pozemští králové vyžadují po 
svých poddaných. A náboženství druhého druhuje božskou po
litikou a obsahuje předpisy pro ty, kdo ze sebe učinili poddané 
království Božího. Prvního druhu byli všichni zakladatelé států 
a zákonodárci pohanů, zatímco druhého byl Abraham, Mojžíš 
a náš požehnaný Spasitel, jejichž prostřednictvím se nám dostalo 
zákonů království Božího.

Nicméně jim 
prokazují úctu,
jak prokazují 
úctu lidem

A přisuzují 
jim všechny 
mimořádné 
události

Čtyři věci, 
které jsou přiro
zenými semeny 
náboženství

Rozrůzněná
kultivací
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Absurdní 
mínění pohanů

13. Pokud jde o tu část náboženství, která zahrnuje mínění
0 povaze neviditelných mocností, není takřka nic, co by nemělo 
nějaké jméno, jež by nebylo uctíváno mezi pohany na tom či 
onom místě jako bůh nebo ďábel, anebo smyšleno jejich básníky, 
jako by bylo oživeno, obydleno či posedlé nějakým duchem.

14. Beztvará hmota světa byla bohem, který se nazýval 
Chaos.

15. Nebe, oceán, planety, oheň, země, větry, to vše byli bo
hové.

16. Muži, ženy, pták, krokodýl, tele, pes, had, cibule a pór 
byli zbožštěni. Kromě toho zaplnili takřka každé místo duchy, 
nazývanými démoni: planiny Panem a panisi či satyry; lesy fau
ny a nymfami; moře Tritony a jinými nymfami; každou řeku 
a pramen přízrakem téhož jména a nymfami, každý dům jeho 
Lárem či domácími bůžky, každého člověka jeho Géniem; peklo 
duchy a duchovními zřízenci, jako je Charón, Kerberos a Fúrie, 
a v noční době všechna místa larvae a lemures — přízraky ze
mřelých lidí -  a celým královstvím elfů a strašidel. Božství při
suzovali a stavěli chrámy pouhým akcidentům a kvalitám, jako 
je čas, noc, den, míra, svornost, láska, svár, ctnost, čest, zdraví, 
sešlost, horečka a podobně. Modlili se za ně nebo za jejich od
vrácení, jako kdyby se přízraky těchto jmen vznášely nad jejich 
hlavami a spouštěly k nim nebo zadržovaly to dobro nebo zlo, 
za něž nebo za jehož odvrácení se modlili. Vzývali také svůj 
vlastní důvtip pod jménem Músy, svou vlastní nevědomost pod 
jménem Fortuna, své vlastní choutky pod jménem Cupido, svou 
vlastní zuřivost pod jménem Fúrie, svůj vlastní pohlavní úd pod 
jménem Priapos a své poluce připisovali inkubům a sukkubám. 
Neexistovalo tedy nic, co by básník nemohl představit ve své 
básni jako osobu, z níž by neudělali boha nebo ďábla.

17. Titíž tvůrci náboženství pohanů, poté co si všimli dru
hého základu náboženství, což je lidská neznalost příčin, a tím
1 náchylnost lidí připisovat svůj osud příčinám, na nichž žád
ným viditelným způsobem nezávisí, využili této jejich neznalosti 
k tomu, aby na místo druhotných příčin podsunuli jakási druhot
ná a pomocná božstva, a připisovali tak příčinu plodnosti Venuši, 
příčinu umění Apollónovi, bystrosti a lstivosti Merkurovi, příčinu 
větrů a bouří Aeolovi a příčiny j iných účinků j iným božstvům do
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té míry, že pohané měli takřka tolik různých božstev, kolik měli 
činností.

18. A k uctívání, jež lidé přirozeně považovali za vhodné pro 
své bohy, totiž úlitbám, modlitbám, díkům a ostatním obřadům 
výše jmenovaným, přidali titíž zákonodárci pohanů jejich po
dobizny v obrazech a sochách, aby se jich ti neznalejší -  větší 
část neboli většina lidu -  báli ještě víc, v domnění, že bohové, 
k jejichž zpodobení byly tyto předměty vytvořeny, jsou v nich 
skutečně přítomni a jakoby v nich přebývají a aby je obdarová
vali pozemky a domy, úředníky a výnosy vydělenými ze všeho 
lidského užívání, to jest zasvěcenými těmto jejich modlám a pro
hlášenými za posvátné. Byly to jeskyně, háje, lesy, různé hory 
a celé ostrovy. A nepřisuzovali jim  pouze podobu lidí, zvířat 
a netvorů, ale také schopnosti a vášně lidí a zvířat jako smyslo
vé vnímání, řeč, pohlaví, chtíč, plození, a to nejen stykem mezi 
sebou, aby rozmnožili božský rod, ale také stykem s muži a že
nami, aby zrodili polobohy, kteří jsou pouhými obyvateli nebes, 
jako byli Bakchus, Herkules a jiní. Kromě toho jim připisovali 
hněv, pomstychtivost a jiné vášně živých bytostí a z nich ply
noucí jednání jako podvod, krádež, cizoložství, sodomii a kaž
dou neřest, kterou lze chápat jako důsledek moci nebo příčinu 
rozkoše, i všechny takové neřesti, které jsou mezi lidmi chápány 
spíš jako proti zákonům než proti cti.

19. Konečně, pokud jde o prognózy budoucnosti, které jsou  
přirozeně pouhými domněnkami založenými na minulé zkuše
nosti, a jsou-li nadpřirozené, božským zjevením, pak titíž tvůrci 
náboženství pohanů přidali, částečně na základě údajné zkuše
nosti, částečně na základě údajného zjevení, nespočet jiných po
věrčivých způsobů věštění a přiměli lidi věřit, že objeví svůj osud 
ve víceznačných nebo nesmyslných odpovědích kněží v Delfách, 
na Délu, u Ammóna a v jiných proslulých věštírnách. Tyto od
povědi byly formulovány víceznačně buď záměrně, aby platily 
jakkoli událost dopadne, nebo absurdně pomocí intoxikujících 
výparů na těchto místech, což je  velice časté v simých jesky
ních. Někdy svůj osud lidé hledali na stránkách knih Sybil, je
jichž věštby, jako možná i věštby Nostradama (neboť dochované 
zlomky se zdají být pozdější výtvory), se za časů římské repub
liky těšily značnému věhlasu. Někdy jej hledali v nesmyslných
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Záměry tvůrců 
náboženství 

pohanů

řečech šílenců, o nichž se myslelo, že je ovládl božský duch; 
tuto posedlost nazývali enthusiasmus, a tyto formy předpovídá
ní událostí chápali jako theomancii nebo proroctví. Někdy svůj 
osud hledali v konstelaci hvězd při svém narození, což se nazý
valo horoskopie; ta byla považována za část soudící astrologie; 
někdy ve svých vlastních nadějích a obavách, což nazývali thy- 
momancie nebo předtucha; někdy v předpovědích čarodějnic, 
které předstíraly kontakt s mrtvými, což se nazývá nekromancie, 
zaklínání a čarování, a není to nic jiného než kejklířství a smlu
vené darebáctví. Někdy svůj osud hledali v náhodném letu ptáků 
nebo v jejich krmení, nazývaném augurie. Někdy ve vnitřnostech 
obětovaných zvířat, což je haruspicina, někdy ve snech, někdy 
v krákorání havranů nebo ve švitoření ptáků, někdy v rysech 
obličeje, které se nazývalo metoposkopie, někdy v hádání z ruky 
z čar v lidské dlani; někdy v náhodných slovech, nazývaných 
omina. Někdy ve zrůdách nebo neobvyklých přírodních jevech, 
jako jsou zatmění, komety, zřídkavé meteority, zemětřesení, zá
plavy, lidské zrůdy a podobně, což nazývali portenta a ostenta, 
protože si mysleli, že jsou to předzvěsti nebo znaky nějaké vel
ké budoucí katastrofy; někdy v pouhém hodu mincí (orel nebo 
panna), v počítání děr v sítu, v náhodně vybraných verších Ho- 
mérových nebo Vergiliových a v nesčetných jiných podobných 
pošetilostech. Tak snadné je lidi přimět, aby věřili čemukoli, co 
pochází od lidí, kteří se těší jejich důvěře a dokážou se jemně 
a obratně zmocnit jejich strachu a nevědomosti.

20. A proto také první zakladatelé a zákonodárci států mezi 
pohany, jejichž cílem bylo pouze udržovat lid v poslušnosti 
a míru, dbali všude na to, aby jim, za prvé, vštípili víru, že před
pisy týkající se náboženství nepocházejí z jejich vlastní mysli, 
nýbrž z příkazů nějakého boha či jiného ducha nebo že oni sami 
mají vyšší přirozenost než obyčejní smrtelníci, tak aby jejich 
zákony byly snadněji přijaty. Tak například Numa Pompilius 
předstíral, že obdržel obřady, které zavedl u Římanů, od nymfy 
Egerie a první král a zakladatel království v Peru předstíral, že 
on a jeho žena jsou dětmi slunce, a podobně Mohamed, aby za
ložil své nové náboženství, předstíral porady s Duchem svátým, 
jenž se mu zjevoval v podobě holubice. Za druhé dbali na to, aby 
vzbudili víru, že věci, které se nelíbí bohům, jsou tytéž jako ty,
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které jsou zakázané zákony. Za třetí dbali na to, aby přikazovali 
obřady, prosebné modlitby, oběti a slavnosti, o kterých měli lidé 
věřit, že ukonejší hněv bohů; a že neúspěch ve válce, velké náka
zy, zemětřesení a osobní neštěstí každého jednotlivce vycházejí 
z hněvu bohů a jejich hněv je ze zanedbávání jejich uctívání ane
bo z opomenutí či chybného vykonáni nějakého detailu v poža
dovaných obřadech. A třebaže u starých Římanů nebylo zakázáno 
popírat, co básníci psali o strastech a radostech po tomto životě, 
čemuž se různé velmi vážené a významné osobnosti ve státě ve 
svých projevech nepokrytě vysmívaly, držela se tato víra vždy 
víc než její opak.

21. A těmito a obdobnými opatřeními dosáhli s ohledem na 
svůj cíl -  což byl mír ve státě -  toho, že prostý lid kladl vinu za 
své neštěstí vlastnímu zanedbávání nebo chybnému vykonávání 
obřadů anebo své vlastní neposlušnosti zákonů, a byl tedy méně 
náchylný bouřit se proti svým vládcům. A jsa baven nákladný
mi slavnostmi a veřejnými hrami pořádanými na počest bohů 
potřeboval už jen chléb, aby nepropadl nespokojenosti, reptání 
a vzpouře proti státu. A proto Římané, kteří dobyli valnou část 
tehdy známého světa, neměli zábran tolerovat v samotném městě 
Římě jakékoli náboženství, pokud neobsahovalo něco nesluči
telného s jejich politickou vládou. A jak čteme, nebylo zakázáno 
žádné náboženství kromě náboženství Židů, kteří (jakožto zvlášt
ní království Boží) považovali za nezákonné uznat podřízenost 
jakémukoli smrtelnému králi nebo státu. A tak vidíte, nakolik 
náboženství pohanů bylo součástí jejich politiky.

22. Avšak tam, kde samotný Bůh pomocí nadpřirozeného zje
vení zasel náboženství, vytvořil si také své vlastní království 
a stanovil zákony, které se netýkají jen toho, jak se lidé mají 
chovat k němu, ale také k sobě navzájem. A proto jsou v krá
lovství Božím politika a politické zákony součástí náboženství, 
a rozdíl mezi světským a duchovním panováním tam tudíž ne
platí. Je pravda, že Bůh je králem celé země, přesto však může 
být králem svého vlastního a vyvoleného národa. Není v tom 
o nic větší rozpor, než když ten, kdo má obecné velení nad ce
lou armádou, má také svůj vlastní pluk nebo rotu. Bůh je králem 
celé země na základě své moci, králem svého vyvoleného lidu je 
však na základě úmluvy. O království Božím, jak přirozeném, tak

Pravé
náboženství 
a zákony 
Božího
království jsou 
totožné
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Příčiny změn 
v náboženství

Příkaz z víry 
v nemožnosti

Jednat 
v rozporu 

s náboženstvím, 
které založili

na základě úmluvy, pohovořím podrobněji na jiném místě této 
rozpravy (XXXV. kap.).9

23. Z šíření náboženství není těžké pochopit příčiny jeho roz
kladu do prvních semen nebo principů, což je pouze domněnka
0 nějakém božstvu a o moci neviditelné a nadpřirozené; a tato 
semena nelze nikdy natolik odstranit z lidské přirozenosti, aby 
z nich znovu nevzklíčila nová náboženství tím, že jsou kultivo
vána takovými lidmi, kteří se v tomto ohledu těší věhlasu.

24. Neboť vzhledem k tomu, že každé utvořené náboženství 
je nejdříve založeno na víře lidí v nějakou osobu, o níž jsou 
přesvědčeni, že je nejen moudrým člověkem, který usiluje o za
bezpečení jejich blaha, ale také světcem, jemuž sám Bůh nadpři
rozeným způsobem ráčil vyjevit svou vůli, nutně z toho vyplývá, 
že když za náboženské vlády vznikne pochybnost o moudrosti, 
upřímnosti nebo lásce vládců, anebo když nejsou schopni ukázat 
žádný věrohodný znak Božího zjevení, musí dojít k zpochybnění
1 náboženství, které se snaží udržet; bez strachu z politického 
meče k jeho popření a odmítnutí.

25. To, co připraví o pověst moudrosti člověka, který utváří 
náboženství nebo k němu přidává něco nového, je-li už utvoře
né, je příkaz víry v protiklady. Je totiž nemožné, aby obě části 
protikladu byly pravdivé, a proto příkaz jejich víry je důkazem, 
který sám v tomto bodě odhaluje svého autora a diskredituje ho 
ve všem ostatním, co vydává za nadpřirozené zjevení, neboť 
člověk může mít vskutku zjevení mnoha věcí, které přesahují 
jeho přirozený rozum, avšak nemůže se mu zjevit nic, co mu 
odporuje.

26. To, co připraví o pověst upřímnosti, je jednání nebo mlu
vení takových věcí, které se jeví jako známky, že tomu, co oni 
požadují po jiných lidech, aby věřili, sami nevěří. Takové jednání 
nebo mluvení se proto nazývá skandální, protože jsou to překáž
ky, které přinutí lidi na cestě za náboženstvím klopýtnout, jako je 
nespravedlnost, krutost, světskost, lakota a požitkářství. Kdo by 
totiž věřil, že ten, kdo se běžně dopouští jednání, které vyrůstá

9 Hobbes odkazuje k XXXV. kapitole, avšak spíše o tomto tématu 
pojednává v XXXI. kapitole. -  Pozn. překl.
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z těchto kořenů, sám věří, že existuje nějaká neviditelná moc, jíž 
by se měl obávat a jíž straší jiné i pro menší poklesky?

27. To, co připraví o pověst lásky, je odhalení soukromých 
cílů: jako když víra, kterou oni požadují od jiných, vede nebo se 
zdá vést k jejich nebo hlavně jejich vlastnímu získávání panství, 
bohatství, důstojnosti nebo k zajištění vlastní nebo hlavně vlast
ní rozkoše. Neboť o tom, čím lidé sklízejí výhody pro sebe, se 
předpokládá, že to dělají pro sebe a nikoli z lásky k ostatním.

28. A konečně: jediné možné svědectví božského povolání je 
vykonávání zázraků nebo pravé proroctví -  což je také zázrak -  
nebo mimořádné štěstí. A proto když se k náboženskému učení 
přidanému k tomu, jež bylo obdrženo od lidí, kteří vykonali takové 
zázraky, připojí učení těch, kdo nedokážou své povolání žádným 
zázrakem, nedojde větší víry, než jakou v lidech vytvořily obyčeje 
a zákony míst, kde byli vychováváni. Neboť stejně jako tak pro 
přirozené věci soudní lidé vyžadují přirozená znamení a důkazy, 
pro nadpřirozené věci vyžadují nadpřirozená znamení -  což jsou 
zázraky - ,  než jim vnitřně a ze srdce dají svůj souhlas.

29. Všechny tyto příčiny oslabování lidské víry se jasně uka
zují na následujících příkladech. Nejprve zde máme příklad dětí 
Izraele, které sotvaže byl Mojžíš, poté co dokázal své povolá
ní zázraky a jejich šťastným vyvedením z Egypta, nepřítomen 
pouhých čtyřicet dnů, vzbouřily se proti uctívání pravého Boha, 
kterého jim uložil, a zhotovivše si zlatého býčka za svého boha, 
znovu upadly do modlářství Egypťanů, od něhož byly právě 
osvobozeny (Ex 32,1-2). A znovu po smrti Mojžíšově, Aronově, 
Jozuově a onoho pokolení, které vidělo velká díla Boží v Izraeli 
(Sd  2,11), vzešlo nové pokolení a sloužilo Baalovi. Takže spolu 
se selháním zázraků selhala i víra.

30. Když synové Samuela (1S 8,3), poté co byli svým otcem 
ustanoveni soudci v Beer-šebě, brali úplatky a soudili nespra
vedlivě, odmítl lid Izraele mít nadále Boha za svého krále j i
nak, než jako byl králem jiných národů. A požadovali proto po 
Samuelovi, aby jim vybral krále po vzoru jiných národů, takže 
selháním spravedlnosti selhala i víra, a to tak, že sesadili svého 
Boha z kralování nad sebou.

31. A zatímco při zasévání křesťanského náboženství ve všech 
částech římské říše zanikaly věštírny a počet křesťanů každým

Nedostatek 
svědectví 
o zázracích
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dnem a na každém místě nesmírně vzrůstal v důsledku kázání 
apoštolů a evangelistů, tak velkou část tohoto úspěchu lze dů
vodně připsat pohrdání, do něhož se kněží pohanů této doby 
sami uvrhli svou nečistotou, lakotou a intrikami mezi vladaři. 
A náboženství římské církve bylo zrušeno částečně z téhož dů
vodu v Anglii a mnoha jiných částech křesťanského světa, neboť 
úpadek ctností u kněží vedl k úpadku víry u lidu; částečně to bylo 
způsobeno tím, že scholastikové zavedli filosofii a učení Aristo
tela do náboženství, z čehož vzešlo tolik rozporů a absurdností, 
že kněžstvo upadlo v podezření jak z nevědomosti, tak z pod
vodných záměrů a přimělo lidi, aby se jim vzepřeli buď proti 
vůli svých vlastních vladařů jako ve Francii a Holandsku, nebo 
s jejich vůlí jako v Anglii.

32. A nakonec mezi články víry, které římská církev prohlásila 
za nutné pro spásu, je jich tolik, které očividně slouží prospě
chu papeže a jeho duchovních poddaných sídlících na územích 
jiných křesťanských vladařů, že kdyby tito vladaři nesoupeřili 
mezi sebou, mohli by se bez války nebo bez potíží zbavit veš
keré cizí autority stejně snadno, jak se to stalo v Anglii. Neboť 
kdo nevidí, kdo má užitek z víry, že král nemá svou pravomoc 
od Krista, není-li korunován biskupem? Nebo že král, je-li kně
zem, se nesmí ženit? Nebo že otázka, zda se nějaký princ narodil 
v zákonném manželství, musí být posouzena autoritou z Říma? 
Nebo že poddaní mohou být zproštěni poslušnosti, je-li král roz
hodnutím římského soudu prohlášen za kacíře? Nebo že nějaký 
král (jako francouzský Chilpéric) může být bezdůvodně sesazen 
papežem (Zachariášem) a jeho království dáno jednomu z jeho 
poddaných? Nebo že duchovní a řeholníci v jakékoli zemi jsou 
v trestních věcech vyňati z jurisdikce svých králů? Nebo kdo ne
vidí, komu plyne zisk z poplatků za soukromé mše a odpustky? 
To spolu s jinými znameními soukromého zájmu vede k umrtvení 
i té nejživější víry, když -  jak jsem řekl -  nenalezne u politické 
správy a zvyku větší podporu než v mínění, které lidé chovají 
o svatosti, moudrosti nebo bezúhonnosti svých učitelů? Takže 
mohu tedy připsat všechny změny náboženství jedné a téže příči
ně: nevábným kněžím, a to nejen u katolíků, ale i v církvi, která 
měla za to, že je nejvíc reformovaná.
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XIII.
O přirozeném stavu lidstva s ohledem 

na jeho štěstí a bídu

1. PŘÍRODA vytvořila lidi natolik rovnocennými ve schopnos
tech těla a mysli, že i když je jeden člověk někdy očividně tělesně 
silnější nebo duševně bystřejší než druhý, přesto když se shrne 
všechno dohromady, není tento rozdíl mezi jedním a druhým člo
věkem natolik závažný, aby si na jeho základě mohl jeden člověk 
nárokovat jakoukoli výhodu, kterou by si obdobně nemohl náro
kovat někdo jiný. Jde-li totiž o tělesnou sílu, má i ten nejslabší 
dosti sil, aby zabil nejsilnějšího buď tajnými intrikami, nebo ve 
spojení s jinými, kdo jsou ve stejném nebezpečí jako on sám.

2. A pokud jde o schopnosti mysli (nechám-li stranou umění 
založená na slovech, a zvláště onu dovednost postupovat podle 
obecných a neomylných pravidel nazývanou věda, kterou má 
jen velmi málo lidí a ve velmi málo věcech, jelikož to není ani 
schopnost vrozená, totiž schopnost, s níž se rodíme, ani -  jako 
prozíravost -  získaná, když se zabýváme něčím jiným), shledá
vám mezi lidmi ještě větší rovnost než v případě síly. Prozíravost 
je totiž pouhá zkušenost, kterou stejný čas stejnou měrou obdaro
vává všechny lidi v těch věcech, jimž se stejným způsobem vě
nují. To, co možná činí tuto rovnost neuvěřitelnou, je pouhá lichá 
domýšlivost ohledně vlastní moudrosti, o níž se téměř všichni 
lidé domnívají, že jí mají víc než prostý lid; to jest víc než všichni 
vyjma jich šamých a několika jiných, které uznávají pro jejich 
pověst nebo jejich souhlas. Taková už je totiž lidská přirozenost, 
že jakkoli uznávají mnoho jiných jako důvtipnější, výmluvnější 
anebo učenější, přesto sotva uvěří, že by bylo mnoho moudrých 
tak, jak jsou oni sami. Svůj vlastní důvtip totiž vidí přímo před 
sebou, důvtip jiných je jim však vzdálen. To však spíše dokazuje, 
že lidé jsou si v tomto ohledu spíše rovni než nerovní. Obvykle 
totiž není větší známky rovného rozdělení něčeho, než že každý 
je spokojen se svým dílem.

3. Z této rovnosti schopností vzniká rovnost naděje v dosažení 
našich cílů. A proto kdykoli dva lidé touží po téže věci, z níž se 
však oba zároveň nemohou těšit, stávají se nepřáteli a na cestě

Lidé si jsou od 
přírody rovni

Z rovnosti
povstává
nedůvěra
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Z nedůvěry 
povstává válka

ke svému cíli (jímž je prvotně jejich sebezáchova a někdy pou
ze požitek) se snaží jeden drahého zničit nebo si ho podrobit. 
A tak se tedy stává, že pokud se útočník nemusí obávat ničeho 
jiného než moci jednotlivce, když někdo sází, seje, staví nebo 
vlastní vhodné sídlo, lze pravděpodobně očekávat, že jiní přijdou 
připraveni, aby ho spojenými silami oloupili a připravili nejen 
o plody jeho práce, ale také o život nebo svobodu. A útočníkovi 
zase hrozí podobné nebezpečí od jiného.

4. Z této vzájemné nedůvěry vyplývá, že pro jakéhokoli člo
věka není jiný rozumný způsob jak si zajistit bezpečí než věci 
předjímat; to jest silou nebo lstí ovládnout všechny lidi, které 
ovládnout může, dokud neuvidí nějakou jinou moc, která by byla 
natolik velká, aby ho ohrozila. A to není víc, než co vyžaduje 
jeho sebezáchova a je to obecně dovoleno. Jelikož ale existují 
lidé, kterým působí libost pohled na vlastní moc při aktech dobý
vání, v kterých jdou dále, než vyžaduje jejich bezpečí, jiní, kteří 
by jinak rádi žili v klidu ve skromných poměrech, by tudíž dlou
ho neobstáli, kdyby se omezili jen na svou obranu a nezvyšovali 
svou moc útokem. A proto, jelikož je pro lidskou sebezáchovu 
nutné zvětšovat panství nad lidmi, mělo by to být dovoleno.

5. Dále, lidem nepůsobí žádnou libost, ale naopak hodně žalu 
pobývání ve společnosti, neexistuje-li moc schopná je všechny 
zastrašit. Každý totiž hledí na to, aby si ho jeho druh cenil v té 
míře, kterou přikládá sám sobě, a při každé známce pohrdání 
nebo podceňování přirozeně usiluje, nakolik se odvažuje (což 
mezi lidmi, kteří nemají společnou moc, jež by je nutila ke klidu, 
plně postačuje, aby se navzájem zničili) vynutit si větší ocenění 
od těch, kdo jím pohrdají, ublížením. Ostatním to pak poslouží 
jako příklad.

6. Tak tedy nacházíme v povaze lidí tři hlavní příčiny spo
rů: za prvé soupeření, za drahé nedůvěřivost a za třetí touhu po 
slávě.

7. První příčina vede lidi k tomu, aby se napadali kvůli zisku, 
druhá, aby tak činili kvůli bezpečnosti, a třetí kvůli pověsti. První 
užívají násilí, aby se stali pány nad osobami drahých, jejich že
nami, dětmi a dobytkem; drazí, aby je bránili, a třetí se vzájemně 
napadají kvůli maličkostem, jako je slovo, úsměv, odlišný názor 
a jakýkoli jiný znak podceňování, ať už přímo jejich osoby nebo



XIII. O přirozeném stavu lidstva s ohledem na jeho štěstí a bídu

nepřímo jejich příbuzných, přátel, národa, profese nebo jejich 
jména.

8. Z toho je zřejmé, že v době, kdy žijí bez společné moci, 
která by je všechny udržovala v bázni, se lidé nacházejí ve stavu, 
jemuž se říká válka, a je to válka každého proti každému. VÁLKA 
totiž nespočívá jen v bitvě či bojové akci, nýbrž v období, v němž 
je vůle soupeřit bojem dostatečně známa. A proto patří pojem 
času k podstatě války, stejně jako k podstatě počasí. Neboť jako 
podstata špatného počasí netkví v jednom či dvou lijácích, nýbrž 
v tom, že se k nim po mnoho dní schyluje, tak i podstata války 
netkví jen ve skutečné bojové akci, nýbrž ve známé připravenosti 
kní, a to po celou dobu, kdy není jistý její opak. Každá jiná doba 
je MÍR.

9. Tudíž vše, co je důsledkem válečné doby, kdy je každý 
nepřítelem každého, platí rovněž pro dobu, kdy lidé žijí bez ja
kékoli jistoty než té, kterou jim skýtá jejich vlastní síla a invence. 
V takovém stavu není místa pro píli, neboť její plody jsou nejisté; 
proto nejsou žádné obdělávání půdy, žádná lodní doprava, žádná 
spotřeba zboží, které může být dovezeno po moři, žádné prostor
né budovy, žádné prostředky pro pohyb a přepravu věcí, které 
vyžadují velkou sílu, žádné poznatky o povrchu země, žádné 
počítání času, žádné umění, žádné písemnosti, žádná společnost 
a, což je ze všeho nejhorší, je tu neustálý strach a nebezpečí z ná
silné smrti. A život člověka je osamělý, ubohý, ošklivý, zvířecí 
a krátký.

10. Tomu, kdo tyto věci náležitě neuvážil, se může zdát divné, 
že by příroda lidi takto odlučovala a vedla je k vzájemnému na
padání a ničení. A proto nedůvěřuje tomuto závěru vyvozenému 
z vášní a touží snad po tom mít ho potvrzen zkušeností. Ať tedy 
sám uváží, proč se ozbrojuje, když se vydává na cestu, proč se 
snaží cestovat v dostatečně silném doprovodu nebo proč zamy
ká dům, a ve svém domě dokonce i skříně, když jde spát. A činí 
tak i přesto, že ví, že jsou zde zákony a ozbrojení veřejní strážci 
s mocí pomstít všechna bezpráví, která se mu mohou přihodit. 
Jaké mínění má o svých bližních, cestuje-li ozbrojen, jaké mí
nění má o svých spoluobčanech, zamyká-li dům, a jaké o svých 
dětech a služebnictvu, zamyká-li skříně? Neobviňuje on svým 
jednáním lidstvo právě tak, jako to svými slovy činím já? Avšak

Bez politických 
režimů je vždy 
válka každého 
proti každému

Nepohodlí 
takové války
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V takové 
válce není nic 
nespravedlivé

žádný z nás tím neobviňuje lidskou přirozenost. Žádosti a jiné 
lidské vášně nejsou samy o sobě žádným hříchem. Nejsou jím 
ani činy, které z těchto vášní vycházejí, dokud není znám zákon, 
který je zakazuje. A dokud nebyl žádný zákon vydán, nelze jej 
znát, a žádný zákon nemůže být vydán, neshodnou-li se lidé na 
osobě, která jej má vydat.

11. Lze si snad myslet, že taková doba ani takový stav války 
nikdy neexistovaly, a já věřím, že na celém světě tomu tak nikdy 
obecně nebylo. Je však mnoho míst, kde tak lidé nyní žijí. Neboť 
divoši na mnoha místech v Americe nemají vůbec žádnou vládu, 
kromě té v malých rodinách, jejichž soulad závisí na přirozeném 
chtíči, a dnes žijí oním zvířecím způsobem, jak jsem uvedl výše. 
Ať už je tomu jakkoli, způsob života, jenž by existoval tam, kde 
by nebylo žádné společné moci, které by se lidé báli, lze nahléd
nout ze způsobu života, do něhož by se propadli lidé, kteří dříve 
žili pod mírumilovnou vládou, totiž do občanské války.

12. Třebaže však nikdy nebyla doba, kdy byli určití lidé spolu 
ve stavu války jeden proti druhému, nacházejí se ve všech dobách 
králové a osoby se suverénní mocí v důsledku své nezávislosti 
ve stavu neustálé žárlivosti a ve stavu a pozici gladiátorů; mají 
zbraně namířeny a oči upřeny jeden proti druhému, to jest mají 
pevnosti, posádky a děla na hranicích svých království a stálé 
špióny u svých sousedů, což je válečná pozice. Protože tím však 
podporuj rpíli svých poddaných, neplyne z toho ona bída, která 
provází svobodu jednotlivců.

13. Dalším důsledkem této války každého proti každému je, 
že nic nemůže být nespravedlivé. Pojmy „správný11 a „nespráv
ný11, „spravedlnost11 a „nespravedlnost11 zde nemají místo. Tam, 
kde není obecná moc, není zákon, a kde není zákon, není ani 
nespravedlnost. Násilí a lest jsou ve válce dvě kardinální ctnosti. 
Spravedlnost a nespravedlnost nepatří k mohutnostem ani těla, 
ani mysli. Kdyby patřily, mohly by se vyskytovat v člověku, 
který je ve světě sám, stejně jako jeho smysly a vášně. Jsou to 
vlastnosti, které se vztahují k lidem ve společnosti, nikoli o sa
motě. Dalším důsledkem onoho stavuje, že není ani vlastnictví, 
ani panství, ani žádné rozlišení mého a tvého, nýbrž každému 

..patří jen to, co může získat a tak dlouho, dokud si to může udržet. 
Tolik tedy o tomto bídném stavu, do něhož staví člověka pouhá
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příroda. Má však možnost z něho vyjít, částečně díky svým váš
ním, částečně svým rozumem.

14. Vášně, které vedou člověka k míru, jsou strach ze smrti, 
touha po věcech, jež jsou nezbytné pro pohodlný život, a nadě
je, že jich lze pílí dosáhnout. A rozum předkládá vhodné články 
míru, které mohou přivést lidi ke shodě. Těmto článkům se jinak 
říká zákony přírody. Pojednám o nich podrobněji v následujících 
dvou kapitolách.

X IV .
O prvním a druhém přirozeném zákonu 

a o smlouvách

1. PŘIROZENÉ PRÁVO, které myslitelé obvykle nazývají ius 
naturale, je svoboda každého člověka uplatňovat svou moc, jak 
sám chce, k zachování své vlastní přirozenosti, to znamená své
ho vlastního života, a tedy k tomu, aby dělal cokoli, co podle 
vlastního úsudku a rozumu bude považovat za nejvhodnější pro
středek k tomuto cíli.

2. SVOBODOU se ve vlastním významu toho slova rozumí 
nepřítomnost vnějších překážek. Tyto překážky mohou člověka 
často připravit o část jeho moci dělat to, co chce, ale nemohou 
mu zabránit použít moci, která mu zbyla, tak jak mu přikazuje 
jeho úsudek a rozum.

3. ZÁKON PŘÍRODY (lex naíuralis) }Q předpis neboli obecné 
pravidlo objevené rozumem, které člověku zakazuje dělat to, co 
ničí jeho život nebo ho zbavuje prostředků nezbytných k jeho 
zachování, a opomíjet to, pomocí čeho -  jak věří -  by se mohl 
nejlépe zachovat. I když ti, kdo hovoří o tomto tématu, mají ve 
zvyku směšovat ius a lex, právo a zákon, mělo by se mezi nimi 
rozlišovat; neboť PRÁVO spočívá ve svobodě jednat, nebo se 
zdržet, zatímco ZÁKON určuje a zavazuje k jednomu z nich. 
Zákon a právo se tedy liší stejně jako závazek a svoboda, které 
jsou v jedné a téže věci neslučitelné.

4. A jelikož je stav člověka (jak bylo vyloženo v předchozí 
kapitole) stavem války každého proti každému, v němž se každý

Vášně,
které lidi vedou 
k míru

Co je přirozené 
právo

Co je svoboda

Co je zákon 
přírody

Rozdíl mezi 
právem 
a zákonem

Každý člověk 
má přirozeně
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právo 
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Druhý zákon 
přírody

Co znamená 
zříci se 

nějakého práva

Co znamená 
vzdát se

řídí vlastním rozumem a není nic, co by mu mohlo pomoci před 
svými nepřáteli ochránit svůj život, plyne z toho, že za tohoto 
stavu má každý člověk právo na každou věc, dokonce i na tělo 
každého druhého. A proto dokud trvá toto přirozené právo kaž
dého člověka na každou věc, není jistoty pro žádného z nich (ať 
už je sebesilnější a sebemoudřejší), že prožije čas, který příro
da obvykle člověku dopřává. V důsledku toho předpisem neboli 
obecným pravidlem rozumu je: Každý člověk má usilovat o mír, 
dokud má naději je j dosáhnout; a když je j dosáhnout nemůže, smí 
vyhledat a využít všechny prostředky a výhody války. První část 
tohoto pravidla obsahuje první a základní zákon přírody, totiž 
Vyhledávej a zachovávej mír. Druhá shrnuje přirozené právo, 
což je: Bránit se všemi prostředky, jim iž se bránit můžeme.

5. Z tohoto základního zákona přírody, který lidem přikazuje 
usilovat o mír, se odvozuje druhý zákon: Člověk má být ocho
ten, jsou-li ochotni i jiní, vzdát se svého práva na vše do té míry, 
jakou pokládá za nezbytnou pro mír a sebeobranu, a spokojit 
se s tak velkou svobodou ve vztahu k jiným lidem, jakou by sám 
přiznal jiným ve vztahu k sobě. Dokud si totiž každý ponechává 
právo dělat cokoli, co se mu zlíbí, dotud jsou všichni lidé ve 
stavu války. Jestliže se však jiní nevzdají svých práv stejně jako 
on, nemá nikdo důvod vzdávat se toho svého. Tím by se totiž 
nepřiblížil míru, nýbrž by se vydal napospas jiným, k čemuž 
není nikdo povinován. Tomu odpovídá zákon evangelia: Cokoli 
vyžaduješ, aby jin í dělali tobě, to dělej i ty jim , a zákon všech 
lidí: quod tibifieri non vis, alteri ne feceris.

6. Vzdát se svého práva  na jakoukoli věc znamená zříci se 
svobody bránit jinému v prospěchu z jeho vlastního práva na 
ni. Neboť ten, kdo se zříká svého práva nebo je převádí na 
druhé, nedává tím nikomu jinému právo, které předtím neměl, 
protože není nic, na co by každý neměl právo od přírody; pou
ze mu ustoupí z cesty, aby mohl užívat svého původního práva 
bez zábran z jeho strany, nikoli ze strany jiného. Takže účinek, 
který dopadá na jednoho z toho, že ten druhý odstoupí od své
ho práva, je pouhým zmírněním překážek při uplatňování jeho 
původního práva.

7. Práva se někdo vzdává buď prostým zřeknutím, nebo pře
vodem na jiného: prostým  ZŘEKNUTÍM se práva vzdává, když
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se nestará, komu z toho plyne prospěch; PŘEVODEM, když 
zamýšlí, aby prospěch z toho plynul nějaké určité osobě nebo 
osobám. A když někdo opustil nebo udělil své právo, pak se 
říká, že je POVINEN nebo VÁZÁN nepřekážet těm, jimž toto 
právo udělil nebo přenechal, aby z něho měli prospěch; a že by 
měl -  a že je to jeho POVINNOST -  neučinit tento svůj dobro
volný čin neplatným; a že takové překážení je NESPRAVEDL
NOST a BEZPRÁVÍ jakožto sine iure, neboť práva se předtím 
zřekl nebo je převedl. Takže bezpráví nebo nespravedlnost se 
ve světských sporech jaksi podobá tomu, co se v disputacích 
učenců nazývá absurdnost. Jako se totiž u nich absurdností na
zývá, když se protiřečí počátečnímu tvrzení, tak se v běžném 
světě nazývá nespravedlností a bezprávím, když se dobrovolně 
neudělá to, co mělo být od počátku uděláno dobrovolně. Způ
sob, jímž se někdo prostě zříká svého práva neboje převádí na 
druhé, spočívá v prohlášení nebo oznámení nějakým smluve
ným a dostatečným znakem nebo znaky, že se jej zříká nebo že 
je převádí, anebo že se jej zřekl nebo je převedl na toho, kdo 
jej přijímá. Těmito znaky jsou buď jen slova, nebo jen činy, 
anebo (jak to nejčastěji bývá) slova i činy. A ony jsou pouta, 
jimiž jsou lidé svázáni a zavázáni: pouta, jejichž síla nespočí
vá v jejich přirozenosti (neboť nic se neruší snadněji než slovo 
člověka), nýbrž ve strachu před nějakým neblahým důsledkem 
porušení.

8. Kdykoli někdo převádí své právo nebo se jej zříká, činí 
tak buď s ohledem na nějaké na něho recipročně převedené prá
vo, nebo v naději na nějaké jiné dobro. Je to totiž dobrovolný 
akt a předmětem dobrovolných aktů každého člověka je nějaké 
dobro pro něho samého. A proto existují práva, jichž se nikdo 
nemůže slovy nebo jinými znaky vzdát č ije  převést. Za prvé se 
nikdo nemůže zříci práva klást odpor těm, kdo ho násilně na
padají, aby ho zbavili života, neboť to nelze pochopit jako úsilí 
o nějaké dobro pro sebe. Totéž lze říci o zraněních, poutech nebo 
uvěznění, jednak proto, že z takového snášení neplyne žádný 
prospěch, jaký může plynout ze snášení zranění nebo uvěznění 
druhého, a jednak proto, že když člověk vidí, že jiní vůči němu 
chystají násilí, nemůže vědět, zda zamýšlejí jeho smrt, či niko
li. A konečně motiv a cíl, pro něž se někdo práva zříká nebo je

nějakého práva 
Co znamená 
právo převést

Závazek

Povinnost

Nespravedlnost

Ne všechna 
práva jsou 
převoditelná
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převádí, není nic jiného než zajištění své osoby s ohledem na 
svůj život a na prostředky, jak jej zajistit tak, aby ho neomrzel. 
A proto když se zdá, že se někdo slovy nebo jinými znaky při
pravuje o cíl, pro který jsou určeny, nemá se tomu rozumět, jako 
by to tak mínil, nebo že je to jeho vůle, ale že neví, jak se taková 
slova a činy mají vykládat.

9. Vzájemný převod práv je to, co lidé nazývají SMLOUVA.
10. Je rozdíl mezi převodem práva na nějakou věc a převodem 

nebo předáním, tj. vydáním věci samé. Věc se totiž může vydat 
společně s předáním práva jako při koupi a prodeji za hotové, 
nebo může být vydána někdy později jako při výměně zboží či 
pozemků.

11. Dále, jeden ze smluvních partnerů může vydat to, co bylo 
smluveno z jeho strany, a dovolit druhému, aby své závazky 
splnil v určené pozdější době; mezitím mu věří. V tomto přípa
dě se smlouva z jeho strany nazývá DOHODA nebo ÚMLUVA. 
Nebo se obě strany ve smlouvě dohodnou, že se nějaký úkon 
učiní až později. V těchto případech se tomu, kdo má jednat 
v nadcházejícím čase, důvěřuje; jeho jednání se nazývá dodržení 
slibu nebo zachování věrnosti a jeho nejednání, je-li dobrovolné, 
věrolomnost.

12. Není-li převod práv vzájemný, nýbrž jeden z partnerů pře
vádí práva v naději, že získá přátelství nebo službu toho druhého 
či jeho přátel, anebo v naději, že získá pověst člověka milujícího 
svého bližního nebo velkodušného, anebo aby zbavil svou mysl 
bolesti ze soucitu, anebo v naději na odměnu v nebi, pak to není 
smlouva, nýbrž DAR, DOBROVOLNÝ DAR, MILOST, kterážto 
slova znamenají jedno a totéž.

13. Znaky smlouvy jsou buď výslovné, nebo odvozené. Vý
slovné znaky jsou slova pronesená s pochopením jejich významu. 
Taková slova se vztahují buď kpřítomnosti, nebo k minulosti 
jako „dávám“, „uděluji", „dal jsem", „udělil jsem", „mou vůlí je, 
aby to patřilo tobě", anebo k budoucnosti, jako „dám", „udělím". 
Slovům, která se vztahují k budoucnosti se říká SLIB.

14. Znaky odvozené jsou někdy důsledky slov, jindy důsledky 
mlčení, někdy důsledky jednání, jindy důsledky zdržení se jed
nání. Obecně řečeno je odvozený znak jakékoli smlouvy cokoli, 
co dostatečně prokazuje vůli smluvního partnera.
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15. Samotná slova, pokud se vztahují k budoucnosti a obsa
hují pouhý slib, jsou nedostatečným znakem dobrovolného daru, 
a nejsou proto závazná. Pokud se totiž vztahují k budoucnosti 
jako „zítra dám“, jsou znakem, že jsem ještě nedal, a že tedy mé 
právo nebylo převedeno, ale zůstává mně, dokud je nepřevedu 
nějakým jiným úkonem. Jsou-li však v čase přítomném nebo 
minulém, jako „dal jsem“ nebo „dávám, aby to bylo odevzdá
no zítra“, pak je mé zítřejší právo odevzdáno dnes, a to díky 
slovům, třebaže neexistuje žádný jiný projev mé vůle. Je však 
velký rozdíl ve významu těchto slov: „Volo hoc tuum esse cras“ 
a „Cras dabo“, to jest mezi: „Chci, aby to zítra bylo tvé“ a „Zítra 
ti to dám“, neboť slovo „chci" v první větě znamená akt přítom
né vůle, zatímco ve druhé to znamená slib aktu vůle budoucí. 
A proto první slova vyslovená v přítomnosti převádějí budoucí 
právo, avšak druhá, která se týkají budoucnosti, nepřevádějí nic. 
Jsou-li však -  kromě slov -  jiné znaky vůle převést nějaké právo, 
pak i když dar je dobrovolný, může být právo na něj chápáno 
jako převedené slovy, jež se týkají budoucnosti. Když například 
někdo vyhlásí cenu pro toho, kdo doběhne do cíle jako první, 
pak jde o dobrovolný dar -  třebaže se jeho slova týkají budouc
nosti -  a právo přechází na druhého. Pokud totiž nechtěl, aby se 
jeho slovům takto rozumělo, neměl soutěžící nechat běžet.

16. Ve smlouvách nepřechází právo na druhého jen tehdy, tý- 
kají-li se slova přítomného nebo minulého času, ale také týkají-li 
se budoucnosti. Každá sm louvaje totiž vzájemným převodem 
nebo výměnou práva, a ten, kdo pouze slibuje, protože již  měl 
nějaký prospěch z toho, že sliboval, musí být chápán tak, jako by 
chtěl, aby právo přešlo na druhého. Kdyby totiž nebyl srozuměn 
s tím, že jeho slova byla takto chápána, nesplnil by ten druhý 
svou část předem. A proto při koupi a prodeji, jakož i při jiných 
smluvních aktech, se slib rovná úmluvě, a je tudíž závazný.

17. O tom, kdo jako první plní smlouvu, se říká, že SI ZA
SLOUŽÍ to, co má obdržet plněním od druhého; a je mu to dluže
no. Podobně, když je před mnohými lidmi vyhlášena cena, která 
má být dána pouze tomu, kdo zvítězí nebo když se hodí do davu 
mince k užitku jen toho, kdo je chytí -  ačkoli se jedná o dobro
volný dar - ,  přesto takto zvítězit nebo něco chytit znamená, že 
si to zasloužil a že je mu to dluženo. Právo je totiž převedeno

Dobrovolný 
dar se pronáší 
slovy o pří
tomnosti, nebo 
budoucnosti

Znaky
smlouvy jsou 
slova týkající 
se minulosti, 
přítomnosti 
a budoucnosti

Co je zásluha
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Kdy jsou 
úmluvy 

o vzájemné 
důvěře neplatné

vyhlášením ceny a hozením mincí, třebaže až výsledkem sou
těže je určeno komu. Mezi těmito dvěma druhy zásluh je však 
následující rozdíl: při smlouvě si zasluhuji něco na základě své 
vlastní moci a potřeb smluvního partnera, zatímco u dobrovolné
ho daruje mi zásluha dána jen díky dobrotě dárce. Při smlouvě 
si zasluhuji ze strany smluvního partnera, aby se vzdal svého 
práva, zatímco při daru si nezasluhuji, aby se dárce vzdal svého 
práva, nýbrž aby, když už se jej vzdá, se stalo spíš mým právem 
než někoho jiného. A toto, domnívám se, je význam onoho scho
lastického rozlišení mezi meritum congrui a meritum condigni. 
Všemohoucí Bůh totiž slíbil ráj lidem, kteří -  jsouce zaslepeni 
tělesnými touhami -  dokážou putovat tímto světem podle příkazů 
a omezení, jež jim stanovil. O tom, kdo takto putuje, se pak tvrdí, 
že si zasloužil ráj ex congruo. Protože však nikdo nemůže vy
žadovat toto právo na základě své vlastní řádnosti nebo jakékoli 
jiné vlastní moci, nýbrž jen ze svobodné milosti Boží, říkají, že 
ráj si nikdo nezasluhuje ex condigno. To je, domnívám se, vý
znam tohoto rozlišení. Jelikož se však disputující neshodnou na 
významu vlastních odborných termínů déle, než to slouží jejich 
účelům, nebudu o jejich významu nic tvrdit. Říkám jen toto: 
pokud je dán dar neurčeně jako cena, o niž se má soutěžit, pak 
si jej vítěz zasloužil a může jej požadovat jako dluh.

18. Úmluva, při níž žádná ze stran neplní svůj závazek oka
mžitě, nýbrž si vzájemně důvěřují, a která je uzavřena v ryzím 
přirozeném stavu (což je  stav války každého proti každému), je  
neplatná při jakémkoli důvodném podezření. Je-li však nad obě
ma partnery ustanovena společná moc s právem a dostatečnou 
silou vynutit její plnění, pak úmluva není neplatná, neboť ten, 
kdo ji plní první, nemá žádnou jistotu, že ji později splní i dru
hý, neboť pouta slov jsou příliš slabá, aby krotila lidskou ctižá
dost, lakotu, hněv a jiné vášně bez strachu z nějaké donucovací 
moci, kterou v čistě přirozeném stavu -  kdy jsou si všichni 
lidé rovni a sami posuzují oprávněnost vlastních obav — nelze 
předpokládat. A proto se ten, kdo plní svůj závazek jako první, 
vydává v moc svého nepřítele v rozporu s právem, jehož se 
nikdy nemůže vzdát, na obranu vlastního života a prostředků 
k jeho zajištění.
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19. Avšak v politickém stavu, kde existuje moc zřízená k tomu, 
aby donutila ty, kdo by jinak porušili své slovo, už taková obava 
není důvodná. A proto ten, kdo má podle úmluvy plnit závazek 
první, je povinen tak učinit.

20. Příčinou strachu, který činí takovou úmluvu neplatnou, 
musí být vždy něco, co se vynoří po uzavření úmluvy jako nějaká 
nová skutečnost nebo jiný znak vůle ji neplnit; jinak to nemůže 
úmluvu učinit neplatnou, neboť to, co bylo s to člověka odradit 
od slibu, by nemělo být považováno za překážku jeho plnění.

21. Ten, kdo převádí jakékoli právo, převádí do té míry, do 
jaké je to v jeho moci, také prostředky k jeho užívání. Tím se 
rozumí, že ten, kdo prodává půdu, převádí s ní také porost a vše, 
co na ní roste; a kdo prodává mlýn, nesmí odvést vodu, která 
jej pohání. A těm, kdo dávají nějakému člověku právo na suve
rénní vládu, je rozuměno tak, že mu dávají právo vybírat daně 
potřebné k vydržování vojáků a jmenovat úředníky pro výkon 
spravedlnosti.

22. Sjednávat úmluvy s divokými zvířaty je nemožné, neboť 
jelikož nechápou naši řeč, nechápou a nemohou přijmout jaký
koli převod práva ani nějaké právo převést na jiného. Ale bez 
vzájemného přijetí není možná žádná úmluva.

23. Sjednávat úmluvu s Bohem není možné jinak než pro
střednictvím takových osob, k nimž Bůh promlouval, a to bud’ 
nadpřirozeným zjevením, anebo svými zástupci, kteří pod ním 
a v jeho jménu vládnou. Jinak totiž nevíme, zda jsou naše úmluvy 
přijaty, či nikoli. A proto ti, kdo slibují cokoli, co je proti jakému
koli zákonu přírody, slibují mamě, neboť je nespravedlivé takový 
slib činit. A jde-li o něco, co přikazuje zákon přírody, pak to není 
slib, nýbrž zákon, který zavazuje.

24. Obsahem nebo předmětem úmluvy je vždy něco, co pod
léhá rozvažování, neboť uzavřít úmluvu je akt vůle, to jest akt, 
a to poslední akt rozvažování; proto ji chápeme vždy jako něco, 
co má nastat a co je považováno za možné pro toho, kdo úmluvu 
uzavírá.

25. Slibovat tedy něco, o čem se ví, že je to nemožné, není 
úmluvou. Pokud se však později ukáže nemožným to, co bylo 
dříve pokládáno za možné, pak je úmluva platná a zavazuje, 
byť nikoli k věci samé, ale k její hodnotě, anebo, je-li to také

Právo na;účel 
zahrnuje právo 
na prostředky

Žádná úmluva 
se zvířaty

Ani není 
možnáúmluva 
s Bohem, 
děje-li se bez 
zvláštního 
zjevení

Úmluva 
může být jen 
o možném 
a budoucím
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Jak se 
stávají úmluvy 

neplatnými

Úmluvy 
vynucené 

strachem jsou 
platné

Dřívější úmluva 
s jedním člově

kem činí pozdější 
úmluvu s jiným 

neplatnou

Úmluva člověka 
o tom, že se ne

bude bránit, je 
neplatná

nemožné, k upřímnému úsilí naplnit tolik, kolik je možné, neboť 
nikdo nemůže být povinován vykonat víc.

26. Lidé jsou osvobozeni od svých úmluv dvojím způsobem: 
tím, že je splní, nebo tím, že se jim odpustí. Splnění je totiž při
rozeným koncem závazku a odpuštění je navrácením svobody; 
je  to zpětný převod onoho práva, na němž byl závazek založen.

27. Úmluvy, které byly uzavřeny ze strachu v ryzím přiroze
ném stavu, jsou závazné. Například pokud se dohodnu s nepří
telem zaplatit výkupné nebo mu po celý svůj život sloužit, jsem  
tím vázán. Je to totiž smlouva, jíž někdo získává dobrodiní života 
a druhý oplátkou peníze nebo službu, a proto tam, kde neexistuje 
žádný jiný zákon (jako je tomu v ryzím přirozeném stavu), který 
by to zakazoval splnit, je úmluva platná. Proto váleční zajatci, 
pokud se jim důvěřuje, že zaplatí výkupné, jsou povinni je zapla
tit; a pokud slabší vladař ze strachu uzavře se silnějším nevýhod
ný mír, je zavázán jej dodržovat, dokud (jak bylo výše řečeno) 
se neobjeví nějaká nová a oprávněná příčina strachu z obnovení 
války. A dokonce ve státě, jsem-li donucen vykoupit se z moci 
loupežníka slibem peněz, jsem povinen mu zaplatit, pokud mne 
toho nezprostí politický zákon. Neboť cokoli smím zákonně udě
lat bez závazku, k tomu se smím zákonně zavázat úmluvou ze 
strachu, a to, k čemu jsem se zákonně úmluvou zavázal, nemohu 
zákonně porušit.

28. Dřívější úmluva činí neplatnou úmluvu pozdější, neboť 
ten, kdo dnes na někoho převedl své právo, je už nemá, aby je 
zítra převedl na jiného, a proto pozdější slib žádné právo nepře- 
vádí, ale je neplatný.

29. Úmluva nebránit se násilí násilím je vždy neplatná, neboť 
(jak jsem ukázal výše) nikdo nemůže převést anebo se vzdát své
ho práva chránit se před smrtí, zraněním a uvězněním (jejichž 
odvrácení je jediným cílem zřeknutí se jakéhokoli práva). Aproto 
slib neodporovat násilí v žádné úmluvě žádné právo nepřevádí 
ani nikoho nezavazuje, neboť i když je možné uzavřít následující 
úmluvu: „Pokud neudělám to a to, zabij mne“, nelze dohodnout 
toto: „Pokud neudělám to nebo ono, nebudu ti odporovat, když 
mne přijdeš zabít.“ Člověk totiž přirozeně volí raději menší zlo, 
a to nebezpečí smrti, když klade odpor, než větší zlo, totiž jis
tou a okamžitou smrt, jestliže odpor neklade. A pravdivost toho
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všichni lidé uznávají, když dávají zločince vést na popravu a do 
vězení ozbrojenou stráží, přestože tito zločinci souhlasili se zá
konem, podle nějž jsou odsouzeni.

30. Neplatná je rovněž úmluva obviňovat sám sebe bez jistoty 
omilostnění, neboť v přirozeném stavu, kde je každý soudcem, 
není místa pro žalobu a v politickém stavu následuje po žalobě 
trest, jemuž, jakožto násilí, není nikdo zavázán nestavět se na 
odpor. Totéž platí pro obžalobu osob, jejichž odsouzením někdo 
upadne do bídy, jako například jde-li o otce, manželku nebo ně
jakého dobrodince. Když totiž svědectví takového žalobce není 
dáno dobrovolně, musí se chápat, jako že je přirozeně vadné, 
a proto nemá být uznáváno. A člověk, jehož svědectví se nemá 
důvěřovat, neni povinen je učinit. Za svědectví nelze uznat ani 
žaloby vynucené mučením. Mučení má totiž sloužit pouze jako 
prostředek k vyslovení domněnky a vnesení světla do dalšího 
vyšetřování a hledání pravdy. A to, co bylo v takovém případě 
přiznáno, má za cíl ulevit mučenému, nikoli informovat mučitele, 
a proto by nemělo mít věrohodnost dostatečného svědectví. Ať se 
totiž mučený osvobozuje od mučení obviněnímpravdivým nebo 
nepravdivým, činí tak na základě práva zachovat si svůj život.

31. Jak jsem výše poznamenal, moc slov je příliš slabá na 
to, aby přiměla lidi plnit jejich úmluvy; přesto jsou v lidské 
povaze dva myslitelné způsoby jak ji posílit. A těmi jsou buď 
strach z důsledků porušení daného slova, nebo hrdost či pý
cha vyvolávající zdání, že nebylo třeba je porušit. To druhé je  
šlechetnost, příliš vzácná na to, než aby se dala předpokládat, 
obzvláště u těch, kdo usilují o bohatství, panování a smyslovou 
libost, což je největší část lidstva. Vášeň, s níž je třeba počí
tat, je strach, který má dva velmi obecné předměty: jedním je 
moc neviditelných duchů, druhým je moc těch lidí, které by 
tím urazili. Z těchto dvou mocí, ačkoli první moc je větší, je  
strach z druhé obvykle přece jen větší. Strach z první moci je 
v každém člověku; je to jeho vlastní náboženství, které má mís
to v lidské přirozenosti už před politickou společností. Ne tak 
onen druhý strach, alespoň ne natolik, aby přiměl lidi dodržo
vat své sliby, neboť v ryzím přirozeném stavu není nerovnost 
moci poznatelná jinak než výsledkem boje, takže v době před 
politickou společností nebo při jejím přerušení válkou není nic,

Nikdo není 
povinen 
obviňovat sám 
sebe

Účel přísahy
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Forma přísahy

Přísahaje 
možná jen před 

Bohem

Přísaha nic 
nepřidává 
k závazku

Třetí
zákon přírody: 

spravedlnost

co by mohlo posílit úmluvu o míru uzavřenou proti pokušení 
lakoty, ctižádosti, chtíče a jiné silné touhy kromě strachu před 
tou neviditelnou mocí, kterou každý uctívá jako Boha a které 
se bojí coby mstitelky své věrolomnosti. A proto jediné, co 
je možné mezi dvěma lidmi, kteří nejsou podrobeni politické 
moci, je přimět je, aby přísahali na Boha, jehož se bojí. Takové 
přísahání neboli PŘÍSEŽNÝ SLIB je forma výrazu připojená ke 
slibu, j íž  slibující naznačuje, že nevykoná-li to, co slibuje, vzdá
vá se milosti svého Boha anebo ho vyzývá, aby se mu pomstil. 
Taková byla pohanská formule: A ť mne jinak Jupiter zabije, tak 
jako  já  zabíjím toto zvíře. A taková je naše formule: Učiním to 
a to, k  tomu mi dopomáhej Bůh. A tato slova provázejí obřady 
a ceremonie, které užívá každý ve svém náboženství, aby byl 
strach z věrolomnosti o to větší.

32. Z toho je zjevné, že přísaha učiněná podle jakékoli jiné 
formy nebo obřadu, než platí pro toho, kdo přísahá, je mamá 
a není to žádná přísaha. Nelze přísahat při ničem, co přísahající 
nepokládá za Boha. Ačkoli totiž lidé někdy ze strachu nebo ve 
snaze lichotit přísahali při svých králích, chtěli, aby se tomu ro
zumělo tak, že jim přisuzují božskou čest. Z toho také vyplývá, 
že přísahat při Bohu zbytečně zesvětšťuje jeho jméno a přísa
hat při něčem jiném, jako to dělají lidé v běžném hovoru, není 
žádným přísaháním, nýbrž jen bezbožným zvykem, vyvolaným 
přílišnou vášnivostí řeči.

33. A také je zřejmé, že přísaha k závazku nic nepřidává, 
neboť úmluva, je-li právoplatná, zavazuje před tváří Boží bez 
přísahy stejně jako s ní, a není-li právoplatná, nezavazuje vůbec, 
i když je stvrzena přísahou.

XV.

O jiných zákonech přírody

1. Z onoho zákona přírody, jímž jsme vázáni převést na jiného 
práva, která -  kdybychom si je podrželi -  by překážela míru lid
stva, vyplývá třetí zákon, totiž Nechť lidé plní své úmluvy. Bez 
tohoto zákona jsou úmluvy marné a pouhá prázdná slova; a trvá- 
li právo všech na všechno, nadále zůstáváme ve stavu války.
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XV. O jiných zákonech přírody

2. V tomto zákoně přírody spočívá pramen a původ SPRAVE
DLNOSTI. Neboť tam, kde nepředcházela žádná úmluva, nebylo 
převedeno žádné právo, a každý má tedy právo na všechno, ne
může být žádné jednání nespravedlivé. Když však byla uzavřena 
úmluva, pak její porušení je nespravedlivé, a definice NESPRA
VEDLNOSTI není jiná než nesplnění úmluvy. A vše, co není ne
spravedlivé, je spravedlivé.

3. Jelikož však (jak bylo řečeno v minulé kapitole) úmluvy 
o vzájemné důvěře jsou neplatné, existuje-li strach, že jedna ze 
stran nesplní svůj závazek, a i když spravedlnost má svůj původ 
v uzavírání úmluv, přesto nespravedlnost neexistuje, nejsou-li 
odstraněny příčiny tohoto strachu, k čemuž nemůže dojít, dokud 
lidé žijí v přirozeném stavu války. A proto také než mohou být 
namístě slova „spravedlivý11 a „nespravedlivý11, musí existovat 
nějaká donucovací moc, aby je hrůzou z trestu většího, než jsou 
výhody, jež lidi očekávají z porušování svých úmluv, donutila je 
dodržovat. Tato moc musí existovat i proto, aby zajistila vlastnic
tví, které lidé vzájemnou smlouvou získají jako odškodnění za 
obecné právo, jehož se vzdali. Žádná taková moc však neexistu
je, pokud se neustaví stát. To lze vyvodit i z běžné scholastické 
definice spravedlnosti, která zní: „Spravedlnost je trvalá vůle 
dát každému, co jeho jest11, a proto tam, kde není žádné mé, to 
jest žádné vlastnictví, není ani žádná nespravedlnost; a kde není 
zřízena donucovací moc, to jest stát, tam není žádné vlastnictví, 
neboť všichni mají právo na vše. Proto tam, kde není stát, není 
nic nespravedlivé. Podstata spravedlnosti tedy spočívá v dodržo
vání platných úmluv, proto platnost úmluv počíná až s ustavením 
politické moci postačující k tomu, aby lidi donutila je dodržovat. 
A teprve tehdy začíná i vlastnictví.

4. Blázen si řekl ve svém srdci, že není nic takového jako 
spravedlnost, a někdy to říká i svým jazykem, když vážně tvrdí, 
že, jelikož do péče každého člověka bylo svěřeno jeho vlast
ní zachování a spokojenost, není důvodu, proč by každý neměl 
dělat vše, co by mohlo podle jeho názoru k tomuto cíli vést. 
A proto se nepříčí rozumu ani plnit nebo neplnit, ani dodržovat 
nebo nedodržovat úmluvy, pokud to vede k prospěchu člověka. 
On nepopírá, že úmluvy existují a že se někdy porušují, někdy 
zachovávají, a že takové porušování lze nazvat nespravedlností,

Co je
spravedlnost 
a nespravedlnost

Spravedlnost 
a vlastnictví 
začínají spolu 
s ustavením 
státu

Spravedlnost 
není proti 
rozumu
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zatímco jejich zachovávání spravedlností. Táže se však, zda ne
spravedlnost, když se odstraní strach z Boha (neboť týž blázen si 
v srdci řekl, že žádný Bůh není), nestojí na straně rozumu, který 
velí každému člověku pečovat o jeho vlastní dobro, a to zejmé
na tehdy, vede-li k takovému prospěchu, který umožní člověku 
nedbat nejen kárání a hany, ale ani moci jiných. Království Boží 
se získává násilím, ale co kdyby se dalo získat nespravedlivým 
násilím? Bylo by proti rozumu získat je takto, pokud nám tím 
nemůže nastat újma? A není-li to proti rozumu, není to ani pro
ti spravedlnosti; jinak nelze schválit spravedlnost jako dobro. 
Na základě takové úvahy se dostalo i úspěšné ničemnosti jména 
ctnost. A někteří lidé, kteří ve všem ostatním porušení daného 
slova zakazují, je přesto dovolují, když jde o získání království. 
Pohané, kteří věřili, že Saturna svrhl jeho syn Jupiter, přesto 
téhož Jupitera pokládali za mstitele nespravedlnosti, což se po
někud podobá zákonu v Cokeových Commentaries on Littleton, 
kde se říká, že „i když je právoplatný dědic trůnu odsouzen za 
zradu, koruna mu přesto připadne, a odsouzení bude eo instante 
neplatné".10 Takové příklady svádí k závěru, že pokud právo
platný dědic království zabije toho, kdo má království v držbě, 
třebaže je to jeho otec, můžete to nazvat nespravedlností nebo 
libovolným jiným jménem, nikdy se to však nemůže příčit rozu
mu, neboť cíl všeho dobrovolného jednání lidí směřuje k jejich 
vlastnímu prospěchu a nejrozumnější jsou taková jednání, která 
nejvíc vedou k jejich cílům. Toto lákavé uvažování je nicméně 
mylné.

5. Nejde zde totiž o vzájemné sliby, při nichž žádná strana 
nemá jistotu, že budou splněny, jako když nad slibujícími strana
mi není stanovena politická moc: takové sliby totiž nejsou úmlu
vami. Tam, kde však jedna strana již slib splnila nebo kde existu
je moc, která ji k tomu donutí, otázka zní, zda splnění je, nebo 
není v rozporu s rozumem, to jest ku prospěchu druhé strany slib 
splnit. A já říkám, že to není v rozporu s rozumem. K ozřejmění

10 Sir Edward Coke (1552-1634), anglický právník, který ovlivnil 
ústavní právo v Anglii. První svazek jeho The Institutes o f the Laws 
of England (London 16292) byl překladem a komentářem Littletonova 
díla Treatise on Tenures. -  Pozn. překl.
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této věci zvažme následující. Za prvé, když někdo dělá něco, 
o čem lze předvídat nebo u čeho lze počítat s tím, že to povede ke 
zkáze, ale když nastane náhoda, kterou nemohl očekávat a která 
vše obrátí v jeho prospěch, taková náhoda přesto neučiní to, co 
udělal, ani rozumným, ani moudrým. Za druhé, ve stavu války, 
kdy je každý každému nepřítelem, jelikož schází společná moc, 
která by všechny udržovala ve strachu, nemůže nikdo doufat, že 
se vlastní silou nebo vlastním důvtipem bez pomoci spojenců 
ubrání zkáze. Zde každý očekává tutéž obranu od spojenců jako 
kdokoli jiný. A proto ten, kdo prohlásí, že pokládá za rozumné 
oklamat ty, kdo mu pomáhají, nemůže k zajištění své bezpečnosti 
rozumně očekávat víc, než co mu poskytne jeho vlastní síla jako 
jednotlivce. A proto ten, kdo poruší svou úmluvu a dává tím 
najevo, že tak může rozumně činit, nemůže být "přijat do žádné 
společnosti, která se sjednocuje za účelem míru a obrany, leda 
v důsledku omylu těch, kdo ho přijímají. A je-li přijat, nemůže 
se v ní udržet, aniž by přijímající nahlédli nebezpečnost svého 
omylu. Člověk však nemůže rozumně počítat s takovými omyly 
jako s prostředky své bezpečnosti, a proto ať už ve společnosti 
zůstane, neboje z ní vyloučen, zahyne. A žije-li ve společnosti, 
pak díky omylům druhých, které nemohl ani předvídat, ani s nimi 
počítat, a tedy v rozporu s důvodem své sebezáchovy. A  podobně 
všichni, kdo nepřispívají k jeho zkáze, ho trpí jen z neznalosti 
toho, co je pro ně dobré.

6. Pokud jde o příklad dosáhnout jakýmkoli způsobem jistého 
a trvalého nebeského štěstí, jde o lehkovážnost, neboť existuje 
pouze jeden myslitelný způsob, a tím je úmluvu neporušovat, 
nýbrž dodržovat.

7. Pokud jde o druhý příklad, o dosažení suverenity rebelií, 
je zřejmé, že i když se účinek dostaví, přesto, jelikož se nedá 
rozumně očekávat, spíše naopak, a jelikož jiní se učí takový zisk 
také tak získávat, se takový pokus protiví rozumu. Spravedlnost, 
to jest dodržování úmluv, je proto pravidlem rozumu, které nám 
zakazuje dělat cokoli, co ohrožuje náš život; a je tedy zákonem 
přírody.

8. Jsou lidé, kteří jdou ještě dále a nepovažují za zákon příro
dy ta pravidla, která napomáhají zachovat lidský život člověka na 
zemi, nýbrž ta, která vedou k dosažení věčného štěstí po smrti,
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spravedlnost 

lidí a spravedl
nost činů

k čemuž, jak věří, může dopomoci porušování úmluv, které je tím 
spravedlivé a rozumné. Tito se domnívají, že je záslužné zabít, 
svrhnout anebo se vzbouřit proti suverénní moci, ustanovené nad 
nimi jejich vlastním souhlasem. Protože však neexistuje žádné 
přirozené poznání o tom, co bude s člověkem po smrti, a ještě 
méně je známo, jaké odměny se pak dostane těm, kdo porušili 
dané slovo, a protože je známa jen víra založená na mínění ji
ných, kteří to vědí nadpřirozeným způsobem nebo proto, že znají 
ty, kteří znají ty, kteří znali jiné, kteří to věděli nadpřirozeným 
způsobem, nelze porušení daného slova nazvat příkazem rozumu 
či přírody.

9. Jiní lidé, kteří uznávají, že dodržet dané slovo je zákonem 
přírody, činí nicméně výjimku u určitých osob, jako jsou kacíři 
a ti, kdo své úmluvy vůči jiným zpravidla neplní, což je také proti 
rozumu. Jestliže totiž jakákoli lidská chyba stačí, abychom svou 
úmluvu s takovými lidmi zrušili, měla by i táž chyba podle ro
zumu stačit k tomu, aby nám zabránila úmluvu s nimi uzavřít.

10. Jsou-li jména „spravedlivý44 a „nespravedlivý44 přisuzo
vána lidem, znamenají jednu věc, jsou-li přisuzována činům, 
věc druhou. Jsou-li přisuzována lidem, znamenají shodu nebo 
neshodu mravů s rozumem. Jsou-li však přisuzována činům, 
znamenají rovněž shodu nebo neshodu s rozumem, nikoli však 
mravů nebo způsobu života, ale jednotlivých činů. Spravedlivý 
člověk je proto ten, kdo se ze všech sil snaží, aby jeho činy byly 
spravedlivé, a nespravedlivý je ten, kdo na to nedbá. A takoví 
lidé jsou v našem jazyce častěji nazýváni „řádní44 a „nepoctiví44 
než „spravedliví44 a „nespravedliví44, třebaže smysl je týž. Řádný 
člověk proto neztrácí ono označení kvůli jednomu nebo několika 
nespravedlivým činům vyvolaným náhlou vášní nebo omylem 
ve věcech či osobách. Ani nepoctivý člověk neztrácí tento svůj 
charakter kvůli činům, které vykoná nebo jichž se zdrží ze stra
chu, neboť jeho vůle se neřídí spravedlností, nýbrž zdánlivým 
prospěchem z toho, co hodlá učinit. To, co lidským činům dodává 
nádech spravedlnosti, je určitá zřídka se vyskytující šlechetnost 
nebo rozšafnost odvahy, díky níž člověk opovrhne být zavázán 
podvodu nebo porušování slibu za spokojenější život. Právě tato 
spravedlnost v mravech se má na mysli, když je spravedlnost 
nazývána ctností a nespravedlnost neřestí.
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11. Avšak spravedlnost v  činech neoznačuje člověka jako 
spravedlivého, nýbrž bez viny; a nespravedlnost v činech (což 
se také nazývá bezpráví) ho označuje jako vinného.

12. Dále platí, že nespravedlnost v mravech je dispozice 
neboli náchylnost dopouštět se bezpráví a je nespravedlností 
ještě dříve, než se obrátí v čin, a to bez předpokladu kohokoli, 
komu bylo bezpráví učiněno. Avšak nespravedlnost v činu (ne
boli bezpráví) předpokládá, že určité osobě bylo uěiněno bez
práví, totiž té, s níž byla uzavřena úmluva. A proto mnohdy se 
jednomu stane bezpráví, zatímco druhý utrpí škodu. Jako když 
pán poručí svému sluhovi, aby dal peníze cizinci; jestliže se tak 
ovšem nestane, bylo učiněno bezpráví pánovi, jehož měl sluha 
podle dřívější úmluvy poslechnout. Škodu však utrpěl cizinec, 
vůči němuž sluha žádný závazek neměl, a jenž tudíž nemohl 
bezpráví utrpět. A proto si také mohou ve státech soukromné 
osoby navzájem odpouštět své dluhy, nikoli však loupeže či 
jiné násilnosti, jimiž jsou poškozeni, neboť nezaplacení dluhů 
je bezprávím vůči nim samým, loupež a násilnost jsou však 
bezprávím na osobě státu.

13. Cokoli je učiněno člověku v souladu s jeho vůlí, kterou 
projevil původci činu, není vůči němu bezprávím. Jestliže se totiž 
původce činu nějakou předchozí úmluvou nevzdal svého původ
ního práva dělat, co se mu zlíbí, nedochází k porušení úmluvy, 
a proto také k žádnému bezpráví vůči němu. A pokud se tohoto 
práva vzdal, pak jeho projevená vůle, aby tak bylo učiněno, je 
rozvázáním oné úmluvy, čímž opět nedochází k žádnému bez
práví vůči němu.

14. Spravedlnost činů dělí myslitelé na komutativní a distri
butivní. O první se pak říká, že spočívá na poměru aritmetic
kém, o druhé, že je založena na poměru geometrickém. Komu
tativní spravedlnost definují proto jako rovnost hodnoty věcí, 
které jsou předmětem smlouvy, a distributivní jako rozdělení 
stejného prospěchu lidem se stejnými zásluhami. Jako kdyby 
bylo nespravedlností dráže prodávat než kupovat nebo někomu 
dávat víc, než si zaslouží. Hodnota všech věcí, které jsou před
mětem smlouvy, se poměřuje touhou smluvních stran, a proto 
je spravedlivá taková hodnota, kterou jsou ochotny zaplatit. 
A zásluha (kromě toho, co je dáno úmluvou, kde plnění jedné

Spravedlnost 
v mravech 
a spravedlnost 
v činech

Nic, co se 
učinilo člověku 
s jeho vlastním 
souhlasem, 
nemůže být 
bezprávím

Komutativní 
a distributivní 
spravedlnost
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strany zasluhuje plnění strany druhé a spadá pod spravedlnost 
komutativní, nikoli distributivní) není vyžadována spravedlnos
tí, nýbrž je odměněna pouze z milosti. A proto rozlišení v tom 
smyslu, v jakém bývalo zpravidla vykládáno, není správné. 
Komutativní spravedlnost je přísně vzato spravedlností smluv
ní strany, to jest plněním úmluvy při kupování a prodávání, 
najímání a pronajímání, půjčování a vypůjčování, směňování, 
vyměňování a jiných smluvních aktech.

15. A distributivní spravedlnost je spravedlností rozhodce, 
to jest aktem definování toho, co je spravedlivé. Pokud roz
hodce vykoná, co mu bylo svěřeno (důvěřují-li mu ti, kteří ho 
rozhodcem učinili), pak se říká, že distribuoval každému, co 
mu patří. A toto je vskutku spravedlivá distribuce a může se 
jí říkat (i když nesprávně) distributivní spravedlnost, přesněji 
však ekvita, což je také zákon přírody, jak bude vyloženo na 
patřičném místě.

16. Jako spravedlnost závisí na předchozí úmluvě, tak VDĚČ
NOST závisí na předchozí milosti, to jest na předchozím dobro
volném daru. A toto je čtvrtý zákon přírody, který lze pojmout 
v následující podobě, totiž že člověk, který získal z pouhé milosti 
jiného nějaký prospěch, se má snažit, aby dárce neměl žádný ro
zumný důvod litovat své dobré vůle. Nikdo totiž nic nedává, leda 
s úmyslem dobra pro sebe, neboť dar je dobrovolný a předmětem 
všech dobrovolných činů člověka je jeho vlastní dobro. Kdyby 
lidé viděli, že o ně budou připraveni, nedojde k počátku dobré 
vůle nebo důvěry, a tedy ani k vzájemné pomoci, ani k smíru 
mezi lidmi, a proto by museli stále dále setrvávat ve stavu války, 
což odporuje prvnímu a základnímu zákonu přírody, který při
kazuje lidem usilovat o mír. Porušení tohoto zákona se nazývá 
nevděk a má stejný vztah k milosti jako nespravedlnost k závazku 
vyplývajícímu z úmluvy.

17. Pátým zákonem přírody je OCHOTA, to jest, aby se kaž
dý člověk snažil přizpůsobit ostatním. K pochopení toho zvaž
me, že ve sklonech lidí ke společnosti nacházíme různost jejich 
povah, vyplývající z různosti jejich náklonností, nikterak nepo
dobnou té, kterou vidíme u kamenů svezených k stavbě nějaké 
budovy. Neboť stejně jako kámen, který pro svůj drsný povrch 
a nepravidelný tvar ubírá ostatním víc místa, než sám vyplňuje
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a pro svou tvrdost se nedá snadno přitesat, a tudíž brání stavbě, 
je jako neužitečný a rušivý odhozen kameníky, tak se i člověk, 
který pro svou drsnou povahu usiluje, aby si podržel to, co je  
pro něho zbytečné, pro jiné však nutné a pro zarputilost svých 
vášní nemůže být napraven, musí být ze společnosti vynechán 
nebo vyhoštěn jako zátěž. Uvážíme-li totiž, že se má každý ne
jen po právu, nýbrž také z přirozené nutnosti snažit ze všech sil 
získat to, co je nezbytné pro jeho sebezáchovu, pak ten, kdo se 
proti tomu postaví kvůli nadbytečným věcem, je vinen válkou, 
jež pak bude následovat, a proto činí to, co jde proti základnímu 
zákonu přírody, který přikazuje usilovat o mír. Těm, kdo tohoto 
zákona dbají, se říká DRUŽNÍ (latinsky commodí), jejich opaku 
tvrdohlaví, nespolečenští, svéhlaví, nepoddajní.

18. Šestý zákon přírody zní: Po poskytnutí záruk do budouc
nosti by člověk měl odpustit minulé přečiny těm, kdo si to v po
kání přejí. ODPUŠTĚNÍ totiž není nic jiného než udělení míru. 
Je-li udělen těm, kdo setrvávají ve svém nepřátelství, nezname
ná odpuštění mír, nýbrž strach, avšak není-li uděleno těm, kdo 
skýtají záruky do budoucnosti, je to znamení odporu vůči míru, 
a tudíž se příčí zákonu přírody.

19. Sedmý zákon zní: Při pomstě (to jest odplatě zlého zlým) 
se lidé nedívají na velikost minulého zla, nýbrž na velikost bu
doucího dobra. Tím se nám zapovídá uvalit trest s jakýmkoli 
jiným záměrem než napravit provinilce nebo poučit jiné, neboť 
tento zákon vyplývá z předchozího zákona, který přikazuje od
pustit, je-li dána záruka do budoucna. Navíc pomsta, která nepři
hlíží k příkladu a budoucímu prospěchu, je triumfem nebo hrdostí 
nad bolestí druhého, která nesměřuje k žádnému cíli (cíl je totiž 
něco, co nastane v budoucnu), a hrdost bez cíle je marnivostí 
a příčí se rozumu. Ublížíme-li někomu bezdůvodně, vede to ke 
vzniku války, což je proti zákonu přírody, a obecně se tomu říká 
krutost.

20. A protože všechny projevy nenávisti nebo pohrdání vy
volávají boj, neboť většina lidí dává raději v sázku svůj život, 
než aby se nepomstila, můžeme dát na osmé místo jako zákon 
přírody tento předpis: Nikdo nemá činem, slovem, výrazem nebo 
gestem vyjádřit nenávist nebo pohrdání vůči druhému. Porušení 
toho zákona se obvykle říká opovržlivost.

Šestý
zákon přírody:
schopnost
odpustit

Sedmý zákon 
přírody: při 
pomstě mají 
lidé na zřeteli 
pouze budoucí 
dobro

Osmý zákon 
přírody: proti 
opovržlivému 
jednání
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21. Otázka, kdo je  lepší člověk, není na místě v čistě při
rozeném stavu, kde (jak bylo již výše ukázáno) jsou si všichni 
rovni. Nerovnost, která nyní existuje, byla zavedena politickými 
zákony. Vím, že Aristotelés v první knize své Politiky základá 
své učení na předpokladu, že někteří lidé jsou od přírody způ
sobilejší vládnout, čímž míní ty moudřejší, k nimž se sám pro 
svou filosofii počítá. Jiné určil k tomu, aby sloužili (čímž míní ty, 
kdo mají silné tělo, ale nejsou filosofy jako on). Jako kdyby pána 
a sluhu nestanovil teprve souhlas lidí, ale rozdíl v důvtipu, což 
neodporuje jen rozumu, ale i zkušenosti. Je totiž jen velmi málo 
natolik pošetilých, kteří by nechtěli raději vládnout sobě, než si 
nechat vládnout jinými. Rovněž když moudří ve své domýšlivosti 
nedosáhnou vždy nebo často nebo téměř vůbec nikdy vítězství, 
bojují silou s těmi, kdo nedůvěřují své moudrosti. Pokud tedy 
příroda učinila lidi rovnými, musí se tato rovnost uznat; a pokud 
je  učinila nerovnými, přesto, jelikož se lidé, kteří se domnívají, 
že si rovni jsou, nevstoupí do stavu míru jinak než za rovných 
podmínek, musí se taková rovnost přijmout. A proto uvádím jako 
devátý zákon přírody toto: Každý má uznávat druhého jako od 
přírody sobě rovného. Porušením tohoto příkazu je pýcha.

22. Na tomto zákonu závisí další: Při vstupu do podmínek 
míru nepožaduje nikdo zachování jakéhokoli práva pro sebe, 
s jehož zachováním nesouhlasí pro každého z ostatních. Jako je 
nezbytné, aby se všichni, kdo usilují o mír, vzdali určitých při
rozených práv, to jest aby neměli svobodu dělat vše, co chtějí, 
je pro lidský život nutné některá práva zachovat, jako je právo 
vládnout vlastnímu tělu, užívat vzduch, vodu, pohyb, cest k chůzi 
z místa na místo a všechno ostatní, bez čeho člověk nemůže žít 
nebo žít dobře. Jestliže při sjednávání míru lidé pro sebe poža
dují to, co by nechtěli, aby bylo poskytnuto jiným, jednají proti 
předchozímu zákonu, který přikazuje uznat přirozenou rovnost, 
a tedy i proti zákonu přírody. Ty, kdo dbají tohoto zákona, na
zýváme skromnými, a ty, kdo jej porušují, arogantními. Řekové 
nazývali porušení tohoto zákona nlsovs^ía, což znamená, že ně
kdo chce mít víc než svůj podíl.

23. Také je-li někdo pověřen, aby rozhodoval mezi člověkem 
a člověkem, předpisuje zákon přírody, že je  má posuzovat stejně. 
Bez tohoto zákona lze totiž spory mezi lidmi rozhodovat pouze
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válkou. Proto ten, kdo je ve svém posuzování stranický, přispívá 
svým dílem k odrazování lidí od využívání soudců a rozhodců, 

'  a tudíž v rozporu se základním zákonem přírody zavdává příčinu 
k válce.

24. Dodržování tohoto zákona, to jest rovné rozdělení toho, co 
každému patří podle rozumu, se nazývá EKVITA a (jak jsem řekl 
výše) distributivní spravedlnost; jeho porušením je stranickost, 
7ipooco7to?ap|/ía.

25. Z tohoto zákona vyplývá další zákon: Věci, které se nedají 
dělit, se mají užívat společně, pokudje to možné a dovoluje-li to 
velikost věci, bez omezení; jinak poměrně, podle počtu těch, kdo 
na to máji právo, neboť jinak je rozdělování nerovné a odporuje 
ekvitě.

26. Jsou však určité věci, které se nedají ani rozdělit, ani 
užívat společně; pak požaduje zákon přírody, který předepisuje 
ekvitu, aby se celé právo nebo {stanovujíc užívání střídavě) první 
držba určila losem, neboť rovné rozdělení je zákon přírody a jiný 
způsob rovného rozdělování si nelze představit.

27. Jsou dva druhy losování: arbitrární a přirozené. Arbitrámí 
je losování, na němž se dohodnou konkurenti, přirozené je buď 
prvorozenství (jemuž Řekové říkají K^ppovopía, což znamená 
daný losem), nebo první zábor.

28. A proto věci, které nelze ani společně užívat, ani dělit, 
mají být přiznány prvnímu držiteli a v některých případech pr
vorozenému, jakožto získané losem.

29. Je rovněž zákon přírody: Všem, kdo zprostředkovávají mír, 
se má zajistit bezpečná cesta, neboť zákon, který přikazuje mír 
jako cil, přikazuje zprostředkování jako prostředek, a prostřed
kem ke zprostředkování je bezpeěná cesta.

30. Třebaže lidé nikdy nebudou ochotni dbát těchto zákonů, 
mohou vzniknout otázky ohledně nějakého činu: za prvé, zda 
byl, nebo nebyl vykonán, a za druhé, pokud byl vykonán, zda se 
tak stalo proti zákonu, nebo nikoli, z nichž první se nazývá otáz
kou skutku, druhá otázkou práva. A proto pokud se strany spolu 
nedohodnou, že se podřídí výroku někoho jiného, jsou vzdáleny 
míru stejně jako doposud. Tento jiný člověk, jehož výroku se 
podřizují, se nazývá ROZHODCE. A proto je zákonem přírody, 
že ti, kdo jsou ve sporu, podřizují své právo soudu rozhodce.

Dvanáctý 
zákon přírody: 
rovné užívání 
věcí společných

Třináctý 
zákon přírody: 
o losování

Čtrnáctý 
zákon přírody: 
o prvorozenství 
a prvním 
záboru

Patnáctý 
zákon přírody: 
o prostřednících

Šestnáctý 
zákon přírody: 
o podřízení 
se výroku 
rozhodce

109



První díl. O člověku

Sedmnáctý 
zákon přírody: 

nikdo není 
svým vlastním 

rozhodcem

Osmnáctý 
zákon přírody: 

nikdo nemá 
být rozhodcem, 
má-li přirozený 

důvod stranit

Devatenáctý 
zákon přírody: 

o svědcích

Pravidlo, 
pomocí něhož 
můžeme snad
no prozkoumat 
zákony přírody

Zákony přírody 
zavazují vždy

31. A uvážíme-li, že o každém člověku se předpokládá, že 
vše koná pro vlastní prospěch, není nikdo vhodným rozhodcem 
ve své vlastní při, i kdyby byl sebezpůsobilejší. Ekvita zaručuje 
každé straně stejné výhody, a je-li tedy jako rozhodce připuštěn 
jeden, musí být připuštěn i druhý; a tak spor, to jest příčina války, 
trvá nadále, a to v rozporu se zákonem přírody.

32. Z téhož důvodu by v žádné při neměl být přijat za rozhod
ce nikdo, kdo by měl z vítězství jedné strany zjevně větší zisk 
nebo vážnost nebo libost než z vítězství strany druhé. Vzal totiž 
úplatek (i kdyby mu byl k niěemu) a nikdo nemůže být povinen 
mu důvěřovat. A proto také spor a stav války trvají nadále, v roz
poru se zákonem přírody.

33. A protože ve sporu týkajícím se skutku nesmí rozhodce 
(nejsou-li jiné argumenty) věřit jednomu člověku víc než druhé
mu, musí věřit třetímu nebo třetímu a čtvrtému nebo víc lidem. 
Jinak je totiž otázka nerozhodnuta a v rozporu se zákonem pří
rody ponechána násilnému řešení.

34. Toto jsou zákony přírody, které přikazují mír jako pro
středek k záchově lidí žijících v kolektivech a týkají se výlučně 
učení o politické společnosti. Jsou ještě jiné věci, které vedou 
k záhubě jednotlivců jako opilství a veškeré jiné aspekty ne
střídmosti, které lze tudíž zahrnout mezi věci, jež zákon příro
dy zakazuje. Není však nutné o nich mluvit, a ani sem vlastně 
nepatří.

35. Protože se může toto vyvozování přirozených zákonů zdát 
příliš subtilní, než aby je pochopili všichni lidé, z nichž většina 
je příliš zaměstnána zajišťováním své obživy a ostatním na jeho 
pochopení příliš nezáleží, byly shrnuty -  aby se nikdo nemohl 
vymlouvat -  v jeden prostý součet, pochopitelný i té nejtupější 
chápavosti: Nečiň jinému, co nechceš, aby se činilo tobě, což 
člověku ukazuje, že při učení se zákonům přírody nemusí dělat 
nic víc než poměřovat činy jiných lidí svými vlastními. A když 
se budou zdát příliš těžké, je třeba položit je na druhou misku 
vah a své vlastní na jejich místo, aby vlastní vášně a sebeláska 
nepřidaly nic k jejich váze. A pak se mu žádný z těchto zákonů 
přírody nebude jevit než jako velmi rozumný.

36. Zákony přírody zavazují in faro interno, což znamená, že 
zavazují k touze po jejich uplatnění, avšak in faro externo, což
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jest proměněné v činy, ne vždy. Neboť ten, kdo by byl skrom
ný, tvárný a plnil vše, co slibuje, v čase a místě, kdy a kde by 
to nedělal nikdo jiný, by ze sebe udělal pouhou kořist jiných 
a přivodil si jistou záhubu, což odporuje základu všech zákonů 
přírody, směřujících k zachování lidské přirozenosti. A dále ten, 
kdo maje dostatečnou jistotu, že ostatní budou vůči němu tyto 
zákony dodržovat, je sám nedodržuje, nehledá mír, nýbrž válku, 
a tedy násilné zničení své přirozenosti.

37. Jakékoli zákony, které zavazují in foro interno, mohou být 
porušeny nejen skutkem, který je v rozporu se zákonem, nýbrž 
i skutkem, který je se zákonem ve shodě, pokud si člověk myslí 
opak, neboť i když je jeho jednání v tomto případě ve shodě se 
zákonem, byl jeho úmysl proti němu, což tam, kde je závazek in 
foro interno, znamená porušení.

38. Zákony přírody jsou neměnné a věčné, neboť nespravedl
nost, nevděk, arogance, pýcha, stranickost, rodinkaření a ostatní 
nelze nikdy učinit zákonnými. Nikdy se totiž nemůže stát, že by 
válka zachovávala život a mír ho hubil.

39. Tytéž zákony, protože zavazují pouze k touze a snaze -  
míním snaze nepředstírané a stálé - ,  lze snadno dodržet, neboť 
vyžadují pouze úsilí, a ten, kdo usiluje o jejich uplatnění, je do
držuje, a ten, kdo zákon dodržuje, je spravedlivý.

40. A věda o těchto zákonech je pravou a jedinou morální 
filosofií, neboť morální filosofie není ničím jiným než vědou 
o tom, co je dobré a špatné v hovoru a v lidské společnosti. 
Dobro a zlo jsou jména, která označují naše žádosti a averze, jež 
se liší podle různých temperamentů, zvyků a učení lidí. Různí 
lidé se neodlišují jen ve svém soudu týkajícím se smyslů neboli 
toho, co je příjemné a nepříjemné chuti, čichu, sluchu, hmatu 
a zraku, ale i v tom, co je v běžném životě slučitelné s rozu
mem, nebo co mu nelahodí. Dokonce týž člověk je v různých 
dobách pokaždé jiný a jednou chválí čili nazývá dobrým to, co 
jindy haní a nazývá špatným, z čehož povstávají hádky, spory 
a posléze válka. A proto když se člověk nachází v čistém přiro
zeném stavu (což je stav války), potud je soukromá žádostivost 
měřítkem dobra a zla. A posléze se všichni shodnou v tom, že 
mír je dobrý, a tudíž i cesta čili prostředky vedoucí k míru, 
které -  jak jsem ukázal výše -  jsou spravedlnost, vděčnost,

ve svědomí, ale 
v účinku jen 
tehdy, je-li to 
bezpečné

Zákony přírody 
jsou věčné

A přesto je 
snadné je 
dodržovat

Věda o těchto 
zákonechje 
pravou morální 
filosofií
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skromnost, ekvita, milosrdenství a všechny ostatní zákony pří
rody, jsou dobré; to znamená, že jsou to morální ctnosti a jejich 
opaky jsou neřesti neboli zlo. Nuže, věda o ctnosti a neřesti je 
morální filosofií a pravá nauka o zákonech přírody je pravou 
morální filosofií. Třebaže myslitelé v oboru morální filosofie 
uznávají tytéž ctnosti a neřesti, nevidí, v čem tkví jejich dob
ro, ani že se musí chválit jako prostředek k mírumilovnému, 
družnému a pohodlnému životu, a řadí je do středu mezi vášně, 
jako kdyby to nebyla příčina, ale stupeň odvahy, která vytváří 
statečnost, nebo jako by to nebyla příčina, nýbrž velikost daru, 
která vytváří štědrost.

41. Tyto příkazy rozumu si lidé zvykli nazývat zákony, avšak 
nesprávně. Jsou to totiž jen závěry nebo teorémy, jež se týkají 
toho, co vede k sebezáchově a sebeobraně, zatímco správně je 
zákon slovem toho, kdo má právoplatně vládnout nad jinými. 
Pokud však chápeme tytéž teorémy jako zvěstované v slově Bo
žím, jenž právoplatně vládne všemu, pak jsou zákony nazývány 
správně.

X V I .
O osobách, autorech a zosobněných věcech

Co je osoba

Osoba 
přirozená 

a umělá

Odkud pochází 
slovo osoba

1. OSOBA je ten, jehož slova nebo činy jsou považovány bud za 
jeho vlastní, nebo za zastupující slova nebo činy jiného člověka 
nebo jakékoli jiné věci, které jsou připisovány pravdivě, nebo 
fiktivně.

2. Považují-li se tato slova nebo činy za jeho vlastní, pak je 
nazýván přirozenou osobou. A jsou-li považována jako zastu
pující slova a činy jiného, pak jde o osobu smyšlenou neboli 
umělou.

3. Slovopersona je latinského původu, Rekové užívají místo 
toho slovo 7ipóaco7iov, což znamená tvář, stejně jako persona 
znamená v latině přestrojení nebo vnější vzezření člověka, jenž 
se předvádí na jevišti, a někdy také konkrétněji tu jeho část, která 
přetvoří tvář, jako maska nebo škraboška. Z jeviště se pak toto 
slovo přeneslo na jakéhokoli zástupce, který mluví a jedná za 
někoho jiného, a to jak v soudní síni, tak na divadle. Tak je tedy
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persona totéž, co aktér jak na jevišti, tak v běžném rozhovoru," 
a zosobňovat znamená jednat neboli zastupovat sebe nebo jiné
ho. A o tom, kdo jedná za jiného, se říká, že je nositelem jeho 
osoby nebo že jedná jeho jménem; v tomto smyslu užívá toto 
slovo Cicero, když říká Unus sustineo třes personas; mei, ad- 
versarii, et judicis: jsem nositelem tří osob -  své vlastní, svého 
odpůrce a soudcovy. Při různých příležitostech se mu říká různě, 
například zástupce, představitel, náměstek, místodržitel, advokát, 
delegát, místodržící, aktér a podobně.

4. Slova a činy některých umělých osob vlastní ti lidé, které 
zastupují. Pak je tato osoba aktérem, a ten, kdo považuje jeho 
slova a činy za vlastní, je AUTOREM. A v tomto případě aktér 
jedná na základě autority a pravomoci (authority), neboť ten, kdo 
se ve vztahu k statkům a majetkům nazývá vlastník, latinsky do- 
minus, řecký KÓpiog, se nazývá ve vztahu k činům autor. A jako 
se právo držby (the right o f possesion) nazývá vlastnictví a pan
ství {dominium), říká se právu vykonat jakýkoli čin PRAVOMOC. 
Tak se tedy pravomocí vždy rozumí právo vykonat jakýkoli čin 
a čin vykonaný na základě pravomoci znamená z pověření nebo 
s dovolením toho, kdo na to má právo.

5. Z toho vyplývá, že když aktér uzavře nějakou úmluvu na 
základě autority a pravomoci, zavazuje tím autora, stejně jako 
kdyby ji ten uzavřel sám a právě tak ho vystavuje všem jejím 
důsledkům. A proto vše, co bylo výše (ve XIV. kapitole) řečeno 
o povaze úmluv mezi člověkem a člověkem jakožto přirozený
mi osobami, platí také, když jsou úmluvy uzavřené prostřednic
tvím jejich autorizovaných aktérů, zástupců nebo zmocněnců, 
a to v rámci jejich pověření, nikoli však nad ně.

6. A proto ten, kdo uzavře úmluvu s aktérem nebo zástupcem, 
aniž zná autoritu, která ho pověřila, činí tak na vlastní nebezpečí, 
neboť nikdo není vázán úmluvou, jejímž není autorem, a tedy ani 
úmluvou uzavřenou v rozporu s pravomocí, která byla někomu 
dána, nebo bez ní.

7. Učiní-li aktér cokoli proti zákonu přírody na příkaz auto
rův a byl-li dřívější úmluvou zavázán k poslušnosti, pak zákon 11

Aktér

Autor

Pravomoc

Úmluvy 
založené na 
pravomoci 
zavazuji autora

Ale nikoli 
aktéra

11 Anglické slovo „actor“ (z lat. ago, actum) může znamenat jak 
jednajícího, tak herce. -  Pozn. překl.
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Pravomoc musí 
být prokázána

Zosobněné 
věci, neživé

Ti, kdo 
nepoužívají 

rozum

Falešní bohové

Pravý Bůh

přírody porušuje nikoli on, nýbrž autor, neboť třebaže se čin příčí 
zákonu přírody, není to jeho čin; naopak odmítnout tak činit je 
proti zákonu přírody, který zakazuje porušovat úmluvy.

8. Ten, kdo uzavírá s autorem úmluvu prostřednictvím aktéra, 
aniž ví, jakou má pravomoc, a spoléhá se pouze na jeho slovo, 
není jí nadále vázán, jestliže tato pravomoc nebyla na jeho žá
dost prokázána, neboť úmluva uzavřená s autorem není platná 
bez jeho stvrzení. Pokud však ten, kdo uzavírá úmluvu, věděl 
předtím, že nemá očekávat jinou záruku než aktérovo slovo, pak 
úmluva platná je, neboť v tomto případě se aktér sám stává au
torem. A proto je-li pravomoc zřejmá, úmluva zavazuje autora, 
nikoli aktéra; avšak je-li pravomoc smyšlená, zavazuje pouze 
aktéra, neboť není žádný jiný autor než on sám.

9. Je málo věcí, které nelze fiktivně zastupovat. Neživé věci 
jako kostel, nemocnice a most mohou být zosobněny pastorem, 
přednostou nebo dozorčím. Avšak věci neživé nemohou být auto
ry, a proto ani nemohou poskytnout pravomoc svým aktérům; 
aktéři nicméně mohou mít pravomoc obstarat jejich údržbu da
nou jim těmi, kdož jsou vlastníky nebo správci takových věcí. 
A proto nemohou být takové věci zosobněny, dokud neexistuje 
nějaký stav politické vlády.

10. Právě tak děti, blázni a šílenci, kteří nejsou s to používat 
svůj rozum, mohou být zosobňováni pěstouny nebo ošetřovateli, 
ale během této doby nemohou být autory jakýchkoli vykonaných 
činů, dokud (poté, co nabudou rozumové schopnosti) nebude 
usouzeno, že jsou rozumní. Avšak ten, kdo je po dobu jejich sla- 
bomyslnosti oprávněn se o ně starat, může tím pověřit nějakého 
poručníka. Avšak i to je možné pouze v politickém stavu, protože 
před ním žádné panství nad osobami neexistuje.

11. Idol neboli pouhý výmysl mozku může být zosobněn, jako 
byli třeba pohanští bohové. Zosobňovali je státem jmenovaní 
úředníci a měli své majetky i jiné statky a práva, která jim lidé 
občas věnovali a zasvěcovali. Modly však nemohou být autory, 
neboť modla je pouhé nic. Autorita a pravomoc vycházela^od 
státu, a tudíž před zřízením politické vlády nemohli být pohanští 
bohové zosobňováni.

12. Pravý Bůh může být zosobněn, a skutečně byl. Nej
prve Mojžíšem, který vládl Izraelitům (ti nebyli jeho lid, nýbrž

114



XVI. O osobách, autorech a zosobněných věcech

Boží lid) nikoli vlastním jménem, tedy Hoc dicit Moses, nýbrž 
jménem Božím, tedy Hoc dicit Dominus. Za druhé se tak stalo 
prostřednictvím Syna člověka, vlastního syna Božího, našeho 
požehnanéno Spasitele Ježíše Krista, který přišel, aby podrobil 
Židy a uvedl všechny národy do království svého Otce -  nikoli 
sám o sobě, nýbrž byv poslán svým Otcem. A za třetí byl Bůh 
zosobněn Duchem svátým neboli Utěšitelem, který promlouval 
a působil skrze apoštoly. Tento Duch svátý byl Utěšitel, který ne
přišel sám od sebe, ale byl oběma poslán a z nich obou vyšel.

13. Dav lidí se stává jednou osobou, když je zastupován jed
ním člověkem nebo jednou osobou, a děje-li se tak se souhlasem 
každého z tohoto davu zvlášť, neboť je to jednota zástupce, ni
koli jednota zastupovaných, která činí osobu jednou osobou. A je 
to tento zástupce, který je nositelem této osoby, a pouze jedné 
osoby; a jednotu nelze jinak pochopit, pokud jde o dav lidí.

14. A protože dav ze své přirozenosti není jeden, nýbrž mnozí, 
nelze je pojímat jako jednoho, nýbrž jako mnoho autorů všeho 
toho, co říká nebo činí jejich představitel jejich jménem. Každý 
člověk za sebe dává svou pravomoc jejich společnému zástupci 
a veškeré jeho jednání uznává za vlastní, pokud ho autorizoval 
bez omezení. Jinak, pokud ho omezili, v čem a jak dalece je 
má zastupovat, neodpovídá nikdo z nich za víc, než k čemu ho 
pověřili.

15. A je-li představitel tvořen mnohá lidmi, musí být hlas vět
šiny pokládán za hlas všech. Jestliže se totiž například menšina 
vyslovila kladně a většina záporně, budou záporné hlasy víc než 
postačující ke zrušení hlasů kladných, a tím se přebytek zápor
ných hlasů, jimž teď nikdo neodporuje, stává jediným hlasem 
tohoto představitele.

16. Představitel sudého počtu členů, zvláště když počet hla
sujících není velký, a odporující si hlasy jsou si tudíž mnohdy 
rovny, je často němý a neschopný jednat. V některých přípa
dech, kdy je počet odporujících si hlasů stejný, to však může 
nějakou otázku rozhodnout. Jde-li například o odsouzení nebo 
osvobození, rovnost hlasů osvobozuje právě tím, že neodsuzuje, 
nikoli však naopak, že by odsoudila tím, že neosvobozuje. Ne
boť po projednání věci neodsoudit znamená osvobodit; kdežto 
tvrdit, že neosvobodit znamená odsoudit, není pravda. Podobně

Dav lidí jako 
jedna osoba

Každý
jednotlivec je 
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První díl. O člověku

Záporný hlas

i u rozvažování, zda se má poprava vykonat ihned, nebo zda se 
má odložit na později: neboť při rovnosti hlasů nerozhodnout 
o popravě znamená rozhodnutí ji odsunout.

17. Nebo je-li počet lidí nebo členů shromáždění lichý, napří
klad tři nebo víc, v nichž každý jednotlivec má pravomoc zrušit 
záporným hlasem účinek všech kladných hlasů ostatních, pak 
tento počet není žádným představitelem, protože kvůli různosti 
názorů a zájmů lidí se často -  a i v případech s nejzávažnějšími 
důsledky -  stává němou osobou, nezpůsobilou jak k mnoha ji
ným věcem, tak k vládnutí davu, a to zejména v době války.

18. Jsou dva druhy autorů. První, nazývaný prostě autor, kte
rého jsem definoval výše jako toho, kdo prostě vlastní čin jiného. 
Druhý je ten, kdo vlastní čin nebo úmluvu jiného podmíněně, 
tj. zavazuje se jednat, pokud to do určité doby neudělá ten druhý. 
Těmto podmíněným autorům se obecně říká RUČITELÉ, latinsky 
fideiussores a sponsores; v případě dluhů pak praedes a jde-li 
o předstoupení před soudce nebo správního úředníka, vades.
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Druhý díl 

O státě12

X V II .
O příčinách, zrození a definici státu

1. Finální příčinou, cílem nebo záměrem, proč lidé, kteří ze své 
přirozenosti milují svobodu a panování nad jinými, zavádějí 
takové omezení, v jakém je vidíme žít ve státech, je anticipa
ce vlastní sebezáchovy a spokojenějšího života, to jest vyma
nění se z onoho bědného stavu války, který, jak bylo ukázáno 
ve XIII. kapitole, je nutným důsledkem přirozených vášní lidí, 
když neexistuje žádná viditelná moc, která by je udržovala v báz
ni a strachem před trestem je připoutala k plnění jejich úmluv 
a k dodržování těch zákonů přírody, jež byly popsány ve čtrnácté 
a patnácté kapitole.

2. Neboť zákony přírody jako spravedlnost, ekvita, skrom
nost, milosrdenství a — zkrátka -  činit jiným tak, ja k  chceme, aby 
se činilo nám, samy o sobě, bez děsu z nějaké moci, která by 
zapříčinila, že se budou dodržovat, odporují našim přirozeným 
vášním, jež nás vedou k stranickosti, pýše, pomstě apod. Úmluvy 
bez meče jsou pouhá slova a nemají žádnou sílu, aby člověka 
zajistily. A proto, navzdory zákonům přírody, které by dodržo
val každý, kdyby měl k tomu vůli, mohl-li by tak činit bezpeč
ně, pokud nebude zřízena nějaká moc anebo pokud nebude dost 
silná pro naši bezpečnost, bude a po právu se smí každý člověk 
spoléhat na vlastní sílu a dovednost, aby se zajistil proti všem

Cíl státu: 
vlastní bezpečí

Které zákon 
přírody nemůže 
poskytnout

12 V anglické verzi Leviathana „Of Commonwealth“. V latinské verzi 
Leviathana (1668) nadpis zní: De civitate sivé republica, in: T. Hobbes, 
Operaphilosophica, III, vyd. G. Molesworth, London 1839, dotisk Aalen 
1961, str. 127. -  Pozn. překl.
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Ani sloučením 
několika lidí 

nebo rodin

Ani z velkého 
množství, 

pokud se toto 
množství 

neřídí jedním 
úsudkem

A to trvale

ostatním. Všude, kde lidé žili v malých rodinách, bylo vzájemné 
loupení a drancování řemeslem a nejenom že se nepokládalo za 
něco, co odporuje zákonu přírody: čím větší byla kořist, kterou 
získali, tím větší čest se jim prokazovala. Lidé přitom nedodr
žovali žádné jiné zákony než zákony cti, tedy nedopouštět se 
ukrutností -  lidem ponechat život a hospodářské nářadí. A jak 
tehdy pro svou bezpečnost jednaly malé rodiny, tak nyní jednají 
města a království, což jsou jen větší rodiny; zvětšují svá pan
ství při každém náznaku nebezpečí a ze strachu z napadení nebo 
z možné podpory, která by mohla být poskytnuta útočníkům. To 
jest všemožně se snaží podrobit si nebo oslabit své sousedy holou 
silou nebo tajnými úklady a vzhledem k nedostatku jiných záruk 
tak činí oprávněně; a později se na ně za to s úctou vzpomíná.

3. Ani spojení malého počtu lidí jim nedodá toto bezpečí, ne
boť při malém počtu stačí již malý přídavek na té či oné straně 
k zvětšení síly natolik, že to postačí k vítězství; a proto nabádá 
k vpádu. Množství, které postačuje, abychom mu mohli svěřit 
svou bezpečnost, není dáno žádným určitým číslem, ale porov
náním s nepřítelem, kterého se obáváme, a postačující je tehdy, 
když výhody nepřítele neurčují výsledek války natolik viditelně 
a nápadně, aby ho pohnuly k činu.

4. A i kdyby množství lidí bylo sebevětší, řídí-li se jednání 
jednotlivců jejich vlastními úsudky a žádostmi, nelze od toho
to množství očekávat ani obranu, ani ochranu proti společnému 
nepříteli, ani proti bezpráví, které si činí navzájem, neboť v dů
sledku rozdělenosti jejich názorů jak nejlépe užít a uplatnit své 
síly, si navzájem nepomáhají, nýbrž překážejí a vzájemným zá
polením redukují svou sílu k nule. Tím jsou nejen snadno podro- 
bitelní velmi malým počtem lidí, kteří spolu souhlasí, ale i tam, 
kde nemají společného nepřítele, budou navzájem válčit za své 
vlastní zájmy. Kdybychom totiž mohli předpokládat, že se velké 
množství lidí shodne v dodržování spravedlnosti a dalších zá
konů přírody bez společné moci, která by je všechny udržovala 
v bázni, mohli bychom předpokládat totéž pro celé lidstvo; pak 
by nebyly a nemusely být vůbec žádná politická vláda ani stát, 
protože by vládl mír bez podřízenosti.

5. K bezpečí, které lidé touží mít po celou dobu svého života, 
také nepostačuje, aby pod vládou a řízením jednoho úsudku byli
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XVII. O příčinách, zrození a definici státu

jen po omezenou dobu, jako například v jedné bitvě nebo v jed
né válce, neboť i kdyby jednotným úsilím dosáhli vítězství nad 
vnějším nepřítelem, přesto, když už žádného společného nepří
tele nemají nebo mají jen takového, kterého jedna strana pokládá 
za nepřítele a druhá za přítele, se musí tato jednota v důsledku 
rozdílnosti jejich zájmů rozpustit, a oni znovu upadnou do války 
mezi sebou.

6. Je pravda, že někteří živí tvorové, například včely a mra
venci, žijí družně pospolu — Aristotelés je proto zařadil mezi spo
lečenské tvory13 - ,  a přesto se neřídí ničím jiným než vlastními 
úsudky a žádostmi; nemají ani řeč, pomocí níž by mohl jeden 
druhému projevit, co pokládá za přínos pro společný prospěch. 
A proto asi někteří lidé chtějí vědět, proč lidstvo nemůže činit 
totéž. Na to odpovídám takto:

7. Za prvé, lidé neustále soupeří o úctu a důstojnost, což tito 
tvorové nečiní. Právě z tohoto důvodu tedy vzniká mezi lidmi 
závist, nenávist a posléze válka, mezi těmito tvory však ne.

8. Za druhé, mezi těmito tvory se společné dobro neliší od 
soukromého, a tím, jak ze své přirozenosti sledují svůj soukro
mý prospěch, zajišťují prospěch společný. Avšak člověk, jehož 
radost spočívá v porovnávání sebe s jinými lidmi, se může těšit 
pouze z toho, co ho povyšuje.

9. Za třetí, jelikož tito tvorové na rozdíl od člověka nemají 
schopnost používat rozum, takže nevidí na správě společných 
záležitostí nic špatného, ani si nemyslí, že na ni něco špatného 
vidí; zatímco mezi lidmi je velmi mnoho těch, kdo se pokládají 
za moudřejší a schopnější vládnout veřejnosti lépe než ostatní, 
a tito lidé se snaží reformovat a novotařit, jedni tak a jiní onak, 
čímž veřejnost uvádějí do zmatků a občanské války.

10. Za čtvrté, tito tvorové, ačkoli mají určitou schopnost použí
vat hlas, aby si navzájem sdělovali své touhy a jiné náklonnosti, 
postrádají umění slov, jímž někteří lidé dovedou předkládat jiným 
to, co je dobré, v podobě zla, a zlo v podobě dobra, a zvětšovat 
nebo zmenšovat zdánlivou velikost dobra a zla, čímž podle své 
libosti vyvolávají v lidech nespokojenost a ruší jejich klid.

13 Srv. Aristotelés, Politika, I,2,1253a6 nn. -  Pozn. překl.
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Druhý díl. O státě

Zrození státu

Definice státu

11. Za páté, nerozumní tvorové nedokážou rozlišovat mezi 
bezprávím a škodou-, a proto -  jsou-li na tom dobře -  nesváří se 
se svými druhy, zatímco člověk je nej svárlivější tehdy, když je na 
tom nejlépe, neboť v tomto stavu rád dává najevo svou moudrost 
a ovlivňuje jednání těch, kdo vládnou státu.

12. A konečně, zatímco shoda mezi těmito tvory je přiroze
ná, mezi lidmi je založena pouze na úmluvě, a taje umělá. Není 
proto divu, že kromě úmluvy je zapotřebí ještě něčeho, co jejich 
shodu učiní stálou a trvalou, což je obecná moc, která lidi udržuje 
v bázni a směruje jejich činy ke společnému prospěchu.

13. Jediná cesta jak zřídit takovou společnou moc, která by 
byla s to ochránit lidi před vpádem cizinců a před bezprávím, jež 
činí jeden druhému, a tím je zabezpečit tak, aby se vlastní pílí 
a plody země mohli sami uživit a žít ve spokojenosti, je svěřit 
veškerou jejich moc a sílu jednomu člověku nebo jednomu shro
máždění, které může všechny jejich vůle většinou hlasů přemě
nit v jednu vůli, což znamená určit jednoho člověka nebo jedno 
shromáždění, aby byli nositelem jejich osoby a aby každý přijal 
a uznal sebe jako autora čehokoli, co ten, kdo nese jejich osobu, 
učiní anebo dá učinit ve věcech týkajících se společného míru 
a bezpečnosti, a v tomto ohledu podřídit každý svou vůli jeho 
vůli a své úsudkyjeho úsudku. Toto je víc než souhlas nebo sho
da: je to skutečná jednota jich všech v jedné a téže osobě, která 
je utvořena úmluvou každého s každým, a to takovým způsobem, 
jako kdyby řekl každý každému: Autorizuji a vzdávám se své
ho práva na sebevládu ve prospěch tohoto člověka nebo tohoto 
shromáždění pod podmínkou, že se ty stejným způsobem vzdáš 
svého práva v jeho prospěch a autorizuješ veškeré jeho jednání. 
Poté co se tak stane, nazývá se množství lidí takto v jednu oso
bu sjednocené STÁT (commonwealth), latinsky CIVITAS. Toto 
je zrození onoho velkého LEVIATHANA nebo uctivěji řečeno, 
onoho smrtelného Boha, jemuž pod nesmrtelným Bohem vděčíme 
za mír a obranu. Neboť díky této pravomoci, dané mu každým 
jednotlivcem ve státě, má k dispozici tolik na něj přenesené moci 
a síly, že díky děsu z ní je uschopněn formovat vůli jich všech 
k míru doma a k vzájemné pomoci proti nepřátelům zvnějšku. 
V něm tkví také podstata státu, který, mám-li jej definovat, je 
jedna osoba, kterou vzájemnými úmluvami jednoho s druhým
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XVIII. O právech suverénů ve státech vzniklých ustavením

prohlásilo za autora svých činů velké množství lidí, a to za tím 
účelem, aby použila sílu a prostředky jich všech, ja k  považuje za 
vhodné, pro jejich mír a společnou obranu.

14. Nositel této osoby se nazývá SUVERÉN a jeho moci se 
říká suverénní', a každému kromě něho jeho PODDANÝ.

15. Této suverénní moci lze dosáhnout dvěma způsoby. Za 
prvé přirozenou silou: jako když někdo přiměje svá dítka k tomu, 
aby se oni a jejich potomci podřídily jeho vládě, jelikož, odmít- 
nou-li to, může je zničit, nebo když někdo válkou podrobí nepřá
tele své vůli a za této podmínky jim daruje život. Za druhé, když 
se lidé navzájem dohodnou, že se dobrovolně podrobí nějakému 
člověku nebo shromáždění lidí ve viře, že je ochrání před všemi 
ostatními. Tento druhý způsob se může nazývat politickým stá
tem nebo státem vzniklým ustavením, ten první je stát "vzniklý 
nabytím. Nejdříve pohovořím o státě vzniklém ustavením.

X V III .
O právech suverénů ve státech vzniklých 

ustavením

1. O státě se říká, že vznikl ustavením, když se množství lidí 
dohodne a každý se každému úmluvou zaváže, že ať dá větši
na jakémukoli člověku nebo shromáždění lidí právo zastupovat 
osobu jich všech (to znamená být jejich představitelem), bude 
jak pro toho, kdo hlasoval pro, tak pro toho, kdo hlasoval proti, 
platit, že předem stvrzuje všechny činy a soudy tohoto člověka 
nebo shromáždění lidí, jako by byly jeho vlastní, a to za účelem 
žít pospolu v míru a být chráněni před jinými lidmi.

2. Z takového ustavení státu plynou veškerá práva a pravo
moci toho nebo těch, na něž byla souhlasem shromážděného lidu 
přenesena suverénní moc.

3. Za prvé, tomu, že tito lidé uzavírají úmluvu, je třeba ro
zumět tak, že nejsou žádnou dřívější úmluvou vázáni k ničemu, 
co jí odporuje. Lidé, kteří již stát ustavili, nemohou tudíž mezi 
sebou bez suverénova svolení právoplatně uzavřít žádnou no
vou úmluvu čili v jakékoli jiné záležitosti nemohou být poslušní

Kdo je suverén 
a kdo poddaný

Co je to akt 
ustavení státu

Důsledky
takového
ustavení

Poddaní 
nemohou měnit 
formu vlády
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Druhý díl. O státě

Suverénní moci 
nelze pozbýt

někoho jiného, protože činy a soudy jednoho suveréna jsou úmlu
vou vázáni považovat za své činy a soudy. A proto ti, kdo jsou 
poddanými nějakého panovníka, nemohou bez jeho svolení ani 
odvrhnout monarchii a vrátit se do zmatků nesjednoceného davu, 
ani svou osobu přenést z toho, kdo je jejím nositelem, na jiného 
člověka nebo na jiné shromáždění lidí. Jsou totiž každý každé
mu zavázáni být předpokládaným autorem všeho a uznat za své 
vše, co jejich současný suverén učiní a uzná za vhodné učinit; 
takže kdyby jen jeden jediný člověk nesouhlasil, všichni ostatní 
by museli porušit úmluvu s ním sjednanou, což je nespravedli
vé. Každý z nich nadto přenesl suverenitu na toho, kdo je no
sitelem jejich osoby; kdyby ho tudíž sesadili, odňali by mu, co 
jeho jest; i to je nespravedlivé. Je-li ostatně ten, kdo se pokouší 
sesadit svého suveréna, zabit nebo jím za svůj pokus potrestán, 
je autorem vlastního trestu on sám, protože ustavením státu je 
autorem všeho, co jeho suverén učiní. A protože někdo jedná 
nespravedlivě, činí-li něco, za co může být potrestán na základě 
své vlastní pravomoci, to i je z tohoto důvodu nespravedlivé. 
A když někteří lidé předstírali, že uzavřeli, aby mohli být vůči 
svému suverénovi neposlušní, nějakou novou úmluvu, a to nikoli 
s lidmi, nýbrž s Bohem, je i to nespravedlivé, neboť s Bohem 
lze uzavřít úmluvu jen prostřednictvím někoho, kdo Boží osobu 
zastupuje, a tím je jen Boží náměstek, jehož suverenita je  pod 
Boží ochranou. Tato předstíraná úmluva s Bohem je však lží tak 
očividnou, že ve vlastním svědomí těch, kdo ji předstírají, je 
činem nejen nespravedlivým, ale i odporným a nemužným.

4. Za druhé, protože právo být nositelem osoby jich všech 
je  dáno tomu, koho učinili suverénem, a to jedině úmluvou 
uzavřenou mezi nimi navzájem, a nikoli mezi ním a kýmkoli 
z nich, nemůže se stát, že by úmluvu porušil suverén; tudíž žád
ný z jeho poddaných se nemůže vymanit ze svého poddanství 
pod záminkou, že úmluva pozbyla platnosti. Skutečnost, že ten, 
kdo byl ustaven jako suverén, neuzavírá předem žádnou úmlu
vu se svými poddanými, je zřejmá; jinak by ji totiž musel uza
vřít s celým davem lidí jako s jednou smluvní stranou, nebo by 
musel uzavřít zvláštní úmluvu s každým jednotlivcem. Úmluva 
s celým množstvím jako s jednou smluvní stranou je nemožná, 
protože až dosud nebylo toto množství jednou osobou. A kdyby
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se uzavřelo tolik jednotlivých úmluv, kolik je lidí, byly by tyto 
úmluvy neplatné poté, co suverenitu získal. Každý čin, který 
může kdokoli z nich použít za záminku, že úmluva byla poruše
na, je totiž úkonem jak jeho, tak všech ostatních, poněvadž byl 
učiněn osobou a na základě práva každého z nich. Když nadto 
kdokoli, jednotlivec nebo víc lidí, předstírá, že úmluvu porušil 
suverén při svém ustavení, avšak jiní z jeho poddaných, nebo jen 
jeden z nich, či dokonce on sám budou předstírat, že k takovému 
porušení nedošlo, neexistuje v tomto případě žádný soudce, kte
rý by spor rozhodl. Tak opět dochází k návratu k meči a všichni 
opět nabývají práva chránit se svou vlastní silou v rozporu se 
záměrem, který sledovali při ustavení státu. Je tedy zbytečné 
přiznávat suverenitu předchozí úmluvou. Názor, že každý pa
novník nabývá své moci úmluvou, to znamená pod podmínkou, 
vychází z nepochopení snadno pochopitelné pravdy, že úmluvy, 
které nejsou ničím jiným než slovem a dechem, mohou koho
koli zavazovat, zahrnovat, omezovat nebo chránit, jedině pokud 
pocházejí od veřejného meče, to znamená z nesvázaných rukou 
člověka nebo shromáždění, kteří mají suverenitu, jejichž činy 
jsou jimi všemi schváleny a vykonávány silou všech, kteří jsou 
v něm sjednoceni. Stane-li se však, že suverénem je shromáždění 
lidí, nikoho ani nenapadne, že by k takovému ustavení úmluvou 
mohlo dojít; nikdo totiž není natolik pošetilý, aby například řekl, 
že římský lid uzavřel s Římany úmluvu o suverenitě za takových 
a takových podmínek a že kdyby nebyly dodrženy, že by Římané 
mohli římský lid právoplatně sesadit. Jestliže lidé nevidí, že za 
monarchie jsou na tom stejně jako za vlády lidu, je to důsledkem 
ctižádosti některých, kteří vládu shromáždění, na níž se -  jak 
doufají -  budou moci podílet, upřednostňují před monarchií, kdy 
v nic takového doufat nemohou.

5. Za třetí, protože většina ustanovila souhlasnými hlasy ně
koho suverénem, musí ten, kdo byl jiného názoru, nyní souhlasit 
s ostatními, to znamená vzít na vědomí, že se buď přihlásí ke 
všemu, co tento suverén učiní, nebo bude ostatními poprávu zni
čen. Vstoupil-li totiž dobrovolně do kongregace shromážděných, 
projevil tím dostatečně svou vůli, a tedy se mlčky úmluvou zavá
zal, že se bude řídit tím, na čem se většina usnesla. Jestliže se tím 
tedy odmítne řídit nebo jestliže proti některému z jejích nařízení

Nikdo nemůže
spravedlivě
protestovat
proti ustavení
suveréna
většinou
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Proti 
suverénovým 
činům nejsou 

poddaní opráv
něni protestovat 

žalobou

Cokoli suverén 
učiní, poddaný 
nemůže trestat

Suverén 
prosazuje to, co 
je nezbytné pro 

mír a obranu 
poddaných

A posuzuje, 
které nauky 

jsou vhodné, 
aby se jim  učilo

protestuje, jedná v rozporu se svou úmluvou, a tedy nespravedli
vě. A ať členem kongregace je nebo není, ať o souhlas požádán 
byl nebo nebyl, musí se buď podřídit jejím nařízením, nebo se
trvat ve stavu války, v němž se nacházel předtím, a v němž by 
mohl být kýmkoli zahuben, aniž by to bylo nespravedlivé.

6. Za čtvrté, protože každý poddaný je tímto ustavením auto
rem všech činů a soudů ustaveného suveréna, vyplývá z toho, že 
ať suverén učiní cokoli, nemůže žádnému ze svých poddaných 
činit bezpráví a nesmí být žádným z nich viněn z nespravedlnos
ti. Kdo totiž něco učiní z moci autority někoho jiného, nečiní tím 
žádné bezpráví tomu, z jehož moci jedná. Tímto ustavením státu 
se však každý jednotlivec stává autorem všeho, co suverén činí. 
Proto ten, kdo si stěžuje na bezpráví ze strany svého suveréna, 
stěžuje si na něco, čeho je sám autorem, a může tedy vinit jen 
sama sebe. Ale sebe sama kvůli nějakému bezpráví vinit nemů
že, protože je nemožné, aby se někdo dopouštěl bezpráví sám 
na sobě. Je pravda, že ti, kdo mají suverénní moc, se mohou 
dopustit nepravosti, nikoli však nespravedlnosti nebo bezpráví 
ve vlastním smyslu slova.

7. Za páté, z toho, co bylo naposled řečeno, vyplývá, že nikdo, 
kdo má suverénní moc, nemůže být svými poddanými poprávu 
popraven nebo jakkoli potrestán. Uvážíme-li totiž, že každý pod
daný je autorem činů svého suveréna, pak by za činy, kterých se 
sám dopustil, trestal někoho jiného.

8. A protože cílem tohoto ustavení je mír a obrana všech, a pro
tože každý, kdo má právo na cíl, má právo také na prostředky, jež 
k němu vedou, patří k právu každého člověka nebo shromáždění 
majícího suverenitu posuzovat, co vede k míru a k obraně, jakož 
i to, co míru a obraně brání a co je narušuje. Jsou oprávněni činit 
vše, co je podle jejich mínění nutné k zachování míru a bezpeč
nosti, a to jak předem tím, že budou bránit domácím nesvárům 
a nepřátelství zvnějšku, tak následně, kdy se o mír a bezpečnost 
přijde, aby se obojího znovu nabylo. A proto:

9. Za šesté, k suverenitě patří také posuzovat, které názory 
a nauky se míru příčí a které k němu vedou, a tedy i při jakých 
příležitostech, jak dalece a kterým lidem se vůbec smí důvěřovat, 
hovoří-li se k shromážděnému lidu, a kdo má prověřovat učení 
všech knih před jejich uveřejněním. Činy lidí totiž vycházejí
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z jejich názorů a dobré spravování lidského jednání, které má 
vést k míru a svornosti mezi lidmi, spočívá v dobrém spravo
vání jejich názorů. A ačkoli se má ve věcech nauky hledět jen 
na pravdu, není na tom nic odpudivého, když se kvůli míru bu
dou usměrňovat. Nauka, která odporuje míru, nemůže totiž být 
pravdivá, stejně jako mír a svornost nemohou odporovat zákonu 
přírody. Je pravda, že ve státě, v němž se nedbalostí nebo ne
obratností vladařů a učitelů občas obecně uznávají nesprávná 
učení, mohou být opačné pravdy vcelku nepříjemné. Avšak ani 
nejnáhlejší a nejdrsnější vpád nové pravdy nikdy nezruší mír, ale 
jen někdy vyvolá válku. Ti, jimž se vládne natolik nedbale, že se 
k obraně nebo k prosazení nějakého názoru odváží sáhnout ke 
zbraním, jsou totiž stále ještě ve válce a ze strachu jednoho před 
druhým nežijí v míru, nýbrž jen v příměří; žijí tedy jaksi neustále 
v předpolí bitvy. K právům toho, kdo má suverénní moc, proto 
patří být soudcem nebo ustanovovat soudce nad všemi názory 
a učeními. Je to totiž nezbytné pro mír a zabrání se tím nesvor
nosti a občanské válce.

10. Za sedmé, suverenita je spojena s veškerou pravomocí 
stanovit pravidla, z nichž každý může poznat, ze kterých statků 
se smí těšit a co vůbec smí činit, aby ho nikdo z jeho spolupod- 
daných neobtěžoval. A tomu se říká vlastnictví. Před ustavením 
suverénní moci, jak již bylo ukázáno, měli totiž všichni právo 
na všechno; to však nutně vyvolávalo válku. Proto je toto vlast
nictví, nezbytné pro mír a závislé na suverénní moci, projevem 
této moci, sloužícím k zachování veřejného míru. Tato pravidla 
vlastnictví (neboli pravidla o tom, co je  mé a co je  tvé) a pravidla 
o tom, co je na činech poddaných dobré, špatné, zákonné a nezá
konné, jsou politickými zákony, to znamená zvláštními zákony 
každého státu, třebaže jméno politický zákon se nyní omezuje 
na staré občanské zákony města Říma, které bylo hlavním měs
tem velké části světa a jehož zákony byly tehdy v ní politickými 
zákony.

11. Za osmé, suverenita je spojena také s právem soudního 
úřadu, to znamená projednávat a rozhodovat všechny spory, kte
ré mohou vyvstat, ať už se týkají politického nebo přirozeného 
zákona či skutků. Jestliže se totiž spory nerozhodnou, neexis
tuje pro poddaného ochrana před bezprávím ze strany jiného

Suverén má 
právo stanovit 
pravidla; každý 
poddaný tak 
může poznat, 
co jeho jest, 
stejně jako 
může poznat, 
že mu to žádný 
jiný poddaný 
nemůže 
odejmout, aniž 
by se dopustil 
nespravedlnosti

Má také 
právo soudit 
a rozhodovat 
spory
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A podle svého 
nejlepšího 

uvážení vést 
válku a uzavírat 

mír

A právo vybírat 
si v míru 

a za války 
všechny rádce 

a služebníky

A právo 
odměňovat 

a trestat, a to 
podle svého 

uvážení(pokud 
žádný před
chozí zákon 

nestanovil 
míru) 

A má právo 
udílet pocty 

a ocenění

poddaného, zákony týkající se mého a tvého jsou zbytečné a kaž
dému, kdo přirozeně a nutně touží po sebezáchově, by zbylo jen 
právo chránit se svou vlastní silou; to je stav války a opak účelu, 
pro který byl každý stát ustaven.

12. Za deváté, suverenita je spojena s právem vést válku 
a uzavírat mír s jinými národy a státy. To znamená posuzovat, 
kdy je vedení války v zájmu veřejného dobra, jak velké síly je 
třeba za tímto účelem shromáždit, vyzbrojit a zaplatit a jak vy
bírat od poddaných daně na uhrazení nezbytných výdajů. Moc, 
kterou má být lid bráněn, spočívá totiž v jeho armádách a síla 
armády ve sjednocení její síly pod jedním velením. Toto velení 
má proto ustanovit suverén. Velení nad vojskem činí totiž toho, 
kdo toto velení má, suverénem i bez jakéhokoli jiného pověření. 
A proto ať již je velitelem armády jmenován kdokoli, ten, kdo 
má suverénní moc, je vždy generalissimem.

13. Za desáté je suverenita spjata s právem vybírat si všech
ny rádce, služebníky, úředníky a správce, a to jak v míru, tak 
za války. Uvážíme-li totiž, že suverénovi jsou jako úkol svě
řeny obecný mír a obrana, rozumí se, že má také moc uplatňo
vat takové prostředky, které ke splnění tohoto úkolu pokládá za 
nej vhodnější.

14. Za jedenácté, suverénovi je svěřena pravomoc odměňovat 
poddané bohatstvím nebo poctami, anebo postihovat tělesnými 
či peněžními tresty či potupou podle zákonů, které předtím sám 
vydal. Pokud takové zákony vydány nebyly, postupuje způso
bem, který podle jeho soudu nejvíc lidi povzbudí k tomu, aby 
státu sloužili, č ije  odradí od toho, aby mu škodili.

15. Uvážíme-li konečně, jak lidé od přírody sami sebe rádi 
oceňují, jakou úctu očekávají od jiných a jak málo si-druhých 
cení, z čehož mezi nimi neustále vznikají soupeřivost, spory, 
frakce a posléze války, které vedou ke vzájemnému zničení 
a zmenšení sil proti společnému nepříteli, je nezbytné, aby exis
tovaly zákony o poctách a o stupních veřejného ocenění lidí, 
kteří se zasloužili o stát nebo jsou s to se o něj zasloužit. A je 
také třeba, aby ten či onen měl pravomoc tyto zákony provádět. 
Bylo však již ukázáno, že se suverenitou není spjato jen velení 
nad veškerým vojskem neboli brannou mocí státu, ale i rozsu
zování všech sporů. K právům suveréna proto patří také udílet
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čestné tituly a stanovit, jaké místo v hierarchii důstojnosti má 
každý zaujmout a jaké projevy úcty si mají lidé při veřejných 
i soukromých setkáních navzájem prokazovat.

16. Toto jsou práva, která tvoří podstatu suverenity. Jsou to 
zároveň příkazy, z nichž lze poznat, který člověk nebo shromáž
dění lidí má suverénní moc, kde tato moc je a kde sídlí. Tato prá
va jsou totiž nepřenosná a nedělitelná. Právo razit mince, právo 
disponovat majetkem a osobami nezletilých dědiců, předkupní 
právo na trhu a všechny jiné zákonné výsady může suverén na 
někoho přenést, a přesto mu zůstává zachována moc ochraňovat 
své poddané. Kdyby však na někoho přenesl velení nad vojskem, 
soudní úřad si podrží zbytečně, protože nebude s to zákony pro
vádět. Kdyby se vzdal moci vybírat daně, je vojsko zbytečné; 
kdyby přestal usměrňovat různá učení, začali by se lidé ze stra
chu z duchů bouřit. A tak když uvažujeme o kterémkoli z uve
dených práv, ihned nahlédneme, že zachování všech zbývajících 
nebude mít žádný vliv na udržení míru a spravedlnosti, tedy na 
naplnění účelu, kvůli němuž byly všechny státy ustaveny. O ta
kovém rozdělení se praví: „Království vnitřně rozdělené nemůže 
obstát."14 Nedojde-li totiž nejprve k němu, nemůže nikdy dojít 
ani k rozdělení na nepřátelské armády. Kdyby si většina Anglie 
nejprve neosvojila názor, že tyto pravomoci mají být rozděleny 
mezi krále, sněmovnu lordů a sněmovnu obecného lidu, lid by 
se nikdy nerozdělil a neupadl by do této občanské války zprvu 
mezi těmi, kdo se rozešli v politických otázkách, a následně mezi 
odpadlíky, kteří měli odlišný názor na náboženskou svobodu. To 
v tomto směru natolik poučilo lid o suverénových právech, že 
nyní je v  Anglii jen málo těch, kdo nenahlížejí, že tato práva jsou 
nedělitelná. Budou za nedělitelná obecně uznávána tak dlouho, 
než se znovu vrátí mír a lidé zapomenou, jakými útrapami pro
šli -  a déle jen tehdy, pokud se prostému lidu nedostane lepšího 
poučení než dosud.

17; A protože jsou to práva podstatná a neoddělitelná, nutně 
z toho plyne, že byť bylo některé z nich, ať jakoukoli formulací, 
zdánlivě přeneseno, je toto přenesení neplatné, pokud se suverén

Tato práva jsou 
nedělitelná

A nemohou žád
ným přenesením 
pominout,

14 Srv. Mt 12,25; Mk 3,24; L 11,17. -  Pozn. překl.
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aniž by to 
znamenalo 

přímé zřeknutí se 
suverénní moci

Moc a čest 
poddaných 

v přítomnosti 
suverénní moci 

zanikají

Nic neškodí 
suverénní moci 

tolik, jako její 
nedostatek, 

a škoda vzniká 
z toho, že větší 

část se neochotně 
podřizuje části 

menší

sám výslovně své suverénní moci nevzdal a příjemce ho už ne
nazývá suverénem. I kdyby totiž přenesl vše, co přenést může, 
stále platí, že vrátíme-li mu suverenitu, vracíme tím vše, neboť 
to je s ní nedílně spjato.

18. Protože tato velká pravomoc je nedělitelná a je nedílně 
spjata se suverenitou, je  málo důvodů pro mínění těch, kdo ří
kají, že suverénní králové, třebaže jsou singulis majores, a mají 
tedy větší moc než kterýkoli z jejich poddaných, jsou přece 
jenom universis minores, a mají tedy menší moc než všichni 
poddaní dohromady. Jestliže se totiž pod slovy „všichni do
hromady" nerozumí kolektiv jako jedna osoba, pak „všichni 
dohromady" a „každý jednotlivě" znamená jedno a totéž, a ta
ková řeě je absurdní. Jestliže se však slovy „všichni dohro- - 
mady" rozumějí všichni jako jedna osoba, jejímž nositelem je  
suverén, pak je moc všech dohromady totožná s mocí suveréna,
a i tento výraz je nesmyslný. Tuto absurdnost snadno nahléd
nou, jde-li o suverenitu nějakého shromáždění lidí; v případě 
monarchie ji však nevidí, třebaže moc suverenity je táž, ať je 
svěřena komukoli.

19. A jak moc, tak i čest suveréna musí být větší než kohokoli 
z jeho poddaných nebo všech poddaných dohromady. Suverenita 
je totiž zdrojem cti. Důstojnost lordů, hrabat, vévodů a princů je 
jejím výtvorem. Jako jsou si v přítomnosti pánově všichni slu
hové rovni a nepožívají žádné úcty, jsou si rovni také poddaní, 
je-li přítomen suverén. A třebaže někdy září jasněji, někdy méně 
jasně, jsou-li mu z dohledu, v jeho přítomnosti nezáří o nic víc 
než hvězdy v přítomnosti slunce.

20. Někdo však může namítnout, že postavení poddaných je 
velmi bídné, že jsou vydáni napospas choutkám a jiným nezří
zeným vášním toho nebo těch, kdo mají ve svých rukou tak neo
mezenou moc. Ti, kdo pod nějakým panovníkem žijí, si obvykle 
myslí, že je to vada monarchie. Ti, kdo žijí pod demokratickou 
vládou nebo jiným suverénním shromážděním lidí, připisují 
všechny nepříjemnosti této formě státu, třebaže moc, dostaču- 
je-li k jejich ochraně, je  ve všech formách státu táž. Neberou 
v úvahu, že okolnosti, v nichž lidé žijí, se nikdy neobejdou bez 
té ěi oné nepříjemnosti, ale že i tu největší, která obecně může 
lidi v každé formě vlády postihnout, sotva pocítíme, srovnáme-
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li ji s bídou a hrůznými utrpeními, která provázejí občanskou 
válku nebo nevázanost lidí bez pána, nepodřízených zákonům 
a donucovací moci, která by zadržovala jejich ruce před loupe
žemi a mstou. Neberou rovněž v úvahu, že ani ten největší tlak 
suverénních vladařů nepochází z rozkoše nebo zisku, kterého 
by se mohli nadít z poškození nebo oslabení svých poddaných, 
v jejichž celkové síle přece spočívá jejich vlastní síla a sláva, 
nýbrž z tvrdohlavosti samých poddaných, kteří jen neradi při
spívají vlastní obraně, a své vladaře tak nutí vymáhat od nich 
v míru, co mohou, aby totiž za každé neočekávané situace nebo 
při náhlé potřebě měli po ruce prostředky jak svým nepřátelům 
čelit nebo z nich něco vytěžit. Všichni lidé jsou totiž od příro
dy vybaveni pozoruhodnými zvětšovacími skly, to jest svými 
vášněmi a sebeláskou, skrze něž se jim každá malá platba jeví 
jako pádný důvod ke stížnosti. Chybí jim však dalekohledy, 
totiž věda o morálce a politická věda, s jejichž pomocí by do
hlédli strasti, které nad nimi visí a které bez těchto plateb nelze 
odvrátit.

X IX .
O různých druzích státu vzniklých ustavením 

a o nástupnictví suverénní moci

1. Rozdíl mezi státy spočívá v odlišnosti suveréna neboli oso
by, která zastupuje všechny a každého jednotlivce z davu lidí. 
A protože suverenitu má buď jeden člověk, nebo shromáždění 
sestávající z víc než jednoho člověka, a protože právo stát se 
členem tohoto shromáždění má, nebo nemá každý člověk, ale 
jen určití lidé, kteří se odlišují od ostatních, je zřejmé, že existují 
jen tři druhy státu. Představitelem totiž nutně musí být buď jeden 
člověk, nebo víc lidí, a jestliže víc lidí, pak je to shromáždění 
všech, nebo některých. Je-li představitelem pouze jeden člověk, 
je tento stát MONARCHIÍ; je-li jím shromáždění všech, kteří se 
mohou scházet, je to DEMOKRACIE neboli lidový stát; jestliže 
shromáždění pozůstává jenom z některých, říká se tomuto státu 
ARISTOKRACIE. Jiný druh státu není možný, neboť veškerou

Jsou tři různé 
formy státu
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Tyranie 
a oligarchie 

jsou jen různá 
jména pro 
monarchii 

a aristokracii

Podřízení 
představitelé 

jsou nebezpeční

suverénní moc (o níž jsem ukázal, že je nedělitelná) mohou mít 
jeden, víc anebo všichni.

2. V historických spisech a politických pojednáních se uvádějí 
ještě jiná jména vlád jako tyranie a oligarchie,15 To však nejsou 
jména jiných vládních forem, ale týchž, jenže neoblíbených. Ti, 
kdo jsou nespokojeni s monarchií, nazývají ji totiž tyranií, a ti, 
jimž se znelíbila aristokracie, nazývají ji oligarchií. Tak i ti, jimž 
demokracie působí hoře, nazývají ji anarchií, tedy bezvládím. 
Přesto se podle mne nikdo nedomnívá, že bezvládí je nějakým 
novým druhem vlády. Z téhož důvodu by se nikdo neměl domní
vat, že táž vláda, je-li oblíbená, je jednoho druhu, a jiného druhu 
že je, když se lidem nelíbí nebo když je vladaři utiskují.

3. Je zřejmé, že lidé, kteří jsou neomezeně svobodní, mo
hou svěřit pravomoc jednomu člověku, když se jim zlíbí, aby 
každého z nich zastupoval, stejně jako jakémukoli shromáždění 
jakýchkoli lidí. A mohou se tedy neomezeně podřídit panovní
kovi stejně jako jinému představiteli, uznají-li to za správné. 
Proto tam, kde již jednou byla taková suverénní moc ustavena, 
nemůže žádný jiný představitel téhož lidu existovat, ledaže by 
byl ustaven k určitým zvláštním účelům, které vymezí suverén. 
Jinak by totiž bylo zapotřebí ustavit dva suverény a každý člo
věk by byl zastupován dvěma aktéry své osoby. Kdyby si tito 
aktéři vzájemně oponovali, bylo by nutné tuto moc rozdělit; ta 
je však nedělitelná, chtějí-li lidé žít v míru. V rozporu s účelem, 
pro nějž byla každá suverénní moc ustavena, by se tím dav lidí 
také vrátil zpět do stavu války. A stejně jako je absurdní se do
mnívat, že suverénní shromáždění, které lid, nad nímž panuje, 
vybízí, aby k němu vyslal delegáty zmocněné k přednesení jeho 
rad nebo tužeb, by mělo za neomezené představitele lidu poklá
dat spíše tyto delegáty než sebe sama. Rovněž je absurdní totéž 
se domnívat i v monarchii. Nevím, jak se to stalo, že se na tuto 
tak zřejmou pravdu donedávna tak málo dbalo, i když ten, kdo 
má suverenitu na základě svého původu, byl v monarchii po šest 
set let všemi poddanými titulován veličenstvo a všichni ho bez 
jakýchkoli pochybností pokládali za svého krále, třebaže nikdy

15 Srv. např. Aristotelés, Politika, 111,7,1279b5 nn. -  Pozn. překl.
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nebyl považován za jejich představitele. Toto jméno přešlo bez 
námitek jako titul na ty, kdo byli na jeho rozkaz vysíláni lidem, 
aby mu přednášeli jeho petice a aby mu, pokud jim to dovolil, 
radili. To nechť slouží jako výstraha těm, kdo jsou skutečnými 
a neomezenými představiteli svého lidu, aby, zamýšlejí-li zhos
tit se úkolu jim svěřeného, lid poučili o povaze tohoto úřadu 
a o tom, s jakou pozorností budou při jakékoli příležitosti při
pouštět jiné obecné představitele.

4. Rozdíl mezi těmito třemi druhy státu nespočívá v odliš
nosti moci, nýbrž v odlišné vhodnosti nebo způsobilosti pro mír 
a bezpečnost lidu. Za tímto účelem byly přece státy ustaveny. 
A srovnáme-li monarchii s oběma dalšími formami státu, mů
žeme konstatovat, že za prvé ten, kdo je nositelem osoby lidu 
neboje členem onoho shromáždění, které ji nese, nese i svou 
přirozenou osobu. A i když se jako politická osoba pečlivě sta
rá o veřejný zájem, dbá přece jen ještě pečlivěji nebo alespoň 
neméně pečlivě o své soukromé dobro a o dobro své rodiny, 
příbuzných a přátel. A když se veřejný zájem náhodou zkříží se 
soukromým, dává přednost soukromému, neboť vášně lidí jsou 
zpravidla mocnější než jejich rozum. Z toho plyne, že tam, kde 
jsou veřejný a soukromý zájem co nejtěsněji spjaty, je veřejný 
zájem nej rozvinutější. V monarchii je pak soukromý zájem to
tožný s veřejným. Bohatství, moc a vážnost panovníka vyvěrají 
pouze z bohatství, síly a věhlasu jeho poddaných. Žádný král 
totiž nemůže být ani bohatý, ani slavný, ani bezpečný, jsou-li 
jeho poddaní chudí, v opovržení kvůli nedostatku či nesvornosti 
nebo příliš slabí, aby mohli vést válku proti svým nepřátelům. 
Zato v demokracii nebo v aristokracii přispívá veřejná prosperita 
k soukromému bohatství chamtivého nebo ctižádostivého člo
věka často méně než podlá rada, zrádné jednání nebo občanská 
válka.

5. Za druhé, panovník přijímá rady od kohokoli, kdykoli 
a kdekoli se mu zlíbí. Může tedy vyslechnout názory lidí, kteří 
o věci, o níž uvažuje, něco vědí, názory lidí různého postavení 
a vlastností, a to tak dlouho před zamýšleným jednáním a tak 
tajně, jak chce. Potřebuje-li však suverénní shromáždění něja
kou radu,-jsou přijímáni pouze ti, kdo jsou k tomu od počátku 
oprávněni. Bývají to většinou lidé, kteří se vyznají spíše v tom,

Srovnání 
monarchie se 
suverénními 
shromážděními

131



Druhý díl. O státě

jak se získává bohatství, než jak se získávají poznatky, a své rady 
musí předkládat v sáhodlouhých výkladech, které mohou lidi 
podněcovat k činům, a obvykle to také činí, avšak neřídí je při 
nich. Chápání není totiž nikdy plamenem vášní osvíceno, nýbrž 
jen oslněno. Ve shromážděních není místo ani čas na to, aby se 
rada dala získat tajně, protože je zde příliš mnoho lidí.

6. Za třetí, rozhodnutí panovníka nepodléhají žádné jiné ne
stálosti než nestálosti lidské povahy. Naproti tomu ve shromáždě
ních je kromě této přirozené nestálosti také nestálost daná počtem 
lidí. Nepřítomnost několika lidí, kteří by pevně stáli za jednou 
přijatým usnesením, ke které může dojít z bezstarostnosti, z ne
dbalosti nebo kvůli osobním překážkám, nebo horlivé vystoupe
ní několika lidí opačného mínění zvrátí totiž dnes vše, co b y ^  
usneseno včera.

7. Za čtvrté, panovník nemůže ze závisti nebo kvůli nějakému 
zájmu sám se sebou nesouhlasit, shromáždění však ano, a to do 
té míry, že to může vyústit v občanskou válku.

8. Za páté, nevýhodou monarchie je i to, že každý poddaný 
může být mocí jediného člověka připraven o veškerý svůj maje
tek, chce-li panovník obohatit nějakého oblíbence či lichotníka. 
Připouštím, že je to velký a osudný nedostatek. Totéž se však 
může stejně dobře přihodit i tam, kde je suverénní moc v rukou 
shromáždění, neboť jeho moc je táž a rovněž ono podléhá špat
ným radám a dá se svést řečníky stejně jako panovník lichotní
ky. Nadto tím, že si jeho členové lichotí navzájem, slouží každý 
střídavě chamtivosti a ctižádosti druhého. A zatímco panovník 
má lichotníků jen málo a nikoho kromě svých vlastních příbuz
ných nepotřebuje prosazovat, členové shromáždění mají mnoho 
oblíbenců a jejich příbuzných je mnohem víc, než kolik jich má 
každý panovník. Kromě toho neexistuje ani jeden panovníkův 
oblíbenec, který by stejně dobře nemohl pomáhat svým přá
telům jako škodit svým nepřátelům. Naproti tomu řečníci, to 
znamená oblíbenci suverénních shromáždění, mají sice velkou 
moc škodit, ale jen malou prospívat. K žalobě je totiž zapotřebí 
méně výmluvnosti (taková je již lidská povaha) než k obhajobě 
a spravedlnosti se podobá spíše odsouzení než osvobození.

9. Za šesté je nedostatkem monarchie, že suverenita může 
přejít na dítě nebo na někoho, kdo nedovede rozlišovat mezi
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dobrem a zlem; tento nedostatek spočívá v tom, že výkon moci 
musí být v rukou jiného člověka nebo shromáždění lidí, kteří 
mají vládnout na základě jeho práva a jeho jménem jako poruč
níci a protektoři jeho osoby a pravomoci. Říci však, že je nevý
hodné vložit výkon suverénní moci do rukou jednoho člověka 
nebo shromáždění lidí, znamená říci, že všechny vlády jsou méně 
výhodné než zmatky a občanská válka. A proto všechno nebezpe
čí, které snad může hrozit, musí vycházet z rivality lidí, kteří se 
kvůli tak čestnému a váženému úřadu mohou stát soupeři. Aby 
bylo zřejmé, že tento nedostatek nevychází z vládní formy, které 
se říká monarchie, je třeba vzít v úvahu, že předchozí panovník 
jmenoval poručníka svého nezletilého nástupce buď výslovně 
v závěti, nebo mlčky tím, že se přidržel zvyku v takovém pří
padě běžného. Pak nelze tento nedostatek připisovat monarchii, 
nýbrž ctižádosti a nespravedlnosti poddaných, které jsou stejné 
ve všech druzích vlády, kde lidé nejsou náležitě poučeni o svých 
povinnostech a o právech suverenity. Může se však také stát, že 
předešlý panovník nevydal vůbec žádné pokyny pro poručnictví. 
A pro tento případ se zákon přírody postaral o postačující pravi
dlo, že totiž poručnictví má připadnout tomu, kdo má od přírody 
největší zájem na zachování pravomoci nezletilého následníka 
a kdo by měl nejmenší prospěch z jeho smrti nebo ze ztráty 
jeho práv. Uvážíme-li totiž, že každý člověk přirozeně usiluje 
o svůj vlastní prospěch a o své povýšení, není to poručnictví, 
nýbrž zrada, předhodí-li se nezletilý následník moci těch, kdo 
jeho smrtí nebo poškozením mohou sami sebe povýšit. Prove- 
dou-li se proto dostatečná opatření, aby nedošlo k oprávněným 
sporům o vládu pod dítětem, nesmí se to připisovat monarchic
ké formě vlády, nýbrž ctižádosti poddaných a tomu, že neznají 
své povinnosti, jestliže rivalita přeroste v porušení veřejného 
míru. Na druhé straně však neexistuje žádný velký stát, v němž 
je suverenita v rukou velkého shromáždění lidí, které by při po
radách o míru a válce a při vydávání zákonů nebylo ve stejné 
situaci, jaká panuje tam, kde je vláda v rukou nezletilce. Neboť 
stejně jako dítěti schází schopnost posoudit, zda se má odchýlit 
od dané rady, a musí tudíž přijmout radu toho nebo těch, jimž je 
zavázáno, tak se nemůže ani shromáždění lidí odchýlit od rady 
většiny, ať už je dobrá nebo špatná. A stejně jako dítě potřebuje
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Definice 
monarchie 
a ostatních 

forem

k záchově své osoby a pravomoci poručníka nebo protektora, 
potřebuje i suverénní shromáždění ve velkých státech za všech 
velkých nebezpečí a nesnází custodes libertatis, strážce svobody, 
to jest diktátory nebo ochránce své pravomoci, kteří jsou vlastně 
jen dočasnými panovníky, jimž byla na určitou dobu svěřena veš
kerá výkonná moc. Jakmile tato doba uplyne, jsou tohoto práva 
zbavováni častěji než nezletilí králové svými protektory, regenty 
ěi nějakými jinými poručníky.

10. Ačkoli existují, jak jsem nyní ukázal, pouze tři druhy 
suverenity, totiž monarchie, kde suverenitu má jeden člověk, 
demokracie, kde ji má obecné shromáždění poddaných, nebo 
aristokracie, kde je to shromáždění určitých osob, které byly 
jmenovány nebo se nějak jinak odlišují od ostatních, ten, kdo 
bude uvažovat o jednotlivých státech, které na světě byly a jsou, 
je možná tak snadno na tyto tři nezredukuje a spíše bude naklo
něn se domnívat, že jsou i jiné formy státu, které vznikly jejich 
smíšením: například království, v nichž se králové volí a suve
rénní moc se jim svěřuje jen na určitou dobu, nebo království, 
v nichž je králova moc omezena. Nicméně většina myslitelů ho
voří i zde o monarchiích. Podobně jestliže si lidový stát nebo 
stát, ve kterém vládne aristokracie, podrobí nějakou nepřátelskou 
zemi a vládne jí prostřednictvím místodržitele, zplnomocněnce 
nebo jiného vrchnostenského úředníka. Na první pohled se to 
bude možná jevit jako demokracie nebo aristokracie. Tak tomu 
však není. Zvolení králové totiž nejsou suverény, nýbrž služeb
níky suverénů, a stejně tak ani králové s omezenou vládní mocí 
nejsou suverény, nýbrž služebníky těch, kdo tuto suverénní moc 
mají. Ani v oněch provinciích, které jsou podrobeny demokratic
ké nebo aristokratické vládě nějakého jiného státu, se nevládne 
demokraticky nebo aristokraticky, nýbrž monarchicky.

11. A pokud jde, za prvé, o zvoleného krále, jehož moc je 
omezena na dobu jeho života, jak je tomu dnes na mnoha mís
tech křesťanského světa, nebo jenom na určité roky ěi měsíce 
jako u římských diktátorů, potom ten, kdo má právo určit svého 
nástupce, není již králem voleným, nýbrž dědičným. Nemá-li 
však moc určit svého nástupce, pak tu existuje nějaký jiný známý 
člověk nebo shromáždění, kteří smějí po jeho smrti zvolit no
vého krále; jinak totiž stát jeho smrtí zaniká, rozpadá se a vrací
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se zpět do stavu války. Je-li známo, kdo má moc po jeho smrti 
suverenitu předat; je také známo, že ji měl již předtím. Neboť 
nikdo, smýšlí-li dobře, nemá právo dávat něco, co neměl právo 
mít a pro sebe podržet. Není-li však nikdo, kdo by mohl předat 
suverenitu po smrti toho, kdo byl jako první zvolen, pak má tento 
člověk moc, dokonce podle zákona přírody povinnost postarat 
se o určení svého nástupce, aby ti, kdo ho pověřili vládou, byli 
uchráněni návratu do bědných poměrů občanské války; po svém 
zvolení byl tedy neomezeným suverénem.

12. Za druhé, král, jehož moc je omezena, není nadřazen tomu 
nebo těm, kdo mají moc, aby ho omezovali, a ten, kdo není nad
řazen, není nej vyšší, to znamená, že není ^uverénem. Suverenitu 
mělo tedy vždy to shromáždění, které mělo právo ho omezovat.
Taková vláda tedy nebyla monarchií, nýbrž buď demokracií, 
nebo aristokracií jako ve starověku ve Spartě, kde král měl vý
sadu velet jejím vojskům, suverenitu však měli eforové.

13. Za třetí, třebaže římský lid spravoval například území 
Judeje prostřednictvím místodržícího, nebyla proto ještě Judea 
demokracií. Nebyla totiž spravována žádným shromážděním, do 
nějž by měl přístup každý její obyvatel. Nebyla ani aristokracií, 
neboť nebyla spravována shromážděním, do nějž by měl na zá
kladě volby přístup kdokoli. Judeu spravovala jedna osoba, která 
sice ve vztahu k římskému lidu představovala shromáždění lidu 
neboli demokracii, ale pro judský lid, který nebyl vůbec opráv
něn se na vládě podílet, to byl představitel monarchie. Neboť 
tam, kde lidu vládne shromáždění zvolené z jeho vlastních řad, se 
taková vláda nazývá demokracií nebo aristokracií, vládne-li mu 
však shromáždění, které si nevybral, je to monarchie. V tomto 
případě však nevládne jeden  člověk druhému, nýbrž jeden lid 
druhému.

14. Protože látka je smrtelná, a tak neumírají jen'panovníci, o  právu 

ale také celá shromáždění, je v každé z těchto forem vlády pro nástupnictví 

zachování míru mezi lidmi nezbytné, aby pro umělého člověka
byla stanovena pravidla, stejně, jako pro umělou věčnost života.
Bez nich by se lidé, jimž vládne shromáždění, vraceli v každé 
generaci do stavu války; ti, jimž vládne jeden člověk, by se do 
něj vraceli, jakmile jejich vladař zemře. Této umělé věčnosti lidé 
říkají právo nástupnictví.
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15. Neexistuje žádná dokonalá forma vlády, kde by rozho
dování o nástupnictví neměl v rukou současný suverén. Je-li to 
totiž v pravomoci nějakého jiného jedince nebo soukromého 
shromáždění, je to i v rukou poddaného, a suverén může tohoto 
práva užít podle své libosti; je to tudíž on, kdo má toto právo. 
A nemá-li je  žádný jednotlivec, ale je-li přenecháno nové volbě, 
stát se rozpadá a toto právo získává ten, kdo se jej může zmocnit, 
v rozporu se záměrem těch, kdo stát ustavili k zajištění trvalé, 
nikoli dočasné bezpečnosti.

16. V demokracii může celé shromáždění přestat existovat jen 
tehdy, přestane-li existovat množství lidí, jemuž má být vládnuto. 
A proto tedy nejsou otázky týkající se práva nástupnictví v této 
formě vlády vůbec na místě.

17. Zemře-li v aristokracii kterýkoli člen shromáždění, je zvo
leni jiného na jeho místo záležitostí tohoto shromáždění jakožto 
suveréna. Přísluší mu také právo volit všechny rádce a správce. 
Neboť to, co činí představitel jako aktér, činí každý jednotlivý 
poddaný jako autor. Suverénní shromáždění může sice pravomoc 
volit do něj nové osoby, které by je doplnily, přenést na jiné, 
ale přesto se volba vždy děje na základě jeho pravomoci; touto 
pravomocí mohou být tyto osoby také odvolány, bude-li si to 
veřejnost žádat.

18. Největší potíže týkající se práva nástupnictví jsou v mo
narchii, a to proto, že není na první pohled zřejmé, kdo má jme
novat následníka, a rovněž není namnoze jasné, koho panovník 
jmenoval. V obou těchto případech je totiž zapotřebí přesnějšího 
rozvažování, než na jaké jsou lidé zvyklí. Pokud jde o otázku, 
kdo má jmenovat nástupce panovníka, jenž má suverénní moc, 
tzn. kdo je oprávněn rozhodnout o dědickém právu (neboť zvo
lení králové a zvolení princové nemají suverénní moc ve svém 
vlastnictví, ale pouze ji užívají), musíme vzít v úvahu, že buď 
ten, kdo ji má v držbě, má právo rozhodnout o nástupnictví, nebo 
že se jinak toto právo opět rozpustí v davu lidí. Po smrti toho, 
kdo měl suverénní moc ve svém vlastnictví, zůstane totiž dav bez 
jakéhokoli suveréna, to znamená bez představitele, kolem něhož 
by se mohl sjednotit a který by byl vůbec schopen jakékoli čin
nosti. A proto lidé nejsou ani s to jakéhokoli nového panovníka 
zvolit, neboť každý má stejné právo podřídit se tomu, o němž se
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domnívá, že ho nejlépe dokáže chránit, anebo může-li, chrání se 
sám vlastním mečem. To je však návrat do zmatků a stavu války 
každého proti každému a odporuje to účelu, k němuž byla monar
chie původně ustavena. Je proto zřejmé, že zřízením monarchie 
se právo rozhodnout o nástupci vždy ponechává soudnosti a vůli 
současného držitele moci.

19. A pokud jde o otázku, která se někdy může vynořit, koho 
že vlastně panovník, tj. držitel moci, za svého nástupce a dědice 
své moci určil, je zodpovězena bud’jeho výslovným prohlášením 
či závětí, nebo nějakými jinými postačujícími, mlčky danými 
znameními.

20. Výslovným prohlášením nebo závětí je nástupnictví sta
noveno tehdy, jestliže se tak stalo za jeho života viva voce, nebo 
písemně, jak to činili první římští císařové, když prohlašovali, 
kdo má být jejich dědicem. Slovo dědic samo o sobě nezahrnuje 
jen děti či nejbližší příbuzné, ale každého, o kom někdo nějak 
prohlásí, že si přeje, aby na něj přešlo to, co má. Jestliže tedy 
panovník výslovně prohlásí slovy nebo písemně, že někdo bude 
jeho dědicem, pak tento člověk ihned po jeho smrti nabývá práva 
být panovníkem.

21. Kde však chybí závěť a výslovné prohlášení, musí se vzít 
v úvahu jiné přirozené známky vůle. Jednou z nich je zvyk. A kde 
je zvykem, že bez omezení nastoupí nejbližší příbuzný, tam má 
také právo nástupnictví. Kdyby totiž vůle toho, kdo předtím 
toto právo držby měl, byla jiná, mohl to snadno za svého života 
prohlásit. Rovněž tam, kde bývá zvykem, že nastupuje nejbližší 
mužský příbuzný, má z téhož důvodu právo nástupnictví právě 
on. A stejně je  tomu tam, kde se připouští i nástupnictví žen. 
Jestliže totiž někdo může jakoukoli zvyklost slovy změnit, ale 
neučiní tak, je to přirozená známka, že si přál, aby zvyk byl 
zachován.

22. Kde však nepředcházel ani zvyk, ani nebyla závěť, je věci 
třeba rozumět takto: za prvé je panovníkovou vůlí, aby se zacho
vala monarchie, protože tuto formu vlády sám schválil. Za druhé, 
jeho vlastnímu dítěti, mužského či ženského pohlaví, se má dát 
přednost před kýmkoli jiným, neboť se předpokládá, že lidé jsou 
přirozeně nakloněni spíše tomu, aby prosazovali své vlastní děti 
než děti jiných a ze svých vlastních spíše děti mužského než

Nástupnictví
stanovené
výslovným
prohlášením

Nebo bez
zmény
zvyklostí

Nebo na
základě
předpokládané
přirozené
náklonnosti
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ženského pohlaví, protože muži jsou k namáhavé a nebezpečné 
práci přirozeně způsobilejší než ženy. Za třetí, nemá-li panovník 
vlastní potomstvo, přeje si spíše bratra než cizího člověka a vždy 
pokrevně bližšího než vzdálenějšího příbuzného, protože se vždy 
předpokládá, že bližší příbuzný je ve větší oblibě. A je zřejmé, 
že člověk vždy zase získává největší vážnost z velikosti svých 
nejbližších příbuzných.

23. Může-li však panovník právoplatně rozhodnout o nástup
nictví slovy smlouvy nebo závěti, mohou lidé namítnout, že je 
to velký nedostatek, neboť panovník může své právo vládnout 
prodat nebo přenechat nějakému cizinci. Cizinci, to jest lidé, 
kteří nejsou zvyklí žít pod touž vládou ani nemluví týmž jazy
kem, se totiž obvykle vzájemně podceňují; to může vést k útisku 
jeho poddaných, což je opravdu velký nedostatek. To však nut
ně neplyne z poddanství nějakému cizinci, nýbrž z neobratnosti 
vladařů, kteří neznají správná pravidla politiky. Proto se Římané 
snažili, když si podrobili mnoho národů, předejít všechny stíž
nosti, aby učinili svou vládu stravitelnou, a pokud to považovali 
za nezbytné, udělovali někdy celým národům, někdy vůdcům 
podmaněných národů nejen výsady, ale také římská jména, mno
hé z nich přijali do senátu a svěřili jim vysoké úřady, a to i v sa
motném Římě. O totéž usiloval i náš nejmoudřejší král Jakub, 
když se snažil sjednotit obě své říše -  Anglii a Skotsko. Kdyby 
býval tohoto cíle dosáhl, s největší pravděpodobností by zabrá
nil občanské válce, která dnes obě království sužuje. Lidu se 
tudíž neděje žádné bezpráví, jestliže panovník rozhoduje o svém 
nástupci podle své vůle, třebaže zatím se to pro chyby mnoha 
vladařů ukázalo jako nevýhodné. Pro zákonnost tohoto postupu 
svědčí i to, že každá nesnáz vzniklá z toho, že se království svěří 
cizinci, může vzniknout i tehdy, ožení-li se panovník s cizinkou, 
neboť pak může právo nástupnictví přejít na ni. To však všichni 
považují za zákonné.
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O panství paternalistickém a despotickém

1. Stát vzniklý nabytím je stát, v němž byla suverénní moc zís
kána násilím. Násilím je získána tehdy, když lidé buď jednot
livě, nebo mnozí dohromady, většinou hlasů ze strachu před 
smrtí nebo nevolnictvím autorizují všechna jednání toho člově
ka nebo shromáždění těch lidí, kteří mají v moci jejich životy 
a svobodu.

2. Tento druh panství nebo suverenity se od suverenity vzniklé 
ustavením odlišuje pouze tím, že lidé, kteří vybírají svého suve- 
réna, činí tak ze vzájemného strachu, a nikoli ze strachu z toho, 
jehož ustavují. Sami se zde však podrobují člověku, jehož se 
bojí. V obou případech tak činí ze strachu; toho by si měli být 
vědomi ti, kdo pokládají za neplatné všechny úmluvy, jež byly 
uzavřeny ze strachu před smrtí nebo násilím. Kdyby tomu tak 
bylo, nikdo by v žádném státě nemohl být zavázán k posluš
nosti. Je tomu však tak, že ve státě jednou ustaveném nebo na
bytém nejsou sliby učiněné ze strachu před smrtí nebo násilím 
ani úmluvami, ani nezavazují, odporuje-li obsah slibu zákonům. 
Důvod však netkví v tom, že úmluva byla uzavřena ze strachu, 
ale že ten, kdo slibuje, neměl na slibovanou věc právo. I kdyby 
tak právoplatně jednat mohl, ale nejedná, pak ho nezprošťuje 
nikoli neplatnost úmluvy, ale suverénovo rozhodnutí. Jinak je 
však porušení smlouvy protiprávní vždy, když se něco právoplat
ně slíbilo. Jestliže však suverén, jenž je aktér, někoho ze slibu 
vyváže, pak je ho zproštěn prostřednictvím toho, kdo si na něm 
slib vynutil, jako by sám byl autorem tohoto zproštění.

3. Avšak práva a důsledky suverenity jsou v obou případech 
stejné. Moc suveréna nemůže být bez jeho souhlasu převedena 
na někoho jiného; nemůže ji pozbýt, žádný z jeho poddaných 
ho nemůže vinit z bezpráví, nemůže být ani poddanými trestán. 
Suverén posuzuje, co je pro zachování míru nezbytné; posuzuje 
přípustnost různých učení; je jediným zákonodárcem a nejvyš- 
ším soudcem. Rozhoduje, kdy je vhodný čas a důvod k válce 
i k míru. Má právo jmenovat úředníky, rádce, velitele a všechny 
ostatní správce a služebníky, udílet odměny a tresty, čestné titu
ly a vyznamenání. Důvody jsou v tomto případě stejné jako ty,

X X .
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Čím se takový 
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které, pokud jde o tato práva, byly uvedeny v předchozí kapitole 
a mají i stejné důsledky jako u suverenity vzniklé ustavením.

4. Panství se nabývá dvojím způsobem: zplozením, nebo do
bytím. Právo panovat v důsledku zplození má rodič nad svými 
dětmi a nazývá se PATERNALISTICKÉ. Neodvozuje se ani tak 
z plození, jako by rodiče měli panství nad svým dítětem, protože 
je  zplodili, nýbrž ze souhlasu dítěte, projeveného buď výslovně, 
nebo jiným dostačujícím způsobem. Pokud jde totiž o plození, 
určil Bůh muži pomocnici a vždy existují dva lidé, kteří jsou 
rodiči rovným dílem. Panství nad dítětem by proto mělo příslu
šet oběma stejně a dítě by mělo být oběma stejně podřízeno. To 
je  však nemožné, protože nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. 
Ti, kdo přisoudili panování pouze muži, protože je přednějšího 
pohlaví, se přepočítali.16 Mezi mužem a ženou není totiž vždy ta
kový rozdíl v síle a prozíravosti, aby se mohlo bez války rozhod
nout, komu toto právo patří. Ve státech je tento spor rozhodnut 
politickým zákonem a většinou (nikoli však vždy) je rozhodnutí 
ve prospěch otce, protože státy byly ve většině případů zřízeny 
otci rodin, nikoli jejich matkami. Nyní jde však o otázku čistě 
přirozeného stavu, kde se nepředpokládají žádné zákony o man
želství ani žádné zákony o výchově dětí, nýbrž jen zákon příro
dy a přirozená náchylnost pohlaví k sobě navzájem a k dětem.
V tomto stavu čisté přirozenosti se rodiče mezi sebou o panství 
nad dětmi buď dohodnou smlouvou, nebo se o něm nedohodnou 
vůbec. Jestliže se dohodnou, přechází právo na druhého rodiče 
podle smlouvy. Z dějin víme, že Amazonky se smlouvou dohodly 
s muži sousedních zemí, s nimiž se stýkaly kvůli potomstvu, že 
budou vždy vracet mužské potomky, ale ženy že zůstanou s nimi: 
panství nad dívkami bylo tudíž záležitostí matek.

5. Neexistuje-li žádná smlouva, podržuje si panství matka.
V čistě přirozeném stavu, kde žádné zákony o manželství ne
existují, nelze totiž vědět, kdo je otcem, pokud to matka neuvede; 
právo panovat nad dítětem proto závisí na její vůli, a podržuje si 
je tedy ona. Uvážíme-li dále, že dítě je nejdříve v moci matky, 
může je matka buď živit, nebo odložit. Jestliže je živí, pak dítě

16 Srv. Aristotelés, Politika, I,12,1259a37 nn. -  Pozn. překl.
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XX. O panství patemalistickém a despotickém

vděčí za svůj život matce, a je tudíž povinno poslouchat spíše ji 
než kohokoli jiného; panství nad ním tedy přísluší jí. Ale jestli
že je odloží a někdo jiný je nalezne a živí, přísluší panství nad 
dítětem tomu, kdo je živí. Dítě je totiž povinno poslouchat toho, 
kdo je udržuje při životě, jelikož zachování života je cílem, kvůli 
němuž se někdo stává poddaným jiného. Předpokládá se proto, 
že každý slibuje poslušnost tomu, kdo má moc, aby ho zachránil, 
nebo zničil.

6. Je-li matka podřízena otci, je dítě v moci otce; a je-li otec 
podřízen matce (jako když se suverénní královna provdá za jed
noho ze svých poddaných), je dítě podřízeno matce, protože té 
je poddán i otec.

7. Mají-li dítě muž a žena, kteří jsou panovníky dvou různých 
království, a dohodnou-li se ve smlouvě, kdo bude mít panství 
nad dítětem, pak přechází právo panství smlouvou. Jestliže se ve 
smlouvě nedohodnou, řídí se panství bydlištěm dítěte. Suverén 
každé země je totiž pánem nad všemi, kdo v ní bydlí.

8. Kdo je pánem nad dítětem, je také pánem nad dětmi dítěte 
a nad dětmi těchto dětí. Neboť kdo je pánem nad člověkem, je 
pánem nad vším, co je jeho. Bez toho by panství bylo jen holým 
právem bez jakéhokoli účinku.

9. Pokud jde o patemalistické panství, přechází nástupnictví 
stejně jako v monarchii; o tom jsem již dostatečně pohovořil 
v předchozí kapitole.

10. Panství nabyté výbojem nebo vítězstvím ve válce nazý
vají někteří myslitelé D E S P O T IC K Ý M  podle řeckého 8ea7tÓTr|(;, 
což znamená pán nebo majitel. Je to panství, které vykonává 
pán nad svým sluhou. A toto panství pak získává vítěz, jestliže 
poražení, aby unikli hrozbě zabití, se buď výslovně, nebo jiný
mi dostatečnými známkami své vůle dohodli, že budou-li ušet
řeni a podrží si tělesnou svobodu, může vítěz podle své libosti 
z vítězství těžit. Teprve po uzavření takové úmluvy se poražený 
stává SLUHOU, nikoli však dříve, neboť pod slovem servant 
(ať již je odvozeno od slova servire, sloužit, nebo od slova ser- 
vare, zachovávat, což přenechávám k rozhodnutí gramatikům) 
se nerozumí zajatec, který je držen ve vězení nebo v okovech, 
dokud jeho vlastník, který ho zajal nebo koupil od toho, kdo ho 
zajal, nezváží, co s ním učiní; takoví lidé -  obvykle se jim říká

Nebo díky 
předchozí 
podřízenosti 
jednoho z rodi
čů druhému

Právo
nástupnictví se 
řídí pravidly 
práva držby. 
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despotické 
panství
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otroci -  totiž nemají vůbec žádné závazky, ale smějí po právu 
rozbít své okovy a utéci z vězení, usmrtit svého pána nebo ho 
odvléci. Avšak zajatci, jemuž byla dána osobní svoboda za slib, 
že ani neuteče, ani svému pánu neublíží, jeho pán důvěřuje.

11. Právo panovat nad poraženým tedy není dáno vítězstvím, 
nýbrž jeho vlastní úmluvou. Nezavazuje ho ani to, že byl podro
ben, to znamená, že byl bit, zajat, odvlečen nebo zahnán na útěk, 
nýbrž to, že přijde a vítězi se podrobí. Jestliže se však nepříteli 
vzdal, je vítěz, aniž mu slíbil život, zavázán ho ušetřit za to, že 
se bezpodmínečně podrobil. Vítěze to nezavazuje déle, než podle 
vlastního uvážení uzná za vhodné.

12. A když lidé (jak se dnes říká) prosí o milost (což Řeko
vé nazývali Daypícx, brát zaživa), chtějí uniknout momentálnímu 
běsnění vítěze tím, že se podrobí a za svůj život poskytnou vý
kupné nebo službu. A proto tomu, kdo dostal milost, nebyl ještě 
darován život; jeho zachování je ponecháno k dalšímu uvážení. 
Nepodrobuje se totiž s podmínkou, že bude ponechán naživu, 
nýbrž bezpodmínečně. Jeho život je zabezpečen až poté, co ho 
vítěz obdaří osobní svobodou a on mu začne sloužit. Otroci, kteří 
pracují ve věznicích nebo v okovech, totiž nepracují z povinnos
ti, nýbrž aby se vyhnuli ukrutnostem svých dozorců.

13. Pán sluhy je i pánem všeho, co sluha má. Může to také 
užívat, to znamená, že může užívat jeho majetek, práci, sluhy 
a jeho potomky, a to tak často, jak uzná za vhodné. Sluha si 
totiž zachovává život tím, že se úmluvou zaváže k poslušnosti 
vůči svému pánovi, to jest že uzná a autorizuje vše, co jeho pán 
učiní. Odmítne-li však a pán ho zabije nebo uvrhne v pouta nebo 
ho jakkoli jinak za jeho neposlušnost potrestá, je sám sluha tím, 
kdo toto potrestání způsobil, a svého pána nemůže žalovat, že 
mu učinil bezpráví.

14. Zkrátka, práva a důsledky paternalistického a despotic
kého panství jsou úplně stejná jako práva a důsledky suverenity 
vzniklé ustavením, a to z týchž důvodů, které byly uvedeny 
v předchozí kapitole.17 Kdyby tedy někdo, kdo je panovníkem 
různých národů, přičemž u jednoho by měl suverenitu vznik-

17 Jde o kapitolu XVIII, a nikoli XIX, jak Hobbes udává. -  Pozn. 
překl.
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lou ustavením z vůle shromážděného lidu, a u jiného vzniklou 
výbojem -  to jest tím, že každý člověk se podrobí jednotlivě, 
aby unikl smrti nebo okovům - ,  žádal od jednoho národa víc 
než na základě výboje od druhého a odůvodňoval to tím, že 
jde o národ podmaněný, jednal by z neznalosti práv suverenity. 
Suverén totiž vládne nad oběma stejně neomezeně, neboť jinak 
nemá vůbec žádnou suverenitu a každý, je-li toho schopen, se 
může sám po právu chránit svým vlastním mečem. To je ovšem  
stav války.

15. Z toho je zjevné, že velká rodina, není-li částí nějakého 
státu, je sama o sobě -  pokud jde o právo suverenity -  malou 
monarchií, ať již se taková rodina skládá z muže a jeho dětí nebo 
z muže a jeho sluhů anebo z muže, jeho dětí a sluhů dohromady. 
Otec nebo pán je zde suverénem. Přesto však rodina není přísně 
vzato státem (commonwealth), není-li díky počtu svých členů 
nebo jiným příznivým okolnostem natolik mocná, že ji nelze 
bez rizika války podrobit. Tam, kde je počet lidí příliš malý, aby 
se mohli společně uhájit sami, smí totiž každý v čase ohrožení 
užívat svůj vlastní rozum, aby si, jak sám uzná za nej lepší, za
choval život buď útěkem, nebo tím, že se nepříteli podrobí. Právě 
tak může velmi malý oddíl vojáků překvapený armádou složit 
zbraně a prosit o milost, nebo spíše utéci než se chopit meče. 
A tolik snad o tom, co jsem úvahou nebo dedukcí zjistil o právu 
suverenity z přirozenosti, potřeby a záměrů lidí při zřizování stá
tu a podřizování se panovníkům nebo shromážděním dostatečně 
mocným, aby je  ochraňovali.

16. Uvažme nyní, co o tom učí Písmo. Mojžíšovi řekli sy
nové Izraele: „Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať 
s námi nemluví, abychom nezemřeli.“ (Ex 20,19) To je neome
zená poslušnost Mojžíšovi. Pokud jde o práva králů, Bůh sám 
řekl Samuelovými ústy: „Toto bude právo krále, který nad vámi 
bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu 
a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem (...) , a další shromáž
dí, aby pro něho obstarávali ( .. .)  sklizeň, a další, aby pro něho 
zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů. Také dcery 
vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám 
nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým sluhům. Z va
šich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým

Rozdíl mezi 
rodinou 
a královstvím

Práva 
panovníka 
z Písma
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dvořanům a svým ostatním sluhům. Vezme vám sluhy a služky 
a nejlepší jinochy a osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat 
desátky z vašich stád, a stanete se jeho sluhy.11 (1S 8,11-17) To je 
neomezená moc, shrnutá v posledních slovech: „a stanete se jeho 
sluhy“. Dále, když lid uslyšel, jakou moc má jejich král, přesto 
s tím souhlasil a řekl toto: „1 my chceme být jako všechny ostat
ní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet 
a povede naše boje.“ (IS  8, 20) Zde je potvrzeno právo suveréna 
nad vojskem a veškerým soudnictvím. Je v tom také obsažena 
taková neomezená moc, jakou jen jeden člověk může přenést na 
jiného. Dále, modlitba krále Šalamouna k Bohu zněla takto: „Kéž 
bys tedy dal svému sluhovi pochopení, aby mohl soudit tvůj lid 
a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.“ (JKr 3,9) Suverénovi 
tedy přísluší právo soudit a předpisovat pravidla pro rozlišování 
mezi dobrem a zlem. Těmito pravidly jsou zákony, a proto má 
suverén také zákonodárnou moc. Saul usiloval o Davidův život, 
ale když bylo v jeho moci zabít Saula a jeho sluhové to chtěli 
učinit, David jim to zakázal slovy: „Chraň mě Hospodin, abych 
se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově po- 
mazaném.“ (1S 24,7) O poslušnosti sluhů říká sv. Pavel: „Slu
hové, poslouchejte ve všem své ( ...)  pány“ (Ko 3,22) a „Děti, 
poslouchejte ve všem své rodiče“ (Ko 3,20). Tím se míní napro
stá poslušnost těch, kdo jsou podřízeni paternalistickému nebo 
despotickému panství. Dále praví Ježíš: „Na stolici Mojžíšově 
zasedli zákonici a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všech
no, co vám řeknou.“ (Mt 23,2-3) Je to opět naprostá poslušnost. 
A sv. Pavel řekl: „Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni vladařům 
a těm, kdo mají moc, a ať je poslouchají.“ (77 3,1) I tato posluš
nost je naprostá. A koneěně, náš Spasitel sám uznává, že by lidé 
měli platit daně, jak je ukládají králové, když říká: „Odevzdá
vejte tedy císaři, co je císařovo11 (Mt 22,21) a sám je platil. A že 
královo slovo stačí, je-li třeba kterémukoli poddanému něco vzít, 
a že král o této potřebě rozhoduje, řekl sám náš Spasitel, neboť 
jako židovský král přikázal svým učedníkům vzít oslici a oslátko, 
aby ho nesli do Jeruzaléma: „Jděte do vesnice, která je před vámi, 
a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a při
veďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte:,Pán je 
potřebuje.1 Atén člověk je hned pošle.11 (Mt 21,22-23) Nebudou
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se ptát, zda je tato nutnost dostatečným důvodem, ani zda on sám 
o této nutnosti rozhoduje, ale podrobí se pánově vůli.

17. K těmto místům můžeme ještě dodat tento verš: „a budete 
jako Bůh znát dobré i zlé“ (Gn 3,5), a právě tak verš 11: „Kdo 
ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti 
zakázal jíst?“ Neboť pod jménem plodu ze stromu poznání bylo 
jako zkouška Adamovy poslušnosti zapovězeno poznání neboli 
rozlišování dobra a zla. Ďábel však podnítil ctižádost ženy, kte
ré se ty plody již zdály krásné, a řekl jí, že okusí-li je, budou 
jako bohové vědět, co je dobré a co zlé. Když pak oba pojedli, 
skutečně na sebe vzali Boží úřad, totiž rozlišování dobra a zla, 
nezískali však žádnou novou schopnost, aby je dokázali rozlišo
vat správně. A jestliže se praví, že pojedli, a poté uviděli svou 
nahotu, nikdo zatím toto místo nevykládal tak, jako kdyby dříve 
byli slepí a neviděli svou vlastní kůži. Smysl je jasný: teprve 
tehdy poprvé usoudili, že jejich nahota (v níž je Bůh podle své 
vůle stvořil) je neslušná; a svým studem mlčky kritizovali Sa
mého Boha. A na to Bůh pravil: „Nejedl js i...,“ atd., jako kdyby 
chtěl říci: „Ty, který jsi mi povinen poslušností, opovažuješ se 
posuzovat má přikázání?" Tím je jasně, třebaže alegoricky na
značeno, že přikázání těch, kdo mají právo přikazovat, nesmějí 
jejich poddaní ani přehlížet, ani zpochybňovat.

18. Z rozumu i z Písma tudíž -  podle toho, j ak to chápu -  j as- 
ně plyne, že suverénní moc, ať již je svěřena jednomu člověku 
jako v monarchii nebo jednomu shromáždění lidí jako v lidových 
státech nebo v aristokraciích, je tak velká, jak si jeh.h~dé dokážou 
představit. A ačkoli si lidé mohou myslet, že tato neomezená moc 
má mnoho neblahých důsledků, tam kde taková moc chybí, jsou 
důsledky mnohem horšíýtotiž neustálý boj každého člověka proti 
svému sousedovi. Situace člověka na tomto světě nebude nikdy 
bez nesnází, v žádném státě však nemohou vyvstat tak velké ne
snáze, jako jsou ty, které povstávají z neposlušnosti poddaných 
a z porušení oněch úmluv, na nichž je existence státu založena. 
A kdo se domnívá, že suverénní moc je příliš velká, se bude 
snažit ji zmenšit; sám se však musí podřídit moci, která ji může 
omezit, to znamená větší moci.

19. Nejzávažnější námitkou je námitka z praxe; je to otázka, 
kde a kdy poddaní takovou moc uznali. Na tu však lze odpovědět

Suverénní moc 
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absolutní
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Co je  svoboda

Co je to 
být volný 

a svobodný

protiotázkou: Kdy a kde bylo po dlouhou dobu nějaké králov
ství ušetřeno vzpoury a občanské války? U národů, jejichž státy 
trvaly dlouho a byly zničeny pouze vnějšími válkami, poddaní 
nikdy suverénní moc nezpochybnili. Ale ať je tomu jakkoli, ar
gumentace z praxe lidí, kteří nešli až k jádru věci, nepromýšleli 
do hloubky příčiny a podstatu států a denně snášejí utrpení, jež 
z této neznalosti povstávají, je lichá. I kdyby totiž lidé kdekoli na 
světě mohli zakládat své domy na písku, nedalo by se z toho ještě 
vyvozovat, že by to tak být mělo. Dovednost vytvářet a udržovat 
státy se zakládá na určitých pravidlech, jako je tomu v aritmetice 
a geometrii, a není dána jen praxí (jako tenis). Ani chudí lidé, 
kteří žádný volný čas nemají, ani lidé, kteří tento volný čas měli, 
neprojevili však dosud ani zvědavost, ani neměli metodu jak tato 
pravidla odhalit.

X X I.
O svobodě poddaných

1. SVOBODA (liberty) neboli VOLNOST (freedom) znamená 
vlastně nepřítomnost odporu, přičemž odporem míním vnější 
překážky pohybu; lze ji vztahovat právě tak na tvory nerozum
né a neživé, jako na tvory rozumné. Neboť nic, co je tak svá
záno a obepnuto, že se může pohybovat jen v určitém prosto
ru, který je dán odporem nějakého vnějšího tělesa, nemá -  jak 
říkáme -  žádnou volnost pohybu. Právě tak zpravidla říkáme, 
že živí tvorové, jsou-li uvězněni nebo omezeni zdmi či řetězy, 
a voda, kterou zadržují břehy nebo nádoby a která by se jinak 
sama roztekla do většího prostoru, nemají volnost se pohybovat 
tak, jak by se bez těchto vnějších překážek pohybovali. Spočí- 
vá-li však překážka pohybu v povaze věci samé, pak zpravidla 
neříkáme, že nemá volnost, ale že nemá sílu se pohybovat: jako 
například kámen, nachází-li se v klidu, nebo člověk, upoutává-li 
ho na lůžko nemoc.

2. A podle tohoto přiléhavého a obecně přijímaného význa
mu slova je SVOBODNÝM ČLOVĚKEM ten, komu není bráněno 
činit, co chce s věcmi, na které svou silou nebo důvtipem stačí. 
Vztahují-li se však slova volný a svoboda na něco jiného než
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na tělesa, jsou zneužívána, neboť to, co nepodléhá pohybu, 
nepodléhá překážkám; proto když se například říká, že cesta 
je volná, neznamená to svobodu cesty, ale svobodu těch,_kdo 
po ní jdou, aniž by se museli zastavit. A když říkáme, že dar 
je (dobro)volný, pak se tím nemíní svoboda daru, nýbrž to, že 
dárce, když jej dával, nebyl vázán žádným zákonem či úmlu
vou. A proto když mluvíme volně, není to svoboda hlasu nebo 
výslovnosti, ale svoboda člověka, kterého žádný zákon nezava
zoval mluvit jinak, než mluvil. A konečně, z užití slova „svo
bodná vůle“ nelze vyvozovat žádnou svobodu vůle, touhy nebo 
sklonu, nýbrž svobodu člověka, která tkví v tom, že nenachází 
žádnou překážku činit, co chce, po čem touží nebo k čemu má 
sklon.

3. Strach lze sladit se svobodou; když například někdo hodí 
své zboží do moře ze strachu, že by se loď potopila, dělá to nic
méně velmi ochotně a chce-li, může to odmítnout učinit. Je to 
tedy jednání někoho, kdo je svobodný. Někdy někdo platí svůj 
dluh jen ze strachu, že půjde do vězení; protože mu nikdo nebrá
nil, aby tak učinil, bylo to jednání svobodného člověka. Obecně 
platí, že vše, co ve státě lidé činí ze strachu před zákonem, mohli 
svobodně nečinit.

4. Svobodu lze sladit s nutností, a to jak v případě vody, která 
nejen může, ale i musí protékat kanálem, tak i v případě čin
ností, které lidé konají dobrovolně. Tyto činnosti jsou výsled
kem svobody, protože vycházejí z jejich vůle, ale přesto se dějí 
z nutnosti, protože každý čin lidské vůle, každá touha a sklon 
vychází z nějaké příčiny, ta z jiné příčiny a tak dále v nepřetr
žitém řetězci (jehož první článek je v rukou Boha jakožto první 
ze všech příčin). Kdo by viděl souvislost těchto příčin, tomu by 
se nutnost všech dobrovolných jednání lidí zdála samozřejmá. 
A proto Bůh, který vše vidí a řídí, vidí také, že svoboda člověka 
činit to, co chce, je provázena nutností činit to, co chce Bůh, nic 
víc a nic méně. Ačkoli totiž lidé mohou dělat mnoho věcí, které 
Bůh nepřikázal, a proto není ani jejich autorem, přesto nemohou 
dychtit ani toužit po něčem, co nezapříěinila Boží vůle. A kdyby 
jeho vůle nezabezpečila nutnost lidské vůle, a tedy všeho toho, co 
,na vůli lidí závisí, svoboda lidí by odporovala a byla překážkou 
všemohoucnosti arsvobody Boží. Pokud jde o věc, o níž je právě
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řeč, o oné přirozené svobodě, která jediná je právem nazývána 
svobodou, tyto poznámky postačí.

5. Ale stejně jako lidé vytvořili umělého člověka, kterému ří
káme stát, aby dosáhli míru, a tím sebe samé zachovávali, vytvo
řili i umělé řetězy, kterým říkáme politické zákony. Tyto řetězy 
sami vzájemnými úmluvami připevnili jedním koncem ke rtům 
člověka nebo shromáždění, jemuž svěřili suverénní moc, druhým 
k vlastním uším. Tato pouta, jež jsou svou povahou slabá, mo
hou být přesto upevněna tak, aby držela, a to nikoli proto, že je 
obtížné je roztrhnout, nýbrž proto, že je to nebezpečné.

6. Pouze ve vztahu k těmto poutům hovořím nyní o svobodě 
poddaných. Uvážíme-li totiž, že ve světě neexistuje stát, který 
by stanovil dost pravidel upravujících všechny činnosti a projevy 
lidí (což je také nemožné), nutně z toho plyne, že při veškerých 
činnostech, které zákony dovolují, mají lidé svobodu konat to, co 
pro sebe pokládají na základě vlastního rozumu za nejvýhodnější. 
Chápeme-li totiž svobodu ve vlastním slova smyslu jako svobo
du osobní, tedy jako volnost od řetězů a vězení, bylo by velmi 
nesmyslné, kdyby lidé, jak také činí, hlasitě volali po svobodě, 
které se tak zjevně těší. Dále, chápeme-li svobodu jako vynětí ze 
zákonů, je neméně nesmyslné, aby se lidé, jak také činí, domá
hali té svobody, jež by ze všech ostatních lidí učinila pány nad 
jejich životy. A přece, ať je to sebenesmyslnější, právě toto lidé 
požadují, jako by nevěděli, že bez meče v rukou jednoho nebo 
více lidí, kteří by zajistili jejich prosazení, zákony nemají žádnou 
moc je ochránit. Svoboda poddaného tkví tedy pouze v tom, co 
suverén při uspořádávání jeho činnosti dovolil, jako například 
ve svobodě kupovat a prodávat nebo uzavírat jiné smlouvy, vo
lit si vlastní bydliště, svou vlastní výživu, své vlastní povolání, 
výchovu svých dětí, kterou pokládá za vhodnou apod.

7. Nesmíme to však chápat tak, že touto svobodou je zrušena 
nebo omezena suverénní moc nad životem a smrtí. Bylo již pře
ce ukázáno, že suverénní představitel se na žádném poddaném 
nemůže, dopustit ničeho, co by se pod jakoukoli záminkou dalo 
právem označit za nespravedlnost nebo bezpráví, jelikož každý 
poddaný je autorem každého činu, který suverén vykoná. Nikdy 
si totiž neosobuje právo na všechno, jelikož sám je poddaným 
Božím, a to ho zavazuje dodržovat zákony přírody. A proto se
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může stát, a také se to ve státech často děje, že poddaný může 
být na rozkaz suveréna odsouzen na smrt, ale k bezpráví přesto 
nedojde, jako například když Jiftách dal podnět k obětování své 
dcery (Sd  11,29-40). Zde a v obdobných případech měl ten, kdo 
takto zemřel, svobodu jednat, jak jednal, nicméně byl vydán na 
smrt, aniž by tím bylo učiněno bezpráví. Totéž platí pro suverén
ního vladaře, který dá popravit nevinného poddaného. Přestože 
je takové jednání proti zákonu přírody, protože odporuje ekvitě 
(jako smrt Uriáše způsobená Davidem), nešlo o bezpráví vůči 

JUriášavi, nýbrž .vůči. Bohu. Bezpráví vůči Uriášovi to nebylo, 
protože sám Uriáš mu dal právo učinit, co se mu zlíbí; přesto to 
bylo bezpráví vůči Bohu, protože David byl Boží poddaný a Bůh 
mu skrze zákon přírody zakázal veškeré nepravosti. Tento rozdíl 
zjevně potvrdil sám David, když tohoto skutku litoval slovy: 
„Zhřešil jsem proti Hospodinu.41 (Ž 51,4) Právě tak se athénský 
lid domníval, že se nedopustil žádné nespravedlnosti, když po
sílal do desetiletého vyhnanství nejmocnější muže státu; přesto 
si nikdy nekladl otázku, jakého zločinu se dopustil, ale pouze 
jakou škodu by mohl způsobit; ba posílal je do vyhnanství, aniž 
by věděl, o koho se jedná. Každý občan, který přinesl na tržiště 
svou střepinku se jménem toho, koho chtěl poslat do vyhnanství, 
posílal, aniž by ho opravdu obvinil. Jednou Aristeida, který měl 
pověst spravedlivého, jindy oplzlého šprýmaře Hyperbola, aby 
si z něho tropil žerty. Přesto nikdo nemůže říci, že suverénní 
athénský lid neměl právo je posílat do vyhnanství nebo že nějaký 
Athéňan neměl svobodu žertovat nebo být spravedlivý.

8. Svoboda, o níž tak často nacházíme pochvalné zmínky 
v historických a filosofických spisech starověkých Reků a Ří
manů, jakož i ve spisech a projevech těch, kdo z těchto zdrojů 
čerpali všechno své učení o politice, není svobodou jednotlivců, 
nýbrž svobodou státu. Je totožná se svobodou, kterou by měl mít 
každý člověk, kdyby neexistovaly ani politické zákony, ani státy. 
A stejné by byly také její účinky. Neboť stejně jako mezi lidmi 
bez pána panuje stálý boj všech proti všem, neexistuje dědictví, 
které by přecházelo na syna nebo které by syn očekával od otce, 
neexistuje vlastnictví ke zboží a půdě, neexistuje ani bezpečí, 
nýbrž jen úplná a neomezená svoboda každého jednotlivce. I ve 
státech a společenstvích vzájemně na sobě nezávislých má každý
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kterou myslitelé 
vychvalují, 
je svobodou 
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stát, nikoli každý člověk, neomezenou svobodu činit to, co podle 
jeho soudu (to znamená podle soudu člověka nebo shromáždění 
jej zastupujícího) nejlépe poslouží jeho prospěchu. Státy však 
přitom žijí ve stavu permanentní války, na pokraji bitvy, žijí 
s opevněnými hranicemi a děly namířenými proti blízkým sou
sedům. Athéňané a Římané byli svobodní, to znamená, že jejich 
státy byly svobodné; nikoli ovšem tak, že každý jednotlivec měl 
svobodu klást odpor svým vlastním představitelům, ale že jejich 
představitelé měli svobodu postavit se na odpor nebo napadnout 
jiný národ. Dodnes je na věžích města Lukky napsáno velkými 
písmeny slovo LIBERTAS. Z toho však nikdo nemůže vyvozovat, 
že by tam někdo měl víc svobody nebo byl víc prost povinnosti 
sloužit státu než v Konstantinopoli. Svoboda zůstává stále stejná, 
ať je stát monarchií, nebo demokracií.

9. Lidé se však dají snadno oklamat svůdným slovem svo
boda, a protože se jim  nedostává schopnosti rozlišovat, mylně 
pokládají za své soukromé dědictví a vrozené právo to, co je 
pouze právem veřejným. Je-li nadto tento omyl potvrzován au
toritou lidí, kteří získali věhlas svými spisy na toto téma, není 
divu, vyvolává-li vzpouru a změnu vlády. V našich západních 
končinách světa přejímáme zpravidla své názory o institucích 
a právech státu od Aristotela, Cicerona a jiných Řeků a Říma
nů, kteří žili v demokraciích, a proto neodvozovali tato práva 
z přirozených zásad, ale převzali je do svých knih z praxe svých 
vlastních států, které měly lidové zřízení. Obdobně gramatiko
vé popisují jazyková pravidla podle jazykové praxe své doby 
nebo básnická pravidla podle básní Homérových a Vergiliových. 

-A  protože Athéňanům (aby se vzdali touhy měnit svou vládu) 
se říkávalo, že jsou svobodní a že všichni, kdo žijí v monarchii, 
jsou otroky, napsal Aristotelés ve své Politice: „Pro demokracii je 
třeba SVOBODU (liberty) předpokládat, neboť běžně se má za to, 
že za jakékoli jiné vlády není člověk VOLNÝ (free).“18 Obdobně 
jako Aristotelés i Cicero a jiní myslitelé založili svou politickou 
nauku na názorech Římanů, kteří byli vedeni k tomu, aby nená
viděli monarchii, a to zprvu těmi, kteří si po odstranění svého

18 Srv. Aristotelés, Politika, VI,2,1317a40 nn. -  Pozn. překl.
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suveréna mezi sebou rozdělili suverénní moc v Římě, a potom 
jejich následníky. Na základě četby těchto řeckých a latinských 
autorů si lidé už od dětství (pod falešným obrazem svobody) 
navykali převratům a svévolnému kritizování činů svých suve- 
rénů, a tyto kritiky si navykli opět kritizovat; to je spojeno s tak 
velkým krveproléváním, že mohu, domnívám se, oprávněně říci, 
že nikdo za nic nezaplatil tolik, jako zaplatily naše západní země 
za osvojení řeckého a latinského jazyka.

10. Máme-li nyní přejít k jednotlivostem opravdové svobody 
poddaného -  to znamená k tomu, které věci může odmítnout 
učinit, třebaže je suverén přikázal, aniž by se dopustil křivdy - ,  
musíme vzít v úvahu, kterých práv se při ustavení nějakého stá
tu vzdáváme nebo,' což je totéž, kterou svobodu si odpíráme, 
uznáváme-li bez výjimky za vlastní všechny činy člověka nebo 
shromáždění, které jsme učinili svým suverénem. Akt našeho 
podřízení totiž zahrnuje jak náš závazek, tak naši svobodu, což 
musí být zdůvodněno argumenty, které se z něj dají odvodit. 
Každý závazek člověka vychází jen z jeho vlastního činu, protože 
všichni lidé jsou od přírody stejně svobodní. A protože takové 
argumenty musí být vyvozeny buď explicitně ze slov „Autorizuji 
všechny jeho činy“, nebo ze záměru toho, kdo se jeho moci pod
řídil; a tento záměr musí být pochopen podle cíle, kvůli němuž 
se takto podřídil. Závazek a svoboda poddaného se musí odvodit 
buď z těchto slov, nebo z jiných slov stejného významu, nebo 
z toho, proč se zřizuje suverenita, totiž pro mír mezi poddanými 
a pro jejich obranu proti společnému nepříteli.

11. Uvážíme-li proto, za prvé, že suverenita vzniklá ustavením 
je dána úmluvou každého s každým a suverenita vzniklá nabytím 
je dána úmluvou poražených s vítězem či úmluvou dítěte s rodiči, 
je zřejmé, že každý poddaný je svoboden ve všech věcech, na něž 
nemůže být právo převedeno žádnou úmluvou. Ukázal jsem již 
výše ve XIV. kapitole [§ 29], že úmluvy zahrnující vlastní tělo 
jsou neplatné. Z toho plyne:

12. Nařídí-li suverén někomu, i když spravedlivě odsouze
nému, aby se sám zabil, zranil nebo zmrzačil, anebo aby se ne
postavil na odpor útočníkovi nebo se vzdal jídla, vzduchu, léků 
či jiných k životu nezbytných věcí, má tento člověk svobodu 
neuposlechnout.

Jak má být 
posuzována 
svoboda 
poddaných

Poddaní jsou 
svobodni, aby 
hájili svá těla 
i proti těm, 
kdo je zákonně 
napadli

Poddaní nejsou 
povinni škodit 
sami sobě
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Nejsou povinni 
ani válčit, 

nečiní-li tak 
svobodně

13. Jestliže suverén nebo jeho pověřenec vyslýchá někoho 
kvůli zločinu, který měl spáchat, pak tento člověk není, pokud 
mu není zaručeno omilostnění, povinen se přiznat, protože nikdo 
(jak jsem ukázal v téže kapitole) nemůže být žádnou úmluvou 
zavázán sebe vinit.

14. Dále, souhlas poddaného se suverénní mocí je obsažen 
v těchto slovech: „Autorizuji všechny jeho činy čili beru je na 
sebe.“ Tím není nikterak omezena jeho dřívější přirozená svo
boda. Pokud totiž suverénovi dovolím, aby mne zabil, pak se 
nezavazuji, že se sám zabiji, jestliže mi to přikáže. Jedna věc je 
říci: „Zab mne nebo mého druha, jestli se ti zlíbí“, druhá „Zabiji 
sám sebe nebo svého druha". Z toho vyplývá:

15. Nikdo není pouhými slovy zavázán zabít sebe nebo něko
ho jiného. Závazek učinit něco nebezpečného nebo potupného, 
čím někdy někdo může být na suverénův příkaz pověřen, nezá
visí tudíž na slovech, která jsme pronesli při podřízení, ale na 
záměru, který je třeba posuzovat podle jeho účelu. Kdyby tedy 
odepření poslušnosti zmařilo účel, k němuž byla suverenita usta
vena, není tu žádné svobody ji odepřít; jinak však ano.

16. Ten, kdo byl jako voják povolán bojovat proti nepříteli, 
může z tohoto důvodu v mnoha případech odepřít provést roz
kaz, aniž jedná protiprávně, například když za sebe pošle jiného 
vhodného vojáka, neboť v takovém případě nedezertuje ze služby 
státu; suverén je však plně oprávněn ho za jeho odepření potres
tat smrtí. Musí se ale přihlížet k přirozené bázlivosti, a to nejen 
u žen, od nichž se plnění žádné takové nebezpečné povinnosti 
neočekává, ale i u mužů, jejichž odvaha se rovná odvaze žen. 
Když spolu bojují armády, dochází najedná straně nebo na obou 
k dezercím. Jestliže se tak ovšem neděje zrádcovsky, nýbrž ze 
strachu, nepovažuje se to za bezpráví, nýbrž za potupné. Z té
hož důvodu není nespravedlivé, uteče-li někdo z bitvy, je to ale 
zbabělé. Avšak ten, kdo se dal jako voják odvést nebo kdo vzal 
závdavek žoldu, se nemůže vymlouvat na svou bázlivou pova
hu. Je povinen do bitvy nejen jít, ale také z ní bez svolení svého 
velitele neutéct. A když obrana státu vyžaduje okamžitou pomoc 
všech, kdo jsou schopni nést zbraň, je povinen pomoci každý, 
neboť kdyby lidé nechtěli stát zachovat nebo k tomu neměli od
vahu, bylo by jeho ustavení marné.
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17. Nikdo nemá svobodu klást odpor meči státu, aby hájil 
někoho jiného, ať již vinného nebo nevinného; taková svoboda 
totiž odnímá suverénovi prostředky k naší ochraně, a ničí tak 
samu podstatu vlády. Co však v případě, že se již velmi mnozí 
neprávem vzepřeli suverénní moci nebo spáchali nějaký hrdelní 
zločin, za který každý z nich očekává smrt? Nesmějí se snad 
sdružovat, pomáhat si a bránit se? Určitě smějí, neboť jen brání 
své životy, což smí činit provinilý stejně jako bezúhonný. Když 
svou povinnost porušili poprvé, bylo to rozhodně bezpráví. Že 
se pak chopili zbraní, byť jen proto, aby stvrdili to, co učinili, 
však už novým bezprávím není. A děje-li se tak jen proto, aby 
bránili svou osobu, není to vůbec žádné bezpráví. Nabídka mi
losti však těm, jimž byla učiněna, odnímá právo na sebeobranu, 
a budou-li i nadále ostatním pomáhat nebo je bránit, bude to 
protizákonné.

18. Pokud jde o jiné svobody, ty závisejí na mlčení zákona.
V případech, kdy suverén nestanovil žádná pravidla, má poddaný 
svobodu jednat nebo se jednání zdržet podle vlastního uvážení. 
A proto je někde tato svoboda větší, někde menší, a to podle toho, 
jak to suveréni budou považovat za nejvhodnější. Tak například 
v Anglii mohl kdysi člověk vstoupit na vlastní půdu a násilím 
z ní vypudit neoprávněného držitele. Později však zákon vydaný 
králem v parlamentu svobodu takového násilného vstupu zrušil.
V některých částech světa mají muži svobodu mít více žen, v ji
ných to ale dovoleno není.

19. Má-li poddaný se svým suverénem spor o dluh nebo 
o právo držby k půdě či zboží, o nějakou službu, která se po 
něm žádá nebo týkající se nějakého tělesného nebo peněžitého 
trestu, který se zakládá na dříve vydaném zákonu, má stejnou 
svobodu domáhat se proti němu svého práva, jakou má proti 
poddanému, a to před soudci, které suverén jmenoval. Uváží
me-li totiž, že opírá-li suverén svůj požadavek o vydaný zákon, 
nikoli o svou moc, vyjadřuje tím, že nežádá nic, než co mu 
podle zákona patří. Proces proto neodporuje suverénově vůli, 
a poddaný tedy může požadovat, aby jeho věc byla projednána 
a rozsouzena podle zákona. Jestliže však suverén požaduje nebo 
vymáhá něco na základě své moci, pak se nejedná o zákonný 
postup, neboť vše, co koná díky své moci, koná na základě

Největší 
svoboda 
poddaných 
závisí na 
mlčení zákona
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Ve kterých 
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těni poslušnosti 
vůči svému 
suverénovi

V případě zajetí

pravomoci každého poddaného; ten, kdo žaluje suveréna, žaluje 
tudíž sám sebe.

20. Poskytne-li panovník nebo suverénní shromáždění všem 
poddaným nebo kterémukoli z nich nějakou svobodu, pak -  trvá- 
li tento stav a on nebo ono není s to zajistit jejich bezpečnost -  je 
takové poskytnutí svobody neplatné, leda že se panovník nebo 
shromáždění své suverenity přímo vzdává nebojí přenáší na ně
koho jiného. A protože se jí suverén mohl otevřeně a výslovně 
vzdát (kdyby to byla jeho vůle) nebojí přenést, ale neučinil to, 
je tomu třeba rozumět tak, že to jeho vůle nebyla, ale že svobodu 
poskytl, aniž by si uvědomoval rozpor mezi takovou svobodou 
a suverénní mocí. Proto mu suverenita zůstává i nadále zachová
na, stejně jako veškerá moc nezbytná k jejímu vykonávání, jako 
například právo rozhodovat o válce a míru, rozsuzovat spory, 
jmenovat správce a rádce, vybírat daně i ostatní pravomoci vy
jmenované v XVIII. kapitole.

21. Závazek poddaných vůči suverénovi trvá, jen pokud trvá 
moc, která mu umožňuje je ochraňovat, nikoli déle. Přirozeného 
práva na sebeobranu, není-li nikdo jiný schopen je ochraňovat, 
se totiž nikdo nemůže žádnou úmluvou vzdát. Suverenita je duší 
státu; jakmile by jednou tělo opustila, údy by již nedostávaly žád
ný podnět k pohybu. Účelem poslušnosti je ochrana. Nachází-li ji 
člověk ve vlastním meči nebo v meči někoho jiného, je od příro
dy této ochrany poslušen a snaží seji udržet. A třebaže suverenita 
má být podle záměru těch, kdo ji vytvořili, nesmrtelná, je samou 
svou přirozeností vystavena nejen násilné smrti vnější válkou, 
ale pro nevědomost a vášně lidí má v sobě od svého zřízení také 
četné zárodky přirozené smrti v důsledku vnitřních nesvárů.

22. Je-li poddaný ve válce zajat nebo je-li on sám či pro
středky k jeho životu v rukou nepřítele a nabízí-li se mu život 
a osobní svoboda za podmínky, že se podrobí vítězi, smí tuto 
podmínku přijmout. Když ji přijal, je poddaným toho, kdo ho 
zajal. Neměl totiž žádnou jinou možnost se zachránit. To platí 
i tehdy, je-li někdo za týchž podmínek držen v cizí zemi. Je-li 
však někdo držen ve vězení nebo v poutech nebo není-li mu 
zaručena osobní svoboda, nelze to vykládat tak, že je k pod
danství zavázán úmluvou; může proto využít všech dostupných 
prostředků k útěku.
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23. Vzdá-li se panovník suverenity za sebe a své dědice, vra
cejí se jeho poddaní do neomezené přirozené svobody; příroda 
sice může určit, kdo jsou jeho synové a nejbližší příbuzní, ale to, 
kdo bude jeho dědicem, závisí (jak bylo řečeno v předchozí ka
pitole) na jeho vůli. Nechce-li tedy mít žádné dědice, neexistuje 
ani suverenita, ani podřízenost. Totéž nastává, zemře-li bez zná
mého příbuzenstva, nebo aniž by ustanovil dědice. Tehdy totiž 
nemůže existovat žádný známý dědic, a tudíž ani žádné povinné 
poddanství.

24. Jestliže suverén pošle svého poddaného do vyhnanství, 
není po dobu vyhnanství jeho poddaným. Ten, kdo je pověřen 
nějakým poselstvím nebo kdo má povolení vycestovat, je však 
nadále poddaným, ovšem na základě smlouvy mezi suverény, 
nikoli na základě úmluvy o poddanství. Kdokoli totiž vstoupí 
do panství někoho jiného, je podroben všem tamním zákonům, 
ledaže má nějakou výsadu díky přátelství suverénů nebo zvláštní 
výsadě.

25. Jestliže se panovník, který byl ve válce poražen, podrobí 
vítězi, jsou jeho poddaní vyvázáni ze svého dřívějšího závazku 
a zavazují se vítězi. Je-li však panovník uvězněn nebo nemá-li 
osobní svobodu, nelze tomu rozumět tak, že se vzdal práva su
verenity. Jeho poddaní jsou proto i nadále povinni být poslušní 
dříve ustanovených vrchnostenských úředníků, kteří nevládnou 
jménem svým, nýbrž jménem suverénovým. Suverénovo právo 
zůstává zachováno, a jde tudíž jen o správu, to znamená o to, kdo 
jsou vrchnostenští úředníci a správci. Nemá-li suverén možnost 
je jmenovat, musí se předpokládat, že souhlasí s těmi, které sám 
jmenoval předtím.

X X II .
O politických a soukromých sdruženích poddaných

1. Poté, co jsem pohovořil o vzniku, formě a moci státu, hodlám 
nyní pohovořit o jeho částech, a sice nejdříve o sdruženích, která 
se podobají obdobným částem nebo svalům přirozeného těla. Pod 
SDRUŽENÍMI rozumím jakýkoli počet lidí spojený jedním zá
jmem nebo jednou záležitostí. Některá sdružení jsou pravidelná,

V případě, 
že se suverén 
vzdal vlády 
za sebe a své 
dědice

V případě 
vyhnanství

V případě, že 
se suverén sám 
podrobí jinému

Různé druhy 
sdružení lidí
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Ve všech 
politických 

uskupeních je 
představitelova 

moc omezená

jiná nepravidelná. Pravidelná jsou ta, kde je představitelem celé
ho sdružení jeden člověk nebo shromáždění lidí. Všechna ostatní 
jsou nepravidelná.

2. Některá pravidelná sdružení jsou neomezená a nezávislá, 
podřízená jedině svému vlastnímu představiteli; takovými sdru
ženími jsou pouze státy. O nich jsem již hovořil v pěti předcho
zích .kapitolách. Ostatní sdružení jsou závislá, to znamená, že 
jsou podřízena nějaké suverénní moci, vůěi níž je poddaným  
každý, tedy také jejich představitel.

3. Z podřízených sdružení jsou některá politická, některá sou
kromá. Politická (jinak řečeno politická uskupení nebo právnic
ké osoby) jsou taková sdružení, která jsou zřízena na základě 
autority suverénní moci státu. Soukromá jsou taková sdružení, 
která zřizují poddaní sami mezi sebou, nebo na základě autority 
nějakého cizince. Žádná autorita odvozená od zahraniční moci 
není totiž na území podléhajícím nějaké jiné moci veřejná, nýbrž 
jen soukromá.

4. A některá soukromá sdružení jsou zákonná, některá nezá
konná. Zákonná jsou ta, které stát povolil, všechna ostatní jsou 
nezákonná. Nepravidelná sdružení jsou ta, která nemají žádného 
představitele a tvoří je pouze sběh lidí. Není-li takové shromáž
dění státem zakázáno nebo nemá-li zlé úmysly (jako například 
shluk lidí na trzích nebo při podívaných nebo kvůli jiným ne
škodným cílům), je takové shromáždění zákonné. Má-li však 
zlé úmysly nebo jsou-li jeho úmysly (při značném počtu lidí) 
neznámé, jsou taková sdružení nezákonná.

5. V politických uskupeních je moc představitele vždy ome
zená a její meze stanoví právě suverénní moc. Neomezená moc 
je totiž neomezenou suverenitou. A v každém státě je suverén 
neomezeným představitelem všech poddaných, a někdo jiný 
proto může zastupovat nějakou část jen potud, pokud mu to 
suverén dovolí. Ale dovolit nějakému politickému uskupení 
poddaných, aby mělo neomezeného představitele pro všechny 
své úmysly a cíle, by znamenalo zříci se vlády nad velkou částí 
státu a panství rozdělit; to odporuje míru a obraně poddaných. 
Je tudíž třeba předpokládat, že suverén to může učinit jen teh
dy, připustí-li, aby poddaní byli jednoznačně a přímo zproštěni 
svého poddanství. Důsledky slov nejsou totiž znamením jeho
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vůle, svědčí-li jiné důsledky o opaku, ale spíše znamením omy
lu nebo toho, že se přepočítal; k tomu jsou všichni lidé až příliš 
náchylní.

6. Meze moci, která je představiteli politického uskupení 
dána, lze seznat ze dvou věcí. Jednou jsou zakládací listina nebo 
stanovy vydané suverénem, druhou je zákon státu.

7 . 1 když pro ustavení nebo získání státu, který je nezávislý, 
není zapotřebí stanov, protože představitelova moc zde není ome
zena jinými pouty než takovými, jaké vyhlašuje nepsaný zákon 
přírody, u podřízených uskupení jsou nezbytná různá omezení 
co do činnosti, času a místa, která by si, nebyla-li by sepsána, 
nikdo nepamatoval, a ani by se s nimi nemohl seznámit, kdyby 
nebylo známo jejich písemné znění, aby se dalo číst, a nadto ne
bylo potvrzeno a opatřeno pečetěmi nebo jinými trvalými znaky 
suverénní pravomoci.

8. A protože sepsat taková omezení není vždy snadné, či do
konce možné, musí běžné zákony, platné pro všechny poddané, 
stanovit, co je představitel oprávněn činit ve všech případech,
kde samy stanovy mlčí.

9. A proto je-li v politickém uskupení představitelem jeden 
člověk, pak vše, co činí jménem tohoto uskupení, není-li to do
voleno ani stanovami, ani zákony, je jeho vlastním činem, nikoli 
činem uskupení, a ani žádného jiného člena kromě jeho samého. 
Nad meze dané stanovami nebo zákony totiž zastupuje pouze 
sám sebe. Co však činbv souladu se stanovami nebo zákony, je 
činem každého jednotlivce. Všichni jsou totiž autory suveréno- 
vých činů, protože suverén je jejich neomezeným představitelem. 
A čin představitele, který se neodchyluje od stanov vydaných 
suverénem je činem suveréna, jeho autorem je proto každý člen 
uskupení. -

10. Je-li však představitelem shromáždění, je každé jeho usne
sení, které není podloženo stanovami nebo zákonem, činem to
hoto shromáždění nebo politického uskupení a zároveň i činem 
každého jednotlivce, který pro toto usnesení hlasoval. Není však 
činem toho, kdo byl přítomen, ale hlasoval proti, ani toho, kdo 
přítomen nebyl, ledaže hlasoval pro prostřednictvím zmocněn
ce. Je to čin shromáždění, protože pro hlasovala většina. A je 
li to zločin, může být shromáždění, je-li to možné, potrestáno,

Omezení 
představitelovy 
moci patentem

A zákony

Je-li předsta
vitelem jeden 
člověk, jsou 
činy, které koná 
bez dovolení, 
jen jeho vlastní

Je-li
představitelem 
shromáždění, 
pak je to čin 
těch, kdo 
hlasovali 
souhlasně
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shromáždění

například rozpuštěním, zrušením jeho stanov (což je pro taková 
umělá a fiktivní uskupení trest smrti) nebo peněžitou pokutou 
(má-li nějaký společný majetek, na kterém se žádný z nevinných 
členů vlastnicky nepodílí). Sama příroda totiž vyňala všechna 
politická uskupení z tělesných trestů. Ti, kdo nehlasovali, jsou 
tudíž nevinní, jelikož shromáždění nemůže nikoho zastupovat ve 
věcech, které nemají oporu ve stanovách. Stejně jsou na tom ti, 
kdo hlasovali proti.

11. Je-li politické uskupení reprezentováno jen jedním člo
věkem, a ten si vypůjčí peníze od nějakého cizího člověka, to 
znamená od někoho, kdo do tohoto uskupení nepatří, je tento 
představitel dlužníkem (není třeba, aby stanovy půjčování peněz 
omezovaly, protože je  na lidech samých, aby se půjčování ome
zilo). Kdyby totiž měl na základě stanov autoritu přimět členy 
uskupení k zaplacení toho, co si půjčil, byl by jejich suverénem. 
Slíbená záruka je tudíž buď neplatná, protože je založena na 
omylu, jemuž lidská povaha obecně podléhá, a dostatečně ne
prokazuje vůli toho, kdo ji slíbil, nebo uzná-li se, je představitel 
suverénem. To sem však nepatří, neboť se zde pojednává pou
ze o podřízených uskupeních. Žádný člen kromě představitele 
samého není tedy povinen takto vzniklý dluh uhradit. Ten, kdo 
půjčil peníze, jakožto cizí člověk nezná ani stanovy ani omezení 
uskupení, a tak pokládá za své dlužníky jen ty, kdo se zavázali 
dluh uhradit. Uvážíme-li pak, že představitel může zavázat jen 
sama sebe, nemůže být dlužníkem nikdo než on sám. Musí proto 
zaplatit věřiteli buď ze společného jmění, je-li nějaké, nebo ze 
svého, není-li žádné.

12. Stejně se věc má, zadluží-li se představitel na základě 
smlouvy nebo pokuty.

13. Je-li však představitelem shromáždění a dluží-li cizímu 
člověku, jsou za tento dluh odpovědni všichni ti a pouze ti, kdo 
hlasovali pro půjčku, pro smlouvu, ze které vzešla, nebo pro 
skutek, za který byla uložena pokuta, protože každý z nich se 
svým hlasem zavázal zaplatit. Kdo se totiž za půjčku postavil, 
je povinen dluh, dokonce celý, zaplatit; uhradí-li jej však někdo 
jiný, je této povinnosti zproštěn.

14. Dluží-li shromáždění některému ze svých členů, je povin
no platit pouze shromáždění, a to ze svého společného majetku,
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pokud nějaký má. Jestliže totiž člen, který hlasuje svobodně, 
hlasuje pro půjčku, hlasuje také pro to, aby byla splacena. Hla- 
suje-li nyní proti půjčce nebo není-li přítomen, odporuje to jeho 
dřívějšímu hlasování, když se totiž půjčovalo, hlasoval pro půjč
ku, a tímto hlasováním se tudíž zavázal. Stává se tak dlužníkem 
i věřitelem; nemůže tedy požadovat zaplacení od žádného jed
notlivce, ale jen ze společné pokladny. Nedojde-li k tomu, není 
mu pomoci a může si stěžovat jen sám na sebe, že z vlastní 
hlouposti půjčil své peníze, třebaže byl obeznámen s činnostmi 
shromáždění a s jeho finančními možnostmi a nebyl pod žádným 
tlakem.

15. Z uvedeného je zřejmé, že v podřízených politických 
uskupeních podrobených nějaké suverénní moci je jednotlivci 
někdy dovoleno -  a je pro něj také výhodné -  otevřeně protes
tovat proti usnesením zastupujícího shromáždění a dát podnět 
k zaprotokolování nebo ověření svého nesouhlasu, protože j i
nak by mohl být povinen platit nasmlouvané dluhy a odpovídat 
za zločiny spáchané jinými. V suverénním shromáždění'však 
tato svoboda odpadá jednak proto, že ten, kdo protestuje, popírá 
suverenitu tohoto shromáždění, jednak proto, že vše, co nařizu
je suverénní moc, je ve vztahu k poddanému (třebaže ne vždy 
v očích Božích) ospravedlněno příkazem. Každý poddaný je totiž 
autorem takového příkazu.

16. Rozmanitost politických uskupení je téměř nekonečná. 
Uskupení se totiž odlišují nejen různými činnostmi, pro kte
ré byla ustavena, a těch je bezpočet, ale také časem, místem 
a počtem, a proto podléhají řadě omezení. Pokud jde o činnosti, 
některé jsou určeny k vládnutí. Tak může být, za prvé, vláda 
nad nějakou provincií svěřena shromáždění lidí, v němž budou 
všechna usnesení záviset na většině hlasů. V tomto případě je 
toto shromáždění politickým uskupením a jeho moc je omezena 
pověřením. Slovo „provincie" naznačuje pověření nebo správu 
záležitostí, jimiž ten, kdo je tím pověřen, zavazuje někoho jiné
ho, aby je za něho a pod jeho dozorem vykonával. Jsou-li tudíž 
v jednom státě různé kraje, které mají odlišné zákony, nebojsou 
značně vzdálené, takže státní správa se svěřuje různým osobám, 
kraje, v nichž suverén nesídlí a jimž vládne prostřednictvím po
věřených zplnomocněnců, se nazývají provincie. Existuje však

některému ze 
svých členů, 
zavázaným 
je jedině 
shromáždění
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jen málo příkladů, kdy by v provincii vládlo shromáždění, které 
v ní sídlí. Římané, kteří spravovali mnoho provincií, jim vládli 
vždy prostřednictvím místodržících neboli prétorů, nikoli pro
střednictvím senátu jako městu Římu a přilehlým územím. Ob
dobně tomu bylo, když byli z Anglie vysláni kolonisté, aby se 
usadili ve Virginii nebo na Bermudách. Třebaže vláda nad nimi 
byla svěřena parlamentu v Londýně, tento parlament ji nikdy 
žádnému tamnímu parlamentu nesvěřil, ale do každé kolonie vy
slal guvernéra. Každý člověk se chce totiž od přírody podílet na 
vládě tam, kde může být přítomen. Nemůže-li však být přítomen, 
má také od přírody sklon svěřit správu věcí společného zájmu 
spíše monarchické než demokratické formě vlády. To se jasně 
projevuje u lidí, kteří mají značný soukromý majetek. Nechtě- 
jí-li se sami starat o správu toho, co jim patří, raději se rozhod
nou důvěřovat jednomu sluhovi než shromáždění svých přátel 
nebo sluhů. Ale ať již je tomu ve skutečnosti jakkoli, můžeme 
se přesto domnívat, že se vláda nad provincií nebo kolonií svěří 
nějakému shromáždění. A je-li tomu tak, musím k tomu na tom
to místě říci následující: ať toto shromáždění na sebe smluvně 
vezme jakýkoli dluh nebo ať provede jakýkoli nezákonný čin, 
je to pouze čin těch, kdo s tím vyslovili souhlas, ale nikoli těch, 
kdo nesouhlasili nebo nebyli přítomni, a to z důvodů výše uve
dených. Shromáždění, které má své sídlo za hranicemi kolonie, 
jíž vládne, nemůže také vykonávat žádnou moc nad kterýmkoli 
z obyvatel kolonie či nad jeho majetkem, zatýkat ho pro dluhy 
nebo mu ukládat jiné povinnosti vně samotné kolonie, protože 
jinde nemá žádnou jurisdikci ani autoritu. Je závislé jenom na 
cestě práva, kterou umožňují místní zákony. A třebaže každému 
svému členu, který poruší zákony jím vydané, má právo uložit 
peněžitou pokutu, mimo kolonii samu ji nemůže vymoci. A to, 
co jsem zde uvedl o právech shromáždění spravujícího kolonii 
nebo provincii, lže vztáhnout i na shromáždění, které spravuje 
město, universitu, kolej či kostel nebo na jakoukoli jinou vládu 
nad lidmi.

17. A obecně pro každé politické uskupení platí, že má-li ně
jaký jejich jednotlivý člen pocit, že mu toto uskupení učinilo 
bezpráví, přísluší vyšetření jeho případu suverénovi nebo lidem, 
které suverén pro takové případy ustanovil za soudce nebo které
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pro tento zvláštní případ ještě ustanoví, nikoli však uskupení 
samému, neboť v tomto případě je celé uskupení jeho spolupod- 
daným. V suverénním shromáždění je tomu jinak. Není-li tam 
totiž soudcem suverén, byť ve své vlastní věci, pak tam nemůže 
být vůbec žádný soudce.

18. V politickém uskupení určeném pro účelnou organizaci 
zahraničního obchoduje nejvhodnějším představitelem shro
máždění všech jeho členů, to znamená shromáždění, kde každý, 
kdo se odvážil vložit své peníze, může být, chce-li, přítomen při 
všech poradách a usneseních. Abychom toto tvrzení dokázali, 
musíme uvážit, proč se obchodníci přesto sdružují v uskupení, 
i když mohou své zboží kupovat a prodávat, vyvážet a dovážet 
podle vlastního uvážení. Je pravda, že jen málo obchodníků 
může zboží, které nakoupili doma, naložit na loď, aby je vy
vezli, nebo aby zboží, které nakoupili v cizině, přivezli domů. 
Proto mají potřebu sdružit se v jednu společnost, kde se každý 
buď podílí na zisku v závislosti na svém vkladu, nebo si hledí 
vlastního zisku a zboží, které dováží, nebo vyváží, prodává za 
ceny, které pokládá za přiměřené. To však není žádné politické 
sdružení, protože zde není žádný společný představitel, který 
by členy vázal k jinému zákonu než k tomu, který je společný 
všem ostatním poddaným. Účelem jejich sdružování je zvyšo
vání zisku, což se děje dvojím způsobem, totiž buď jen koupí, 
nebo jen prodejem, a to doma i v cizině. Přiznat nějaké obchod
ní společnosti povahu politického uskupení nebo politického 
sdružení proto.znamená přiznat jí dvojí monopol -  jednak být 
jediným kupujícím, a jednak jediným prodávajícím. Existuje- 
li totiž pro určitou cizí zemi nějaká výsadní společnost, potom 
jen ona vyváží zboží, které lze v této zemi prodat, to znamená, 
že jen ona doma nakupuje a jen ona v cizině prodává. Doma je 
tudíž jen jeden kupující a v cizině jen jeden prodávající; obojí je 
pro obchodníka výnosné, neboť doma laciněji nakupuje a v ci
zině dráže prodává. A v cizině je pouze jeden, kdo cizí zboží 
nakupuje, a doma jen jeden, kdo je prodává; obojí je opět pro 
každého podílníka výnosné.

19. Jedna stránka tohoto dvojího monopolu je nevýhodná pro 
lidi doma, druhá pro cizince. Takoví obchodníci jsou jediný
mi vývozci, a proto doma libovolně určují ceny zemědělských
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a řemeslných výrobků lidu; protože jsou také jedinými dovozci, 
určují ceny veškerého cizího zboží, které lid potřebuje. Obojí 
je pro lid špatné. Z opačného hlediska vzato tím, že jedině oni 
prodávají v zahraničí domácí zboží a jedině oni kupují cizí zboží 
na místě, zvyšují jeho ceny a snižují ceny cizího zboží ke škodě 
cizinců. Kde totiž prodává pouze jeden, tam je zboží dražší, a kde 
pouze jeden kupuje, tam je levnější. Proto nejsou taková sdružení 
ničím jiným než monopoly, které by byly pro stát velmi užiteč
né, kdyby se na cizích trzích sdružily v jedno uskupení a kdyby 
jejich jednotliví členové měli na domácím trhu volnost kupovat 
a prodávat za nejvýhodnější ceny.

20. Účelem těchto uskupení obchodníků není tedy společný 
prospěch celého sdružení (které v tomto případě nemá žádný jiný 
společný kapitál než ten, který se odvádí z jednotlivých vkladů 
na stavbu, koupi, zásobování a osazování lodí posádkou), nýbrž 
jen vlastní zisk každého podílníka; proto je rozumné, aby se 
každý člen seznámil s tím, jak se nakládá s jeho vkladem, tedy 
aby každý člen byl oprávněn svolat toto sdružení a seznámit se 
s účetnictvím. Představitelem takového uskupení musí být tudíž 
shromáždění, jehož porad se může účastnit každý člen uskupení, 
který se jich účastnit chce.

21. Uzavře-li politické uskupení obchodníků prostřednictvím 
svého zastupujícího shromáždění smlouvu o půjčce od nečlena, 
ručí každý člen za celý dluh. Nečlen totiž nemůže znát jeho vnitř
ní zákony, ale považuje uskupení za množinu jedinců, z nichž 
každý jednotlivě je povinen zaplatit celý dluh, dokud jeho vy
rovnání třeba jedním členem nezbaví této povinnosti všechny 
ostatní. Jestliže však společnost dluží jednomu svému členu, je 
věřitel zároveň vlastním dlužníkem celého dluhu, a proto to, co 
se mu dluží, může požadovat jen ze společného jmění, pokud 
nějaké existuje.

22. Jestliže stát uloží uskupení daň, rozumí se tomu tak, že je 
uložena úměrně každému členu podle jeho vkladu do společnosti. 
V tomto případě je totiž jediným společeným kapitálem ten, který 
vznikl z jednotlivých vkladů.

23. Je-li uskupení uložena peněžitá pokuta za nezákonný čin, 
postiženi jsou pouze ti, kdo pro tento čin hlasovali nebo jej po
mohli vykonat. Všichni ostatní se totiž provinilfpouze tím, že
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jsou členy uskupení; a je-li zločinem již toto, pak na tom vinu 
nemají, protože uskupení bylo vytvořeno z nařizení autority 
státu.

24. Je-li jeden z členů uskupení dlužen, může ho uskupení 
žalovat. Jeho jmění však nemůže být zabaveno, a ani on sám 
nemůže být uvězněn na základě pravomoci uskupení, ale jen na 
základě pravomoci státu. Kdyby to totiž mohlo učinit uskupení 
z vlastní pravomoci, mohlo by tím z vlastní pravomoci vydat 
rozhodnutí, že dluh je nutno uhradit; to by fakticky znamenalo, 
že by bylo soudcem ve vlastní věci.

25. Uskupení určená k vládě nad lidmi nebo k řízení obchodu 
jsou bud’ trvalá, nebojsou zřízena jen na určitou dobu stanove
nou ve zřizovací listině. Existují však také dočasná uskupení, 
jejichž trvání je dáno jedině povahou jejich činnosti. Jestliže 
například suverénní monarcha nebo suverénní shromáždění uzná 
za vhodné nařídit městům nebo jiným částem svého území, aby 
k němu vyslaly své delegáty, kteří by ho informovali o stavu 
a potřebách poddaných nebo se s ním jako s představitelem celé 
země poradili o vydání dobrých zákonů nebo něčem jiném, tvoří 
tito delegáti, jimž bylo udáno místo a čas setkání, na tomto místě 
a pro tuto dobu politické uskupení, které zastupuje každého pod
daného daného panství. To však platí pouze pro takové záležitos
ti, jež jsou mu předloženy osobou nebo shromážděním, které je 
povolaly na základě své suverénní autority. Jakmile prohlásí, že 
jim už nic jiného předloženo nebude ani že o ničem jiném se již 
nebude rokovat, uskupení je rozpuštěno. Kdyby byli neomeze
nými představiteli lidu, bylo by to totiž suverénní shromáždění, 
a tak by zde byla dvě suverénní shromáždění nebo dva suveréni 
pro týž lid, což by se neslučovalo se zachováním míru. A proto 
tam, kde již suverenita jednou existuje, může mít lid jen jednoho 
neomezeného představitele, totiž ji samu. A pokud jde o meze, 
v nichž bude takové uskupení všechen lid zastupovat, jsou dány 
pozváním, jímž byla povolána. Lid si totiž nemůže volit své de
legáty za žádným jiným účelem, než jaký byl uveden v pozvání, 
které mu adresoval jeho suverén.

26. Pravidelná a zákonná soukromá uskupení jsou sdružení, 
která se ustavují bez stanov nebo písemné autorizace v rámci 
zákonů společných všem ostatním poddaným. A protože jsou
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sjednocena v jedné osobě, která je zastupuje, pokládají se za 
sdružení pravidelná stejně jako rodiny, kde celou rodinu řídí otec 
neboli hospodář. Ten totiž může své děti a sluhy zavazovat, po
kud to připouští zákon, ale ne víc, protože nikdo z nich nemůže 
být povinován poslušností v tom, co zákon zakazuje. Ve všem 
ostatním jsou -  dokud podléhají domácímu řádu -  podřízeni své
mu otci a pánu jako svému bezprostřednímu suverénovi. Otec 
a pán byl totiž již před ustavením státu ve vlastní rodině neome
zeným suverénem, a ani potom neztrácí ze své autority nic, než 
co mu odnímají zákony státu.

27. Pravidelná, ale nezákonná soukromá uskupení jsou sdru
žení, která se sjednocují v jednu zastupitelskou osobu, jež však 
nemá vůbec žádnou veřejnou pravomoc. Takovými jsou napří
klad uskupení, která zřizují žebráci, zloději a cikáni, aby mohli 
lépe provozovat své řemeslo, totiž žebrat a krást, a uskupení lidí, 
kteří se na základě zahraniční autority sjednocují v panství ně
koho jiného, aby snáze propagovali určité učení a mohli vytvořit 
jakési uskupení proti moci státu.

28. Nepravidelná sdružení, která jsou svou povahou pouhými 
spolky nebo někdy pouhými shluky lidí bez zvláštního sjednocu
jícího účelu a bez vzájemných závazků, nýbrž vznikajícími jen na 
základě podobnosti vůle a sklonů, jsou zákonná, nebo nezákon
ná podle toho, zda jsou zákonné, nebo nezákonné záměry, které 
v nich každý jednotlivec sleduje. A tyto záměry jsou zjevné ze 
situace.

29. Spolky poddaných (protože spolky se zpravidla vytvářejí 
ke vzájemné obraně) jsou ve státě, jenž sám není ničím jiným než 
spolkem všech poddaných, většinou zbytečné; prozrazují pouze 
nezákonné záměry. Proto jsou také nezákonné a obvykle ozna
čované za frakce nebo spiknutí. Spolek je totiž spolčením lidí 
na základě úmluvy. Není-li žádnému jednotlivci ani shromáž
dění lidí svěřena moc (jako je tomu v čistě přirozeném stavu), 
která by je nutila k činnosti, trvá takový spolek jen tak dlouho, 
dokud nevznikne nějaký oprávněný důvod k nedůvěře. Spolky 
mezi státy, nad nimiž nebyla zřízena lidská moc, která by v nich 
trvale probouzela strach a respekt, jsou tudíž po dobu svého tr
vání nejen zákonné, ale také prospěšné. Avšak spolky podda
ných jednoho a téhož státu, v němž se každému může dostat
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jeho práva prostřednictvím suverénní moci, nejsou pro zacho
vání míru a spravedlnosti nezbytné, a jsou-li jejich záměry špat
né nebo neznámé státu, jsou nezákonné. Veškeré spojování sil 
soukromých osob, dochází-li k němu ze zlých úmyslů, je totiž 
nespravedlivé. Stejně je tomu, nejsou-li záměry těchto spolků 
známy, jsou-li pro veřejnost nebezpečné a jsou-li neoprávněně 
tajeny.

30. Je-li suverénní moc v rukou velkého shromáždění a sna- 
ží-li se řada lidi, členů tohoto shromáždění, odděleně domlou
vat, jak by ovládli ostatní, aniž by k tomu byli autorizováni, 
je to nezákonná frakce neboli spiknutí. V takovém případě se 
totiž jedná o podvodné zneužití tohoto shromáždění k vlastnímu 
zájmu. Získá-li však někdo, jehož soukromý zájem se má ve 
shromáždění projednávat a posuzovat, tolik přátel, kolik zís
kat může, není na tom nic nespravedlivého; v tomto případě 
přece není členem shromáždění. A kdyby takové přátele zís
kal penězi, ani to, není-li to zákonem výslovně zakázáno, není 
nespravedlivé. Někdy (jak to již lidské chování s sebou nese) 
totiž nelze bez peněz dosáhnout spravedlnosti a každý člověk 
se může domnívat, že jeho věc je spravedlivá, dokud se nepro- 
jedná a nerozsoudí.

31. Ve všech státech jde o případ nezákonného frakcionářství, 
má-li soukromá osoba víc sluhů, než je třeba pro správu jejího 
majetku a než může zákonně zaměstnávat. Jelikož je pod ochra
nou státu, nepotřebuje se chránit soukromou mocí. A zatímco 
u národů ještě ne žcela civilizovaných žily různé početné rodiny 
v nepřetržitém vzájemném nepřátelství a vzájemně se napadaly 
soukromými ozbrojenci, je zcela zřejmé, že buď nejednaly po 
právu, nebo neměly žádný stát.

32. A stejně jako jsou nepatřičné příbuzenské frakce, jsou ne
patřičné i frakce pro správu náboženských skupin, jako například 
papeženci, protestanti atd., nebo stavovské frakce jako patricijo
vé a plebejci ve starověkém Římě nebo aristokraté a demokraté 
ve starověkém Řecku; jsou totiž proti míru a bezpečnosti lidu 
a suverénovi berou meč z rukou.

33. Shluk lidí je nepravidelné sdružení, jehož zákonnost nebo 
nezákonnost závisí na motivu a na počtu shromážděných. Je-li 
motiv zákonný a zřejmý, je takový shluk zákonný, jako například
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běžné setkání lidí v kostele nebo při veřejné podívané v obvyk
lém počtu. Je-li totiž množství lidí neobyčejně velké a motiv 
není zjevný, pak ten, kdo nemůže udat žádný zvláštní a dobrý 
důvod, proč je mezi nimi, budí podezření, že si je vědom něja
kého nezákonného a buřičského záměru. Pro tisíc lidí může být 
zákonné, jestliže se připojí k petici, která se má předat soudci 
nebo vrchnostenskému úředníku. Přijde-li však k jejímu předání 
tisíc lidí, je to buřičské shromáždění, protože k tomuto účelu stačí 
jedna nebo dvě osoby. V  takových případech však shromáždění 
není nezákonné kvůli určitému počtu lidí, nýbrž proto, že se jich 
sešlo tolik, že je přítomní strážci nejsou s to zvládnout a předvést 
před soudce.

34. Shromáždí-li se neobvyklý počet lidí, aby vznesli pro
ti někomu žalobu, je toto shromáždění nezákonným srocením, 
protože žalobu může soudu předat několik osob nebo jen jeden 
člověk. Tak tomu bylo v případě sv. Pavla v Efezu, kde Demétri- 
os a mnozí další přivedli dva z Pavlových druhů před soudce 
a jedním hlasem křičeli: „Veliká je efezská Artemis!“ (Sk 19,28; 
19,34) Tímto způsobem se nad nimi domáhali soudu, protože 
lidu zvěstovali učení, které se příčilo jejich náboženství a ře
meslu. S ohledem na zákony tohoto lidu byl podnět oprávněný, 
ale jejich srocení bylo posouzeno jako nezákonné a soudce je 
pokáral slovy: „Chce-li si Demétrios a řemeslníci na někoho stě
žovat, k tomu jsou soudní dny a místodržitelé. Tam ať se soudí. 
A žádáte-li ještě něco jiného, může se to vyřídit ve shromáždění 
svolaném podle zákona. Vždyť je nebezpečí, že budeme kvůli 
dnešku obžalováni ze vzpoury. Není tu žádný důvod, kterým 
bychom mohli obhájit toto srocení." (Sk 19,38-40) Soudce zde 
nazývá shromáždění, pro které lidé nemohou uvést žádný opráv
něný důvod, vzpourou, a na to mu nedokázali odpovědět. A to je 
vše, co jsem chtěl říci o sdruženích a shromážděních lidu, která 
lze srovnat, jak jsem řekl, s obdobnými částmi lidského těla: 
zákonné se svaly a nezákonné s nádory, bulkami a vředy, které 
vzniknou v důsledku nepřirozeného soutoku špatných šťáv.
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1. V předešlé kapitole jsem hovořil o částech, které se státu po
dobají. V této pohovořím o jeho částech organických, což jsou 
veřejní služebníci.

2. VEŘEJNÝM SLUŽEBNÍKEM je ten, koho suverén -  pa
novník nebo shromáždění -  zaměstnává v jakýchkoli záležitos
tech, a to s pravomocí zastupovat v tomto zaměstnání osobu stá
tu. Každý člověk nebo shromáždění mající suverenitu zastupuje 
dvě osoby nebo, jak se běžněji říká, má dvojí působnost, jednu 
přirozenou, druhou politickou: jakožto panovník je osobou nejen 
jako stát, nýbrž i jako člověk; suverénní shromáždění je osobou 
nejen jako stát, nýbrž i jako shromáždění. Ti, kdo panovníkovi 
nebo shromáždění slouží ve své přirozené způsobilosti, nejsou 
veřejnými služebníky; veřejnými služebníky jsou pouze ti, kdo 
slouží při správě veřejných záležitostí. A proto v aristokracii či 
v demokracii nejsou veřejnými služebníky ani vrátní, ani strážní, 
ani jiní zřízenci, kteří slouží shromáždění jedině kvůli pohodlí 
shromážděných lidí; nejsou jimi ani hofmistr, komorníci, správ
cové či jiní sloužící v panovníkově domácnosti.

3. Někteří veřejní služebníci jsou pověřeni obecnou správou 
buď celého území, nebo některé jeho části. Správou celého úze
mí jsou veřejní služebníci pověřeni tehdy, pověří-li předchůdce 
nezletilého krále po dobu jeho neplnoletosti správou království 
protektora nebo regenta. V tomto případě je každý poddaný povi
nen poslušností, pokud nařízení, jichž se má držet, a příkazy, jež 
má splnit, budou vydány ve jménu krále a nebudou neslučitelné 
sjeho suverénní mocí. Veřejní služebníci jsou pověřeni obecnou 
správou části území nebo provincie tehdy, pověří-li panovník 
nebo suverénní shromáždění tímto úkolem například guvernéra, 
místodržícího, prefekta nebo místokrále. Rovněž v tomto přípa
dě je každý obyvatel provincie zavázán poslušností ke všemu, 
co tento služebník učiní ve jménu suveréna, pokud to není ne
slučitelné se suverénovým právem. Právo protektorů, místokrá- 
lů a guvernérů závisí pouze na vůli suveréna. Nelze jim svěřit 
žádný úřad, který by mohl být vykládán jako projev suverénovy 
vůle přenést na ně suverenitu, ledaže by suverén tento úmysl
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výslovně a jasně vyjádřil. A tento druh veřejných služebníků se 
podobá nervům a šlachám, které uvádějí do pohybu různé údy 
přirozeného těla.

4. Jiní služebníci jsou pověřeni zvláštní správou, to znamená 
nějakými zvláštními úkoly buď doma, nebo v zahraničí. Pokud 
jde o domácí záležitosti, jsou veřejnými služebníky především 
ti, kdo spravují hospodářství státu. Jsou vybaveni pravomocemi 
ve finančních záležitostech, to znamená, že vybírají, přijímají, 
vyplácejí a zúčtovávají daně, dávky, důchody, pokuty a jiné ve
řejné příjmy. Jsou to služebníci, protože slouží osobě, která je 
představitelem státu, a nemohou činit nic ani proti jejím příka
zům, ani bez jejího pověření; a jsou to veřejní služebníci, protože 
jí slouží, když vykonává politickou funkci.

5. Za druhé jsou veřejnými služebníky ti, kdo jsou zmocněni 
starat se o vojsko, a vykonávají tedy dozor nad zbraněmi, pev
nostmi a přístavy; najímají a platí vojáky a pečují o ně; nebo 
zajišťují vše nezbytné pro vedení války na souši či na moři. Vo
ják bez velitelské pravomoci, i když bojuje za stát, však ještě 
jeho osobu nezastupuje, neboť neexistuje nikdo, vůči němuž ho 
může zastupovat. Každý, kdo má velitelskou pravomoc, ji totiž 
zastupuje pouze vůči tomu, komu velí.
, 6. Veřejnými služebníky jsou také ti, kdo jsou zmocněni učit 

lid jeho povinnosti vůči suverénní moci a poučovat ho o poznání 
toho, co je spravedlivé a co nespravedlivé, a tím ho činit způso
bilejším k vzájemnému soužití ve zbožnosti a míru a k tomu, aby 
kladl odpor veřejnému nepříteli, jakož i ti, kdo jsou zmocněni 
k takovému poučování připravovat jiné. Jsou služebníky, protože 
tak nečiní ze své vlastní moci, ale z moci někoho jiného; a jsou 
veřejnými služebníky, protože tak činí (nebo měli by činit) pouze 
z moci suveréna. Jedině panovník a suverénní shromáždění jsou 
přímo Bohem autorizováni učit a poučovat lid a jedině suverén 
získává svou moc prostě Dei gratia, to znamená jedině z Boží 
milosti. Všichni ostatní získávají svou moc z milosti a díky prozře
telnosti Boží a svých suverénů; například v monarchii ji zastávají 
Dei gratia et regis nebo Dei providentia et voluntate regis-19

19 Milostí Boha a krále; prozřetelností Boha a vůlí krále. -  Pozn.
překl.
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7. Veřejnými služebníky jsou rovněž ti, jim žje svěřena juris
dikce. Na svých soudních stolicích zastupují totiž osobu suve- 
réna a jejich rozsudek je jeho rozsudkem. Neboť (jak bylo výše 
vyloženo)20 veškeré soudnictví je v podstatě součástí suverenity. 
A proto jsou všichni ostatní soudci jenom služebníky toho nebo 
těch, kdo mají suverénní moc. A protože existují dva druhy spo
rů, totiž o otázkách skutkových a o otázkách právních, týkají se 
některé rozsudky skutků, jiné práva. V jednom a témže sporu 
mohou tedy být dva soudci -  jeden pro otázky skutkové, druhý 
pro otázky právní.

8. A v obou těchto sporných otázkách může dojít ke střetu 
mezi souzenou stranou a soudcem. Protože obě strany jsou su- 
verénovi poddaní, bylo by spravedlivé, aby je soudili lidé, na 
nichž se obě strany shodnou, neboť nikdo nemůže být soudcem 
ve své vlastní věci. Obě strany se však již předem shodly, že 
soudcem má být suverén; záleží proto na něm, zda sám při vy
slechne a rozsoudí, nebo zda ustanoví soudcem toho, na němž 
se obě strany shodnou. Této shodě je pak třeba rozumět tak, že 
k ní může dojít různými způsoby. Za prvé, je-li žalovanému do
voleno odmítnout soudce, kteří se mu na základě svých zájmů 
jeví podezřelými (neboť pokud jde o žalobce, ten svého vlastního 
soudce již vybral), pak ti, které neodmítl, platí za soudce, s ni
miž souhlasí. Za druhé, předloží-li svou věc nějakému jinému 
soudci, jinému ji již předložit nemůže, neboť jeho žádost byla 
jeho volbou. Za třetí, obrátí-li se k samotnému suverénovi, a ten 
vynese rozsudek sám nebo prostřednictvím zástupců, na nichž se 
sporné strany shodly, je tento rozsudek konečný, neboť žalovaný 
je souzen svými vlastními soudci, totiž sebou samým.

9. Uvažuji-li o těchto vlastnostech spravedlivého a rozumné
ho soudnictví, nemohu opomenout zmínit se o vynikající sou
stavě soudních dvorů v Anglii, které byly zřízeny jak pro žaloby 
Občanskoprávní, tak pro žaloby veřejnoprávní. Občanskopráv
ními žalobami rozumím ty, v nichž jsou žalobce i žalovaný 
poddanými, veřejnoprávními (jimž se také říká korunní) pak 
ty, kde žalobcem je suverén. Dokud totiž existovaly dva stavy,

20 Viz kap. XVIII. -  Pozn. překl.

Služebníci pro 
soudnictví
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šlechta a měšťané, měli šlechtici výsadu, že ve všech hrdelních 
věcech je soudili pouze šlechtici, a to vždy tolik šlechticů, ko
lik jich mohlo být přítomno. A protože se to vždy považovalo 
za zvláštní výsadu, měli jen takové soudce, které si sami přáli. 
A ve všech sporech měl každý poddaný (v občanskoprávních 
sporech také šlechta) za soudce lidi z kraje, kam sporná věc 
spadala. A protože mohli odmítat soudce tak dlouho, až nakonec 
zbylo jen dvanáct osob, na nichž se shodli, aniž by někdo byl 
odmítnut, vyneslo rozsudek oněch dvanáct osob. Jelikož tedy 
měli své vlastní soudce, nemohla žádná strana vznášet námitky, 
a rozsudek byl tudíž konečný. Tyto veřejné osoby, které suve
rénní moc autorizovala, aby lidi buď poučovaly, nebo soudily, 
jsou prvky státu, které lze trefně přirovnat k hlasovému ústrojí 
přirozeného těla.

10. Veřejnými služebníky jsou také všichni ti, které suverén 
autorizoval, aby se starali o výkon soudních rozhodnutí, vy
hlašovali suverénovy rozkazy, potlačovali nepokoje, zatýkali 
a věznili zločince a prováděli další úkony směřující k zachování 
míru. Každý úkon, který provádějí na základě této autorizace, 
je totiž úkonem státu. Jejich služba odpovídá službě rukou při
rozeného těla.

11. Veřejnými služebníky v zahraničí jsou ti, kdo zastupují 
osobu svého suveréna vůči cizím státům. Patří k nim vyslanci, 
poslové, vyjednávači a heroldi vysílaní veřejnou autoritou ve 
veřejných záležitostech.

12. Ti, kdo jsou posláni z pověření některé soukromé strany 
státu zmítaného nepokoji, však nejsou ani veřejnými, ani sou
kromými služebníky státu, třebaže jsou přijímáni, protože žádné 
jejich jednání nebylo státem autorizováno. Obdobně je soukro
mou osobou i vyslanec, kterého vladař pověřil vyslovit blaho
přání či kondolenci nebo se účastnit nějaké slavnosti. I když má 
veřejné pověření, přesto je soukromou osobou, protože jeho věc 
je soukromá a týká se vladaře coby soukromé osoby. Je-li někdo 
tajně vyslán do jiné země, aby vyzvěděl její záměry a zjistil její 
sílu, je rovněž soukromým služebníkem, ačkoli autorita a věc 
je veřejná, protože nikdo si v něm nemůže všimnout žádné jiné 
osoby než jeho vlastní. Přesto je ale služebníkem státu a lze ho 
přirovnat k oku v přirozeném těle. A ti, kdo jsou určeni přijímat
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petice nebo jiná sdělení lidu a jsou jakoby veřejnýma ušima, jsou 
veřejnými služebníky a zastupují v této funkci svého suveréna.

* 13. Ani rádce (ani státní rada, uvážíme-li, že je bez soudní 
a velitelské pravomoci a je určena pouze k tomu, aby na požá
dání radila suverénovi, nebo aby mu radu nabízela, není-li o ni 
žádána) není veřejnou osobou. Rada je totiž určena pouze suveré
novi, jehož osobu, je-li sám přítomen, nemůže nikdo zastupovat. 
Soubor rádců však vždy nějakou jinou pravomoc má, a to buď 
pro soudnictví, nebo pro přímou správu: v monarchii například 
zastupuje panovníka, předává-li jeho rozkazy veřejným služební
kům; v demokracii předkládá rada nebo senát závěry svých porad 
jako doporučení lidu. Když však rádci jmenují soudce nebo vy
řizují žaloby anebo poskytují audience vyslancům, činí tak jako 
služebníci lidu. A v aristokracii je státní rada sama suverénním 
shromážděním a neradí nikomu jinému než sobě.

XXIV.
O výživě a starosti o potomstvo státu

1. Výživa státu se zakládá na dostatku a rozdělování věcí potřeb
ných k životu, na jejich zpracování nebo přípravě a po jejich 
zpracování na jejich vhodném předávání k veřejnému užití.

2. Pokud jde o bohatství věcí, to je přírodou omezeno na pro
dukty, které ze země a z moře, tedy ze dvou prsů naší společné 
matky, Bůh obvykle lidstvu buď zdarma dává, nebo za práci 
prodává.

3. Věci určené k výživě, jimiž jsou zvířata, rostliny a nerosty, 
totiž Bůh před nás volně položil nebo uložil blízko pod povrch 
země, takže k jejich získání je zapotřebí pouze práce a píle. Po
kud jde o množství, to kromě milosti Boží závisí pouze na lidské 
práci a píli.

4. Tyto věci, jimž se obvykle říká produkty, jsou zčásti do
mácího, zčásti zahraničního původu. Domácího původu jsou ty, 
které můžeme získat na území svého státu; zahraniční se dová
žejí zvenčí. A protože žádný stát (pokud není značně rozlehlý) 
není pánem nad územím produkujícím všechny věci, jichž je pro 
záchovu.a pohyb celého těla zapotřebí, a jen málo je těch, které

Rádci,
jejichž jediným 
pověřením je 
radit, nejsou 
veřejnými 
služebníky

Výživa státu 
se zakládá na 
produktech 
moře a země
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neprodukují víc, než potřebují, produkty, které by byly doma 
nadbytečné, nadbytečné nejsou, ale uspokojují domácí potřebu 
dovozem toho, co lze získat ze zahraničí, a to buď výměnou, 
nebo spravedlivou válkou, nebo prací. 1 lidská práce je totiž 
zbožím, které lze stejně jako cokoli jiného výhodně směňovat. 
A existovaly státy, které neměly víc území, než kolik potřebovaly 
k bydlení, a přesto si svou moc nejen udržely, ale i zvětšily, čás
tečně rozšiřováním obchodu z jednoho místa na druhé, částečně 
prodejem výrobků, na které odjinud dovážely suroviny.

5. Věci potřebné k životu se rozdělují tak, že se stanoví, co 
je mé, co je tvé a co je jeho, tedy, jedním slovem řečeno, že se 
zavede vlastnictví', to je  ve všech státech v kompetenci suve
rénní moci. Kde totiž není stát, tam, jak již bylo ukázáno, pro
bíhá neustálá válka všech proti všem. Proto vše, čeho se člověk 
zmocní a co násilím drží, je jeho. To není ani vlastnictví, ani 
obec, nýbrž nejistota. To je natolik zřejmé, že i Cicero, vášnivý 
obhájce svobody, ve veřejné soudní řeči spojil veškeré vlastnictví 
s politickým zákonem. „Nechť je politický zákon," řekl, Jednou 
opuštěn nebo tak nedbale střežen, nechci říci potlačen, a rázem 
neexistuje nic, co lze s jistotou zdědit od svých předků nebo za
nechat svým dětem." A dále: „Odstraňte politický zákon, a nikdo 
nebude vědět, co je jeho a co někoho jiného."21 Uvážíme-li tudíž, 
že zavedení vlastnictví je důsledkem vzniku státu a že je nemů
že zavést nikdo jiný než osoba, která je jeho představitelem, je 
pouze akt suveréna. Tímto aktem jsou zákony, které může vydat 
jedině ten, kdo má suverénní moc. To velmi dobře věděli staří 
myslitelé, kteří slovem vóuoc (to znamená rozdílení) nazvali to, 
čemu my říkáme zákon, a spravedlnost definovali jako dávání 
každému, co jeho jest.

6. V tomto rozdílení je prvním zákonem samo dělení půdy, 
jímž suverén každému dává určitý díl, a to podle toho, jak on, 
nikoli nějaký poddaný nebo více poddaných, to pokládá za odpo
vídající ekvitě a společnému dobru. Synové izraelští měli spole
čenství (commonwealth) již v pustině, ale plody země postrádali, 
dokud se nestali pány Země zaslíbené, která byla později mezi

21 Srv. Cicero, Pro Caecina, § 73 a 70. -  Pozn. překl.
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ně rozdělena nikoli podle jejich uvážení, ale podle uvážení kně
ze Eleazara a vojevůdce Jozua. Bylo jich dvanáct kmenů, ale 
rozdělením kmene Josefova jich vzniklo třináct. Nicméně země 
byla rozdělena jen na dvanáct dílů; kmenů Levi nebyl přidělen 
žádný, ale byla mu přisouzena desetina všech plodů. Šlo tedy 
o rozdělení arbitrární. A třebaže národ, který se zmocní nějaké 
země válkou a všechno původní obyvatelstvo nevyhubí, jak to 
učinili Židé, nýbrž mnohým, většině nebo všem jejich majetek 
ponechá, je zřejmé, že jej potom drží tak, jako by jej vítěz roz
dělil. Stejně i anglický lid odvozuje veškerý svůj majetek od 
Viléma Dobyvatele.

7. Z toho můžeme usoudit, že vlastnictví, které má poddaný 
k půdě, spočívá v právu vyloučit z jejího užívání jiné poddané, 
nikoli však svého suveréna, ať je jím shromáždění, nebo pa
novník. Uvážíme-li totiž, že veškeré jednání suveréna, to jest 
státu, jehož osobu zastupuje, má být pojímáno tak, že slouží 
pouze obecnému míru a bezpečnosti, musí se o tomto rozdělení 
země předpokládat, že také k němu dochází za tímto účelem. 
A tedy každé rozdělení, které suverén provede, ale tuto zásadu 
přitom opomene, protiřečí vůli každého poddaného, který svůj 
mír a svou bezpečnost svěřil suverénovu uvážení a svědomí; pro
to musí být podle vůle každého z nich odmítnuto jako neplatné. 
Je pravda, že suverénní panovník nebo větší část suverénního 
shromáždění mohou nařídit, aby se v zájmu uspokojení jejich 
vášní provedlo mnoho věcí, které se příčí jejich vlastnímu svě
domí, což je porušení důvěry a zákona přírody. To však ještě 
nedává poddaným právo vést proti nim válku, ani je obviňovat 
z bezpráví, ani nějak špatně o svých suverénech mluvit; vždyť 
poddaní přece všechny jejich činy autorizovali, svěřili jim su
verénní moc a jejich činy uznali za vlastní. Nicméně o tom, ve 
kterých případech se rozkazy suveréna příčí ekvitě a zákonu pří
rody, pojednám později na jiném místě.

8. Mohli bychom si představit, že při dělení půdy má sa
motnému státu připadnout určitý díl, který by vlastnil a pomocí 
svého představitele obhospodařoval, a že takový díl postačí, aby 
se z něj hradily veškeré výdaje na obecný mír a obranu. To by 
bylo velmi správné, kdybychom mohli uvažovat o představiteli, 
který by byl zcela prost lidských vášní a slabostí. Lidská povaha

Vlastnictví 
poddaného 
nevylučuje 
panství su
veréna, ale 
pouze jiného 
poddaného

Stát nemá mít 
předepsaný 
příděl půdy
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je však taková, že vyčlenit pro stát veřejnou půdu nebo nějaké 
jiné příjmy ničemu neprospěje; jakmile se suverénní moc do
stane do rukou monarchy nebo shromáždění, kteří buď příliš 
nešetrně nakládají s penězi, nebo příliš lehkomyslně poškozují 
veřejný majetek dlouhou nebo nákladnou válkou, povede to jen 
k rozkladu vlády, k návratu do čistě přirozeného stavu a k vál
ce. Státy nemohou přestát žádný nedostatek. Uvážíme-li totiž, 
že jejich výdaje nejsou omezovány jejich vlastním přáním, ale 
vnějšími událostmi a choutkami jejich sousedů, může být veřej
ný majetek omezován jedině hranicemi, které si vyžádají nastalé 
okolnosti. Vilém Dobyvatel si v Anglii ponechal různá území 
pro vlastní potřebu (a navíc ještě lesy a honitbu buď pro své 
osvěžení, nebo pro udržování lesního porostu) a půdu, kterou dal 
svým poddaným, zatížil různými služebnostmi. Nezdá se však, 
že by tak učinil k veřejnému prospěchu, ale k prospěchu svému. 
On a jeho nástupci totiž zdaňovali půdu svých poddaných zcela 
libovolně, když to pokládali za nezbytné. Nebo jestliže byly tyto 
veřejné pozemky a služby určeny jako postačující zdroj příjmů 
státu, odporovalo to možnostem této instituce. Nestačilo to, jak 
později poznali ti, kdo daně ukládali, a tyto peníze, jak později 
malé příjmy koruny prokázaly, se odcizovaly a vytrácely. Je tedy 
zbytečné přidělovat část půdy státu, kterou stát může prodávat 
nebo darovat, což se také děje, provádí-li to jeho představitel.

9. Stejně jako doma suverén rozhoduje o rozdělení půdy, ur
čuje také, s kterým zbožím a kde smějí občané obchodovat v za
hraničí. Kdyby totiž soukromníci měli právo rozhodovat podle 
vlastního uvážení, mohli by být někteří svedeni ziskuchtivostí 
a zásobovat nepřítele tím, co může stát a je samy poškodit, nebo 
dovážet věci, které sice uspokojují tužby lidí, přesto jsou však 
škodlivé nebo přinejmenším jim neužitečné. Je proto věcí státu, 
to jest pouze suveréna, schvalovat, nebo zakazovat místa a věci, 
kde a se kterými lze s cizinou obchodovat.

10. Uvážíme-li dále, že k zachování státu nestačí, má-li kaž
dý ve vlastnictví kus půdy nebo trochu zboží nebo přirozenou 
schopnost provozovat nějaké užitečné řemeslo, a že ve světě 
neexistuje žádné jiné řemeslo, než které je nutné buď k holé
mu životu, nebo k blahobytu téměř každého jednotlivce, je také 
nutné, aby lidé rozdělovali, co mohou postrádat, a aby to, co
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jim patří, převáděli jeden na druhého směnou nebo vzájemnými 
smlouvami. Je proto věcí státu, to znamená suveréna, stanovit, 
jak se mají různé smlouvy (například o koupi, prodeji, směně, 
půjčce, výpůjčce, nájmu a pronájmu) mezi poddanými uzavírat 
a z jakých slov či znamení lze poznat, že jsou platné. Uvážíme-li 
plán celého díla, pak to, co jsme řekli o záležitostech prostředků 
k životu a jejích rozdělování mezi různé členy státu, postačí.

11. Zpracováním rozumím převádění všech produktů, které 
se ihned nespotřebují, nýbrž se ukládají pro výživu v pozdějších 
časech, v něco stejně hodnotného, co se navíc, aniž by to překá
želo pohybu lidf z místa na místo, dá přenášet, a to proto, aby na 
kterémkoli místě měl lid k dispozici vše, co k výživě potřebuje. 
Tím jsou jen zlato, stříbro a peníze. Zlato a stříbro jsou totiž 
(náhodou) téměř ve všech zemích světa vysoce ceněny a mezi 
národy jsou vhodným měřítkem hodnoty všeho ostatního. A pení
ze, ať je suverén státu dá razit z jakéhokoli materiálu, jsou dosta
tečným měřítkem hodnoty všech ostatních věcí mezi poddanými 
téhož státu. Díky těmto měřítkům mohou všechny věci, ať movité 
či nemovité, člověka provázet všude, kde se zdržuje, a to jak 
v místě jeho obvyklého bydliště, nebo mimo ně. Peníze ve státě 
putují od člověka k člověku a jak putují, vyživují každou část 
státu. Potud je toto zpracování jakýmsi krevním oběhem státu, 
neboť obdobně vzniká i přirozená krev z plodů země a obíhajíc 
vyživuje na své cestě každý úd lidského těla.

12. A protože hodnota stříbra a zlata tkví v samotném materi
álu, je jejich předností v prvé řadě to, že jejich hodnotu nemůže 
násilně změnit ani jeden stát, ani několik států, protože všude 
jsou společným měřítkem zboží. Ražené peníze lze však snadno 
zhodnotit, nebo znehodnotit. Za druhé tkví jejich přednost v tom, 
že činí státy pohyblivějšími a umožňují jim, je-li třeba, rozpřáh
nout své paže do cizích zemí a zaopatřovat potravinami nejen 
soukromě cestující poddané, nýbrž celé armády. Mince, která má 
určitou cenu nikoli kvůli materiálu, nýbrž kvůli místu, kde byla 
ražena, platí pouze doma, jelikož nesnáší změnu vzduchu. Tam 
je také vystavena změně zákonů a ke škodě těch, kdo ji vlastní, 
tudíž ztrácí na. hodnotě.

13. Existují dva druhy toků a cest, jimiž se peníze uvádě
jí do veřejného oběhu: jeden, kterým se uvádějí do veřejných

Peníze jsou 
krví státu

Toky a cesty 
peněz do
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veřejného
oběhu

Kolonie jsou 
dětmi státu

Co je rada

pokladen, a druhý, jímž se zase vyvádějí k veřejným platbám. 
O první způsob pečují výběrčí, příjemci a pokladníci, o druhý 
opět pokladníci a správci pověření vyplácením různých veřej
ných, nebo soukromých služebníků. A také v tom přetrvává po
dobnost mezi umělým člověkem a člověkem přirozeným, jehož 
žíly sbírají krev z různých částí těla, přivádějí ji k srdci, které ji 
oživuje a tepnami opět vyvádí, aby oživovala všechny údy těla 
a činila je schopnými pohybu.

14. Potomstvu neboli dětem státu říkáme osady nebo kolo
nie. Jde tu o určitý počet lidí, které stát pod nějakým vedoucím 
nebo guvernérem vysílá, aby osídlili cizí země, které byly před
tím liduprázdné nebo se vylidnily vlivem válek. Je-li již nějaká 
kolonie založena, pak je sama státem zproštěnýrrt'podřízenosti 
suverénovi, který kolonisty vyslal, jak se to stávalo u mnoha států 
ve starověku. Stát, z něhož kolonisté vyšli, se v tomto případě 
nazývá metropolí neboli matkou a od kolonií požaduje jen to, co 
žádá otec od svých dětí, které prohlásil za plnoleté a propustil 
je z domácí moci, totiž úctu a přátelství. Někdy však zůstávají 
kolonie se svou metropolí spojeny, jako tomu bylo v případě ko
lonií římského lidu; pak to nejsou státy, nýbrž provincie a části 
státu, které kolonisty vyslalo. Právo kolonií, s výhradou úcty 
k matce a spojenectví s metropolí, pak zcela závisí na svolení 
nebo statutu, jimiž kolonii její suverén autorizoval.

XXV.
O radě

1. Jak je klamné posuzovat povahu věcí podle běžného a kolí
savého užití slov, se nikde neukazuje zřetelněji než v zaměňo
vání rady za příkaz, které vzniká z rozkazovacího tónu, jenž je 
používání obou výrazů vlastní, i z mnoha jiných důvodů. Neboť 
„Udělej to!“ nejsou jen slova toho, kdo přikazuje, ale i toho, kdo 
radí, a toho, kdo vybízí. A přece jen málokdo nevidí, že jsou to 
velmi různé věci, nebo je nedokáže od sebe odlišit, zjišťuje-li, 
kdo mluví, komu je řeč určena a co k ní dalo podnět. Naleznou-li 
však lidé takové výrazy v písemnostech a nejsou-li schopni ani 
ochotni uvažovat o okolnostech, zaměňují někdy poučení rádce
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za předpisy toho, kdo přikazuje, a někdy naopak. Činí tak podle 
toho, jak to nejlépe odpovídá závěrům, které by sami chtěli vyvo
dit, nebo jak se to shoduje sjednáním, které schvalují. Abych se 
vyhnul těmto chybám a dal slovům „přikazovat", „radit" a „vy
bízet" jejich správný a určitý smysl, definuji je takto:

2. PŘÍKAZ je, řekne-li někdo: „Udělej to!“ nebo: „Nedě
lej to!“, aniž se očekává jiný důvod než vůle toho, kdo to říká. 
Z toho zjevně vyplývá, že ten, kdo přikazuje, sleduje jen vlastní 
prospěch, neboť důvodem jeho přikazuje pouze jeho vlastní vůle 
a pravým předmětem vůle každého člověka je nějaké dobro pro 
něho samého.

3. RADA je, řekne-li někdo: „Udělej to" nebo: „Nedělej to“ 
a své důvody vyvozuje z prospěchu, který vzejde tomu, komu 
to říká. Z toho je zřejmé, že'ten, kdo dává radu, sleduje, ať již 
zamýšlí cokoli, pouze dobro toho, komu radí.

4. Mezi radou a příkazem je tudíž značný rozdíl, totiž že pří
kaz je zaměřen k vlastnímu prospěchu, zatímco rada k prospěchu 
někoho jiného. A z toho plyne další rozdíl, že totiž někdo může 
být zavázán učinit to, co se mu přikazuje, například když se 
k poslušnosti zavázal úmluvou, nemůže však být povinen učinit 
to, co se mu radí, protože tím, že neuposlechne, poškodí jen sebe 
sama. Kdyby se však úmluvou zavázal k poslušnosti, rada by se 
změnila v příkaz. Třetí rozdíl mezi nimi tkví v tom, že nikdo si 
nemůže osobovat právo někomu radit, protože si nemůže osobo
vat právo z toho sám něco mít. Domáhat se však práva někomu 
radit znamená chtít znát jeho záměry nebo získat pro sebe nějaké 
jiné dobro, což, jak jsem řekl výše, je vlastním předmětem lidské 
vůle.

5. K povaze rady patří také toto: ať již jde o cokoli, ten, kdo 
žádá o radu, nemůže spravedlivě za radu ani vinit, ani trestat, 
neboť požádat někoho o radu znamená dovolit mu dát takovou, 
jakou rádce pokládá za nejlepší. A tedy ten, kdo svému suveré- 
novi, ať je jím panovník nebo shromáždění, na jeho žádost radí, 
nesmí jím být podle spravedlnosti trestán, ať již se jeho rada 
shoduje s míněním většiny či nikoli, jen když se týká toho, co je  
předmětem debaty. Může-li se totiž zjistit smýšlení shromáždění, 
ještě než debata skončí, nemělo by se o radu žádat a neměla by 
se ani přijímat. Smýšlením shromáždění je totiž usnesení, které

Rozdíl mezi 
příkazem 
a radou
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Co je  nabádání 

a varování

z debaty vzejde a co veškeré rozvažování ukončí. A ten, kdo žádá 
o radu, je zpravidla jeho autorem, a nemůže proto trestat toho, 
kdo radu udílí; a co nemůže činit suverén, nemůže činit ani nikdo 
jiný. Jestliže však poddaný poddanému radí, aby učinil něco, co 
odporuje zákonům, stát ho za to potrestat může, ať již taková 
rada vyplývá ze zlého úmyslu, nebo jen z neznalosti. Neznalost 
zákona totiž neomlouvá tam, kde je každý povinen vzít na vě
domí zákony, jimž je podřízen.

6. NABÁDÁNÍ nebo VAROVÁNÍ je rada spojená s náznakem, 
že ten, kdo ji dává, si naléhavě přeje, aby se jí dbalo; stručněji 
řečeno, je to nanejvýš naléhavá rada. Kdo nabádá, nevyvozuje 
totiž důsledky z toho, co radí udělat, a nepodrobuje se ani přís
ným požadavkům pravdivého usuzování, nýbrž toho, komu radí, 
podněcuje k jednání, stejně jako ho od něj odrazuje ten, kdo va
ruje. A proto ti, kdo nabádají a varují, zohledňují ve svých řečech 
při uvádění svých důvodů běžné lidské vášně a názory, využívají 
podobenství, metafor, příkladů a jiných řečnických obratů, aby 
své posluchače přesvědčili, jak je užitečné, čestné nebo spraved
livé dbát jejich rady.

7. Z toho můžeme vyvodit nejprve to, že nabádání a varování 
směřují k dobru toho, kdo radí, nikoli toho, kdo o radu požádal, 
což se příčí povinnostem rádce. Ten podle definice rady nemá 
dbát o svůj prospěch, nýbrž o prospěch toho, komu radí. A to, 
že svou radu zaměřuje na svůj vlastní prospěch, je dostatečně 
patrné z toho, že dlouze a naléhavě nabádá, nebo že tak činí vy- 
úmělkovaně; to se od něho ovšem nežádá děje se tak tedy v jeho 
vlastním zájmu. Směřuje se tím především k jeho vlastnímu pro
spěchu a pouze náhodně k dobru toho, jemuž se radí, nebo se na 
jeho prospěch vůbec nehledí.

8. Za druhé, nabádání a varování jsou užitečná pouze tam, kde 
má někdo mluvit k davu. Je-li totiž řeč určena jen jednomu člově
ku, může ji tento člověk přerušit a důvody zkoumat pečlivěji a do 
větší hloubky, než lze učinit v davu. Tam je totiž příliš mnoho 
lidí na to, aby se mohli pustit do sporu a diskutovat s řečníkem, 
který hovoří bez rozdílu ke všem zároveň.

9. Za třetí, ti, kdo nabádají a varují, bývají, jsou-li vyzváni, 
aby poradili, špatnými rádci a chovají se, jako by byli vlastním 
zájmem podplaceni. Ať je jejich rada sebelepší, ten, kdo ji dává,
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není o nic lepším rádcem, než je spravedlivým soudcem ten, kdo 
za odměnu vynáší správedlivý rozsudek. Avšak kde někdo smí po 
právu rozkazovat jako otec ve své rodině nebo velitel v armádě, 
tam jsou jeho nabádání a varování nejen zákonná, nýbrž i nutná 
a chvalitebná. Ale pak to už nejsou rady, nýbrž příkazy. Týkají-li 
se však vykonání nějaké nepříjemné práce, žádá si někdy nutnost, 
vždy však lidskost, abychom je osladili povzbuzováním a užívali 
spíše tón a formu rady než drsný jazyk příkazu.

10. Příklady rozdílu mezi příkazem a radou můžeme vzít z ob
ratů používaných v Písmu svátém. „Nebudeš mít jiného Boha 
mimo mne! Neuděláš si modlářský obraz! Nevezmeš Boží jméno 
nadarmo! Pamatuj na den odpočinku! Cti své rodiče! Nezabiješ! 
Nepokradeš!11 atd. (Dl 5,7—19)22 To jsou příkazy, neboť důvod, 
proč jich máme být poslušní, je odvozen z vůle Boha, našeho 
krále, kterého musíme poslouchat. Ale slova „Prodej vše, co ti 
patří, rozdej to chudým, následuj mne“ jsou rady, protože důvod, 
proč to máme učinit, je odvozen z našeho vlastního prospěchu, 
totiž abychom měli „poklad v nebesích11 (Mt 19,21). Slova „Jdě
te do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou 
oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně!11 (Mt 21,2) 
jsou příkaz, protože důvod jednání učedníků plyne z vůle jejich 
Pána. Ale slova: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve 
jménu Ježíše11 (Sk 2,38) obsahují radu, neboť důvod, proč by se 
to mělo učinit, netkví v prospěchu Boha všemohoucího, který 
bude králem vždy, ať už se bouříme jakkoli. Je to spíše k našemu 
prospěchu, protože jinak nemůžeme uniknout trestu, který nám 
za naše hříchy hrozí.

11. Jako byl z povahy rady, totiž ze zjištění prospěchu nebo 
škody, které tomu, komu se radí, mohou vzniknout jako nutný 
nebo pravděpodobný důsledek navrhovaného jednání, právě vy
vozen rozdíl mezi radou a příkazem, může být z tohoto rozdílu 
vyvozen také rozdíl mezi vhodnými a nevhodnými rádci. Zku
šenost totiž není nic jiného než pamatování si důsledků stej
ných, dříve pozorovaných činností a rada je pouze slovním pro
jevem, jímž se tato zkušenost předává někomu jinému; přednosti

22 Hobbes přikázání parafrázuje. -  Pozn. překl.

Rozdíl mezi 
schopnými 
a neschopnými 
rádci

179



Druhý díl. O státě

a nedostatky rady jsou proto totožné s intelektuálními ctnostmi 
a vadami. Osobě" státu nahrazují rádci paměť a rozpravu, kte
rou člověk vede sám se sebou. K této podobnosti mezí státem 
a přirozeným člověkem se však přidružuje jedna velmi důležitá 
nepodobnost, totiž že přirozený člověk získává své zkušenosti 
z přirozených předmětů smyslového vnímání, které na něj působí 
bez vlastních vášní nebo zájmů, zatímco ti, kdo radí zastupitel
ské osobě státu, mohou sledovat a často také sledují své vlastní 
záměry a vášně, jež činí jejich rady vždy podezřelými a mnohdy 
neupřímnými. A proto můžeme jako první podmínku dobrého 
rádce stanovit, že jeho záměry a zájmy se nesměji rozcházet se 
záměry a zájmy toho, komu radí.

12. Za druhé, začne-li se o nějakém jednání rozvažovat, je 
rádce povinen objasnit jeho důsledky tak, aby se tomu, komu 
radí, dostalo pravdivých a jednoznačných informací. Svou radu 
proto musí předložit v takové formulaci, aby pravdu vyjevila co 
nejzřejměji, to znamená natolik promyšleně, smysluplně, co do 
výrazu natolik přiměřeně a natolik stručně, jak důkazy dovolí. 
Funkci rádců odporují proto unáhlené a nejasné úsudky (takové, 
jež jsou náhodně posbírané z pouhých příkladů nebo z autori
ty knih, a nejsou žádnými argumenty pro to, co je dobré nebo 
špatné, nýbrž jen svědectvím o faktech nebo názorech); temné, 
zmatené a víceznačné výrazy, jakož i všechny metaforické obraty, 
je ž  vedou k vyvolávání vášní (takové usuzování a takové výrazy 
se totiž hodí pouze ke klamání toho, komu se radí, nebo k tomu, 
aby ho vedly k jiným cílům než k jeho vlastním), jsou v rozporu 
s postavením rádce.

13. Za třetí, protože schopnost radit je založena na zkuše
nosti a dlouhém studiu a protože o nikom nelze předpokládat, 
že má zkušenost ve všech věcech, jež je třeba znát, má-li se 
spravovat velký stát, lze předpokládat, že dobrým rádcem bude 
pouze ten, kdo ve svých záležitostech nejen nabyl velké zku
šenosti, ale také je  hodně zvažoval a hodně o nich přemýšlel. 
Uvážíme-li totiž, že úkolem státu je udržovat doma lid v míru 
a bránit jej proti cizímu vpádu, shledáme, že to vyžaduje velké 
znalosti o sklonech lidí, o právech vlád a o povaze ekvity, záko
na, spravedlnosti a úcty. Toho nelze dosáhnout bez studia a bez 
vědomostí o síle, ekonomice a postavení jak vlastní země, tak
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zemí sousedních, stejně jako o tendencích a záměrech všech ná
rodů, které je mohou nějak znepokojovat. A tyto poznatky nelze 
získat bez mnoha zkušeností. Jak všechny tyto věci dohromady, 
tak i každá z nich jednotlivě vyžadují věk a pozorování člověka, 
který je už v letech a který toho prostudoval víc, než je běžné. 
Důvtip, který se požaduje po rádci, jak jsem uvedl výše (v ka
pitole VIII), je schopnost bystrého úsudku. Pokud jde o toto, 
plynou rozdíly mezi lidmi z rozdílné výchovy, u někoho k jed
nomu druhu studia nebo zaměstnání, u druhého k jinému. Ať se 
děje cokoli, musí zde být pevná pravidla (jako jsou například 
pravidla geometrie ve strojnictví a stavitelství); je-li tomu tak, 
pak se žádná zkušenost světa nemůže rovnat radě toho, kdo se 
těmto pravidlům naučil nebo je objevil. Jestliže žádná taková 
pravidla neexistují, pak ten, kdo je v nějakém zvláštním obo
ru nejzručnější, má v něm nejlepší úsudek a je také nejlepším 
rádcem.

14. Za čtvrté, aby někdo mohl státu radit v záležitostech, kte
ré se týkají jiného státu, musí se nutně obeznámit se zprávami 
a písemnostmi, které- odtud přicházejí, a se všemi záznamy smluv 
a jiných ujednání mezi státy. To může učinit pouze ten, o němž 
se představitel bude domnívat, že se pro to hodí. Z toho můžeme 
vidět, že lidé, kteří k radám zváni nejsou, se v takových přípa
dech také s žádnou dobrou radou nemohou vnucovat.

15. Za páté, pokud se předpokládá, že existuje určitý počet 
rádců, kteří jsou si rovni, pak ten, komu se má poradit, učiní 
nejlépe, vyslechne-li každého zvlášť, než vyslechne-li všechny 
najednou, a to z mnoha důvodů. Za prvé, vyslechne-li každého 
zvlášť, má radu od každého. Ve shromáždění však mnozí z nich 
dávají své rady slovem „ano“ nebo „ne“, anebo rukama či no
hama a neřídí se vlastním rozumem, nýbrž výmluvností někoho 
jiného, ať už ze strachu, aby se opačným názorem neznelíbili 
některým, Jcteří již promluvili, nebo celému shromáždění, anebo 
z obavy, že by se mohli zdát hloupějšími než ti, kteří tleskali 
opačnému mínění. Za druhé, ve shromáždění mnoha lidí to ani 
nemůže být jinak, než že se v něm vyskytnou lidé, jejichž zájmy 
odporují veřejnému zájmu; tyto zájmy je činí vášnivými, vášeň 
je činí výmluvnými a výmluvnost přiměje jiné, aby poradili to
též. Lidské vášně jsou totiž mírné, dokud zůstávají v určitých
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mezích, jako teplo jednoho ohně; ve shromáždění se podobají 
mnoha ohňům, které se navzájem rozpalují (zejména rozněcují- 
li se proslovy), aby pod záminkou, že státu radí, v něm založili 
požár. Za třetí, vyslechneme-li každého zvlášť, můžeme, je-li 
to zapotřebí, častým přerušováním a námitkami prověřit prav
divost nebo pravděpodobnost jeho argumentace a důvodů pro 
radu, kterou dává. Ve shromáždění to však možné není. Tam je 
při každé obtížné otázce člověk spíše udiven a zmaten rozmani
tostí diskuse než informacemi o tom, co by se mělo dělat. Kro
mě toho nelze k poradě povolat žádné shromáždění, v němž by 
se nevyskytli ctižádostivci, kteří by si mysleli, že jsou výřeční 
a v  politice vzdělaní. Takoví lidé nedávají své rady s přihléd
nutím k tematice, o niž se jedná, nýbrž kvůli potlesku za jejich 
nesourodé proslovy, poskládané z pestrobarevných nitek nebo 
z útržků děl různých myslitelů. To je přinejmenším nehoráznost, 
která zkracuje čas na vážnou poradu. Tomu se lze snadno vy
hnout tím, že se potají poradíme s každým zvlášť. Za čtvrté, při 
úvahách, které musí zůstat v tajnosti, a k tomu je při veřejných 
záležitostech mnoho příležitostí, jsou rady mnoha lidí, zejména 
ve shromáždění, nebezpečné. A proto jsou velká shromáždění 
nucena svěřovat takové věci menšímu počtu lidí, a to těm, kteří 
jsou nejzkušenější a jejichž věrnosti zcela důvěřují.

16. Abychom dospěli k závěru: kdopak by uznával radu vel
kého shromáždění rádců, toužil po ní nebo dokázal výsledek 
jeho snažení přijmout, jedná-li se o sňatek jeho dětí, o to, jak 
nakládat se svými pozemky, jak udržovat svou domácnost, jak 
spravovat svůj soukromý majetek, zejména jsou-li mezi rádci 
i takoví, kteří si nepřejí jeho zdar? Nejlépe si počíná ten, kdo 
spravuje své záležitosti s pomocí mnoha prozíravých rádců 
a s každým se radí zvlášť o tom, v čem se vyzná -  počíná si 
stejně jako ten, kdo hraje tenis s obratnými pomocníky umístě
nými na vhodných místech. Hned po něm jedná nejlépe ten, kdo 
se spoléhá pouze na vlastní úsudek -  jako někdo, kdo hraje bez 
pomocníků. Kdo se však ve svých záležitostech nechává vést 
poradním sborem, který může postupovat pouze na základě vět
šiny souhlasných názorů, jejichž přednesení je ze závisti nebo 
kvůli partikulárním zájmům obvykle zdržováno částí členů, kte
ří nesouhlasí, ten jedná ze všech nejhůře. Podobá se tomu, kdo
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se nechává k míči vézt sice dobrými hráči, leč v trakaři nebo 
v jiném těžkém povozu, a kdo je zdržován i rozpornými soudy 
a snahami těch, kdo ho vozí. A to vše tím víc, čím víc je těch, 
kdo při tom přikládají ruku k dílu; nejvíc ze všeho pak tehdy, 
je-li mezi nimi jeden nebo více těch, kdo si přejí, aby prohrál. 
A ačkoli je pravda, že víc očí víc vidí, o množství rádců to platí 
pouze tehdy, je-li konečné rozhodnutí věcí jediného člověka. 
Ti, kdo nechtějí minout cíl, třebaže se dívají oběma očima, si 
ovšem počínají jinak: míří pouze jedním, protože mnoho očí 
vidí touž věc z různých stran a je náchylno pošilhávat po vlast
ním soukromém prospěchu. A proto se velké státy udržovaly 
jedině díky tomu, že je vnější nepřítel vnitřně sjednocoval, nebo 
díky věhlasu některých význačných lidí ze svého středu nebo 
díky tajným radám několika málo rádců nebo díky vzájemnému 
zastrašování navzájem si rovných frakcí, nikoli však díky tomu, 
že se na shromáždění veřejně radilo. A pokud jde o velmi malé 
státy, ať již lidové nebo monarchické, neexistuje žádná lidská 
moudrost, která by je udržela při životě déle než trvalá žárlivost 
jejich mocných sousedů.

XXVI.
O politických zákonech

1. Politickými zákony rozumím zákony, které lidé musí dodr
žovat nikoli proto, že jsou členy toho nebo onoho konkrétního 
státu, nýbrž státu vůbec. Znalost jednotlivých zákonů je  totiž 
záležitostí těch, kdo odborně studují zákony jednotlivých zemí, 
ale politický zákon obecně musí znát každý. Staré zákony Říma 
se nazývaly politické a civilní zákony podle slova civitas, což 
znamená stát (commonwealth). A země, které patřily k římské 
říši a těmito zákony se spravovaly, dodnes zachovávají ty jejich 
části, jež považují za vhodné. Tuto část nazývají občanský záko
ník, aby ji odlišily od ostatních svých politických zákonů. O tom 
zde však nezamýšlím hovořit. Mým záměrem není ukázat, které 
zákony platí zde a které tam, ale co je to vůbec zákon, jak jej 
vyložili Platón, Aristotelés, Cicero a různí jiní, aniž by se zabý
vali odborným studiem zákonů.

Co je politický 
zákon
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Zákonodárcem 
je suverén
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2. Především je zřejmé, že obecně není zákon rada, nýbrž pří
kaz. Není to však příkaz kohokoli daný komukoli, nýbrž jen toho, 
jehož příkaz je určen někomu, kdo je už předem zavázán jej upo
slechnout. A pokud jde o politický zákon, ten přidává pouze jméno 
osoby, která přikazuje, což je persona civitatis, osoba státu.

3. Po těchto poznámkách definuji politický zákon takto: PO
LITICKÝM ZÁKONEM jsou pro všechny poddané ona pravidla, 
která jim stát uložil ústně, písemně nebo jiným dostatečným pro
jevem své vůle, aby pomocí nich rozlišovali právo a bezpráví, 
to znamená, aby rozlišovali, co těmto pravidlům odporuje, a co 
nikoli.

4. V  této definici není nic, co by nebylo očividné na první 
pohled. Každý totiž nahlédne, že některé zákony jsou určeny 
obecně všem poddaným, některé konkrétním provinciím, některé 
speciálním povoláním a některé jednotlivým lidem. Jsou to tedy 
zákony, které platí pro každého z těch, jimž je příkaz určen, a pro 
nikoho jiného. Každý také nahlédne, že zákony jsou pravidla 
o tom, co je spravedlivé a co nespravedlivé. Za nespravedlivé 
nelze pokládat nic, co neodporuje nějakému zákonu. Obdobně 
platí, že zákony může vydávat jedině stát, protože jen státu jsme 
podřízeni, a že příkazy musí být označeny dostatečnými znaky. 
Jinak totiž nikdo neví, jak je má dodržovat. A proto se musí uzná
vat za pravdu vše, co jako její nutný důsledek lze z této definice 
vyvodit. Vyvozuji z ní nyní to, co následuje.

5. Ve všech státech je zákonodárcem jedině suverén, ať je 
jím jeden člověk jako v monarchii, nebo shromáždění lidí jako 
v demokracii nebo v aristokracii. Zákonodárcem je totiž ten, kdo 
tvoří právo. A jedině stát stanoví a nařizuje zachovávat ta pra
vidla, kterým říkáme zákony; proto je stát zákonodárcem. Stát 
však není osoba a může něco činit jedině prostřednictvím svého 
představitele, to znamená suveréna; proto je suverén jediným zá
konodárcem. Z téhož důvodu jedině suverén může vydaný zákon 
zrušit. Zákon totiž nelze zrušit jinak než vydáním nového zákona, 
který jeho uplatňování zakazuje.

6. Suverén státu, ať je jím shromáždění nebo jedinec, není 
podroben politickým zákonům. Jelikož má moc zákony vydá
vat a rušit, může se sám podle libosti z této podřízenosti vyvá
zat zrušením těch zákonů, které jsou mu nepříjemné, a^vydáním
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nových. Je totiž svobodný, protože svobodný je ten, kdo může 
být svobodný, když chce. Není také možné, aby někdo byl za
vázán sám sobě, poněvadž ten, kdo může zavazovat, může také 
závazek zrušit; ten, kdo je zavázán jenom sám sobě, tudíž není 
zavázán vůbec.

7. Nabude-li dlouhý návyk moci a síly zákona, zjednává mu 
moc a sílu nikoli délka času, nýbrž vůle suveréna, kterou dal 
najevo svým mlčením. Mlčení je totiž někdy projevem souhlasu. 
A tento návyk je zákonem tak dlouho, dokud k němu bude suvé- 
rén mlčet. A bude-li mít suverén otázku týkající se práva, které 
není založeno na jeho přítomné vůli, nýbrž na zákonech dříve 
vydaných, nebude délka času nikterak jeho právu na újmu; otáz
ka však bude rozhodnuta podle ekvity. Mnohé nespravedlivé činy 
a nespravedlivé rozsudky totiž nepozorovaně procházejí déle, než 
si kdo může pamatovat. A naši právníci uznávají pouze takové 
obyčejové právo, které je rozumné, a jsou toho názoru, že špatné 
obyčeje mají být odstraněny. Posoudit, co je rozumné a co se má 
zrušit, je ale věcí zákonodárce, jímž je suverénní shromáždění 
nebo panovník.

8. Zákon přírody a politický zákon se navzájem překrývají 
a mají stejný rozsah. Zákony přírody, které tkví v ekvitě, sprave
dlnosti, vděčnosti a jiných morálních ctnostech na nich závislých, 
nejsou totiž v přirozeném stavu -  jak jsem uvedl výše v závěru 
XV. kapitoly -  vlastně zákony, nýbrž vlastnosti, které činí člově
ka způsobilým k míru a poslušnosti. Jakmile je jednou ustaven 
stát, jsou to již skutečné zákony, dříve však nikoli. A protože jsou 
to příkazy státu, jsou to i politické zákony, neboť suverénní moc 
zavazuje poddané k poslušnosti. Aby se totiž při různosti, jaká 
mezi soukromými osobami panuje, mohlo prohlásit, co je ekvita 
a spravedlnost a co mravní ctnost, a aby to mělo závaznost, je 
zapotřebí nařízení suverénní moci a stanovení trestů pro všechny, 
kteří je přestoupí. Proto jsou tato nařízení součástí politického 
zákona. Proto je také ve všech státech světa zákon přírody sou
částí politického zákona. Politický zákon je naopak součástí pří
kazů přírody. Spravedlnost -  to znamená plnění úmluv a dávání 
každému, co jeho jest -  je totiž příkazem zákona přírody. Každý 
poddaný ve státě se však úmluvou zavázal, že bude poslušen 
politických zákonů, a to buď každý s ostatními, když se všichni

Zákon se 
uplatňuje nikoli 
díky času, ale 
díky souhlasu 
suveréna

Zákon přírody 
a politický 
zákon se 
navzájem 
překrývají
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shromažďují, aby ustanovili společného představitele, nebo kaž
dý jednotlivě s představitelem samotným, jestliže byli podrobeni 
mečem a slibují poslušnost, aby si zachovali život. Proto je také 
poslušnost politickému zákonu součástí zákona přírody. Politic
ký a přirozený zákon nejsou různé druhy zákonů, nýbrž jejich 
různé součásti, přičemž jedna část, psaná, se nazývá politický 
zákon, a druhá, nepsaná, přirozený zákon. Přirozené právo, to 
znamená přirozenou svobodu člověka, lze však politickým zá
konem zmenšit a omezit. Vždyť účelem vydávání zákonů není 
nic jiného než právě takové omezení, bez něhož není mír vůbec 
možný. A zákony se na světě neobjevily kvůli ničemu jinému 
než kvůli omezování přirozené svobody jednotlivců, aby si jed
notlivci nemohli vzájemně škodit, ale aby si pomáhali a sdružili 
se proti společnému nepříteli.

9. Jestliže si suverén jednoho státu podrobí národ, který až 
dosud žil pod jinými psanými zákony, a jestliže mu pak vládne 
týmiž zákony, jimiž se mu vládlo předtím, jsou tyto zákony po
litickými zákony vítěze, nikoli poraženého státu. Zákonodárcem 
není totiž ten, z jehož moci byly zákony vydány, ale ten, z jehož 
moci jako zákony nadále platí. A proto tam, kde jsou různé pro
vincie, které podléhají panství státu a v nichž platí různé záko
ny, jimž obvykle říkáme zvykové právo platné v každé z těchto 
provincií, nesmí se to chápat tak, že síla těchto zvyků je dána 
pouze délkou času; kdysi to byly zákony psané nebo jinak jako 
ustanovení a zákony vyhlašované. Nyní to jsou zákony niko
li v důsledku svého stáří, nýbrž na základě ustanovení nyněj
ších suverénů. Jestliže se však nepsaný zákon ve všech státem 
ovládaných provinciích obecně dodržuje a v jeho uplatňování se 
neprojevuje žádná stranickost, nemůže být tento zákon ničím ji
ným než zákonem přírody, který zavazuje stejnou měrou veškeré 
lidstvo.

10. Uvážíme-li, že všechny zákony, psané a nepsané, mají 
svou moc a sílu z vůle státu, to znamená z vůle představitele, 
kterým je v monarchii panovník a v jiných státech suverénní  ̂
shromáždění, můžeme se podivovat, odkud pocházejí názory,
s nimiž se setkáváme v knihách vynikajících právníků z růz
ných států, totiž že zákonodárná moc má být přímo, nebo nepří
mo závislá na soukromých osobách nebo podřízených soudcích.
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Jde například o názor, že tím jediným, jehož kontrole obecné 
právo podléhá, je  parlament. To však platí pouze tam, kde má 
parlament suverénní moc a může být svoláván, nebo rozpouštěn 
jedině z vlastního rozhodnutí. Má-li totiž právo jej rozpustit 
někdo jiný, má také právo jej kontrolovat, a tedy i kontrolovat 
jeho kontrolu. Jestliže takové právo neexistuje, pak tím, jehož 
kontrole zákony podléhají, není parliamentum, nýbrž rex in 
parliamento.23 Ovšem ani tam, kde suverénem je parlament, 
který by dokázal shromáždit tolik lidí nebo lidi tak moudré ze 
všech zemí, jež jsou mu z jakýchkoli důvodů podřízeny, nikdo 
neuvěří, že už tím by si takové shromáždění získalo zákono
dárnou moc. Totéž platí, pokud jde o názor, že dvěma pilíři 
státu jsou síla a spravedlnost, z nichž první má král a druhá je  
v rukou parlamentu. Jako by mohl obstát stát, v němž by síla 
byla v nějakých rukou, kterým spravedlnost nemůže velet ani 
jimi vládnout.

11. Naši právníci se shodují, že zákon nemůže nikdy odporo
vat rozumu a že zákonem není litera, tedy jakýkoli její výklad, 
nýbrž jedině ten, jenž odpovídá úmyslu zákonodárce. A to je 
pravda. Je však otázkou, čí rozum se má považovat za zákon. 
Nemyslí se jakýkoli soukromý rozum, neboť jinak by v zákonech 
bylo tolik rozporů, jako jich je ve scholastice. Nemyslí se, jak se 
domnívá Sir Edward Coke, ani „uměle vytříbený rozum nabytý 
dlouhým studiem, pozorováním a zkušeností"24 (jako byl rozum 
jeho). Je totiž možné, že dlouhé studium může mylné soudy roz
vinout a stvrdit. Tam, kde lidé staví na falešných základech, bude 
rozvalina o to větší, o čím větší dům půjde. A důvody a závěry 
těch, kdo studují a pozorují stejně dlouho a stejně pilně, jsou 
a musí zůstat nesouhlasné. Proto tím, co tvoří zákon a právo, není 
iuris prudentia či moudrost podřízených soudců, nýbrž rozum 
tohoto našeho umělého člověka, státu, a jeho rozkazy. A protože 
stát ve svém představiteli je pouze jednou osobou, nemůže se

23 Parlament; král v parlamentu, tj. král spolu s parlamentem. -  Pozn. 
překl.

24 Srv. E. Coke, The First Part o f the Institutes o f the Laws o f En- 
gland,-London 16292, fol. 97b (II, 6, § 138). -  Pozn. překl.

1 8 7



Druhý díl. O státě

Vytvořený 
zákon není 

zákonem, 
není-li také 

zveřejněn

Všechny 
nepsané zákony 

jsou zákony 
přírody

v zákonech tak snadno objevit rozpor; tam, kde se objeví, doká
že jej tento rozum odstranit výkladem nebo změnou. Na všech 
soudních dvorech je tím, kdo soudí, suverén, to jest osoba státu. 
Podřízený soudce musí přihlížet k pohnutce, která jeho suveréna 
přiměla vydat takový zákon, aby mu jeho rozsudek mohl odpo
vídat. Pak je to rozsudek suverénův. Jinak je to však jeho vlastní 
rozsudek, a to nespravedlivý.

12. Z toho, že zákon je příkaz a že příkaz spočívá v prohlášení 
čili v projevu vůle toho, kdo přikazuje, učiněném ať už hlasem, 
písmem nebo jiným dostačujícím způsobem, můžeme poznat, že 
příkaz státu je příkazem pouze pro ty, kdo jsou s to vzít jej na 
vědomí. Pro ty, kdo jsou od přírody slabomyslní, pro děti nebo 
pro duševně choré, zákon neexistuje, stejně jako neexistuje pro 
divoká zvířata. Nejsou ani schopni chápat, co je spravedlivé a co 
nespravedlivé, protože nikdy nebyli způsobilí uzavřit nějakou 
úmluvu nebo pochopit její důsledky. Proto si také nikdy nepři- 
svojovali právo autorizovat jednání jakéhokoli suveréna, jako 
musí činit ti, kdo zakládají stát. A stejně jako ti, jimž příroda nebo 
nehoda znemožnily obecně poznat všechny zákony, je omluven 
i ten, kdo nedodržuje nějaký konkrétní zákon, jestliže okolnosti, 
které sám nezavinil, mu jej znemožnily poznat. Abych se vyjádřil 
přesně: takový zákon není pro něj zákonem. Je proto nutné na 
tomto místě zkoumat, které důvody a která znamení postačují, 
abychom poznali, co je zákonem, tedy co je vůlí suveřénovou, 
a to jak v monarchiích, tak v jiných formách vlády.

13. Za prvé, jedná-li se o zákon, který zavazuje všechny pod
dané bez výjimky a není ani napsán, ani jinak zveřejněn na mís
tech, kde by to lidé mohli vzít na vědomí, jde o zákon přírody. 
Vše, co máme jako zákon poznat nikoli ze slov jiných lidí, nýbrž 
vlastním rozumem, musí být totiž takové, aby to mohl pojmout 
rozum všech. Takový může být jedině zákon přírody. Zákony 
přírody proto není třeba ani uveřejňovat, ani vyhlašovat, protože 
jsou obsaženy v této jediné po celém světě uznávané větě: nečiň 
jiném u nic, co bys pokládal za nerozumné, kdyby to jiný  činil 
tobě.

14. Za druhé, jedná-li se o zákon, který zavazuje jen určitou 
vymezenou skupinu lidí nebo jen jednoho konkrétního člověka, 
a není ani napsán, ani ústně zveřejněn, je to rovněž zákon přírody.
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Poznává se z týchž důvodů a znamení, jaké odlišují takovou sku
pinu lidí od jiných poddaných. Každý zákon, který není napsán 
nebo jinak zveřejněn tím, kdo z něj zákon činí, může být totiž 
poznáván jedině rozumem toho, kdo jej má být poslušen. A proto 
ani ten není zákonem jen politickým, nýbrž i přirozeným. Jest
liže například suverén zaměstná nějakého veřejného služebníka 
a nedá mu žádné písemné pokyny, co má dělat, musí služebník 
považovat za pokyny příkazy rozumu. Stejně jako jmenuje-li 
někoho soudcem, musí tento soudce dbát, aby jeho rozsudek 
odpovídal rozumu jeho suveréna. A protože tím se vždy rozumí 
ekvita, je zákonem přírody vázán ji dodržovat. Nebo jedná-li se 
o vyslance, musí ve všech věcech, které nejsou zahrnuty do jeho 
psaných pokynů, pokládat za pokyny to, co podle jeho rozumu 
nejvíc poslouží zájmům jeho suveréna. A to platí o všech ostat
ních služebnících suverenity, veřejných i soukromých. Všechny 
tyto pokyny přirozeného rozumu lze shrnout slovem.věrnost', ta 
je součástí přirozené spravedlnosti.

15. Mimo zákon přírody patří k podstatě všech ostatních zá
konů, že musí být oznámeny každému, kdo bude povinen se jimi 
řídit, a to buď ústně, písemně, nebo nějakým jiným aktem, o němž 
se ví, že vychází ze suverénovy pravomoci. Vůli jiného člověka 
nelze totiž poznat jinak než pouze z jeho vlastních slov, činů nebo 
domněnek vyvozených z jeho cílů a záměrů, přičemž u osoby re
prezentující stát je nutno předpokládat, že jsou vždy v souladu 
s ekvitou a rozumem. Ve starověku, dříve než se začalo obecně 
používat písmo, se zákony často vyjadřovaly ve verších, aby si je 
prostý lid, který rád zpíval nebo recitoval, mohl snáze zapamato
vat. Z téhož důvodu Šalomoun komusi poradil, aby si Desatero 
přivázal k prstům (Př 7,3). A když Mojžíš dal při obnově úmluvy 
lidu Izraele zákon, vyzval ho, aby mu učil své syny a rozmlouval 
o něm v domě i cestou, vstávaje i lehaje, aby jej napsal na veřeje 
a brány svých domů (Dt 11,19-20), aby se shromáždil lid, muži, 
ženy i děti, a naslouchal mu, až se bude číst (Dt 31,12).

16. Nestačí však, aby zákon byl sepsán a zveřejněn; musí 
existovat ještě zjevná znamení, že vychází z vůle suveréna. 
Existují-li totiž soukromníci, kteří mají nebo se domnívají, že 
mají, dost sil, aby sledovali své nespravedlivé záměry a aby 
bezpečně vyhověli ctižádostivým cílům, mohou bez zákonné

Kde zákono
dárce nemůže 
být znám, nic 
se nemůže stát 
zákonem
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autority nebo v rozporu s ní prohlásit za zákon, co se jim zlíbí. 
Proto nestačí zákon jen vyhlásit, ale musí se také dostatečně 
uvést autor a jeho pravomoc. Předpokládá se, že autor neboli 
zákonodárce je v každém státě dostatečně zřejmý, jelikož je to 
suverén, o kterém je třeba mít za to, že byl ustanoven se sou
hlasem každého jednotlivce, a který je proto také každému do
statečně znám. Nevědomost a pocit bezpečí jsou sice u lidí na
tolik velké, že sotva památka (memory) na první ustavení státu 
vybledne, už nemyslí na to, která moc je obvykle bránila proti 
jejich nepřátelům, kdo chrání jejich práci a kdo jim zjednává 
právo, utrpí-li bezpráví. Protože však nikdo, kdo uvažuje, o tom 
nemůže mít pochyb, nelze dovozovat omluvu z neznalosti toho, 
kdo je držitelem suverenity. A je příkazem přirozeného rozumu, 
a tedy zřejmým zákonem přírody, že nikdo nesmí oslabovat 
moc, jejíž ochranu před jinými sám požadoval nebo ochotně 
přijal. O tom, kdo je suverénem, proto lze pochybovat jedině 
vlastní vinou, ať již zlí lidé říkají cokoli. Potíž tkví v důkazu 
autority, která se z něj odvozuje. Tuto potíž lze odstranit, zná- 
me-li veřejné sbírky zákonů, veřejné rádce, veřejné služebníky 
a veřejné pečetě, jimiž jsou všechny zákony dostatečně ověřeny. 
Říkám ověřeny, nikoli autorizovány, protože ověření je pouhým 
dosvědčením a zaznamenáním, nikoli autoritou zákona, která 
tkví jedině v příkazu suveréna.

17. Má-li tedy někdo za to, že se mu stalo bezpráví podle 
zákona přírody, to jest podle běžné spravedlnosti (equity), je roz
sudek soudce, který je úředně pověřen takové věci řešit, v tomto 
konkrétním případě dostatečným ověřením zákona přírody. Rada 
některého odborného znalce práva sice může být užitečná, jde-li 
o to, vyhnout se sporu, je to však pouhá rada. Je na soudci, aby 
poté, co při vyslechl, lidem řekl, co praví zákon.

18. Jde-li však o bezpráví nebo zločin podle psaného záko
na, může se každý, chce-li, sám nebo prostřednictvím jiných 
dostatečně poučit, zda to bezpráví je, či nikoli, jestliže dříve, 
než je učiní nebo spáchá zločin, sáhne po sbírce zákonů*. Do
konce to učinit musí, neboť je-li na pochybách, zda čin, k němuž 
se chystá, je podle práva spravedlivý ěi nespravedlivý, a poučit 
se může, chce-li, zda je jeho jednání nezákonné. Obdobně pla
tí, že domnívá-li se někdo, že došlo k bezpráví v něčem, co je
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upraveno psaným zákonem, do něhož může sám nebo prostřed
nictvím jiných nahlédnout, jedná právě tak nesprávně, stěžuje-li 
si dříve, než se poradil se zákonem, a prozrazuje sklon spíše jiné 

- obtěžovat než se domáhat svého práva.
19. Jde-li o poslechnutí veřejného úředníka, postačuje k ově

ření jeho pravomoci vidět jeho pověřovací listinu opatřenou ve
řejnou pečetí a slyšet její znění, je-li čtena; k ověření jeho pravo
moci také postačuje skutečnost, že chce-li, má možnost se o tom 
informovat. Každý je totiž povinen poučit se, jak nejlépe může, 
o všech psaných zákonech, které se mohou týkat jeho vlastního 
jednání v budoucnu.

20. Je-li zákonodárce znám a jsou-li zákony dostatečně zve
řejněny buď písemně, nebo světlem přírody, zbývá ještě jedna 
velmi závažná věc k tomu, aby se staly závaznými. Podstata 
zákona totiž netkví v jeho liteře, ale v jeho smyslu, tedy v au
tentickém výkladu (což je úmysl zákonodárce). Proto výklad 
všech zákonů závisí na suverénní autoritě a proto mohou být 
vykladateli jedině ti, které ustanoví suverén, jemuž jako jediné
mu je poddaný povinen poslušností. Jinak by totiž mohl obratný 
vykladatel vtisknout zákonu smysl, který je.pravým opakem vůle 
suveréna, a stát se tak sám zákonodárcem.

21. Všechny zákony, psané i nepsané, potřebují výklad. 
Nepsaný zákon přírody je sice snadno přístupný těm, kdo bez 
podjatosti a vášně využívají svého rozumu, takže neexistuje 
žádná omluva pro ty, kdo jej porušují; uvážíme-li však, že jen 
málokdo, pokud vůbec někdo, by v některých případech nebyl 
zaslepen sebeláskou nebo jinými vášněmi, stává se přirozený 
zákon ze všech zákonů nejtemnějším, a tudíž má schopných 
vykladatelů nejvíc zapotřebí. Jsou-li psané zákony stručné, lze 
je snadno nesprávně vykládat, protože slovo či dvě slova mo
hou mít různé významy. Jsou-li dlouhé, jsou kvůli odlišným  
významům mnoha slov ještě nejasnější. Zkrátka žádný psaný 
zákon, ať je vyjádřen několika či mnoha slovy, nelze pocho
pit, aniž bychom dokonale znali finální příčiny, kvůli nimž byl 
zákon vydán. Tyto finální příčiny zná zákonodárce. Pro něho 
tedy v zákoně nemůže existovat žádný uzel, který by se nedal 
rozplést. Buď totiž najde způsob, jak jej rozplést, nebo jej ro- 
zetne, jak sám chce, jako to v případě gordického uzlu učinil

Zákon ověřený 
patentem 
a veřejnou 
pečetí

Výklad zákona 
závisí na 
suverénní moci

Všechny zá
kony potřebují 
výklad
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Alexandr svým mečem. Zákonodárce to učiní zákonodárnou 
mocí. To žádný jiný vykladatel učinit nemůže.

22. Výklad zákonů přírody ve státě nezávisí na knihách o mo
rální filosofii. Autorita myslitelů bez autority státu z jejich názo
rů zákony nedělá, ať mají sebevíc pravdu. To, co jsem v tomto 
pojednání napsal o mravních ctnostech a o tom, jak je jich za
potřebí, aby byl nastolen a zachován mír, je sice zřejmá pravda, 
avšak platný zákon to hned není; tím se to však stává proto, že 
ve všech státech světa je to součástí politického zákona. Jakkoli 
je to přirozeně rozumné, zákon z toho činí až suverénní moc. Ji
nak by totiž bylo značně mylné říkat zákonům přírody nepsané 
zákony, uvážíme-li, že různí myslitelé o nich napsali množství 
knih, v nichž si navzájem i sami sobě odporují.

23. Výklad zákona přírody tvoří rozsudek soudce, který je 
ustanoven suverénní mocí, aby mu byly předkládány a aby roz
hodoval takové spory, na které se tento zákon vztahuje; rozsudek 
je uplatněním tohoto zákona na danou věc. Soudce svým výro
kem pouze rozhoduje, zdaje požadavek strany v souladu s při
rozeným rozumem a ekvitou; rozsudek, který vynese, je tudíž 
výkladem zákona přírody. Tento výklad není autentický proto, 
že je to jeho soukromý názor, nýbrž proto, že jej podává z moci 
suveréna. Tím se rozsudek stává rozsudkem suverénovým a v da
nou chvíli je pro sporné strany zákonem.

24. Jelikož ani podřízený soudce, ani suverén není ve věcech 
ekvity neomylný, je povinen vynést opačný rozsudek, jestliže 
v jiném obdobném případě zjistí, že takový rozsudek lépe od
povídá spravedlnosti. Omyl jakéhokoli člověka se však pro něj 
nestává zákonem a nezavazuje ho, aby v něm setrval. Z téhož 
důvodu se nestává zákonem pro jiné soudce, ačkoli přísahali, že 
se jím budou řídit. U zákonů, které se mohou měnit, se mylný 
rozsudek, byl-li vydán pravomocí suveréna, který to ví a při
pustí, sice stává novým zákonem ve věcech, v nichž je každá 
nepatrná okolnost stejná, mylné rozsudky však nejsou v případě 
nezměnitelných zákonů, jakými jsou zákony přírody, zákonem 
vztahujícím se na stejné věci v budoucnu ani pro téhož, ani pro 
jiného soudce. Vladaři následují jeden po druhém, soudci od
cházejí a přicházejí, dokonce i nebe a země pominou; nepomine 
však ani jediné ustanovení zákona přírody, neboť je to věčný
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zákon Boží. Proto všechny rozsudky předchozích soudců, co jich 
kdy bylo, nemohou společně vytvořit zákon odporující přirozené 
spravedlnosti. Stejně tak příklady dřívějších soudců nemohou ani 
ospravedlnit nerozumný rozsudek, ani ušetřit současnému soud
ci námahu podle vlastního přirozeného rozumu zkoumat, co je 
spravedlnost ve věci, kterou má rozsoudit. Například potrestat 
nevinného odporuje zákonu přírody, a nevinný je ten, kdo před 
soudem svou nevinu prokáže a koho soudce nevinným uzná. Dej
me tomu, že někdo je obžalován z hrdelního zločinu a ze strachu 
před procesem uprchne, protože zná moc a zlobu nějakého ne
přítele a úplatnost a stranickost soudců; později je však dopaden 
a předveden před soud, kde dostatečně prokáže, že na zločinu, 
z něhož byl obžalován, vinu nenese; bude sice osvobozen, přesto 
však bude odsouzen k propadnutí jmění. To je zřejmé odsouzení 
nevinného. Říkám to proto, že na světě neexistuje místo, kde by 
se něco takového mohlo považovat za výklad zákona přírody 
a kde by se to kvůli rozsudkům dřívějších soudců, kteří učinili 
totéž, mohlo stát zákonem. Ten, kdo takto rozhodl poprvé, totiž 
rozhodl nespravedlivě, a žádná nespravedlnost nemůže být vzo
rem pro rozhodnutí pozdějších soudců. Psaný zákon může nevin
ným zakázat, aby prchali, a za jejich útěk je lze trestat. Aby však 
útěk ze strachu z bezpráví mohl být považován za presumpci 
viny poté, co soud už člověka uznal nevinným zločinem, z ně
hož byl žalován, odporuje povaze presumpce, která po vynesení 
rozsudku už není na místě. Přesto však jeden velký právník právě 
toto vyhlásil za součást anglického obecného práva. Říká: „Je-li 
nevinný člověk obžalován z hrdelního zločinu a kvůli tomu ze 
strachu uprchne, třebaže před soudem se z tohoto zločinu vyvi
nil, má mu, zjistí-li se, že kvůli tomuto zločinu uprchl, navzdory 
jeho nevině, propadnout veškerý movitý i nemovitý majetek a má 
přijít o všechny pohledávky i funkce. Pokud jde totiž o propad
nutí toho všeho, nepřipouští zákon žádný důkaz proti zákonné 
presumpci založené na jeho útěku.“25 Zde vidíme, že nevinný člo
věk, soudem osvobozený, je  navzdory své nevině a tomu, že mu 
žádný psaný zákon nezakazoval uprchnout, po svém osvobození

25 E. Coke, The First Part o f the Institutes o f the Laws o f England, 
fol. 373a (III, 12, § 709). -  Pozn. překl.
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na základě zákonné presumpce odsouzen ke ztrátě veškerého své
ho majetku. Kdyby zákon zakládal na jeho útěku presumpci, že 
skutek, který byl hrdelním zločinem, spáchal, měl být odsouzen 
k smrti. Jestliže se však presumpce tohoto skutku netýkala, proč 
by měl přijít o svůj majetek? Toto tudíž žádným anglickým zá
konem není; ani odsouzení se neopírá o presumpci zákona, nýbrž
0 presumpci soudců. Zákonu také odporuje, říká-li se, že proti 
zákonné presumpci se žádný důkaz nepřipouští. Všichni soudci
1 suverén i soudci nižší odmítají konat spravedlnost, odmítají-li 
vyslechnout důkazy. Neboť i kdyby rozsudek byl spravedlivý, 
soudci, kteří odsuzují, aniž by vyslechli předkládané důkazy, 
spravedliví nejsou a jejich presumpce je pouhým předsudkem, 
který by nikdo neměl vznášet do sídla spravedlnosti, byť sebe
víc prohlašuje, že se bude řídit nějakými dřívějšími rozsudky či 
příklady. Jsou ještě jiné věci tohoto druhu, v nichž byly lidské 
rozsudky zvrácené, protože se věřilo precedentům. Toto však 
stačí, aby se ukázalo, že soudcův rozsudek, jakkoli je zákonem 
pro sporné strany, není zákonem pro žádného soudce, který ho 
bude v tomto úřadě následovat.

25. Obdobně jde-li o smysl psaných zákonů, není ani zde 
jejich vykladatelem ten, kdo k nim napíše nějaký komentář. Ko
mentáře totiž motivuje spíše šťouravost než znění zákona, a proto 
je k nim třeba dalších komentářů, takže výklad nebere konce. 
A proto dokud vykladatel není autorizován suverénem, od něhož 
se nižší soudci nesmějí odchýlit, mohou být vykladateli jedině 
řádní soudci, stejně jako je tomu i v případě nepsaných zákonů. 
Rozsudek soudce musí v konkrétní věci uznat sporné strany za 
zákon. To však nezavazuje jiné soudce, aby v obdobných věcech 
vynášeli stejné rozsudky. Soudce se totiž přece může mýlit i ve 
výkladu psaného zákona; žádný omyl podřízeného soudce však 
nemůže změnit zákon, který je obecným rozsudkem suveréna.

26. U psaných zákonů se obvykle rozlišuje mezi literou zá
kona a jeho smyslem. Pokud se literou rozumí vše, co lze vyvo
dit z pouhých slov, je to dobré rozlišení. Takřka všechna slova 
jsou totiž víceznačná buď o sobě, nebo v metaforickém použití 
a lze s nimi argumentovat v mnoha významech. Smysl zákona 
je však pouze jeden. Jestliže se však literou rozumí doslovný 
smysl, pak jsou litera a smysl neboli záměr zákona jedno a totéž.
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Doslovným smyslem je totiž to, co zákonodárce zamýšlel literou 
zákona vyjádřit. Dnes se má za to, že záměrem zákonodárce je 
vždy spravedlnost. Bylo by totiž velmi pohrdavé, kdyby soudce 
smýšlel o suverénovi jinak. Pokud tudíž slova zákona zcela ne
zdůvodní rozumný rozsudek, měl by jej soudce doplnit zákonem 
přírody, případně, jde-li o obtížný případ, měl by s rozsudkem 
vyčkat, dokud se mu nedostane nějaké širší pravomoci. Psaný 
zákon například přikazuje, aby ten, kdo byl násilím vypuzen ze 
svého domu, byl do něj opět násilím uveden. Stává se však, že 
někdo z nedbalosti nechá svůj dům otevřený a při návratu se mu 
ve vstupu násilně brání. O ničem takovém žádný zvláštní zákon 
neexistuje. Je zřejmé, že takový případ je zahrnut do zákona 
výše zmíněného, jinak by žádná právní obrana neexistovala; to 
by odporovalo záměru zákonodárce. Slovní znění zákona rovněž 
přikazuje rozhodnout na základě důkazů. Někdo je křivě obviněn 
ze skutku, jehož, jak soudce sám viděl, se nedopustil obžalovaný, 
nýbrž někdo jiný. V tomto případě se soudce nesmí držet litery 
zákona a odsoudit nevinného ani nesmí vynést rozsudek v roz
poru s výpověďmi svědků, protože to odporuje liteře zákona, 
ale měl by se u suveréna zasadit, aby jmenoval soudcem někoho 
jiného, a on sám by se měl stát svědkem. Nesnáz, jež vyplývá 
z prostého slovního znění zákona, ho tak může dovést k záměru 
zákona, a tím i k lepšímu výkladu, třebaže žádná nesnáz nemůže 
ospravedlnit rozsudek odporující zákonu. Žádný soudce, který 
rozhoduje o tom, co je pó právu a co protiprávní, není totiž soud
cem nad tím, co je pro stát prospěšné, a co nikoli.

27. Schopnosti, které se vyžadují od dobrého vykladače záko
na, to znamená od dobrého soudce, nejsou stejné jako schopnosti 
advokáta, zvláště pokud jde o znalost práva. Neboť jako se má 
soudce obeznámit se skutky jedině prostřednictvím svědků, tak 
i zákon se má poznávat jedině z ustanovení a nařízení suveréna, 
uváděných v podáních nebo sdělovaných někým, kdo je k tomu 
pověřen suverénní mocí. Nemusí se předem starat, jakou při bude 
soudit, neboť co má říci o skutcích, to se dozví od svědků, a co 
řekne, pokud jde o právo, to se dozví od těch, kdo to uvedou 
ve svých podáních a na základě pravomoci to na místě vyloží. 
Lordi v anglickém parlamentu byli soudci; předkládali se jim  
nejsložitější případy a oni je rozhodovali. Jen málo z nich se však

Schopnosti 
vyžadované od 
soudce
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vyznalo v zákonech a ještě méně jich bylo právníků. A třebaže 
se radili s právníky, kteří byli za tím účelem povoláváni, jedině 
lordi měli pravomoc vynést rozsudek: Obdobně se v běžných 
sporech vybírá dvanáct soudců z řadových občanů. Rozhodují 
nejen ve skutkových, ale i v právních otázkách a dávají při tom 
za pravdu žalobci, nebo žalovanému. Jsou tedy soudci nejen po
kud jde o skutky, nýbrž i pokud jde o právo. A jde-li o zločin, pak 
nerozhodují jen o tom, zda se stal nebo nestal, ale i o tom, zda 
šlo o vraždu, zabití, přepadení, těžké ublížení na těle apod., jak 
to stanoví zákon. Protože se však nepředpokládá, že sami znají 
zákony, existuje někdo, kdo je autorizován, aby je v konkrétní 
při, kterou mají rozsoudit, o zákonu poučil. Nicméně i když ne
rozhodnou podle toho, co jim řekl, nepodléhají za to trestu, le
daže by vyšlo najevo, že tak činili v rozporu se svým svědomím 
nebo že byli podplaceni.

28. To, co někoho činí dobrým soudcem nebo dobrým vykla
dačem zákona, je za prvé správné pochopeni základního zákona 
přírody, jemuž se říká ekvita. Protože toto poznání nezávisí na 
četbě spisů jiných lidí, ale na výtečnosti vlastního přirozené
ho rozumu a na vlastním přemýšlení, předpokládá se, že onoho 
správného pochopení je nejvíc u těch, kdo mají nejvíc volného 
času a největší sklon o těchto věcech uvažovat. Za druhé je dob
rým soudcem ten, kdo pohrdá zbytečným bohatstvím a kariérou. 
Za třetí je dobrým soudcem ten, kdo má schopnost oprostit se 
ve svém úsudku od všeho strachu, hněvu a nenávisti, vší lásky 
a soucitu. Konečně za čtvrté dělá dobrého soudce trpělivé na
slouchání, bdělá pozornost při naslouchání, paměť a schopnost 
vyslechnuté podržet, zpracovat a uplatňovat.

29. Lidé, kteří o zákonech psali, je podle různých metod různě 
rozlišovali a dělili. Rozlišování a dělení totiž nezávisí na povaze 
věci, nýbrž na hledisku myslitele, a je dáno metodou, kterou kaž
dý má. V Justiniánových Institutiones26 nacházíme sedm druhů 
politických zákonů:

26 Byzantský císař Justinián I. nechal kodifikovat římské právo 
v Corpus iuris civilis (528-534), jehož součástí jsou Institutiones lus- 
tiniani. — Pozn. překl.
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30. 1. Edikty, ustanovení a dopisy vladaře, to jest císaře, ne
boť v jeho rukou spočívá veškerá moc lidu. Podobají se jim  
proklamace anglických králů.

31. 2 .  Usnesení všeho římského lidu (včetně senátu), když 
o nich jednal senát. Byly to zprvu zákony vycházející ze suve
rénní moci lidu, a ty z nich, které císař nezrušil, z císařovy moci 
zákony zůstaly. Všechny závazné zákony totiž jako zákony platí 
jen díky pravomoci toho, kdo má moc je zrušit. Těmto zákonům 
do jisté míry odpovídají zákony anglického parlamentu.

32. 3. Usnesení obecného lidu (s vyloučením senátu), když je 
k projednání předložil tribun lidu. Pokud je císař nezrušil, zůstaly 
díky císařově pravomoci v platnosti. Odpovídají jim usnesení 
anglické Dolní sněmovny.

33. 4. Senatus consulta, usnesení senátu; když se římský lid 
natolik rozrostl, že už nebylo příhodné jej shromáždit, pokládal 
totiž císař za vhodné, aby byl místo lidu dotazován senát. A tato 
usnesení mají jistou podobnost s nařízeními rady.27

34. 5. Edikty prétorů a (v některých případech) edilů. Jim se 
podobají předsedové anglických soudů.

35. 6. Responsa prudentium. Šlo o rozhodnutí a názory práv
níků, které císař pověřil výkladem zákonů a odpovídáním oso
bám, které žádaly o jejich radu ve věcech práva. Soudci jsou 
císařovým výnosem vázáni jich dbát při vynášení rozsudků. 
Podobají se zprávám o již rozhodnutých případech, jsou-li jiní 
soudci podle anglického práva povinni je respektovat. Soudci ve 
věcech anglického obecného práva nejsou totiž v pravém slova 
smyslu soudci, nýbrž iuris consulti neboli právní poradci, které 
soudci, to jest buď lordi, nebo dvanáct občanů země, mají ve 
věcech práva žádat o radu.

36. 7. Nepsané zvyklosti (které jsou co do své povahy jakýmisi 
napodobeninami zákonů) jsou za tichého souhlasu císaře rovněž 
pravými zákony, pokud neodporují zákonu přírody.

37. Jiné je dělení zákonů na přirozené a pozitivní. Přirozené 
zákony jsou zákony od věčnosti. Nazývají se nejen přirozený
mi zákony, ale i zákony morálními. Jsou to mravní ctnosti jako

27 Tzv. acts of council (acta consilii regis přiváti) -  nařízení tajné 
státní rady (privy council) anglických králů. -  Pozn. překl.
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spravedlnost, ekvita a všechny návyky mysli, které vedou k míru 
a k dobročinnosti. O nich jsem již pohovořil ve čtrnácté a pat
nácté kapitole.

38. Pozitivní zákony jsou ty, které neexistují od věčnosti, ale 
staly se zákony z vůle lidí, kteří měli nad jinými suverénní moc. 
Jsou buď psané, nebo dávané lidem na vědomí jinými projevy 
zákonodárcovy vůle.

39. Dále, některé pozitivní zákony jsou lidské, některé božské. 
Z lidských pozitivních zákonů jsou některé distributivní, některé 
trestní. Distributivní zákony vymezují práva poddaných tím, že 
každému určují, jak má nabývat a užívat vlastnictví půdy nebo 
zboží a právo či svobodu jednání; tyto zákony se vztahují na 
všechny poddané. Trestní zákony pak stanoví, jak bude potres
tán ten, kdo zákony poruší; týkají se všech služebníků a správců 
pověřených výkonem trestů. Ačkoli by každý měl být poučen 
o trestech, které byly předem za překročení zákonů stanoveny, 
přesto není příkaz určen provinilci (o němž nelze předpokládat, 
že se podle zákona sám potrestá), nýbrž veřejným služebníkům, 
kteří mají dohlížet, aby se trest vykonal. Tyto trestní zákony jsou 
většinou sepsány spolu se zákony distributivními; někdy se jim  
říká rozsudky. Všechny zákony jsou totiž obecné rozsudky neboli 
rozsudky zákonodárce. Stejně tak je každý jednotlivý rozsudek 
zákonem pro toho, v jehož věci se rozhoduje.

40. Božské pozitivní zákony — neboť jelikož jsou přirozené 
zákony věčné a obecné, jsou všechny božské -  jsou ty, které 
jsouce příkazy Božími -  nikoli však od věčnosti ani obecně ur
čené všem, nýbrž pouze určitému lidu nebo pouze určitým oso
bám - ,  jsou za božské vyhlášeny lidmi, které k tomu Bůh auto
rizoval. Jak ovšem můžeme poznat, že Bůh někoho autorizovál, 
aby prohlásil něco za božský pozitivní zákon? Bůh může někomu 
nadpřirozenou cestou přikázat, aby dával zákony jiným. Jelikož 
však patří k podstatě zákonů, aby ten, kdo jimi má být vázán, 
si byl také jist pravomocí toho, kdo je vyhlašuje, jejíž božský 
původ nelze přirozenou cestou poznat, jak  si někdo bez nadpři
rozeného zjevení může být jist zjevením, jehož se dostalo tomu, 
kdo zákon vyhlašuje? Jak může být vůči němu vázán poslušností? 
Pokud jde o první otázku, jak si někdo může být jist zjevením 
někoho jiného, aniž by to bylo zjevení přímo jemu samému, je
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to zřejmě nemožné. I když totiž lze někoho přimět, aby takové
mu zjevení uvěřil pro zázraky, které vidí někoho činit, nebo pro 
neobyčejnou zbožnost jeho života nebo neobyčejnou moudrost 
nebo neobyčejné štěstí v jeho jednání, což jsou všechno znamení 
mimořádné milosti Boží, nejsou to spolehlivé důkazy zvláštního 
zjevení. Zázraky jsou udivující skutky, ale co udiví jednoho, ne
musí udivit jiného. Svatost se dá předstírat a viditelné štěstí na 
tomto světě je namnoze dílem Božím povstalým z příčin přiro
zených a běžných. Nikdo proto nemůže na základě přirozeného 
rozumu neomylně vědět, že někdo jiný měl nadpřirozené zjevení 
Boží vůle. Proto existuje pouze víra, která -  podle toho, zda se 
znamení projevuje silněji, nebo slaběji -  je u každého silnější, 
nebo slabší.

41. Nicméně druhá otázka, jak můžeme být zavázáni být jich 
poslušní, tak obtížná není. Je-li totiž vyhlášen zákon, jenž neod
poruje zákonu přírody (který božským zákonem nepochybně je), 
a někdo se zaváže být jej poslušen, pak tím, co ho zavazuje, je 
jeho vlastní jednání. Říkám, že je zavázán k poslušnosti, nikoli 
k víře. Víra lidí a to, co si ve skrytu duše myslí, totiž nepodléha
jí příkazům, nýbrž jen řádnému, nebo mimořádnému působení 
Božímu. Věřit v nadpřirozený zákon neznamená jej plnit, nýbrž 
pouze s ním souhlasit. Není to povinnost, kterou prokazujeme 
Bohu, nýbrž dar, který Bůh v hojnosti dává tomu, komu chce. 
Ani nevíra není proto porušením některého z jeho zákonů, ale 
odmítnutím jich všech, s výjimkou zákonů přirozených. To, co 
nyní říkám, však bude jasnější, uvedu-li příklady a svědectví 
z Písma svátého, jež se toho týkají. S Abrahamem uzavřel Bůh 
nadpřirozeným způsobem tuto úmluvu: „Toto je úmluva mezi 
mnou a mezi vámi, i mezi semenem tvým po tobě, kterou budete 
dodržovat.44 (Gn 17,10) Abrahamovu potomstvu se tohoto zje
vení nedostalo, ostatně tehdy ještě ani neexistovalo. Přesto bylo 
jednou stranou úmluvy a zavázalo se, že bude poslušno toho, co 
mu Abraham za Boží zákon prohlásí. K tomu ho mohla zavázat 
jedině poslušnost, jíž jsou děti povinovány svým rodičům, kteří 
nad nimi a nad svými sluhy mají suverénní moc, nejsou-li -  jak 
tomu bylo v případě Abrahamově -  poddanými žádné jiné po
zemské moci. Stejně tak je zřejmé, že praví-li Bůh Abrahamovi: 
„budou v tobě požehnány všechny národy země. Vím totiž, že
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poručíš svým dětem a všem, kteří přijdou po tobě: ,Dbejte na 
Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a soudu... 
(Gn 18,18-19),28 závisela poslušnost jeho rodiny, která žádné 
zjevení neměla, na dřívějším závazku poslušnosti k jejich suve- 
rénovi. Na hoře Sinaj vystoupil k Bohu jen sám Mojžiš; lidu bylo 
pod hrozbou smrti zakázáno se přiblížit; přesto byl povinen být 
poslušen všeho, co mu Mojžíš jako Boži zákon zvěstoval. Zde 
tudíž neexistuje jiný důvod než jeho vlastní podřízenost: „Mluv 
s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom 
nezemřeli.“ (Ex 20,19) Z těchto dvou míst je dostatečně zjevné, 
že ve státě, kde poddaný nemá o vůli Boží žádné určité a zaruče
né zjevení určené jen jemu, musí být místo toho poslušen příkazů 
státu. Kdyby totiž lidé mohli pokládat za přikázání Boží vlastní 
sny a fantasmata nebo sny a fantasmata jiných soukromých osob, 
sotva by se dva shodli, co vlastně Boží přikázání je; přesto by 
každý s ohledem na ně opovrhoval příkazy státu. Dospívám proto 
k závěru, že ve všem, co neodporuje morálnímu zákonu, tedy 
zákonu přírody, jsou všichni poddaní povinni být poslušní toho, 
co stát zákony za zákon Boží prohlásí. To také rozum každého 
člověka jasně chápe, neboť vše, co neodporuje zákonu přírody, 
se může stát zákonem ve jménu toho, kdo má suverénní moc, 
a neexistuje žádný důvod, proč by měl lidi zavazovat méně, než 
vyhlašuje-li se ve jménu Božím. Nadto na světě neexistuje místo, 
kde by lidem bylo dovoleno odvolávat se na jiná Boží přikázá
ní než na ta, která jako taková vyhlašuje stát. Křesťanské státy 
trestají ty, kdo odpadli od křesťanského náboženství, a všechny 
ostatní státy trestají ty, kdo zavádějí náboženství jimi zakázaná. 
Ve všem, co není upraveno státem, je zákonem přírody, a proto 
věčným zákonem Božím ekvita, podle níž se má každý těšit ze 
své svobody.

42. Existuje také dělení zákonů na základní a nikoli základní. 
U žádného autora se mi však nepodařilo zjistit, co je to základní 
zákon. Přesto lze takto velmi rozumně zákony dělit.

43. Základním zákonem je totiž v každém státě zákon, po je
hož odstranění se stát zhroutí a zcela rozpadne jako dům, jehož

28 U pravený překlad. -  Pozn. překl.
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základy jsou narušeny. Proto je základním zákonem ten, podle 
něhož jsou poddaní povinni respektovat a posilovat veškerou 
moc svěřenou suverénovi, ať je jím panovník nebo suverénní 
shromáždění, moc, bez níž stát nemůže obstát. Patří sem moc 

- války a míru, moc soudní, moc vybírat správce a vůbec moc činit 
vše, co bude suverén pokládat za nezbytné pro veřejné dobro. 
Základními zákony nejsou ty, jejichž zrušení nevede k rozkladu 
státu; takovými jsou zákony o sporech mezi jednotlivými pod
danými. Tolik o dělení zákonů.

44. Zjišťuji, že slov lex civilis a ius civile, to znamená poli
tický zákon a politické právo, se nerozlišeně užívá pro tutéž věc 
a že tak činí i nejučenější autoři. A přece by tomu tak nemělo být. 
Neboť právo je svoboda, totiž svoboda, kterou nám politický zá
kon ponechává. Politický zákon je však závazek a bere nám svo
bodu, kterou nám zákon přírody dal. Příroda dala každému právo, 
aby se zabezpečil vlastní silou a preventivně napadl podezřelého 
souseda. Politický zákon nám ale tuto svobodu odnímá ve všech 
případech, kde ji může bezpečně nahradit ochrana zákona. Jako 
se liší lex a i as, liší se také závazek a svoboda.

45. Právě tak se zcela nerozlišeně chápou zákony a charty. 
Charty jsou však dary suveréna a nejsou to zákony, nýbrž vynětí 
ze zákonů. Zákon je vyjadřován slovy iubeo, iniungo, „přikazuji11 
a „ukládám“, výrazy pro charty jsou dedi, concessi, „dal jsem“, 
„povolil jsem“. Co je však někomu dáno nebo povoleno, není 
mu zákonem vnuceno. Lze vydat zákon, který zavazuje všechny 
poddané státu: povolení neboli charta se týká pouze jednoho člo
věka nebo některé části lidu. Říci totiž, že všechen lid státu má 
v libovolném případě volnost, znamená, že pro tento případ nebyl 
vydán žádný zákon nebo pokud vydán byl, je nyní zrušen.

X X V II .
O zločinech, omluvách a polehčujících okolnostech

1. HŘÍCHEM není jen přestoupení zákona, ale i každé pohrdání 
zákonodárcem. Takové pohrdání je totiž porušením všech jeho 
zákonů najednou. Hřích proto nespočívá jen v páchám  zakáza
ného skutku nebo v zákonech zapovězených slovních projevech

Rozdíl mezi 
zákonem 
a právem

A mezi
zákonem 
a chartou

Co je hřích
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Co je  zločin

Kde není 
politického

nebo v opomenutí toho, co zákon přikazuje, ale také v úmyslu 
nebo záměru zákon přestoupit. Záměr porušit zákon je totiž do 
jisté míry pohrdání tím, kdo má dbát na jeho dodržování. Koho 
rozradostňuje pouze představa, že mu patří majetek, sluhové 
nebo žena někoho jiného, aniž by měl v úmyslu mu to odebrat 
násilím nebo lstí, neporušuje zákon, který říká: „Nebudeš dych
tit! “ Rovněž není hříchem, když se někdo v představě nebo ve 
snu těší ze smrti toho, od jehož života neočekává nic než škodu 
a nepříjemnost. Je však hříchem, když se rozhodl učinit něco, co 
k tomu směřuje. Radovat se z pomyšlení na to, co by potěšilo, 
kdyby to bylo skutečné, je totiž vášeň, která je s povahou člověka 
a každého jiného živého tvora natolik spjata, že by bylo hříchem 
být člověkem, kdyby se z toho dělal hřích. Tato úvaha mne vedla 
k tomu, abych ty, kdo prohlašují, že hříchem jsou první pohyby 
mysli, byť tlumené strachem z Boha, pokládal za příliš přísné 
jak k sobě, tak k jiným. Přiznávám však, že mýlit se'v tomto je 
méně nebezpečné než mýlit se v opaku.

2. ZLOČIN je hřích, při němž se skutkem nebo slovem do
pouštíme něčeho, co zákon zakazuje, nebo nečiníme to, co přika
zuje. Je tedy každý zločin hříchem, ale ne každý hřích je zloči
nem. Úmysl krást nebo zabít je hřích, třebaže se nikdy neprojeví 
slovem ani skutkem, neboť Bůh, který zná myšlenky člověka, mu 
to může přičíst za vinu. Dokud se však úmysl neprojeví skutkem 
nebo slovem, na základě něhož by lidský soudce mohl tvrdit, že 
úmysl existoval, nepokládá se za zločin. Tento rozdíl postihli 
Rekové slovy ápápxr|pa a syK^ppa nebo áixía, přičemž první, 
překládané slovem „hřích“, znamená jakékoli odchýlení se od 
jakéhokoli zákona, zatímco druhá dvě slova, překládaná slovem 
„zločin11, označují pouze takový hřích, pro který může jeden 
člověk obžalovat druhého. Úmysly, které se však nikdy činem 
navenek neprojeví, žádnou lidskou obžalobou postihnout nelze. 
Obdobně se v latině slovem peccatum, což je „hřích“, označují 
všechny možné odchylky od zákona, slovem crimen, odvozeným 
od slova černo, což znamená „vnímat“, se míní jen takové hříchy, 
kvůli nimž se někdo může ocitnout před soudcem. Nejsou to tedy 
pouhé úmysly.

3. Z tohoto vztažení hříchu k zákonu a zločinu k politickému 
zákonu lze za prvé vyvodit, že hřích přestává tam, kde přestává
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zákon. Ale protože zákon přírody je věčný, nikdy nemohou pře
stat být hříchem porušení úmluv, nevděk, arogance a všechny 
skutky odporující kterékoli morální ctnosti. Za druhé, přestává- 
li politický zákon, přestává i zločin, neboť pak nezůstává jiný 
zákon než zákon přírody. Není tudíž možná ani žádná obžaloba, 
protože každý je pak svým vlastním soudcem, obžalovává ho 
pouze jeho vlastní svědomí a vyviňuje ho upřímnost jeho vlast
ního úmyslu. Je-li proto jeho úmysl řádný, jeho skutek hříchem 
není; je-li tomu jinak, jeho skutek hříchem je, zločinem však ni
koli. Za třetí, přestává-li suverénní moc, přestává i zločin, neboť 
kde taková moc neexistuje, není ochrany, kterou by mohl poskyt
nout zákon; každý se proto smí chránit sám svou vlastní mocí. 
O nikom přece nelze předpokládat, že se při ustavení suverénní 
moci vzdal práva zachovávat své vlastní tělo, pro jehož bezpečí 
byla veškerá suverenita zřízena. To však platí pouze pro ty, kdo 
sami nepřispěli k odstranění moci, která je chránila, neboť to 
bylo zločinem od samého počátku.

4. Zdrojem každého zločinu je  buď určitá vada v chápání, 
nebo jakýsi omyl v usuzování, anebo náhlý záchvat vášně. Vada 
v chápání je neznalost, vada v usuzování je mylný názor. Nezna
lost je pak trojího druhu: neznalost zákona, neznalost suveréna 
a neznalost trestu. Neznalost zákona přírody nikoho neomlou
vá, protože u každého, kdo se naučil používat svého rozumu, se 
předpokládá povědomí, že nikomu nesmí činit nic, co by nechtěl, 
aby se činilo jemu. Proto se člověk dopouští zločinu všude, kde 
činí něco, co se tomuto zákonu příčí. Přijde-li k nám někdo z In
die a přemlouvá zdejší lidi, aby přijali nějaké nové náboženství, 
nebo je učí něčemu, co vede k neposlušnosti vůči zákonům této 
země, dopouští se zločinu, byť by byl o pravdivosti svého učení 
přesvědčen sebevíc. Může být proto po právu potrestán, a to ne
jen proto, že jeho učení je nepravdivé, nýbrž také proto, že činí 
to, co by u jiného neschvaloval, kdyby totiž přišel z této země 
a snažil se měnit tamější náboženství. Neznalost politického zá
kona omlouvá však člověka v cizí zemi tak dlouho, dokud se 
s ním neseznámí, protože do té doby ho žádný politický zákon 
nezavazuje.

5. Právě tak je neznalost dobrou omluvou, nebyl-li politický 
zákon vlastní země vyhlášen natolik dostatečně, aby se s ním

zákona, není 
zločinu

Neznalost
zákona
přírody nikoho 
neomlouvá

Neznalost
politického
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mohl seznámit, kdyby chtěl, a jednání se nepříčí zákonu příro
dy. V jiných případech neznalost politického zákona omluvou 
není.

6. Neznalost suverénní moci v místě obvyklého pobytu ne
omlouvá, protože je třeba vzít na vědomí moc, která nás tam 
chrání.

7. Tam, kde byl zákon vyhlášen, neznalost trestu nikoho ne
omlouvá. Kdyby totiž docházelo k porušování zákona bez stra
chu před trestem, nešlo by o zákon, ale o prázdná slova. Kdo 
porušuje zákon, bude potrestán, aniž by věděl jak. Kdokoli totiž 
něco činí záměrně, přijímá všechny známé důsledky. Trest je 
však v každém státě známým důsledkem porušení zákona. Je-li 
trest již stanoven zákonem, podléhá stanovenému trestu, není-li 
stanoven, podléhá jakémukoli trestu. Je totiž rozumné, aby ten, 
kdo se dopustí bezpráví s tím, že jej omezuje pouze jeho vlastní 
vůle, byl postižen trestem, který je omezen jen vůlí toho, jehož 
zákon svým jednáním porušil.

8. Je-li však trest s činem spojen již v samotném zákoně nebo 
je-li obvykle ve stejných případech ukládán, je provinilec chrá
něn před větším trestem. Je-li totiž trest předem znám a není-li 
dost velký, aby lidi od činu odradil, vyzývá k němu. Srovnáva- 
jí-li totiž lidé výhody plynoucí z jejich protiprávního jednání 
a škodu, která jim vznikne potrestáním, volí přirozeně to, co se 
jim jeví nejvýhodnější. Jsou-li proto trestáni víc, než jak zákon 
předtím stanovil nebo víc, než byli za stejný zločin trestáni jiní, 
je to zákon, který je svedl a který je klame.

9. Žádný zákon vydaný teprve po vykonaném skutku nemůže 
tento skutek učinit zločinem, neboť příčí-li se skutek zákonu 
přírody, existoval zákon už před ním; pozitivní zákon nemůže 
být znám dříve, než byl vydán, a proto nemůže zavazovat. Ale 
když byl zákon, který nějaký skutek zakazuje, vydán dříve, 
než byl tento skutek vykonán, musí se pachatel podrobit tres
tu, který byl stanoven později, pokud menší trest nebyl písem
ně ani příkladem učiněn známým dříve, a to z důvodů právě 
uvedených.

10. Kvůli chybnému usuzování, to znamená z omylu, lidé 
zpravidla přestupují zákon třemi způsoby. Za prvé tak, že vychá
zejí z nesprávných zásad. Lidé například nahlédli, že všude a ve
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všech dobách byly nespravedlivé činy ospravedlňovány silou 
a vítězstvím pachatelů a že ti, kdo mají moc a pronikli houštinou 
zákonů své země, pokládají za zločince pouze slabší a ty, kteří 
ve svém snažení neuspěli. Za základ svého usuzování pak přijali 
tyto zásady: Spravedlnost je  jen  prázdné slovo. Cokoli člověk 
může získat vlastní p ílí a náhodou, je  jeho. Zvyky všech národů 
nemohou být nespravedlivé. Příklady dřívějších dob jsou dob
rými důvody, proč něco podobného učinit ještě jednou, a mnohé 
jiné. Připustíme-li to, žádný čin nemůže být sám o sobě zločinem, 
ale musí se jako zločin posuzovat nikoli podle zákona, nýbrž 
podle úspěchu těch, kdo se ho dopustili. Atak jeden a týž skutek 
může být jednou ctnostný, jindy zloěinný, jak se právě štěstěně 
zlíbilo. Co tedy bylo u Maria zločinem, bude u Sully zásluhou 
a u Caesara se to za stejných zákonů opět stane zločinem. Takové 
usuzování vede k neustálému narušování míru ve státě.

11. Za druhé, lidé přestupují zákon kvůli falešným učitelům, 
kteří buď mylně vykládají zákon přírody a staví ho do protikladu 
k zákonu politickému, nebo místo zákonům učí takovým vlast
ním názorům nebo tradicím, které jsou neslučitelné s povinnost
mi lidí jakožto poddaných.

12. Za třetí, lidé přestupují zákon tím, že vyvozují nesprávné 
závěry ze správných zásad. To se běžně stává lidem, kteří jsou 
unáhlení a zbrklí v usuzování a rozhodování o tom, co mají dě
lat, jako například ti, kdo o svém vlastním chápání mají vysoké 
mínění a věří, že takové věci nevyžadují čas ani studium, nýbrž 
jen běžnou zkušenost a dobrý přirozený důvtip. A o něm si ni
kdo nemyslí, že jím není obdařen. Naopak nikdo nebude tvrdit, 
že bez hlubokého a dlouhého studia má znalost o tom, co je po 
právu a co protiprávní, což není o nic méně obtížné než před
chozí případ. Žádná z vad v usuzování nemůže zločin omluvit, 
třebaže některé jej mohou oslabit u toho, kdo tvrdí, že spravuje 
své soukromé záležitosti; tím méně jej může omluvit u lidí, kte
ří přejímají starost o veřejné záležitosti. Odvolávají se totiž na 
rozum, jehož nedostatkem by se chtěli omlouvat.

13. Jednou z vášní, které jsou nejčastěji příčinou zločinu, je 
marnivost nebo chorobné sebepřeceňování, jako by rozdíl v ceně 
byl dán důvtipem lidí, jejich bohatstvím, původem nebo nějakou 
jinou přirozenou vlastností a nezávisel na vůli toho, kdo má suve-
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rénní pravomoc. Z toho pak vychází domněnka, že tresty stano
vené zákonem a obecně rozšířené na všechny poddané by neměly 
takové lidi postihovat se stejnou tvrdostí, s jakou postihují chudé, 
bezejmenné a prosté, kterým se dohromady říká „plebs“.

14. Proto se často stává, že lidé, kteří sami sebe oceňují po
dle velikosti svého bohatství, se dopouštějí zločinů v naději, že 
uniknou trestu, když justici podplatí, nebo že jim za peníze nebo 
jiné odměny bude dána milost.

15. Lidé, kteří mají mnoho mocných příbuzných, jakož i ob
líbení lidé, kteří získali vážnost u davu, se osmělují porušovat 
zákony v naději, že potlačí moc, která má uplatňování zákonů 
prosazovat.

16. Lidé, kteří mají neodůvodněně vysoké mínění o vlastní 
moudrosti, rádi kárají postupy těch, kdo vládnou, zpochybňují 
jejich autoritu a svými veřejnými projevy podvracejí zákony 
prohlašujíce, že za zločin by se mělo pokládat jedině to, co by 
mělo být zločinem podle nich samých. Právě tito lidé jsou také 
často náchylní ke zločinům spočívajícím ve lsti a klamání sou
sedů; domnívají se totiž, že jejich záměry jsou příliš subtilní, 
než aby se daly postřehnout. Toto, tvrdím, jsou důsledky jejich 
falešných předpokladů o vlastní moudrosti. Jen velmi málo lidí, 
kteří jsou ve státech prvními podněcovateli rozbrojů, jež nikdy 
nemohou proběhnout bez občanské války, žije totiž dostatečně 
dlouho na to, aby mohli vidět, jak se jejich nové plány uskuteč
ní; užitek z jejich zločinů tak připadne potomstvu a těm, kdo by 
si to nejméně přáli. To jen dokazuje, že nebyli tak moudří, jak 
si mysleli. Ti, kdo klamou v naději, že je nikdo nevidí, obvyk
le klamou sami sebe, protože temnota, v níž, jak se domnívají, 
jsou skryti, je pouze jejich vlastní slepotou. Nejsou tedy o nic 
moudřejší než děti, které si myslí, že vseje  skryto, zakryjí-li si 
oči.

17. Obecně všichni marniví lidé, nejsou-li navíc ještě bázliví, 
jsou zpravidla hněviví, neboť jsou víc než jiní náchylní si v roz
hovoru vykládat běžnou svobodu jako pohrdání. A je jen málo 
zločinů, které nemohou být vyvolány hněvem.

18. Které zločiny mohou být páchány z nenávisti, chtíče, 
ctižádosti a chamtivosti, ví každý ze své zkušenosti a na zákla
dě svého chápání; postačí tedy říci, že jsou to slabosti natolik
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spjaté s povahou lidí i všech ostatních živých tvorů, že jejich 
účinkům lze bránit jen mimořádným rozumovým úsilím nebo 
důsledně uplatňovanými přísnými tresty. V tom, co nenávidí, 
lidé totiž spatřují soustavné obtěžování, jemuž se nelze vyhnout 
a při němž člověk musí mít buď bezmeznou trpělivost, nebo si 
musí ulevit odstraněním moci, která ho obtěžuje. První je ob
tížné, druhé bez porušení zákona nemožné. Ctižádost a chamti
vost jsou vášně, které jsou neustále přítomné a dotírají, zatímco 
rozum, který by jim ěelil, vždy přítomen není. A proto se jejich 
účinky projeví vždy, když svitne naděje na beztrestnost. A po
kud jde o chtíč, to, čeho se mu nedostává na stálosti, nahrazuje 
prudkostí, která stačí převážit nad obavami ze všech mírných 
nebo nejistých trestů.

19. Ze všech vášní nejméně svádí člověka k porušování zá
konů strach. Je to dokonce, s výjimkou nejšlechetnějších povah, 
jediná vlastnost, která -  zdá-li se, že porušení zákona přinese zisk 
nebo požitek lidi k dodržování zákonů vede. A přece může být 
v mnoha případech zločin spáchán i ze strachu.

20. Ne každý strach totiž ospravedlňuje čin, který způsobil, 
nýbrž jen strach z ublížení na těle, jemuž říkáme tělesný strach, 
kterého se člověk domněle může zbavit pouze jednáním. Dejme 
tomu, že někdo je napaden, bojí se, že okamžitě zemře, a nevidí 
jiné východisko než zranit útočníka. Zraní-li ho smrtelně, není to 
zločin, protože o nikom nelze předpokládat, že by se při ustavení 
státu vzdal obrany svého života nebo svých údů, nemůže-li mu 
zákon včas přijít na pomoc. Avšak usmrtit člověka, protože z jeho 
jednání nebo hrozeb mohu usoudit, že mne zabije, bude-li moci, 
přitom je mi však jasné, že mám čas a prostředky vyžádat ochranu 
suverénní moci, zločinem je. Další případ: někdo je uražen potup
nými slovy nebo utrpí nějaké malé bezpráví, za které zákonodárci 
nestanovili žádný trest ani se nedomnívali, že rozumnému člověku 
stojí za to si toho povšimnout. Postižený se však obává, že nepo- 
mstí-li se, upadne v opovržení, a nejspíš se tedy proti němu dopustí 
bezpráví i jiní. Aby tomu zabránil, poruší zákon a propříště se chrá
ní tím, že hrozí soukromou mstou. To je zločin. Nebylo mu totiž 
ublíženo fyzicky, nýbrž jen pomyslně, a křivda -  třebaže v těchto 
končinách se jako křivda pociťuje teprve odnedávna na základě 
obyčeje rozšířeného mezi mladými a marnivými muži -  je natolik
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malá, že ji šlechetný a sebevědomý člověk nemůže ani zazname
nat. Někdo může mít také strach z duchů, a to buď pro vlastní 
pověrčivost, nebo že příliš věří jiným, kteří mu líčili podivné sny 
a vidění, a tím ho přivedli k závěru, že mu chtějí ublížit, že něco 
udělal, nebo že něco neudělal; přitom ať to udělá nebo ne, jedná 
v rozporu se zákonem. Co se ale takto učinilo, nebo opomenulo, 
nelze tímto strachem omluvit; je to zločin. Mit sny, jak jsem uká
zal ve druhé kapitole, je přirozené a jsou to jen fantasmata, která 
ve spánku zbývají po dojmech, jež naše smysly předtím v bdělém 
stavu zaznamenaly. A když si lidé náhodou nejsou jisti, že spali, 
zdá se jim, že jsou to skutečná vidění. Kdo se proto domýšlí, že 
porušuje zákon na základě svého snu nebo snu někoho jiného 
anebo na základě domnělého vidění či jiné než státem dovolené 
představy o moci neviditelných duchů, vybočuje ze zákona příro
dy a dopouští se jistého přestupku. Řídí se představami vlastního, 
nebo cizího mozku, o nichž nikdy nemůže vědět, zda něco zname
nají, nebo neznamenají, ani zda ten, kdo mu své sny vypráví, mluví 
pravdu, nebo lže. Kdyby každá soukromá osoba měla volnost takto 
jednat, a tu by podle zákona přírody musela mít, pokud ji měla 
jen jedna, nešlo by vydat žádný zákon, který by obstál, a všechny 
státy by tudíž přestaly existovat.

21. Již z těchto různých zdrojů zloěinů je zjevné, že ne všech
ny zločiny, jak tvrdili už staří stoikové, lze posuzovat stejně. Je 
zde místo nejen pro OMLUVU, kterou se o domnělém zloěinu 
prokáže, že zločinem vůbec není, ale i pro POLEHČUJÍCÍ OKOL
NOSTI, díky nimž se zločin, který se zdál těžký, stává lehčím. 
I když si totiž všechny zločiny rovnou měrou zaslouží být nazvá
ny nespravedlností, stejně jako jsou všechny odchylky od přímky 
křivkami, což stoikové správně postřehli, ještě z toho neplyne, 
že všechny zločiny jsou stejně nespravedlivé, stejně jako všech
ny křivky nejsou stejně zakřivené. To však stoikové nepostřehli 
a pokládali za stejně těžký zločin nezákonně zabít slepici jako 
zabit vlastního otce.

22. Zcela omluvit nějaký skutek a odejmout mu povahu zlo
činu může jedině to, co zároveň ruší závaznost zákona. Je-li totiž 
pachatel zákonem vázán, nemůže být jednou provedený skutek, 
který se příčí zákonu, ničím jiným než zločinem.
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23. Zcela omlouvá pouze nemožnost seznámit se se zákonem. 
Zákon, s nímž se nelze seznámit, totiž nezavazuje. Nedostateč
nou snahu se poučit ale nelze považovat za nemožnost. Stejně tak 
o nikom, kdo předstírá, že má dost rozumu, aby sám spravoval 
své vlastní záležitosti, nelze předpokládat, že postrádá možnost 
seznámit se se zákony přírody; vždyť tyto zákony poznáváme 
rozumem, o kterém přece tvrdí, že jej má. Jedině děti a šílenci 
jsou omluveni při přestoupení zákona přírody.

24. Nachází-li se někdo v zajetí nebo v moci nepřítele (totiž 
je-li v ní jako osoba nebo jsou-li v moci nepřítele prostředky 
k jeho životu), vázán zákonem není, stalo-li se tak bez jeho viny, 
protože musí buď uposlechnout nepřítele, nebo zemřít. Takové 
uposlechnutí tedy není zločinem, neboť selhala-li ochrana záko
na, každý je povinen se chránit, jak jen může.

25. Je-li někdo pod hrozbou okamžité smrti donucen učinit 
nějaký skutek v rozporu se zákonem, je zcela omluven, protože 
žádný zákon nemůže nikoho nutit vzdát se sebezáchovy. A i kdy
bychom připustili, že by takový zákon závazný byl, mohl by 
člověk uvažovat takto: „Jestliže to neučiním, okamžitě zemřu; 
jestliže to učiním, zemřu později. Proto jestliže to učiním, něja
ký čas k životu tím získám. “ Sama příroda ho tudíž k takovému 
skutku nutí.

26. Je-li někdo bez jídla nebo jiných k životu nezbytných věcí 
a může-li se zachránit jedině nějakým nezákonným skutkem, 
například že se za velkého hladu násilím zmocní jídla nebo že 
ukradne, co nemůže získat za peníze či dobročinností, nebo že 
na obranu svého života odejme jinému meč, je plně omluven 
z důvodů, které byly právě uvedeny.

27. Dále, nezákonné skutky provedené na základě pravomo
ci někoho jiného musí omluvit ten, kdo je autorizoval, protože 
nikoho nelze žalovat za vlastní skutek provedený někým jiným, 
kdo byl pouze nástrojem. Nelze ho však omluvit vůči třetí osobě, 
která tím utrpěla bezpráví, neboť při porušení zákona jsou vinni 
oba -  autor i aktér. Z toho pak vyplývá, že když nějaký člověk 
nebo shromáždění se suverénní mocí někomu nařídí učinit něco, 
co se příčí dřívějšímu zákonu, je čin plně omluven. Sám suverén 
totiž za to nemůže odsoudit, protože je autorem, a co suverén sám 
nemůže po právu odsoudit, nemůže po právu potrestat nikdo jiný.

Omluvy vůči 
autorovi
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Předpoklad 
moci přitěžuje

Špatní učitelé 
polehčují

Nadto platí, že když suverén nařídí vykonat něco, co odporuje 
jeho vlastnímu dřívějšímu zákonu, je oním příkazem -  pokud jde 
o tento konkrétní skutek -  zákon zrušen.

28. Jestliže se osoba nebo shromáždění se suverénní mocí 
vzdají nějakého práva, které je pro suverenitu podstatné, a pod
danému se tak poskytne svoboda neslučitelná se suverénní mocí, 
tedy s vlastní existencí státu, je to na straně poddaného přesto 
hřích a odporuje to jeho povinnostem, odmítne-li uposlechnout 
rozkazu, který se příčí svobodě, jež mu byla poskytnuta. Poddaný 
totiž musí vědět, co je se suverenitou neslučitelné, protože byla 
ustavena s jeho vlastním souhlasem a pro jeho vlastní obranu, 
a musí také vědět, že svoboda, která je s ní neslučitelná, mu byla 
poskytnuta z neznalosti zla, jež v důsledku toho nastane. Jestliže 
však nejen neuposlechne, ale také se postaví na odpor veřejnému 
služebníku při jeho výkonu, zločin to je, protože se mohl bez 
narušení domácího míru svého práva domoci stížností.

29. Závažnost zločinu se určuje podle různých měřítek: za 
prvé podle zlovolnosti podnětu nebo motivu, za druhé podle na- 
kažlivosti příkladu, za třetí podle způsobené škody a za čtvrté 
podle okolností času, místa a osob.

30. Týž nezákonný skutek je závažnějším zločinem, vychá- 
zí-li pachatel z předpokladu, že těm, kdo mají zákonnou pra
vomoc, může klást odpor na základě své síly, svého bohatství 
nebo svých přátel, než když se jej pachatel dopouští v naději, že 
nebude odhalen nebo že unikne. Předpoklad beztrestnosti zís
kané silou je totiž kořenem, z něhož vždy a za všech okolností 
vyrůstá pohrdání veškerými zákony, zatímco ve druhém případě 
vede pachatele vědomí nebezpečí k tomu, aby utekl, a činí ho 
propříště poslušnějším. Čin, o němž se ví, že je zločinem, je 
větší zločin než tentýž čin, který vychází z falešného přesvěd
čení, že je zákonný. Kdo se jej totiž dopouští proti vlastnímu 
svědomí, spoléhá se na sílu nebo jinou moc, a to mu dodává 
odvahy se jej dopustit ještě jednou. Kdo se však zločinu dopus
tí, protože se zmýlil, zákonu se přizpůsobí, jakmile se mu jeho 
omyl prokáže.

31. Ten, jehož omyl je způsoben autoritou nějakého učitele 
nebo veřejně autorizovaného vykladače zákona, není tak špatný 
jako ten, jehož omyl je způsoben zatvrzelým lpěním na vlastních
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zásadách a myšlenkách. Čemu totiž učí ten, kdo vyučuje na zá
kladě veřejné autority, tomu učí sám stát; to se podobá zákonu 
tak dlouho, dokud to táž autorita nezmění; u všech zločinů, je 
jichž součástí není popírání suverénní moci a které se ani nepříčí 
evidentním zákonům či autorizovanému učení, takové okolnosti 
plně omlouvají. Kdo naproti tomu opírá své jednání o svůj sou
kromý soud, musí obstát, nebo padnout podle toho, zdaje správ
ný, nebo chybný.

32. Bylo-li za nějaký skutek již potrestáno mnoho lidí, je to 
větší zločin, než když předcházelo mnoho předchozích příkla
dů beztrestnosti. Každý z těchto příkladů znamená totiž naději 
na beztrestnost, kterou vzbudil sám suverén. Ten, kdo v někom 
takovou naději vzbuzuje a dovádí ho k předpokladu, že bude 
omilostněn, ho k provinění povzbuzuje a sám se na něm podílí; 
nemůže tudíž rozumně vinit ze všeho pachatele.

33. Zločin, který vyvěrá z náhlé vášně, není tak těžký jako 
zločin, k němuž dochází po dlouhé úvaze. V prvním případě je 
zde totiž místo pro polehčující okolnost, opírající se o všeobec
ně známou slabost lidské přirozenosti. Kdo se však dopouští 
zločinu po úvaze, počínal si opatrně a zvažoval zákony, tresty 
i důsledky pro lidskou společnost, ale jen při páchání zločinu 
tím vším opovrhl a vše podřídil vlastním choutkám. Neexistuje 
však žádné náhlé vzplanutí vášní, které by stačilo nějaký zločin 
zcela omluvit. Celý čas, který uplyne mezi prvním seznámením 
se se zákonem a spácháním skutku, se totiž musí brát jako čas 
rozvažování. Uvažováním o zákoně měl totiž ten člověk své ne
zřízené vášně usměrnit.

34. Je-li zákon veřejně a opakovaně předčítán a vykládán před 
veškerým lidem, je skutek, který jej porušuje, větším zločinem, 
než kde lidé takto poučováni nejsou a k znalosti zákona musí do
spívat s obtížemi, nejistotou a přerušeními vyplývajícími z jejich 
povolání nebo je musí poučovat soukromé osoby. V tomto přípa
dě padá totiž část viny na všeobecně známou slabost. V prvním 
případě jde však o zřejmou nedbalost, která není prosta jistého 
pohrdání suverénní mocí.

35. Skutky, které zákon výslovně zakazuje, nicméně záko
nodárce je jinými zjevnými projevy své vůle mlčky schvalu
je, jsou menšími zločiny než stejné skutky zakázané zákonem

Příklady 
beztrestnosti 
jsou polehčující 
okolností

Úkladnost 
je přitěžující 
okolností

Mlčky proje
vený souhlas 
suveréna je

211



Druhý díl. O státě

polehčující
okolností

Srovnání 
zločinů podle 
jejich účinků

i zákonodárcem. Uvážíme-li totiž, že vůle zákonodárce je zá
konem, přicházejí v tomto případě ke slovu dva odporující si 
zákony, které by zcela omlouvaly, kdyby lidé byli povinni vzít 
na vědomí suverénův souhlas z jiných důvodů, než které byly vy
jádřeny jeho rozkazem. Jelikož však po činu následuje trest nejen 
za to, že zákon byl překročen, ale také za to, že byl dodržen, je 
zákonodárce částečně příčinou jeho překročení, a proto rozumně 
nemůže přičíst celý zločin pachateli. Zákon například zapovídá 
souboje a jeho překročení se trestá smrtí. Na druhé straně ten, 
kdo souboj odmítne, je vystaven pohrdání a výsměchu, aniž by 
se proti tomu mohl bránit; někdy ho i suverén pokládá za nehod
ného, aby mu za války svěřil velení nebo úřad. Přijme-li tedy 
vyzvání na souboj, neměl by být přísně trestán, jelikož všichni 
po právu usilují získat si dobré jméno u lidí majících suverénní 
moc; část viny totiž padá na trestajícího. To neříkám proto, že si 
přeji, aby existovalo volné pole pro soukromou mstu nebo jinou 
neposlušnost, nýbrž ze starosti o vládnoucí, aby nemuseli nepří
mo podporovat něco, co přímo zakazují. Příklady vladařů jsou 
a vždy byly pro lidi, kteří k nim vzhlíželi, účinnějším podnětem 
k jednání než samy zákony. A třebaže je naší povinností nečinit 
to, co dělají, nýbrž to, co říkají, bude této povinnosti učiněno 
zadost teprve tehdy, až se Bohu zlíbí prokázat lidem mimořádnou 
a nadpřirozenou milost, aby se tímto pravidlem řídili.

36. Srovnáváme-li dále zločiny podle způsobené škody, je  
za prvé stejný skutek, který poškodí více lidí, těžším zločinem, 
než když způsobí škodu menšímu počtu. Jestliže tedy nějaký 
skutek neškodí jen v přítomnosti, ale je jako vzor i příkladem 
v budoucnu, j e  to větší zločin, než když škodí jen v přítomnos
ti. První skutek je totiž plodný a přerůstá ve škodu mnoha lidí, 
kdežto druhý je neplodný. Zastávat učení, které odporuje ve státě 
zavedenému náboženství, stejně jako vést hříšný a prostopášný 
život nebo dopouštět se jiných bezbožných činů je těžším provi
něním u státem autorizovaného kazatele než u soukromé osoby. 
Právě tak je těžším zločinem, jestliže profesor práva tvrdí nebo 
činí něco, co vede k oslabení suverénní moci, než když to činí 
někdo jiný. Rovněž nezákonný skutek člověka, který má pro svou 
moudrost takový věhlas, že se mnozí řídí jeho radami nebo napo
dobují jeho jednání, je těžším zločinem než stejný skutek někoho
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jiného. Takoví lidé se totiž zločinu nejen dopouštějí, ale učí mu 
coby zákonu všechny ostatní. A obecně jsou všechny zločiny o to 
závažnější, čím větší pohoršení způsobují. Kritériem je tudíž to, 
zda se stávají ukazatelem pro slabé, kteří méně hledí na cestu, 
po níž se ubírají, zato víc na světlo, které jiní před nimi nesou.

37. Rovněž nepřátelské skutky proti současnému stavu státu 
jsou těžšími zločiny než tytéž skutky směřující proti soukromým 
osobám, neboť škoda se rozšiřuje na všechny. Takovými skutky 
jsou vojenská zrada nebo vyzrazení státního tajemství nepříteli, 
veškeré atentáty na představitele státu, ať jejím  panovník nebo 
shromáždění, a jakékoli snahy snižovat slovem nebo činem jejich 
autoritu, ať už v přítomnosti, nebo pro budoucnost. Tyto zločiny 
jsou známy pod latinským označením crimina laesae majestatis; 
jsou to záměry nebo činy odporující základnímu zákonu.

38. Také zločiny, které maří rozsudky, jsou těžší než bezpráví, 
které utrpí jednotlivec nebo několik osob; tak například přijmout 
peníze za vynesení nesprávného rozsudku nebo vydání falešného 
svědectví je těžším zločinem než jinak někoho ošidit o stejný 
nebo větší obnos. Poškozen totiž není jen ten, kdo byl takovým 
rozsudkem postižen; veškeré rozsudky se stávají bezcennými 
a zadávají příčinu k násilnosti a soukromé mstě.

39. Také loupež a zpronevěra veřejných peněz nebo důchodů 
je těžším zločinem než loupež nebo podvod na soukromé osobě, 
neboť okrást veřejnost znamená okrást mnoho lidí najednou.

40. Podvodně se zmocnit veřejného úřadu, pádělat veřejné 
pečetě nebo mince je rovněž těžším zločinem než vydávat se za 
nějakou jinou soukromou osobu nebo padělat její pečeť, protože 
takový podvod se rozšiřuje ke škodě mnohých.

41. Z nezákonných skutků páchaných na soukromých osobách 
je těžším zločinem ten, kde je podle obecného mínění škoda nej
citelnější. A proto:

42. nezákonné zabití je těžším zločinem než kterékoli jiné 
bezpráví, které zachovává život,

43. umučit je horším proviněním než jednoduše usmrtit,
44. zmrzačení údů je horší než poškození majetku,
45. poškodit majetek pod hrozbou usmrcení nebo zranění je 

těžší zločin než tajně krást,

Laesa majestas

Úplatkářství 
a falešné 
svědectví

Zpronevěra

Vydávání se za 
autoritu

Srovnání 
zločinů proti 
soukromým 
osobám
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46. tajně krást je horší než krást s podvodně získaným
souhlasem,

47. svést k nemravnosti násilím je horší než svést licho
cením,

48. svést vdanou ženu je horší než svést svobodnou.
49. Všechny tyto činy jsou totiž takto obvykle hodnoceny, 

třebaže někteří lidé jsou na stejný přečin citliví víc, někteří méně. 
Zákon však nepřihlíží ke sklonům jednotlivců, nýbrž ke sklonům 
všech.

50. Proto zákony Řeků, Římanů a jiných antických i moder
ních států přehlížely přečiny spočívající v urážkách slovy nebo 
gesty, pokud nezpůsobily jinou škodu než okamžitou nevoli ura
ženého, a to za předpokladu, že pravou příčinou této nevole není 
urážka, která se nemůže dotknout těch, kdo jsou si vědomi vlastní 
hodnoty, nýbrž jen malodušnosti těch, kdo jsou uraženi.

51. Rovněž zločin proti soukromé osobě se může stát těžším 
s přihlédnutím k oběti, času a místu. Například usmrtit své ro
diče je těžším zločinem než zabít rodiče někoho jiného. Rodiče, 
třebaže přenesli svou moc na politický zákon, mají přesto být 
v úctě jako suverén, neboť původně byli suverény od přírody. 
A okrást chuďase je horším zločinem než okrást boháče, neboť 
chuďase to postihne citelněji.

52. A zločin, který byl spáchán při bohoslužbě nebo na mis- 
tě k bohoslužbě určeném, je těžším zločinem než ten, který 
se udál jindy nebo jinde; je totiž projevem hlubšího pohrdání 
zákonem.

53. Mohl bych uvést ještě mnoho jiných případů přitěžuj ících 
a polehčujících okolností; z těch, které jsem uvedl, je však každé
mu zřejmé, jak má závažnost každého jiného zločinu posoudit.

Co jsou veřejné 54. Konečně: jelikož takřka u všech zločinů se bezpráví ne- 
zločiny děje pouze nějaké soukromé osobě, ale i státu, nazývá se jeden 

a týž zločin, je-li obvinění vzneseno ve jménu státu, veřejným 
zločinem a je-li vzneseno ve jménu soukromé osoby, soukromým 
zločinem. Podle toho se také příslušné žaloby nazývají veřejné, 
judiciapublica, neboli žaloby koruny, nebo soukromé. Je-li na
příklad při žalobě z vraždy žalobcem soukromá osoba, jde o sou
kromou žalobu, je-li žalobcem suverén, je to žaloba veřejná.
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X X V III .
O trestech a odměnách

1. TREST je  zlo, kterým veřejná autorita postihuje toho, kdo 
učinil nebo opomenul něco, co tato autorita posuzuje jako pře
stoupení zákona, a sice za tím účelem, aby se lidská vůle stala 
poslušnější.

2. Dříve než z této definice cokoli vyvodím, je třeba zodpově
dět velmi důležitou otázku, totiž kterými dveřmi vstoupily právo 
nebo autorita v každém případě trestat. Z toho, co bylo výše řeče
no, nelze totiž o nikom mít za to, že se úmluvou zaváže nijak se 
nebránit násilí; nelze tedy ani říci, že někdo dal jinému právo, aby 
proti němu násilí použil. Práva bránit někoho jiného se každý při 
ustavení státu vzdal, nikoli však práva bránit sebe sama. Zavazuje 
se také pomáhat suverénovi při trestání jiných, nikoli však sebe. 
Uzavřít úmluvu, že bude pomáhat suverénovi, bude-li ubližovat 
někomu jinému, však neznamená, že mu dává právo trestat, nemá- 
li jako smluvní strana toto právo sám. Je tedy zřejmé, že právo 
státu trestat, to jest právo toho nebo těch, kteří ho zastupuji, není 
založeno na tom, že poddaní toto právo připustili nebo přenechali. 
Ukázal jsem již výše,29 že před ustavením státu měl každý právo 
na všechno a mohl činit vše, co pokládal pro svou sebezáchovu za 
nezbytné, totiž druhé si podrobovat, ubližovat jim nebo kvůli tomu 
kohokoli zabít. Toto je základ trestního práva, které se uplatňuje 
v každém státě. Poddaní totiž dali suverénovi tQto právo jedině tak, 
že se svého práva vzdali, a tím posílili jeho vlastní právo chránit 
všechny, jak uzná za vhodné. Právo mu tedy nebylo dáno, nýbrž 
mu -  a pouze jemu -  bylo jen ponecháno, a to úplně, jak s omeze
ními danými přirozeným zákonem existovalo v přirozeném stavu 
a stavu války všech proti všem.

3. Z definice trestu vyvozuji za prvé, že ani soukromé msty, 
ani bezpráví učiněné soukromým osobám nelze v pravém slova 
smyslu označit za tresty, protože nevycházejí z veřejné autority.

4. Za druhé, trestem není, je-li někdo opomíjen nebo -není- 
li veřejnou přízní upřednostňován, protože tím pro jakéhokoli

Definice trestu

Z čeho se 
vyvozuje právo 
trestat

Soukromé 
bezpráví a msty 
nejsou trestem

Trestem 
není ani

29 Srv. kap. XIV. -  Pozn. překl.
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opomíjení či 
upřednostňování

Není jím 
ani bolest 

způsobená 
bez veřejného 

slyšení

Ani bolest 
způsobená 

samozvanou 
mocí

Ani bolest 
způsobená 

bez zřetele na 
budoucí dobro

Přirozené škod
livé důsledky 
nejsou tresty

Způsobená 
újma není 

trestem, 
je-li menší 

než prospěch 
z porušení 

zákona

Kde je trest 
dodatečně 
k zákonu 

připojen, není 
větší újma 

trestem, ale 
nepřátelským 

činem

člověka nevzniká žádné nové zlo, nýbrž se jen ponechává ve 
stavu, v jakém byl dříve.

5. Za třetí, uvalí-li na někoho veřejná autorita bez předchozí
ho veřejného odsouzení nějaké zlo, nesmíme to označit za trest, 
nýbrž za nepřátelský čin, protože aby skutek, za který je někdo 
trestán, byl přestoupením zákona, má být nejprve posouzen ve
řejnou autoritou.

6. Za čtvrté, zlo způsobené samozvanou mocí a soudci bez au
tority suveréna není trestem, nýbrž nepřátelským činem, protože 
činy samozvané moci nejsou odsouzeným autorizovány. Nejde 
tu tedy o jednání veřejné autority.

7. Za páté, každé zlo, které někoho postihuje bez záměru nebo 
možnosti přimět viníka -  nebo skrze jeho příklad jiné lidi -  k po
slušnosti zákonům, není trestem, nýbrž nepřátelským činem, 
protože poškození, které nesleduje takový účel, nelze označit za 
újmu.

8. Za šesté, s určitými činy sama příroda spojila různé škodli
vé důsledky, například je-li útočník při útoku na jiného sám zabit 
nebo zraněn, anebo onemocní-li někdo při páchání něčeho nezá
konného. Lze sice říci, že takovou újmu přivodil člověku Bůh, 
Stvořitel přírody, a tedy že jde o trest Boží. Vzhledem k člověku 
se však tomu neříká trest, protože nebyl uložen žádnou lidskou 
autoritou.

9. Za sedmé, je-li způsobená újma menší než prospěch ze 
spáchaného zločinu nebo uspokojení po jeho spáchání přirozeně 
následující, pak se tato újma definici vymyká a je spíše cenou 
nebo výkupným než trestem za zločin. K povaze trestu totiž pa
tří, že jeho cílem je člověka přimět, aby byl poslušen zákona. 
Tohoto cíle, je-li menší než prospěch z porušení zákona, však 
není dosaženo, účinek je spíše opačný.

10. Za osmé, je-li v zákoně samém stanoven trest, avšak po 
spáchaném zločinu se uloží trest větší, pak co je nad tuto mez, 
není trestem, nýbrž nepřátelským činem. Uvážíme-li totiž, že 
účelem trestu není pomsta', nýbrž odstrašení a že strach z velkého 
neznámého trestu pomine, vyhlásí-li se trest menší, není neočeká
vaný dodatek částí trestu. Kde však zákon nestanoví vůbec žádný 
trest, tam má povahu trestu vše, co se uloží. Kdo hodlá překročit
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zákon, ten totiž -  není-li stanoven žádný trest — očekává trest 
neurčený, to znamená libovolný.

11. Za deváté, újma za skutek spáchaný dříve, než existoval 
zákon, který jej zakazuje, není trestem, ale nepřátelským činem, 
neboť dokud neexistuje zákon, nikdo jej nemůže porušit. Trest 
však předpokládá souzený skutek, totiž že k porušení zákona 
došlo. Proto újma způsobená před vydáním zákona není trestem, 
nýbrž nepřátelským činem.

12. Za desáté, újma způsobená představiteli státu není trestem, 
nýbrž nepřátelským činem, neboť k povaze trestu přece patří, že 
jej ukládá veřejná autorita, a tou je pouze autorita samotného 
představitele.

13. Konečně, o újmě způsobené někomu, kdo byl prohlášen 
za nepřítele, nelze říci, že je to trest. Uvážíme-li totiž, že nepří
tel buď nikdy nepodléhal zákonu, a nemohl jej proto přestoupit, 
nebo, pokud mu podléhal a prohlásil, že tomu tak již není, popírá, 
že jej mohl přestoupit; veškerou újmu, která ho může postihnout, 
je proto třeba pokládat za akt nepřátelství. V případě vyhlášeného 
nepřátelství je však každé způsobené zlo zákonné. Z toho vyplý
vá, že popře-li poddaný slovem nebo skutkem vědomě a uváženě 
autoritu představitele státu (ať již byl za zradu stanoven jakýkoli 
trest), může se mu po právu učinit vše, co se představiteli za
chce. Popřením poddanství se totiž popírá i zákonem stanovený 
trest, a poddaný tudíž trpí jako nepřítel státu, to znamená podle 
vůle představitele. Tresty stanovené v zákonech totiž platí pro 
poddané, nikoli pro nepřátele. Nepřáteli jsou ti, kdo sice byli 
podle svých vlastních skutků poddanými, ale úmyslně se bouří 
a popírají suverénní moc.

14. Tresty se především a nejobecněji dělí na božské a lidské. 
O božských budu mít příležitost pohovořit později na vhodnějším 
místě.30

15. Lidské jsou ty tresty, které se ukládají z rozkazu lidí a jsou 
buď tělesné, nebo peněžité, nebo hanba, nébo uvězněni, nebo 
vyhnanství, nebo jejich kombinace.

Újma uložená 
za skutek 
spáchaný před 
zákonem neni 
trestem

Představitele 
státu nelze 
trestat

Újma působená
revoltujícím
poddaným
se děje podle
práva
válečného
a není trestem

30 Viz kapitoly XXXI, XXXVIII a XLIV. -  Pozn. překl.
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Tělesné tresty

Hrdelní trest

Peněžitý trest

Hanba

16. Tělesný je takový trest, který se vykonává přímo na těle 
podle záměru toho, kdo jej uložil. Je to bičování, zraňování 
nebo odnímání tělesných požitků, které trestaný dříve zákonně 
užíval.

17. Některé z těchto trestů jsou hrdelní, jiné jsou mírnější. 
Hrdelním trestem je poprava, a to buď prostá, nebo po mučení. 
Mírnější než hrdelní trest je bičování, zraňování, nasazování oko
vů a působení jiných tělesných bolestí, které svou povahou ne
jsou smrtelné. Nastane-li totiž po vykonání trestu smrt, ačkoli to 
trestající neměl v úmyslu, nelze trest chápat jako hrdelní, i když 
poškození nepředvídatelnou shodou okolností skončilo smrtí. 
V  tomto případě nebyla smrt způsobena, ale jen urychlena.

18. Peněžitý je takový trest, při němž se neodnímá pouze 
určitý obnos, ale i půda nebo kterékoli jiné zboží, které se ob
vykle kupuje a prodává za peníze. A pokud zákon stanoví ta
kový trest se záměrem odejmout peníze těm, kdo by jej pře
stoupili, není to vlastně trest, nýbrž cena za výsadu a výjimku 
ze zákona, který skutek nezakazuje zcela, ale pouze těm, kdo 
nejsou s to zaplatit. Tak tomu není jedině tam, kde jde o zákon 
přirozený, nebo o součást náboženství. V tomto případě to totiž 
není výjimka ze zákona, nýbrž jeho přestoupení. Kde například 
zákon stanoví peněžitou pokutu pro ty, kdo berou Boží jméno 
nadarmo, tam není zaplacení pokuty cenou za dispens, na zákla
dě něhož by se mohlo klít, ale za přestoupení nepominutelného 
zákona. Obdobně jestliže zákon stanoví, že tomu, kdo utrpěl 
bezpráví, se má vyplatit určitý obnos, je to pouze náhrada za 
utrpěné bezpráví; ruší se tím žaloba poškozené strany, nikoli 
však zločin.

19. Hanba je uvalení takového zla, které se stává potupou 
nebo se jím odnímá to dobro, jež stát učinil znamením úcty. 
Existují věci, které jsou úctyhodné od přírody, jako třeba účinky 
odvahy, velkodušnosti, síly, moudrosti a jiných schopností těla 
a mysli. Jiné učinil úctyhodnými stát, například vyznamenání, 
tituly, úřady nebo další zvláštní projevy suverénovy přízně. První 
(i když mohou chybět od přírody nebo v důsledku nehody) nemů
že zákon odejmout, a jejich ztráta proto není trestem. Druhé však 
může odejmout veřejná autorita, která je úctyhodnými učinila. To 
jsou pak tresty ve vlastním slova smyslu; jde například o odnětí
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vyznamenání, titulů nebo úřadů odsouzeným nebo o prohlášení, 
že tito lidé je napříště nemohou získat.

20. Uvěznění je zbavení svobody veřejnou autoritou. Může 
sloužit dvěma účelům. Jedním je zajištění obžalovaného, druhým 
působení bolesti odsouzenému. V prvním případě nejde o trest, 
neboť o nikom se nesmí mít za to, že má být potrestán, dokud 
nebyl soudně vyslechnut a prohlášen vinným. Každé ublížení, 
které člověk musí strpět v poutech nebo ve vazbě dříve, než byl 
vyslechnut, a které překračuje míru nezbytnou k jeho zajištění, 
proto odporuje zákonu přírody. Ve druhém případě však o trest 
jde, protože je to zlo uložené veřejnou autoritou za něco, co sama 
uznala za přestoupení zákona. Pod slovem „uvěznění41 rozumím 
všechna omezení pohybu, která jsou způsobená vnější překážkou, 
ať už je jí budova, které se běžně říká vězení, nebo ostrov, na 
němž jsou lidé internováni, nebo místo, kde jsou lidé nasazeni 
k práci. Například ve starověku se lidé odsuzovali do kameno
lomů, v současnosti se odsuzují na galeje; jsou to i okovy a jiné 
podobné překážky.

21. O exilu (vyhnanství) se mluví, je-li někdo za svůj zločin 
odsouzen opustit panství státu, a to buď celé, nebo určitou jeho 
část, a nesmí-li se vrátit buď po určitou dobu, nebo nikdy. Zdá 
se, že svou povahou, bez jiných okolností, to není trest, ale spí
še únik nebo veřejný příkaz vyhnout se trestu útěkem. A Cicero 
říká, že žádný takový trest nebyl v Římě nikdy uložen, a nazývá 
jej útočištěm lidí v nebezpečí.31 Může-li totiž vyhnanec užívat 
svůj majetek a získávat důchod z půdy, pak pouhá změna vzdu
chu není trestem a ani nepřispívá státu, kvůli němuž se všechny 
tresty ukládají, totiž aby lidé byli vedeni k poslušnosti zákonům, 
nýbrž mu mnohdy škodí. Vyhnanec je totiž podle práva nepří
telem státu, který jej poslal do vyhnanství, protože již není jeho 
členem. Jestliže byl při tom zbaven své půdy nebo majetku, pak 
trest nespočívá ve vyhnanství, ale jde o peněžitý trest.

22. Veškeré trestání nevinných poddaných, ať už jsou tresty 
velké nebo malé, odporuje zákonu přírody. Trest se přece ukládá 
jedině za přestoupení zákona, a nevinného tudíž nelze trestat.

31 Srv. Cicero, Pro Caecina, § 100. -  Pozn. překl.
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odporuje 
zákonu přírody

Zákonu přírody 
neodporuje pů
sobit nevinným 
škodu ve válce

Neodporuje mu 
ani to, co se 

děje skutečným 
rebelům

Odměnou je 
buď plat, nebo 

milost

Trestání nevinných je v prvé řadě porušením zákona přírody, 
který všem lidem zakazuje, aby-mstí-li se, dbali na něco jiného 
než na budoucí dobro. Potrestá-li se však nevinný, stát z toho 
vůbec žádný prospěch mít nemůže. Za druhé je tím porušen zá
kon přírody, který zakazuje nevděk. Uvážíme-li totiž, že veške
rá suverénní moc byla původně předána se souhlasem každého 
z poddaných, aby jí byli ochraňováni tak dlouho, dokud jsou jí 
poslušní, pak trestat nevinného by znamenalo odplácet dobro 
zlem. A za třetí se tím porušuje zákon přikazující ekvitu, to jest 
rovné rozdělování spravedlnosti, což se při trestání nevinného 
nedodržuje.

23. Způsobí-li se však jakékoli zlo nevinnému, který není 
poddaným, a je-li to ku prospěchu státu a nedojde-li při tom 
k porušení nějaké předchozí úmluvy, není to porušením přiro
zeného zákona. Všichni lidé, kteří nejsou poddanými, jsou totiž 
buď nepřáteli, nebo jimi podle předchozí úmluvy přestali být. 
Proti nepřátelům, o nichž má stát za to, že mu mohou uškodit, 
se však podle původního přirozeného zákona válka vést smí. 
Za války meč nesoudí, vítěz nečiní rozdílu mezi těmi, kdo byli 
v minulosti vinni nebo nevinni, a nezná ani žádné slitování, po
kud neprospívá blahu jeho vlastního lidu. A to je důvod, proč se 
msta zákonitě rozšiřuje také na poddané, kteří vědomě popírají 
autoritu ustaveného státu, a to nejen na otce, ale ani na třetí nebo 
čtvrté pokolení, které dosud nežije, a nemá tedy na skutku, kvůli 
němuž musí trpět, sebtemenší vinu. Podstatou tohoto zločinu je

• totiž odmítnutí poddanství, tedy návrat do stavu války; tomu se 
obecně říká rebelie. Ti, kdo se takto provinili, netrpí jako pod
daní, nýbrž jako nepřátelé. Rebellio totiž není nic jiného než 
obnovení války.

24. ODMĚŇUJE SE buď darem, nebo smlouvou. Je-li někdo 
odměněn na základě smlouvy, říká se takové odměně plat nebo 
mzda, což je náhrada za prokázanou nebo slíbenou službu. Je-li 
odměněn darem, jde o příspěvek, jímž ten, kdo jej uděluje, proka
zuje milost, aby lidi podnítil mu sloužit, nebo aby jim to umožnil. 
Proto když suverén státu stanoví za jakýkoli veřejný úřad plat, je 
jeho příjemce právem vázán svůj úřad vykonávat. Jinak je vázán 
pouze ctí, aby totiž dal najevo, že dar přijal a vynasnaží se za něj 
něco učinit. I když totiž lidé nemají žádný zákonný prostředek,
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jímž by se bránili, jestliže se jim nařizuje opustit soukromé za
městnání a bez odměny nebo platu sloužit veřejnosti, přesto je 
k tomu ani zákon přírody ani ustaveni státu nezavazuje, ledaže 
službu nelze vykonat jinak. Má se totiž za to, že suverén může 
využívat všech prostředků svých poddaných, protože i nejprostší 
voják smí požadovat mzdu za svou službu ve válce jako dluh ze 
strany suveréna.

25. Příspěvky, které suverén poskytuje poddanému ze strachu 
z jeho moci a schopností škodit státu, nejsou vlastně žádnou 
odměnou. Není to totiž plat, protože v tomto případě se nepřed
pokládá žádná smlouva; každý je totiž již předem povinen ne
prokazovat státu špatné služby. Není to ani milost, protože tím, 
co to vyvolalo, byl strach, který by suverén vlastně neměl mít. 
Jsou to spíše oběti, které suverén, je-li posuzován jako přirozená 
osoba, a nikoli jako osoba reprezentující stát, činí, aby ukonejšil 
nespokojenost toho, o němž si myslí, že je mocnější než on sám. 
Tím nepodněcuje k poslušnosti, ale naopak k tomu, aby vyděrač- 
ství pokračovalo a stupňovalo se.

26. Zatímco některé platy jsou stálé a vyplácejí se z veřejné 
pokladny, jiné jsou občasné a vyplácejí se za výkon úřadu, pro 
který jsou určeny. Takové platy jsou v některých případech, jako 
například v soudnictví, pro stát škodlivé. Závisí-li totiž příspěvek 
soudcům a soudním úředníkům na množství případů, které mají 
vyřídit, nutně to má dva nepříjemné důsledky. Jedním je snaha 
navádět ke sporům, neboť čím více procesů, tím větší příjem. 
Druhým důsledkem, na prvním závislým, je spor o jurisdikci: 
každá soudní instance si přisvojuje tolik případů, kolik jen může. 
U exekutivních úřadů se takové nepříjemné jevy nevyskytují, 
protože rozsah své práce nemohou vlastním snažením rozšířit. 
Tolik snad postačí pro objasnění povahy trestů a odměn, kte
ré jsou jakýmisi nervy a šlachami, jež pohybují údy a klouby 
státu.

27. Zatím jsem hovořil o povaze člověka, jehož pýcha a jiné 
vášně donutily, aby se sám podřídil nějaké vládě, a o velké moci 
vladaře, jehož jsem přirovnal k Leviathanovi. Při tomto srovnání 
jsem použil dva závěrečné verše jednačtyřicáté kapitoly knihy 
Jób, kde Bůh Leviathcma, poté co vylíčil jeho velkou sílu, nazval 
králem pyšných. „Na zemi,“ praví, „není nic s ním srovnatelné.

Příspěvky 
poskytované ze 
strachu nejsou 
odměnou

Stálé a občasné 
platy
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Je vytvořen bez strachu. Všechno vysoké nazírá svrchu a je krá
lem všech dětí pýchy.“32 Protože je však smrtelný a stejně jako 
všichni ostatní pozemští tvorové podléhá zkáze a protože ten, 
koho se má bát a jehož zákonů musí být poslušen, není na zemi, 
nýbrž v nebi, pohovořím v následujících kapitolách o jeho cho
robách a o příčinách jeho smrtelnosti, jakož i o tom, které zákony 
přírody je povinen dodržovat.

X X I X .
O tom, co stát oslabuje nebo vede k jeho rozkladu

Příčinou 
rozkladu 

států jsou jejich 
nedokonalé 

instituce

Nedostatek 
absolutní moci

1. Třebaže nic z toho, co činí smrtelníci, nemůže být nesmr
telné, jejich státy by mohly být přesto zabezpečeny alespoň 
před zánikem způsobeným vnitřními chorobami, kdyby lidé, 
jak o sobě tvrdí, používali svůj rozum. Svou podstatou mají 
totiž státy existovat tak dlouho jako lidstvo nebo jako zákony 
přírody nebo jako sama spravedlnost, která je udržuje při ži
votě. Jestliže se tedy přece rozkládají nikoli vnějším násilím, 
nýbrž vnitřním nepořádkem, není chyba v lidech jakožto látce, 
nýbrž v lidech jako tvůrcích a správcích státu. Když se totiž 
lidé nakonec unaví vzájemným bezuzdným kláním a rubáním 
a z celého srdce zatouží spojit se v jedné pevné a trvalé stavbě, 
nemohou bez velmi schopného stavitele dospět k žádné jiné 
než k takové, která hrozí zřícením, sotva přežije své budovate
le a zcela jistě se zhroutí na hlavy jejich potomků, neosvojí-li 
si umění tvořit vhodné zákony, které by řídily jejich činnost, 
a nebudou-li skromní a trpěliví, aby dokázali uhladit to, co je 
na současné budově drsné a co překáží.

2. Proto k chorobám státu počítám především důsledky ne
dokonalého ustavení, podobající se nemocem přirozeného těla, 
jež plynou z vadného rozplozování.

3. Jedním z nedostatků je, že má-li člověk získat království, 
spokojí se někdy s menší mocí, než jaké je  k  míru a obraně státu 
nutně zapotřebí. Stane-li se tak, zdá se pak nespravedlivým činem,

32 Srv. Jb 41,24—25. Upravený překlad. -  Pozn. překl.
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je-li pro obnovení veřejné bezpečnosti třeba znovu se chopit od
ložené moci. Značný počet lidí, je-li k tomu příležitost, to přivádí 
k rebelii. Stejně tak děti, které se narodily nemocným rodičům, 
buď předčasně umírají, nebo se musí boláky a vyrážkami očistit 
od chorobných vlastností, které jsou důsledkem jejich vadného 
početí. Když se králové vzdávají některých svých nezbytných pra
vomocí, děje se to někdy (třebaže ne vždy) z neznalosti toho, co 
je nezbytné pro úřad, který na sebe vzali, namnoze však v naději, 
že si tyto pravomoci budou moci podle své libosti znovu přisvojit. 
Neuvažují přitom dobře, neboť ty, kdo budou mít krále k tomu, 
aby dodržel, co slíbil, podpoří proti jejich králi cizí státy, které si 
pro dobro svých vlastních poddaných sotva nechají ujít možnost 
oslabit stát (the estate) svých sousedů. Tak byl canterburský arci
biskup Thomas Becket podporován papežem proti králi Jindřichu
II. Podřízenost duchovních státu zrušil Vilém Dobyvatel, když při 
svém nástupu na trůn odpřísáhl, že nesáhne na svobodu církve. 
Stejně tak barony, jejichž moc rozšířil Vilém Ryšavý ve snaze zís
kat je na svou stranuýmělo-li nástupnictví přejít od jeho staršího 
bratra na něho, natolik, že byla neslučitelná se suverénní mocí, 
podporovali Francouzi v jejich rebelii proti králi Janovi.

4. To se však nestává jen v monarchiích. Starověký římský 
stát se sice nazýval Senát a římsky lid, veškerou moc si však 
nenárokoval ani senát, ani lid, což vyvolalo nejprve vzpouru Ti- 
beria Graccha, Gaia Graccha, Lucia Saturnina a jiných, později 
války mezi senátem a lidem za Maria a Sully, a ještě později za 
Pompeia a Caesara, až zanikla jeho demokracie a byla nastolena 
monarchie.

5. Athénský lid se zavázal pouze k tomu, že pod trestem smrti 
nikdo nebude smět navrhnout obnovení války o ostrov Salamis. 
Kdyby v tomto případě Solón nedal o sobě rozhlásit, že je šílený, 
a potom -  s gestikulací a chováním šílence a ve verších -  právě 
toto nenavrhl kolem sebe shromážděnému lidu, měli by Athéňa- 
né přímo před branami města neustále připraveného^nepřítele. 
Všechny .státy, jejichž moc je sebeméně omezena, za to nutně 
platí a jsou nuceny k takovým přemetům.

6. Na druhém místě uvádím choroby státu, jež způsobuje jed 
buřičských učení. Při jedné takové chorobě je každá soukromá 
osoba sama posuzovatelem toho, zda je  nějaké jednání dobré,

Soukromé 
posuzování 
dobra a zla
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Mýlící se 
svědomí

Předstírané
vnuknutí

nebo špatné. To je pravda jen v přirozeném stavu, kdy neexistují 
žádné politické zákony, a za politické vlády v případech, které 
nejsou zákonem upraveny. Jinak je však zřejmé, že měřítkem 
dobrého a špatného jednání je politický zákon a že soudcem 
je zákonodárce, který je vždy představitel státu. Takové falešné 
učení vede lidi k tomu, že mezi sebou-diskutují o rozkazech státu, 
zpochybňují je, a potom je buď uposlechnou, nebo neuposlech
nou podle toho, jak je ve svých soukromých soudech uznají za 
vhodné. Tím se stát ocitá ve zmatcích a je oslaben.

7. Jiné učení, které se příčí politické společnosti, zní: všechno, 
co člověk činí proti svému svědomí, je  hřích. Toto učení vychá
zí z předpokladu, že každý je posuzovatelem toho, co je dobré 
a co špatné. Svědomí člověka a jeho soud jsou, pravda, jedno 
a totéž, avšak jak soud, tak svědomí se mohou mýlit. Kdo tudíž 
není nepodřízen žádnému politickému zákonu vším, co činí, hře
ší proti svému svědomí, neboť kromě svého rozumu nezná jiné 
pravidlo, jímž by se řídil. Tak tomu však není u člověka, který 
žije ve státě, protože v něm je zákon veřejným svědomím, k je 
hož poslušnosti se už zavázal. Jinak by se při této rozmanitosti 
soukromých svědomí, jež jsou pouhými soukromými míněními, 
musel stát nutně ocitnout ve zmatcích a nikdo by si už netroufal 
být suverénní moci poslušen víc, než bude ve svých vlastních 
očích považovat za správné.

8. Také se obecně hlásalo, že víra a svatost se nenabývají 
studiem a rozumem, nýbrž nadpřirozeným vnuknutím nebo vdech
nutím. Kdyby tomu tak bylo, nechápu, proč by někdo měl svou 
víru rozumně zdůvodňovat, proč by každý křesťan neměl být i 
prorokem, anebo proč by každý měl pokládat za měřítko svého 
jednání spíše zákony své země než své vlastní vnuknutí. Opět se 
tak upadá do mylného pokládání sebe sama za soudce nad tím, 
co je dobré a co špatné, anebo do mylného názoru, že soudcem 
je soukromá osoba, která tvrdí, že má nadpřirozené vnuknutí. To 
vede k rozkladu veškeré politické vlády. Víra povstává ze sly
šení a slyšení z náhod, které nás přivádějí do blízkosti osob, jež 
k nám promlouvají. Všechny takové náhody působí"všemohoucí 
Bůh, přesto však nejsou nadpřirozené; m yje však většinou pou
ze nemůžeme pozorovat, protože jde o mnoho náhod, které se 
při každém účinku sbíhají. Víra a svatost vskutku nejsou velmi
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časté, ale přesto to nejsou zázraky, nýbrž účinky výchovy, kázně, 
napravování a jiných přirozených cest, kterými je Bůh rozvíjí ve 
svých vyvolených v časech, jež považuje za vhodné. A tato tři 
mínění, pro mír a vládu zhoubná, vyšla v této části světa hlavně 
z úst a per nevzdělaných duchovních, kteří slova Písma svátého 
spojují jinak, než jak se to shoduje s rozumem, a ze všech sil se 
snaží přimět lidi k domnění, že svatost a přirozený rozum nemo
hou existovat pospolu.

9. Čtvrtý-názor, který je neslučitelný s povahou státu, zní: ten, 
kdo má suverénní moc, podléhá politickým zákonům. Je pravda, 
že všichni suveréni podléhají přirozeným zákonům, protože jsou 
to zákony božské, a nikdo, ani stát, je nemůže zrušit. Zákonům, 
které sám suverén, to znamená stát, vydal, však on sám nepod
léhá. Být totiž podroben zákonům znamená podléhat státu, to 
znamená suverénnímu představiteli státu neboli sobě samému. 
To však není poddanství, nýbrž svoboda od zákonů. Protože tento 
omyl staví nad suveréna zákony, staví nad něho i soudce a právo 
ho trestat; to znamená, že se ustavuje nový suverén, a z téhož 
důvodu dále třetí, aby trestal druhého a tak bez konce dál až ke 
zmatkům a rozkladu státu.

10. Páté učení, které vede k rozkladu státu, zní: každá sou
kromá osoba má neomezené vlastnické právo na svůj majetek, 
takže právo suveréna na tento majetek je  vyloučeno. Je pravda, 
že každý má vlastnické právo, které vylučuje právo kteréhokoli 
jiného poddaného, toto právo však má pouze z moci suveréna, 
bez jehož ochrany by na tento majetek měl stejné právo kdokoli 
jiný. Jestliže se však vyloučí i právo suveréna, pak nemůže plnit 
úlohu, která mu byla svěřena, to jest chránit obojí před vnějším 
nepřítelem a před vzájemným bezprávím; v důsledku by stát pře
stal existovat.

11. Jestliže vlastnictví poddaných nevylučuje právo suverén
ního představitele na jejich majetek, ještě méně je vyloučeno je 
jich právo na soudní a výkonné úřady, v nichž zastupují samého 
suveréna.

12. Existuje šesté učení, které nepochybně a přímo směřuje 
proti podstatě státu, totiž že suverénní moc je  dělitelná. Vždyť co 
jiného znamená rozdělit moc státu než stát rozložit? Rozdělené 
moci se totiž ničí navzájem. Kvůli tomuto učení vzhlížejí lidé

Podřízení 
suverénní moci 
politickým 
zákonům

Přiznávání
neomezeného
vlastnického
práva
poddaným

Rozdělení 
suverénní moci
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Napodobování
sousedních

národů

Napodobování 
Řeků a Římanů

hlavně k některým právníkům, kteří usilují o to, aby lidé byli 
vázáni spíše jejich vlastním učením než zákonodárnou mocí.

13. Stejně jako falešné učení, tak často i příklad odlišné vlá
dy u sousedního národa vede lidi k tomu, aby měnili své dosud 
převládající formy vlády. I židovský lid se tak dal strhnout, aby 
odvrhl Boha a po proroku Samuelovi požadoval krále po způ
sobu jiných národů (1S 8 ,4-9). Stejně tak docházelo v menších 
řeckých městech neustále ke zmatkům kvůli vzpourám aris
tokratických a demokratických stran, kdy se téměř v každém 
státě jedna část snažila napodobit Sparťany, druhá Athéňany. 
A nepochybuji, že mnozí s uspokojením hleděli na nedávné 
zmatky v Anglii, protože chtěli napodobit Nizozemí. Domníva
li se přitom, že ke zbohatnutí postačí jen změnit formu vlády, 
jako to učinili tam. Lidská povaha je totiž už taková, že touží 
po novotách. Jsou-li proto lidé nadto k takovým novotám pod
něcováni sousedstvím s těmi, kdo se tím obohatili, je pro ně 
takřka nemožné nesouhlasit s těmi, kdo je vybízejí ke změně. 
Na první známky nepořádků, třebaže jsou zarmouceni jejich 
pokračováním, hledí blahovolně, stejně jako horkokrevní lidé, 
které když něco svrbí, škrabou se vlastními nehty tak dlouho, 
až palčivou bolest už nedokážou vydržet.

14. Zejména pokud jde o rebelii proti monarchii, je jednou 
z nejčastějších příčin četba politických a historických knih sta
rých Řeků a Římanů. Na mladé lidi a všechny ostatní, kteří ne
jsou vybaveni protilátkou zdravého rozumu, působí velmi silně 
a lákavě velké válečné úspěchy, jichž dosáhli jejich vojevůdci; 
proto si zároveň vytvářejí vysoké mínění o všem, co nadto tito 
lidé ještě učinili. A tak si představují, že jejich značný blahobyt 
nepovstal z úsilí jednotlivců, nýbrž z předností jejich demokra
tické formy vlády. Přitom neberou v úvahu četné vzpoury a ob
čanské války, které jejich nedokonalá politika zavinila. Tvrdím, 
že četba takových knih dovedla lidi k tomu, aby zabili své krále; 
řečtí a římští myslitelé to totiž ve svých knihách a politických 
rozpravách označili za zákonný a chvályhodný čin, pokud kaž
dý, kdo jej vykoná, nejprve označí krále za tyrana. Říkají totiž, 
že zákonné není regicidium, to znamená'zabití krále, ale tyran- 
nicidium neboli zabití tyrana. Lidé žijící v monarchii si z týchž 
knih osvojují názor, že v demokratickém státě se poddaní těší
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ze svobody, v monarchii však že jsou všichni otroky. Tvrdím, že 
takové mínění si vytvářejí ti, kdo žijí v monarchii, ale nikoli ti, 
kdo žijí pod lidovou vládou, protože tam nic takového nenachá
zejí. Nedovedu si zkrátka představit, co by bylo pro monarchii 
škodlivější, než kdyby povolila veřejné ětení takových knih, aniž 
by se přitom uplatnily opravné komentáře obezřelých učenců, 
které by je mohly zbavit jejich jedu. Bez rozpaků srovnávám 
tento jed s kousnutím vzteklého psa, jež způsobuje nemoc, kterou 
lékaři nazývají hydrofobie neboli strach z  vody. Člověk, který 
byl takto pokousán, totiž neustále trpí žízní; přesto se však vody 
děsí a nachází se v takovém stavu, jako by ho jed měl proměnit 
v psa. Jestliže tedy monarchii jednou kousnou do živého takoví 
demokratičtí autoři, kteří na takové státní zřízení neustále vrčí, 
není ničeho víc zapotřebí než silného panovníka, jehož se však, 
když ho mají, děsí z jakési tyranofobie neboli strachu ze silné 
vlády.

15. Stejně jako existovali učenci, kteří tvrdili, že v člověku 
jsou tři duše, existují i tací, kteří se domnívají, že ve státě je víc 
než jedna duše (to znamená víc suverénů), a staví supremaci 
proti suverenitě, církevní právo proti zákonům a duchovní auto
ritu proti autoritě politické. Zpracovávají přitom mysli lidí slo
vy a distinkcemi, které samy o sobě nic neznamenají, ale svou 
nesrozumitelností jen budí dojem, že se tu, jak si někteří myslí, 
nepozorovaně a ve tmě přechází do jakéhosi jiného království, 
království elfů. Víme-li však zcela jasně, že politická moc a moc 
státu jsou jedno a totéž a že nadvláda a moc vydávat kánony 
a udílet výsady předpokládají stát, vyplývá z toho, že tam, kde 
jeden má suverenitu a jiný nadvládu, kde jeden může vydávat zá
kony a druhý kánony, nutně existují pro tytéž poddané dva státy, 
a že tedy jde o království v sobě rozdělené, které nemůže obstát. 
Bez ohledu na nic neříkající rozdíl mezi světským a duchovním 
jsou zde totiž dvě království a každý poddaný je podřízen dvěma 
pánům. Uvážíme-li totiž, že duchovní moc si přisvojuje právo 
určit, co je hřích, přisvojuje si také právo určit, co je zákon (je
likož hřích není nic jiného než překročení zákona). A dál: když 
si politická moc přisvojuje právo určit, co je zákon, musí každý 
poddaný poslouchat dva pány, kteří oba chtějí, aby jejich rozkazy 
byly pokládány za zákon, což je nemožné. Má-li být jen jedno

Míněni, že ve 
státě je víc než 
jeden suverén
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Smíšená vláda

království, musí být buď politická moc, což je moc státu, podří
zena moci duchovní, a pak neexistuje jiná suverenita než duchov
ní, anebo musí být duchovní moc podřízena moci světské, a pak 
neexistuje jiná nadvláda než světská. Stojí-li tedy tyto dvě moci 
proti sobě, je stát nutně ve velkém nebezpečí, že se propadne do 
občanské války, nebo že se rozloží. Politická autorita, která je 
viditelnější a nachází se v jasnějším světle přirozeného rozumu, 
bude totiž k sobě ve všech dobách nutně přitahovat značnou část 
lidí. A duchovní autorita, třebaže se nachází v temnotě scholas
tických distinkcí a těžko srozumitelných slov, má vždy nějaké 
straníky, poněvadž strach z temnoty a duchů je větší než jaký
koli strach jiný. Tento strach stačí k vyvolání zmatků a někdy 
i k zániku státu. A tuto nemoc lze snad nikoli nevhodně přirovnat 
k epilepsii neboli k padoucnici, kterou Židé pokládali za jeden 
druh posedlosti přirozeného těla zlými duchy. Při této nemoci 
je totiž v hlavě přítomen jakýsi nepřirozený duch či vítr, který 
ucpává kořínky nervů a prudce jimi pohybuje, čímž jim odnímá 
pohyb, který by ze síly duše v mozku přirozeně měly, takže do
chází k prudkým a nepravidelným pohybům údů, jimž lidé říkají 
křeče; kdo je touto chorobou postižen, spadne někdy jako smyslů 
zbavený do vody a někdy i do ohně. Stejně je tomu i v politickém 
těle, jestliže duchovní moc uvádí členy státu do pohybu pohrůž
kami trestů nebo nadějí na odměny (což jsou nervy státu), a to 
jinak než politickou mocí, která je jeho duší. Jestliže podivnými 
a tvrdými slovy dusí jejich chápání, lidé nutně zneklidní a státu 
se násilně zmocní, nebo jej uvrhnou do ohně občanské války.

16. Někdy i za čistě politické vlády existuje víc než jed
na duše, například když pravomoc vybírat daně, tedy schop
nost vyživovací, závisí na obecném shromáždění, vůdcovství 
a velitelská pravomoc (což je.schopnost uvádět do pohybu) na 
jednom člověku a pravomoc vydávat zákony (což je schopnost 
myslet) na náhodném souhlasu nikoli jen těchto dvou mocí, ale 
ještě nějaké třetí. To ohrožuje stát někdy pro nedostatek souhla
su s dobrým zákonem, nej častěji však pro nedostatek potravy 
nutné pro život a pohyb. Třebaže několik lidí vidí, že taková 
vláda není vládou, nýbrž rozdělením státu ve tři strany, což na
zývají smíšenou monarchií, pravdou přesto je, že to není jeden 
samostatný stát, nýbrž tři nezávislé strany a že tu není pouze
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jedna zastupující osoba, nýbrž tři. V Božím království mohou 
existovat tři nezávislé osoby, aniž by se narušila jednota Boha, 
který panuje. Kde však vládnou lidé zastávající různé názory, 
tam to možné není. Jestliže tedy král je nositelem osoby lidu 
a obecné shromáždění je rovněž nositelem osoby lidu a jestliže 
jiné shromáždění je nositelem osoby části lidu, nutně to není 
ani jedna osoba, ani jeden suverén, nýbrž jsou to tři osoby a tři 
suveréni.

17. Nevím, ke které nemoci přirozeného těla člověka mohu 
tuto degeneraci státu přesně přirovnat. Viděl jsem však již člo
věka, jemuž z boku rostl jiný člověk s vlastní hlavou, pažemi, 
hrudí a žaludkem. Kdyby i z jeho druhého boku rostl jiný člověk, 
mohlo by toto přirovnání být přesné.

18. Zatím jsem uvedl pouze ty neduhy státu, které předsta
vují největší a nejbezprostřednější nebezpečí. Jsou ještě jiné 
choroby, které nejsou tak velké, ale kterých si musíme rovněž 
povšimnout. Především je to potíž jak získat peníze na nezbyt
né potřeby státu, zvláště v případě blížící se války. Ta vzniká 
z domnění, že každý poddaný má vlastnické právo ke svým 
pozemkům a svému majetku, které vylučuje právo suveréna 
je použít. Jakmile suverénní moc, jež předvídá potřeby státu 
a nebezpečí státu hrozící, zjistí, že přítoku peněz do veřejné 
pokladny brání tvrdošíjnost lidu, ačkoli by tento přítok měl sílit, 
aby se tomuto nebezpečí dalo čelit a od samého počátku mu 
předcházet, začne se omezovat, jak to jen jde, a když už se víc 
omezovat nemůže, zápolí s lidem pomocí právnických kliček, 
aby získala alespoň něco. Jestliže však malé obnosy nestačí, je 
suverénní moc nakonec nucena otevřít si cestu k okamžitému fi
nančnímu zabezpečení násilím, neboť jinak stát zhyne. Ocitne-li 
se stát v této mezní situaci častěji, lid je nakonec třeba náležitě 
ukáznit, jinak totiž stát nutně zanikne. Tento neblahý stav mů
žeme velmi dobře srovnat se zimnicí, při níž jsou masité části 
těla ztuhlé nebo naplněné jedovatou látkou; žíly, které se jin 
dy přirozeně vyprazdňují do srdce, nejsou náležitě zásobovány 
z tepen. V důsledku toho údy nejprve chladem tuhnou a třesou 
se, následně si teplo a prudké úsilí srdce vynutí průchod krve; 
dříve než k tomu může dojít, spokojí se s malým osvěžením  
v podobě chvilkového zchlazení, až se konečně, je-li konstituce

Nedostatek
peněz
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člověka dostatečně silná, prolomí odpor ucpaných částí a jed 
vyjde potem, nebo, je-li konstituce člověka příliš slabá, pacient 
zemře.

19. Dále se ve státech někdy projeví choroba, která se podobá 
zápalu pohrudnice, totiž když se peníze státu, řádně vydávané 
prostřednictvím monopolů nebo skrze pronájem veřejných pří
jmů, shromažďují v příliš velkém množství u soukromých osob, 
ať už u jedné nebo u několika. Právě tak se při zápalu dostává 
krev do pohrudnice a vyvolává zánět provázený horečkou a bo
lestivým pícháním.

20. Také oblíbenost mocného poddaného je nebezpečnou cho
robou, není-li si stát zcela jist jeho věrností. Lid, který by měl 
čerpat podněty z autority suveréna, se totiž nechá lichocením 
a věhlasem ctižádostivce odvést od poslušnosti zákonům a jde 
za člověkem, jehož ctnosti a záměry ani nezná. Toto nebezpečí 
je zpravidla větší v demokracii než v monarchii, neboť armáda 
je natolik silná a početná, že snadno může vzniknout dojem, 
že jde o lid. Toho využil Julius Caesar, jehož lid postavil proti 
senátu a který se poté, co si získal náklonnost své armády, stal 
pánem nad senátem i lidem. Tento postup oblíbených a ctižádo
stivých mužů je otevřenou rebelií a lze jej přirovnat k účinkům 
čarodějnictví.

21. Jinou chorobou státu je nepřiměřená velikost nějakého 
města, je-li totiž s to sehnat na svém území dostatek lidí a peněz 
pro velkou armádu. To platí i pro velký počet uskupení, která 
jsou jakoby mnoha malými státy uvnitř většího státu, stejně jako 
jsou jimi červi ve střevech člověka. K tomu můžeme přidat svo
bodu lidí, kteří, jak se domnívají, jsou politicky prozíraví nato
lik, že mohou slovně napadat absolutní moc. Žijí sice ponejvíc 
v závětří lidu, ale pod vlivem falešných učení se neustále šťourají 
v základních zákonech a obtěžují stát jako červíci, jimž lékaři 
říkají ascarides, škrkavky.

22. Dále můžeme přidat nenasytnost neboli bulimii po novém 
území, na něž by se panství rozšířilo, nezhojitelné rány, které stát 
kvůli tomu mnohokrát utrpěl od nepřítele, a nádory z nesladě- 
ných výbojů, jež jsou namnoze jen břemenem, o které je méftě 
nebezpečné přijít než š ije  podržet, jakož i letargii z pohodlnosti 
a souchotě zhýralosti a zbytečných výdajů.

230



XXX. O úřadu suverénního představitele

23. Přicházím k poslednímu: když vnější nebo vnitřní nepřáte
lé dosáhnou ve válce konečného vítězství, takže branné síly státu 
už nejsou v poli a poddané už nelze dále udržovat ve věrnosti, je  
stát ROZPUŠTĚN a každý se smí chránit, jak mu vlastní rozum 
velí. Suverén je totiž veřejnou duší, která stát oživuje a uvádí do 
pohybu. Jakmile pomine, údy nejsou nic než mrtvola, z níž unikla 
duše, byť nesmrtelná. Je tomu tak proto, že právo suverénního 
panovníka sice činem někoho jiného zaniknout nemůže, závazek 
poddaných však může. Ten totiž, kdo potřebuje ochranu, ji smí 
hledat kdekoli, a najde-li ji, je povinen, aniž by podvodně před
stíral, že se podrobil ze strachu, ochraňovat svého ochránce tak 
dlouho, jak může. Je-li však jednou potlačena moc shromáždění, 
jeho právo zcela zaniká, protože zrušeno je samo shromáždění. 
Neexistuje tedy možnost suverenitu obnovit.

XXX.
O úřadu suverénního představitele

1. Úřad suveréna (ať je to panovník nebo shromáždění) vyplývá 
z účelu, pro který mu byla svrchovaná moc svěřena, totiž pečo
vat o bezpečí lidu. K tomu ho zavazuje zákon přírody a z toho 
se musí zodpovídat Bohu, původci toho zákona, ale už nikomu 
jinému. Bezpečím se zde však nerozumí pouhé zachování života, 
nýbrž i všechny ostatní příjemnosti, které si každý opatřuje vlast
ní řádnou pílí, aniž by tím stát ohrožoval nebo mu škodil.

2. Tím se však nechce říci, že péče o jednotlivce by měla 
končit jejich ochranou před bezprávím, jestliže si na ně stěžu
jí; obecně má jít o péči veřejným nabádáním, učením, příklady 
i vydáváním a prováděním dobrých zákonů, podle nichž mohou 
jednotlivci uspořádat své záležitosti.

3. Jelikož se stát ruší, poté co podstatná práva suveréna (speci
fikovaná výše v osmnácté kapitole) zaniknou a všichni se vrátí do 
stavu a zmatku války každého proti každému (což je to nejhorší 
zlo, které lidi může v tomto životě potkat), je povinností suve
réna plně tato práva zachovávat. Prohřešil by se tedy proti svým 
povinnostem, kdyby je za prvé převedl na někoho jiného, nebo 
kdyby se jen jednoho z nich vzdal. Kdo totiž opouští prostředky,

Rozklad státu

Péče o dobro 
lidu

Učením 
a zákony

Suverén se 
nesmí vzdát 
žádného práva, 
které je pro 
suverenitu 
podstatné
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opouští také cíle, a prostředků se zřekne ten, kdo jako suve- 
rén uzná, že je podřízen politickým zákonům a vzdá se nejvyšší 
soudní moci, práva ze své moci vyhlašovat válku a sjednávat mír, 
práva posuzovat potřeby státu, vybírat daně a odvádět vojáky 
kdykoli a nakolik to sám uzná za potřebné, jmenovat úředníky 
a důstojníky pro válku i pro mír, jmenovat učitele a zkoumat, 
které učení vyhovuje, nebo odporuje obraně, míru a dobru lidu. 
Jeho povinnostem, za druhé, protiřečí, ponechá-li lid v nevě
domosti nebo jej mylně informuje, v čem tato podstatná práva 
spočívají a čím jsou zdůvodněna. Pak se totiž lidé dají snadno 
svést a přimět k tomu, aby mu odporovali, je-li v zájmu státu 
nezbytné tato práva využívat a uplatňovat.

4. Základům těchto práv je spíše třeba pečlivě a pravdivě vy
učovat, protože je nelze udržovat žádným politickým zákonem 
ani strachem ze zákonných trestů. Politický zákon, který rebelii 
(a tou je každý odpor proti podstatným právům suverenity) zaká
že, totiž jako politický zákon zavazuje jen díky zákonu přírody, 
který zapovídá porušeni věrnosti. Jestliže lidé tento přirozený 
závazek neznají, nemohou znát ani oprávnění, které z každé
ho zákona vydaného suverénem vyplývá. Trest pak pokládají za 
pouhý nepřátelský čin. Domnívají-li se tedy, že jsou dosti silní, 
budou se nepřátelskými činy snažit trestu vyhnout.

5. Slyšel jsem některé lidi říkat, že spravedlnost je pouhé 
bezobsažné slovo a že člověku patří vše, čeho může sám nabýt 
násilím nebo lstí (a to nikoli jen ve stavu války, ale i ve státě). 
Ukázal jsem již, že tento názor je mylný. Právě tak existují i jiní 
lidé, kteří tvrdí, že neexistují žádné rozumné důvody či zásady, 
které podporují podstatná práva, jež činí suvernitu neomezenou. 
Kdyby prý taková práva existovala, byla by již někde objevena; 
ve skutečnosti však vidíme, že dosud neexistoval ani jeden stát, 
kde by se tato práva uznávala nebo vyžadovala. Tento argument 
je stejně vadný, jako kdyby američtí divoši popírali, že neexistuje 
rozumný důvod či princip, proč by měli stavět dům tak, aby vy
držel stejně dlouho jako materiál, z něhož byl vystaven, protože 
žádný tak dobře vystavený dům ještě nikdy neviděli. Čas a píle 
produkují dnes a denně nové poznatky. A stejně jako se umění 
dobře stavět vyvinulo z rozumných zásad poznaných pilnými lid
mi, kteří dlouho zkoumali povahu materiálů a různé účinky tvarů
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a proporcí stavby teprve dávno poté, co lidstvo (i když uboze) 
stavět začalo, tak se také dlouhou poté, co lidé začali vytvářet 
státy, nedokonalé a se sklonem upadnout do zmatků, hledaly 
horlivým přemýšlením rozumné zásady, aby jejich ustavení bylo 
(s výjimkou vnějšího násilí) trvalé. Takové jsou i zásady, které 
jsem předložil v této rozpravě. Zda se dostanou či nedostanou 
do zorného pole těch, kdo mají moc, aby je využívali, nebo jich 
nedbali, to jen velmi málo souvisí s mými vlastními zájmy, kte
ré sleduji dnes. Třebaže jsem ochoten připustit, že mé zásady 
takovými zásadami rozumu nejsou, přesto jsem si jist, že jsou 
to zásady odvozené z autority Písma. To ukážu, až začnu mluvit 
o Mojžíšem spravovaném Božím království nad Židy čili nad 
jeho národem vyvoleným podle úmluvy.

6. Někteří zase říkají, že dokonce i tehdy, jsou-li tyto zásady 
správné, schopnost prostého lidu nestačí na to, aby je pochopil. 
Byl bych rád, kdyby bohatí a mocní poddaní království nebo ti, 
kdo se počítají k nejučenějším, nebyli méně nezpůsobilí než lid. 
Všichni však vědí, že překážky, které se takové nauce staví do 
cesty, pocházejí ani ne tak z obtížnosti předmětu, jako spíš ze 
zájmu těch, kdo se mají učit. Mocní sotva stráví něco, na čem je 
založena moc, která usměrňuje jejich náklonnosti, a učenci těžko 
stráví něco, co odhaluje jejich omyly, a tím snižuje jejich auto
ritu; mysl prostého lidu, není-li zkalena závislostí na mocných 
nebo popletena názory jejich učenců, je však jako čistý papír 
schopný přijmout vše, co do něj vtiskne veřejná autorita. Budou- 
li celé národy vedeny k přijetí velkých tajemství křesťanského 
náboženství, která překračují rozum, a mají-li milióny lidí věřit, 
že jedno a totéž tělo se může současně nacházet na nesčetných 
místech, což rozumu odporuje, neměli by také lidé být schopni 
dospět na základě učení a kázání, pod ochranou zákona, k při
jetí toho, co se s rozumem shoduje natolik, že nikdo nezaujatý 
se tomu ani nepotřebuje učit, nýbrž že mu stačí jen naslouchat? 
Docházím proto k závěru, že při poučování lidu o podstatných 
právech, která jsou přirozenými a základními zákony suvereni
ty, nenarážíme na žádnou obtíž, pokud má suverén neomezenou 
moc. Obtíže vyvěrají pouze z jeho vlastních chyb nebo z chyb 
těch, které pověřil správou státu. Je tedy jeho povinností se po
starat, aby byl lid takto poučen; není to pouze jeho povinnost, ale

Námitka 
neschopnosti 
prostého lidu
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i jeho prospěch a jeho obrana před nebezpečím, které mu jako 
fyzické osobě může vzejít z rebelie.

7. A abych se dostal k jednotlivostem: lid je třeba, za prvé, 
poučit o tom, že si žádnou vládní formu, kterou vidí u soused
ních národů, nesmí oblíbit víc než svou vlastní, a že nesmí ani 
toužit po změně, kdykoli vidí momentální blahobyt u národů, 
jim ž se vládne jinak než jemu. Blahobyt lidu, jemuž se vládne 
aristokratickým nebo demokratickým shromážděním, nevychází 
totiž ani z aristokracie, ani z demokracie, nýbrž z poslušnosti 
a svornosti poddaných. Ani v monarchii se lidu dobře nedaří 
proto, že právo vládnout tam má pouze jeden člověk, ale proto, 
že ho lidé poslouchají. Ať je stát jakýkoli, odstraňte v něm po
slušnost, a tedy svornost lidu, a takový stát nejen nebude vzkvé
tat, ale v krátké době se rozpadne. Ti, kdo chtějí reformovat stát 
právě neposlušností, poznají, že jej tak niěí stejně jako pošetilé 
bájné Peleovy dcery, které chtěly omladit svého sešlého otce 
a podle rady Medeii ho rozřezaly na kusy a spolu se vzácnými 
bylinami ho vařily; nového člověka z něj však neudělaly. Tato 
touha po změně je jako porušení prvního Božího přikázání; tam 
totiž Bůh říká Non habebis Deos alienos, „Nebudeš mít bohy 
jiných národů", zatímco na jiném místě o králích říká, že jsou 
to bohové,33

8. Za druhé je třeba poučit lid, že se nesmí dát svést obdivem 
k ctnostem kteréhokoli ze svých spolupoddaných, byť sebevýše 
postaveného nebo ve státě sebenápadněji zářícího, ani obdivem 
nějakému shromáždění vyjma shromáždění suverénnímu, aby je 
poslouchal nebo jim prokazoval úctu; obojí totiž přísluší jedině 
suverénovi, jehož každý na svém místě zastupuje, a že se smí dát 
ovlivňovat jedině těmi, na které právo ovlivňovat suverén ze své 
moci přenesl. O suverénovi totiž nelze předpokládat, že miluje 
svůj lid tak, jak by měl, jestliže úzkostlivě nedbá o to, aby lid 
nebyl lichotkami oblíbených mužů odváděn od své věrnosti státu, 
ale jestliže to naopak připouští, jak se často nejen tajně, nýbrž 
i veřejně dělo. To je skoro jako uzavřít s těmito lidmi manžel
ství in facie ecclesiae prostřednictvím kazatelů a roztroubením

33 Ex 20,3; Ž 82,6. -  Pozn. překl.
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po ulicích, což lze trefně přirovnat k porušení druhého z deseti 
přikázání.

9. Za třetí, lid by tudíž měl být poučen, jak velké chyby se 
dopouští, hovoří-li špatně o suverénním představiteli, ať už je 
jím jednotlivec nebo shromáždění, vznáší-li námitky proti jeho 
pravomoci a zpochybňuje ji nebo se jinak o něm neuctivě vyja
dřuje, aby ho uvedl v opovržení a aby poslušnost lidu, o niž se 
opírá bezpečnost státu, byla oslabena. O něčem podobném hovoří 
třetí přikázání.

10. Za čtvrté, uvážíme-li, že lid se tomu nemůže naučit, nebo 
i když je tomu učen, že si to ani po dobu jedné generace neza
pamatuje natolik, aby věděl, komu byla svěřena suverénní moc, 
nebude-li jeho obvyklá pracovní doba zkrácena o určitou část, 
v níž by mohl poslouchat učitele pověřené výukou, je nezbytné 
vyčlenit určitou dobu, kdy by se lid mohl shromažďovat a po 
modlitbách a chválení Boha, suveréna všech suverénů, naslou
chat výkladům o svých povinnostech. Tehdy by se mu také před
čítaly a vykládaly pozitivní zákony, které se ho obecně, tj. každé
ho jednotlivě, týkají, a připomínala by se mu také autorita, která 
zákony vydává. K tomu měli Židé každý sedmý den, sabat, kdy 
se jim četl a vykládal zákon. V tuto slavnostní chvíli se jim také 
připomínalo, že jejich králem je Bůh, který v šesti dnech stvořil 
svět a sedmého dne odpočíval. A protože toho dne odpočívali od 
své práce, dozvídali se, že Bůh je jejich král, který je vysvobodil 
z otroctví a nádeničiny v Egyptě. Poté, co se potěšili v Bohu, byl 
jim dán čas, aby se mohli zákonem dovolenou zábavou potěšit 
i mezi sebou navzájem. Celá první deska přikázání tak obsahuje 
souhrn neomezené moci Boží, tedy moci nikoli jen Boha, ale 
na základě úmluvy také krále, zvláště pak Židů. To tedy může 
osvítit i ty, jimž byla se souhlasem lidí svěřena suverénní moc, 
aby uviděli, čemu by měli učit své poddané.

11. A protože první výuka dětí závisí na péči jejich rodičů, je 
nutné, aby jich byli poslušní, dokud se o ně jejich rodiče starají. 
Jde ovšem i o to, aby, jak to žádá vděčnost, také později děti 
uznávaly prospěšnost své výchovy a vnějšími projevy prokazo
valy svým rodičům úctu. Proto je třeba je poučit, že otec každého 
člověka byl původně také jeho suverénním pánem, který nad ním 
měl právo života a smrti, a že při zakládání státu se otcové rodin

Ani zpochyb
ňovat suverénní 
moc

Mít zvláštní 
dny, kdy by byl 
lid poučován 
o svých 
povinnostech

Ctít své rodiče
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své neomezené moci vzdali. To však nikdy nemělo znamenat, 
že by tím měli přijít o úctu, která jim za jejich výchovu náleží. 
K ustavení suverénní moci nebylo totiž zapotřebí se tohoto prá
va vzdát. Nadto neexistoval žádný důvod, proč by si někdo přál 
mít děti nebo proč by se namáhal je živit a vychovávat, kdyby 
z nich později neměl mít žádný jiný užitek než z jiných lidí. A to 
se shoduje se čtvrtým přikázáním.34

12. Dále by se měl každý suverén postarat o to, aby se učilo 
spravedlnosti. Protože spravedlnost, která tkví v tom, aby se ni
komu nebralo, co mu patří, znamená totéž jako dbát o to, aby se 
lidé naučili nepřipravovat své sousedy ani násilím, ani lstí o to, 
co je jejich díky autoritě suveréna. Z toho, co je v jeho vlastnic
tví, si každý člověk nejvíce cení svého života a zdraví; u větši
ny lidí pak následuje to, co se týká manželské lásky, a nakonec 
majetek a prostředky k živobytí. Proto je nezbytné i to, aby se 
lidé naučili nedopouštět se na jiných osobách násilí, soukromě se 
jim nemstít, nežnešvěcovat manželskou čest, neloupit za použití 
násilí, ani si podvodně nepřivlastňovat majetek někoho jiného. 
K tomu je rovněž třeba, aby lidem byly vyloženy špatné důsledky 
nespravedlivého rozsudku dosažené podplácením soudců nebo 
svědků, jímž se odstraňují vlastnické rozdíly a spravedlnost se 
stává neúčinnou. To vše se naznačuje v šestém, sedmém, osmém 
a devátém přikázání.

13. Konečně musí být lid poučen o tom, že nespravedlností 
nejsou jen nespravedlivé skutky, ale i úmysly a záměry, které 
k nim vedou, a to i když jsou náhodou překaženy. Nespravedl
nost tkví právě tak ve zlé vůli, jako v protiprávním jednání. To 
je obsahem desátého přikázání a souhrnem druhé desky, který 
lze vyjádřit jedním jediným přikázáním vzájemné lásky k bližní
mu: „Miluj svého bližního jako sebe sama!“ Stejně tak lze obsah 
první desky shrnout do přikázání: „Miluj Boha!“, jehož pak lidé 
získali za svého krále.

14. Pokud jde o cesty a způsoby, jak se má lid poučovat, 
musíme zkoumat, jak se stalo, že se mnohé názory odporující

34 V anglickém originále je-zřejm ě omylem -  uvedeno páté přiká
zání; z předchozího textu je jasné, že se jedná o přikázání čtvrté. -  Pozn. 
překl.
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míru lidstva tak zakořenily, ačkoli spočívaly na slabých a ne
správných zásadách. Mám na mysli názory, které jsem přesněji 
vyložil v předchozí kapitole, například že lidé sami mají roz
hodovat, co je zákonné a co nezákonné, a to nikoli podle prá
va, nýbrž podle vlastního svědomí, to znamená podle vlastních 
soukromých soudů; že poddaní hřeší, jsou-li poslušní rozkazů 
státu, aniž si nejdříve sami utvořili názor o jejich zákonnosti; že 
jejich vlastnické právo k jejich majetku vylučuje panství, které 
má nad ním stát; že poddaní mohou po právu zabíjet ty, které 
označí za tyrany; že se suverénní moc může rozdělit apod. To se 
lidu vštěpuje takto: lidé, kteří jsou z nutnosti nebo chamtivosti 
upoutáni ke svému řemeslu a práci, a na druhé straně lidé, které 
nadbytek nebo zahálka svádí ke smyslovým rozkoším (přičemž 
dohromady tyto dvě skupiny představují většinu lidstva), jsou 
odváděni od důkladného rozvažování, kterého je nutně zapotřebí, 
mají-li se dobrat pravdy nejen ve věcech přirozené spravedlnosti, 
ale i ve všech ostatních vědách. Vědomosti o svých povinnostech 
získávají hlavně od duchovních na kazatelnách a částečně i od 
svých sousedů nebo dobrých známých, kteří dokážou obratně 
a přesvědčivě mluvit, a proto se zdají moudřejší a ve věcech 
práva a svědomí poučenější než oni sami. Duchovní a z ostatních 
ti, kdo staví na odiv svou učenost, nabývají zase své vědomosti 
na universitách a právnických fakultách neboje získávají z knih, 
jež uveřejnili lidé, kteří na těchto fakultách a universitách zau
jímají významná místa. Je proto zřejmé, že poučování lidu plně 
závisí na správné výuce mládeže na universitách. Ale cožpak 
nejsou, jak možná leckdo řekne, anglické university už nyní dost 
učené, aby to mohly dělat? Nebo se snad ty chceš ujmout výuky 
na universitě? Obtížné otázky. S odpovědí na první z nich však 
neváhám. Až do Jindřicha V lil. to byly hlavně university, kdo 
hájil papežskou moc proti suverénní moci státu; tolika kazateli 
zastávané učení namířené proti suverénní moci krále, stejně jako 
učení tolika právníků a jiných lidí, kteří tam získali své vzdělá
ní, je dostatečným argumentem, že university sice nebyly tvůrci 
těchto nepravdivých nauk, ale samy nedokázaly vštěpovat nauky 
pravdivé. Při tak zásadní různosti názorů je totiž zcela jisté, že 
nebyly dostatečně poučeny. Není proto ani divu, že stále ještě 
cítí vůni oné jemné tekutiny, kterou byly proti politické autoritě
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Rovné daně

zprvu napuštěny. Pokud však jde o druhou otázku, netroufám si 
říci ano ani ne, a nepovažuji to ani za nutné, vždyť každý, kdo 
vidí, co dělám, může snadno dovodit, co si myslím.

15. Od toho nebo od těch, kterým byla svěřena suverénní 
moc, bezpečnost lidu dále vyžaduje, aby se zacházelo se vše
mi vrstvami lidu stejně spravedlivě, to jest, aby se jak bohatí 
a mocní, tak chudí a bezejmenní mohli domoci svého práva, 
bylo-li na nich spácháno bezpráví; ani mocný by tudíž neměl 
mít větší naději na beztrestnost, dopustí-li se násilí, potupného 
jednání nebo jakéhokoli jiného bezpráví na nižších vrstvách než 
příslušník nižších vrstev, dopustí-li se téhož proti příslušníku 
vrstvy vyšší. V tom totiž spočívá ekvita, jíž  podléhá suverén 
stejně jako nejnižší z jeho poddaných, protože ekvita je pří
kazem zákona přírody. Každé porušení zákona je  proviněním 
proti státu; některá jsou však i proviněními proti soukromým 
osobám. Provinění, jež  se týkají pouze státu, lze prominout, 
aniž by byla porušena ekvita; každý totiž může podle svého 
uvážení prominout to, co bylo podniknuto proti němu. Provi
nění proti soukromé osobě však nelze, má-li být respektována 
ekvita, prominout bez souhlasu toho, komu se stalo bezpráví, 
nebo bez přiměřeného odškodnění.

16. Nerovnost poddaných plyne z opatření suverénní moci, 
a není proto přípustná v přítomnosti suveréna, to znamená před 
soudním dvorem. Stejně tak není nerovnost přípustná mezi králi 
a jejich poddanými v přítomnosti Krále králů. Velkým osobnos
tem se prokazuje úcta za dobrodiní a za pomoc, kterou poskytly 
lidem z nižších vrstev, nebo se jim neprokazuje vůbec. Násil
nosti, utlačování a bezpráví, jichž se dopouštějí, jejich velikost 
neumenšuje; jejich velikost jim naopak ještě přitíží, protože mají 
nejméně zapotřebí se těchto věcí dopouštět. Důsledky takového 
stranění mocným se projevují takto: beztrestnost vede k nestyda
tosti, nestydatost probouzí nenávist a nenávist podněcuje snahu 
každou utlačující a ponižující velikost umenšit, i kdyby to vedlo 
k zániku státu.

17. K nestranné spravedlnosti patří i rovné zdaňování. Tato 
rovnost nezávisí na rovnosti majetku, nýbrž na rovnosti dluhu, 
který má každý člověk vůči státu za to, že jej chrání. Nestačí, 
aby člověk pracoval pro zachování svého života, ale musí také,
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je-li toho zapotřebí, o zabezpečení této své práce bojovat. Buď 
musí jako Židé po svém návratu ze zajetí jednou rukou pracovat 
na obnově chrámu a ve druhé držet meč, nebo si musí najmout 
jiné muže, aby za něho bojovali. Daně, které suverén lidu ukládá, 
nejsou totiž ničím jiným než mzdou, která náleží tomu, kdo drží 
v rukou státní meč, aby ochraňoval soukromé osoby při výkonu 
různých řemesel a povolání. Uvážíme-li však, že prospěchem, 
který z toho každý má, je radost ze života stejně milá chudým 
i bohatým, je dluh, jímž je chuďas povinován těm, kdo chrání 
jeho život, stejný jako dluh, kterým je za ochranu svého života 
povinován boháč, snad jen s tím rozdílem, že bohatí, kteří vy
užívají služeb chudých; mohou dlužit nejen sami za sebe, ale 
i za mnohé jiné. Vezmeme-li toto v úvahu, je rovnost daní spíše 
rovným zdaněním spotřeby než zdaněním majetku toho, kdo spo
třebovává. Proč by totiž měl být vyššími daněmi zatěžován ten, 
kdo hodně pracuje a málo spotřebovává, protože plody své práce 
šetří, než ten, kdo lenoší, málo vydělává, zato však utrácí vše, co 
vydělal, uvážíme-li, že stát nechrání víc jednoho než druhého. 
Jsou-li však daně uvalovány na to, co lidé spotřebovávají, pak 
za to, co spotřebuje, zaplatí každý stejně a.ani stát nebude ošizen 
rozmařilostí soukromých osob.

18. Protože mnozí se nezaviněnou náhodou stávají neschop
nými se svou prací uživit, neměli by být závislí na dobročinnosti 
soukromých osob, ale mělo by být o ně alespoň nejnutnějšími ži
votními potřebami postaráno podle zákonů státu. Jako je totiž ně
kdo krutý, nestará-Ii se o nemohoucího člověka, je i suverén státu 
nemilosrdný, vydává-li jej nahodilé a nejisté dobročinnosti.

19. U tělesně zdatných lidí je však situace jiná: ty je  třeba do 
práce nutit. A aby se nemohli vymlouvat, že nemohou žádnou 
práci najít, je zapotřebí takových zákonů, které by podporovaly 
různé živnosti jako plavbu, rolnictví, rybářství a veškeré manu
faktury, jež potřebují dělníky. Pokud množství chudých, ale zdat
ných lidí ještě narůstá, je třeba je přesídlit do zemí nedostatečně 
osídlených. Nesmějí však zahubit lidi, které tam naleznou, ale 
měli by je mít k tomu, aby žili na menším prostoru, nezabírali 
tak velké části země a jen sbírali, co najdou, nýbrž aby pečli
vě a pracně obdělávali každý kus půdy, jenž by jim v přísluš
ném ročním období skýtal obživu. Je-li přelidněn celý svět, je

Veřejná
dobročinnost

Zamezení
lenosti
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posledním lékem válka, která každému přinese vítězství, nebo 
smrt.

20. Ke starostem suveréna patří i vydávání dobrých zákonů. 
Co však je dobrý zákon? Dobrým zákonem nerozumím jen zá
kon spravedlivý; žádný zákon totiž nemůže být nespravedlivý. 
Každý zákon je vydán suverénní mocí a stejně jako vše, co tato 
moc činí, je podložen každým jednotlivcem, který takový zákon 
přijímá za svůj. To, co si každý přeje mít, nemůže nikdo označit 
za nespravedlivé. Se zákony státu se to má stejně jako s pravidly 
hry: vše, na čem se hráči shodnou, není pro žádného z nich ne
spravedlivé. Dobrý je takový zákon, kterého je  třeba pro dobro 
lidu a který je navíc zcela srozumitelný.

21. Zákony, které jsou ve skutečnosti jen autorizovanými 
pravidly, se totiž nemají využívat k tomu, aby lidem bránily ve 
všem, co činí dobrovolně, ale mají je řídit a udržovat v takovém 
pohybu, aby si sami neubližovali svými nemírnými touhami, 
zbrklostí či neuvážeností, stejně jako se ploty a zídky nebudují 
proto, aby chodcům bránily, nýbrž aby jim ukazovaly cestu. Pro
to zákon, kterého není zapotřebí, není dobrý, protože nesleduje 
pravý účel zákona. Zákon lze pokládat za dobrý, slouží-li ku pro
spěchu suveréna, i když jej lid nutně nepotřebuje. Tak tomu však 
není. Dobro suveréna a dobro lidu totiž nelze oddělovat. Suverén, 
který má slabé poddané, je slabý; stejně jako je slabý lid, jestliže 
suverénovi schází moc, aby mu vládl podle své vůle. Nepotřebné 
zákony nejsou dobré zákony, nýbrž pasti na peníze. Tam, kde se 
právo suverénní moci uznává, jsou zákony zbytečné, a tam, kde 
se neuznává, nepostačují k obraně lidu.

22. Jednoznačnost zákona spočívá ani ne tak v samém jeho 
znění, jako spíš ve vyhlášení důvodů a motivů, pro něž byl vy
dán. Právě to nám odhaluje záměr zákonodárce; jsou-li jeho zá
měry známé, pochopí se zákon snáze z mála slov než z mnoha. 
Všechna slova jsou totiž víceznačná, a tudíž mnohomluvný text 
zákona víceznačnost jen zmnožuje. Nadto se zdá, dáme-li si tu 
práci, že kdo dokáže obejít slova, nutně se ocitá mimo dosah zá
kona. Z toho povstává mnoho zbytečných soudních sporů. Uvá- 
žím-li totiž, jak stručné byly starověké zákony a jak postupně 
stále víc košatěly, dospívám k názoru, že se v tom projevuje zá
polení mezi tvůrci zákonů a advokáty. Tvůrci se snažili advokáty
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omezit, ti zase jejich omezení obejít; nakonec zvítězili advokáti. 
Je proto úkolem zákonodárce (jímž je ve všech státech nejvyšší 
představitel, ať už jednotlivec nebo shromáždění) objasnit dů
vod, proč byl zákon vydán, učinit sám zákon co nejstručnějším 
a formulovat ho slovy co nejvhodnějšími a nejtrefnějšími.

23. K úřadu suveréna patří rovněž správné používání trestů 
a odměn. Uvážíme-li, že účelem trestu není msta ani rozpoutání 
hněvu, nýbrž napravení pachatele nebo jeho příkladem napravení 
jiných, je třeba co nejpřísněji trestat ty zločiny, které jsou pro 
veřejnost nejnebezpečnější. K těm patří zločiny, jež rodí nepřá
telství vůči ustavené vládě, pohrdání spravedlností, zločiny, které 
vyvolávají u davu rozhořčení, a konečně zločiny, které nebyly 
potrestány, a proto se lidem zdá, že jsou schvalovány, páchají-li 
je synové, sluhové nebo oblíbenci mocných. Rozhořčení totiž ne- 
podněcuje lidi jen proti pachatelům a původcům nespravedlnosti, 
ale i proti veškeré moci, která, jak se zdá, je chrání. Tak tomu 
bylo v případě krále Tarquinia, který byl kvůli nestoudnému činu 
jednoho ze svých synů vyhnán z Říma, a království padlo. Jde-li 
však o zločiny ze slabosti, například takové, které byly spáchány 
z velké podrážděnosti, z velkého strachu, z velké nouze nebo 
z nevědomosti, ať již tento skutek je velkým zločinem či nikoli, 
je určitě na místě mírnost, neškodí-li to státu. A je-li za těchto 
okolností mírnost na místě, žádá si ji i zákon přírody. Potrestá
ní vůdců a učitelů při povstání lidu, který byl sveden a přitom 
nežije v bídě, může posloužit státu jako příklad. Být přísný na 
lid znamená trestat nevědomost, kterou lze do značné míry při
číst suverénovi, jehož chybou bylo, že se lidu nedostalo lepšího 
poučení.*

24. Obdobně patří k úřadu a povinnostem suveréna udílet 
odměny vždy tak, aby z nich měl prospěch stát. V tom je jejich 
užitek a účel. Dosáhne se jej tehdy, jsou-li ti, kdo se zasloužili 
o stát, tak dobře odměněni, pokud možno malým vydáním z ve
řejné pokladny, že to podnítí jiné, aby sloužili pokud možno 
stejně věrně a aby zároveň hledali cesty a způsoby jak sloužit 
ještě lépe. Kupovat si za peníze nebo za výsady ctižádostivé 
a mezi lidmi oblíbené poddané, aby se chovali klidně a nechtěli 
lidi špatně ovlivňovat, nemá nic společného s podstatou odměny, 
která se neuděluje za špatnou službu, nýbrž za dobrou službu

Tresty

Odmčny
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už prokázanou. Taková odměna není projevem vděčnosti, nýbrž 
strachu, a veřejnosti neprospívá, nýbrž škodí. Zápolení se ctižá
dostí se podobá Herkulovu zápasu se saní Hydrou, která měla 
mnoho hlav a za každou uťatou jí narostly tři nové. Stejně jako 
se totiž svéhlavost jednoho oblíbeného muže překoná odměnou, 
objeví se po jeho příkladu mnoho jiných, kteří budou tropit stejné 
neplechy v naději na obdobnou odměnu. A stejně jako se rozmno
žuje veškeré zboží, je-li prodejné, rozmnožuje se i zloba. I když 
se tak někdy podaří oddálit občanskou válku, bude nebezpečí o to 
větší a veřejná zkáza o to jistější. Jestliže tedy suverén, jemuž je 
svěřena veřejná bezpečnost, odměňuje ty, kdo usilují o velikost 
narušováním míru své země, jedná v rozporu se svými povin
nostmi. Takovým lidem se má čelit hned na počátku, dokud je 
nebezpečí ještě malé, než po delší době, kdy bude větší.

Rádci 25. Dalším úkolem suveréna je volba dobrých rádců. Těmi 
rozumím takové osoby, jejichž rad má využívat při správě státu. 
Neboť slovo „rada“, consilium, vzniklé zkomolením slova con- 
s kli um, má široký význam a zahrnuje všechna shromáždění lidí, 
kteří zasedají, nejen aby se radili, co bude třeba učinit, ale také 
aby posuzovali minulé skutky a současné zákony. Toto slovo 
zde proto chápu pouze v prvním smyslu, a v tomto smyslu se 
ani v aristokracii, ani v demokracii rádci nevolí, protože členy 
jsou osoby, které se radí. Volba rádců je proto příznačná pouze 
pro monarchii. Suverén, který se nesnaží vybírat své rádce z lidí, 
kteří jsou v každém z oborů nej schopnější, neplní svou roli tak, 
jak by měl. Nejschopnějšími rádci jsou lidé, kteří mají nejmenší 
naději na prospěch, poradí-li špatně, a kteří mají nejvíc vědo
mostí o tom, co prospívá míru a obraně státu. Je velmi těžké 
poznat, kdo očekává prospěch z veřejných zmatků. Znamením, 
které vyvolává oprávněné podezření, však je, když se lidé, jejichž 
majetek nestačí na pokrytí jejich obvyklých výdajů, vlichocují 
lidu, který si stěžuje nerozumně a jehož stížnostem nelze vyho
vět. To snadno postřehne každý, komu záleží na tom to vědět. 
Poznat, kdo má nejvíc vědomostí o veřejných záležitostech, je  
však obtížnější, a ti, kdo takové lidi znají, je většinou nejméně 
potřebují. Poznat, kdo zná pravidla nějakého umění, znamená 
totiž i velkou část tohoto umění znát; nikdo si totiž nemůže být 
jist pravdivostí pravidel někoho jiného, dokud se sám nejprve
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nenaučil je chápat. Nejlepšími známkami znalosti některého 
umění jsou dlouhá praxe a stále dobré výsledky. Dobrá rada se 
nelosuje ani nedědí. Není tudíž o nic větší důyod očekávat dob
rou radu od boháče nebo šlechtice, jde-li o státní záležitosti, než 
jde-li o vyměřování pevnosti, ledaže bychom se domnívali, že ke 
studiu politiky není třeba metody jako v geometrii, ale že stačí 
se jen dívat. Tak tomu není. Studovat politiku je totiž těžší než 
studovat geometrii. Jestliže se v těchto končinách Evropy má za 
to, že někteří lidé mají dědičné právo zasedat v nejvyšší státní 
radě, pak je to důsledek výbojů starých Germánů. Při nich se 
mnoho samostatných šlechticů sdružovalo s cílem podrobit si 
jiné národy; nechtěli se však sdružit bez výsad, které by mohly 
v budoucnu posloužit k odlišení jejich potomstva od potomstva 
jejich poddaných. Tyto výsady jsou však neslučitelné se suve
rénní mocí; přízeň suveréna však může budit dojem, že stále 
přetrvávají. Ačkoli však o nějako o své právo bojovali, časem se 
jich nutně museli vzdát, a nakonec se jim dostávalo jen takových 
poct, jaké přirozeně odpovídají jejich schopnostem.

26. Ať jsou však rádci v jakékoli věci sebeschopnější, pro
spěch z jejich rad je větší, když každý radí a svou radu zdůvodňu
je odděleně, než když tak učiní formou proslovu ve shromáždění. 
A je lepší, když si to nejprve promyslí, než když hovoří spatra, 
protože tak mají víc času, aby dohlédli důsledky činů. Jsou rov
něž méně náchylní svářet se ze závisti, rivality či jiných vášní, 
povstávajících z rozdílných názorů.

27. Nejlepší rady ve věcech, které se netýkají jiných náro
dů, ale jen blaha a prospěchu, jemuž se poddaní mohou těšit na 
základě zákonů vztahujících se pouze na domácí záležitosti, je 
třeba čerpat z běžných informací a stížností místních lidí, kteří 
nejlépe znají vlastní potřeby. Proto by se jim také mělo bedlivě 
naslouchat, nežádají-li nic, co by omezovalo podstatná práva su
verenity. Bez těchto podstatných práv, jak jsem již výše nejednou 
uvedl, nemůže totiž žádný stát existovat.

28. Není-li vrchní velitel armády oblíbený, nebudou ho mít 
jeho vojáci rádi a nebudou z něj mít ani náležitý strach; nemůže 
tudíž tuto funkci úspěšně plnit. Chce-li si získat pověst, že je 
schopný a že má své vojáky rád, musí být pilný, statečný, přívě
tivý, štědrý a musí mít štěstí. Tomu se říká popularita. Ta bude

Velitelé
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u vojáků probouzet touhu a podněcovat odvahu získat si jeho 
přízeň a bude také ospravedlňovat generálovu přísnost, bude-li 
v případě potřeby vzbouřené nebo nedbalé vojáky trestat. Tato 
láska vojáků, není-li velitelova věrnost mimo jakoukoli pochyb
nost, je však pro suverénní moc nebezpečná, zvláště je-li v rukou 
neoblíbeného shromáždění. Pro bezpečnost lidu je proto důleži
té, aby ti, jimž suverén svěřuje svá vojska, byli dobrými veliteli 
a věrnými poddanými.

29. Je-li však oblíbený sám suverén, to znamená těší-li se úctě 
a lásce svého lidu, nepředstavuje popularita nějakého poddaného 
vůbec žádné nebezpečí. Když totiž vojáci nemilují jen osobu, ale 
i věc svého suveréna, nejsou nikdy natolik nespravedliví, aby se 
postavili proti němu a stranili svému veliteli ani když ho mají 
rádi. Ti, kdo někdy násilím potlačili moc svého zákonného suve
réna proto -  dříve než se sami mohli posadit na jeho trůn — vždy 
stáli před obtížným úkolem zdůvodnit své nároky, aby ušetřili lid 
hanby, že je přijal. Mít veřejně známé právo na suverénní moc je 
vlastnost natolik oblíbená, že ten, kdo je má, potřebuje k získání 
srdce svých poddaných jen to, aby viděli, že je s to neomezeně 
vládnout své vlastní rodině a rozprášit armády nepřátel. Největší 
a nejaktivnější část lidstva nebyla totiž dosud nikdy s přítomností 
zcela spokojena.

30. O povinnostech různých suverénů k sobě navzájem, shr
nutých v zákonu, jemuž se obvykle říká zákon národů (the law 
o f  nations), nemusím na tomto místě vůbec hovořit, protože zá
kon národů a zákon přírody jsou jedno a totéž. A každý suverén 
má k zajišťování bezpečnosti svého lidu stejné právo, které může 
mít každý jednotlivec k zajišťování své vlastní bezpečnosti. Týž 
zákon, jenž lidem, kteří nemají politickou vládu, ukládá, co mají 
ve vzájemném styku činit a čeho se mají vyvarovat, ukládá totéž 
státům, to jest svědomí suverénních vladařů a suverénních shro
máždění. Kromě svědomí totiž žádný jiný soud přirozené spra
vedlnosti neexistuje a ve svědomí nepanuje člověk, nýbrž Bůh. 
Jeho zákony, zavazující celé lidstvo, jsou vzhledem k Bohu jako 
stvořiteli přírody přirozeně', vzhledem k témuž Bohu jako Králi 
králů jsou to zákony. O království Božím, jemuž Bůh vládne 
jako Král králů i jako král vyvoleného národa, však pohovořím 
ve zbývající části této rozpravy.
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1. To, že ryzí přirozený stav, to znamená stav neomezené svobo
dy, v níž se nacházejí lidé, kteří nejsou ani suverény, ani podda
nými, je anarchií a stavem války, že předpisy, které vedou lidi, 
aby se tomuto stavu vyhnuli, jsou zákony přírody, že stát bez 
suverénní moci je pouhým bezobsažným slovem bez jakékoli 
podstaty a že nemůže obstát a že poddaní jsou svému suverénovi 
povinováni poslušností ye všech věcech, v nichž jejich posluš
nost neodporuje Božím zákonům, jsem dostatečně prokázal tím, 
co jsem již napsal. K úplnému poznání občanských povinností 
nyní zbývá vědět pouze to, co ony Boží zákony jsou. Bez toho 
totiž člověk neví, zda to, co mu ukládá politická moc, odporu
je Božímu zákonu, či nikoli, zda se nadměrnou občanskou po
slušností neprohřešuje proti Božímu majestátu, nebo zda ze stra
chu, aby se neprohřešil vůči Bohu, nepřestupuje příkazy státu. 
Máme-li se oběma těmto úskalím vyhnout, musíme poznat, co 
Boží zákony jsou. Jelikož znalost všech zákonů závisí na znalosti 
suverénní moci, řeknu v následujícím výkladu něco o BOŽÍM 
KRÁLOVSTVÍ.

2. „Hospodin kraluje. Zajásej, země,“ pravil žalmista (Z 97,1). 
A dále, „Hospodin kraluje! Národy tmou. Trůní na cherubech! 
Země se zmítá." (Ž 99,1) Ať chtějí nebo nechtějí, lidé vždy musí 
být podřízeni božské moci. Popírají-li Boží existenci nebo Boží 
prozřetelnost, mohou snad přijít o svůj klid, nikoli však o své 
jho. Označit však tuto Boží moc, vztahující se nejen na člověka, 
ale i na zvířata, rostliny a neživá tělesa, jako „království", zna
mená použít toto slovo pouze jako metaforu. Neboť jen o tom 
lze oprávněně říkat, že vládne, kdo ovládá poddané svým slovem 
nebo slibem, že odmění ty, kdo jsou jeho slova poslušní, a hroz
bou že potrestá ty, kdo ho poslušní nejsou. Poddanými v králov
ství Božím tudíž nejsou neživá tělesa ani nerozumní tvorové, 
protože nemohou porozumět jeho předpisům. Nejsou jimi ani 
atheisté, ani ti, kdo nevěří, že se Bůh nějak stará o to, co lidstvo 
činí; jelikož žádné slovo nepovažují za Boží, nežijí v naději, že 
je Bůh odmění, ani ve strachu z jeho pohrůžek. Proto jsou jeho 
poddanými jen ti, kdo věří, že existuje Bůh, který světu vládne,

Záměr
následujících
kapitol

Kdo jsou
poddaní Božího 
království
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Trojí Boží 
slovo: 

rozum, zjevení, 
proroctví

Dvojí 
království 

Boží: přirozené 
a prorocké

Právo Boží 
suverenity 

je odvozeno 
z jeho 

všemohoucnosti

dal lidem předpisy a lidi odměňuje a trestá. Všechny ostatní je 
třeba považovat za nepřátele.

3. Vládnout slovy vyžaduje, aby se tato slova stala veřejně 
známými, neboť jinak to nejsou zákony. K povaze zákonů totiž 
patří jejich včasné a jasné vyhlášení, které znemožňuje každou 
výmluvu na neznalost. U lidských zákonů existuje pouze jeden 
způsob, totiž vyhlášení nebo oznámení zákona lidskýrň-hlasem. 
Bůh však vyhlašuje své zákony trojím způsobem: příkazy přiro
zeného rozumu, zjevením a hlasem nějakého člověka, jemuž zá
zrakem zajistil důvěru ostatních. Proto existuje trojí slovo Boží: 
rozumové, vnímatelné a prorocké. Tomu odpovídají tři druhy 
slyšení: zdravý rozum, nadpřirozené vnímání a víra. Pokud jde 
o nadpřirozené vnímání, které je způsobeno zjevením nebo vnuk
nutím, pak tímto způsobem žádné obecné zákony nebyly vydá
ny, protože Bůh takto promlouval jen k některým jednotlivcům 
a různým lidem sděloval různé věci.

4. Z rozdílu mezi oběma dalšími druhy Božího slova, rozumo
vého a prorockého, lze dovodit, že existuje dvojí království Boží, 
přirozené a prorocké. V přirozeném království vládne Bůh nad 
tou částí lidstva, která uznává jeho prozřetelnost, a to skrze při
rozené příkazy zdravého rozumu. V království prorockém vládl 
pouze jedinému národu, Židům, které si vyvolil za své poddané, 
a to nejen přirozeným rozumem, ale i pozitivními zákony, které 
jim dal ústy svých svátých proroků. V této kapitole chci poho
vořit o přirozeném království Božím.

5. Přirozené právo, jímž Bůh lidem vládne a jímž trestá ty, kdo 
porušují jeho zákony, se nesmí vyvozovat z toho, že lidi stvořil 
a že poslušnost vyžaduje jako projev vděčnosti za svá dobrodiní, 
nýbrž z jeho neodolatelné moci. Už výše jsem ukázal, jak právo 
suveréna povstává z dohody. Mám-li ukázat, jak se totéž právo 
může vyvinout z přírody, je nutno jen prokázat, ve kterých pří
padech nebylo nikdy odňato. Uvážíme-li, že lidé měli od přírody 
právo na všechno, měl také každý právo všem ostatním vládnout. 
Protože se však toto právo nedalo získat silou, bylo v zájmu 
bezpečnosti každého se tohoto práva vzdát, aby za obecného 
souhlasu byli ustaveni ti, kteří by se suverénní pravomocí lidem 
vládli a ochraňovali je. Kdyby to však byl někdo s neodolatelnou 
mocí, nebylo by žádného důvodu, proč by nemohl touto mocí
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podle vlastního uvážení vládnout sobě i ostatním a ochraňovat 
je. Těm tedy, jejichž moc je neodolatelná, zcela přirozeně díky 
jejich skvělé moci přísluší, aby nade všemi lidmi vládli. Z této 
moci tedy vyplývá, že kralovat nad lidmi a právo je podle libos
ti postihovat přirozeně náleží všemohoucímu Bohu, a to nikoli 
jako Stvořiteli a slitovníku, nýbrž jako všemohoucímu. A třebaže 
trestat se patří jen za hřích, protože slovem trest se míní utrpení 
za hřích, právo trestat se ne vždy vyvozuje z lidských hříchů, 
nýbrž z moci Boží.

6. Otázka, proč se špatným lidem tak často daří dobře a dob
ří musí snášet protivenství, byla ve starověku často zkoumána 
a kryje se s naší otázkou: Jakým právem rozděluje Bůh štěstí 
a neštěstí tohoto života? Tato otázka je natolik obtížná, že ne
otřásla jen vírou prostých lidí v božskou prozřetelnost, nýbrž 
i vírou filosofů, a co víc -  i vírou svátých. „Jak dobrý“, praví 
David, „je Bůh Izraele k těm, kdo jsou čistého srdce! Avšak moje 
nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť 
jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokoj
ně si žijí.“ (Ž 73,1-3) A jak vážně se Jób pře s Bohem, protože 
trpí přemírou soužení, třebaže je spravedlivý? V Jobově případě 
rozhodl Bůh tuto otázku sám a své rozhodnutí nezdůvodnil Jo
bovými hříchy, nýbrž svou vlastní mocí. Neboť zatímco Jobovi 
přátelé zdůvodňovali jeho utrpení jeho hříchy a on se bránil svým 
svědomím, že si není žádného provinění vědom, ujal se sám Bůh 
této věci a jeho soužení odůvodnil argumentem odvozeným ze 
své moci, například: „Kde jsiTiyl, když jsem zakládal zemi?“ 
(Jb 38,4); tím potvrdil Jóbovu.nevinu a odmítl mylný názor jeho 
přátel. Tomu odpovídá i výrok našeho Spasitele o člověku, kte
rý se narodil slepý: „Nezhřešil ani on ani jeho rpdiče, je slepý, 
aby se na něm zjevily skutky Boží.“ (J 9,3) A třebaže se říká, 
že „smrt vstoupila do světa skrze hřích“ (čímž se chce říci, že 
kdyby Adam nikdy nezhřešil, nikdy by nezemřel, to jest nikdy 
by nemusel zakusit odloučení své duše od svého těla), nevyplývá 
z toho, že by ho Bůh nemohl spravedlivě postihnout soužením, 
třebaže nikdy nezhřešil, stejně jako soužením postihuje jiné živé 
tvory, kteří zhřešit nemohou.

7. Poté, co jsem promluvil o právu Boží suverenity, které je 
založeno jen na přírodě, musíme dále uvážit, co jsou Boží zákony

Hřích není 
příčinou všeho 
soužení

Boží zákony
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Co jsou úcta 
a co je uctívání

Několik 
znamení úcty

Přirozené a arbi- 
trámí uctívání

neboli příkazy přirozeného rozumu. Tyto zákony se týkají buď 
přirozených povinností člověka k člověku, nebo úcty, která přiro
zeně přísluší našemu božskému suverénovi. Božími zákony jsou 
tytéž zákony přírody, o nichž jsem již hovořil ve XIV. a XV. ka
pitole tohoto pojednání, totiž ekvita, spravedlnost, milosrdenství, 
lidskost a ostatní ctnosti. Zbývá proto ještě uvážit, které příkazy 
bez dalšího Božího slova diktuje lidem pouhý jejich přirozený 
rozum týkající se uctívání Božího majestátu.

8. Úcta je vnitřní smýšlení a mínění o moci a dobrotě někoho 
jiného. Uctívat Boha proto znamená oceňovat jeho moc a dob
rotu tak vysoce, jak to jen lze. Vnější znamení této úcty, která se 
projevují ve slovech nebo v jednání lidí, se nazývají uctíváním; 
je to část toho, čemu se latinsky říká cultus. Cultus ve vlastním 
slova smyslu je práce, kterou člověk něčemu věnuje, aby z toho 
měl prospěch. Věci, z nichž máme nějaký prospěch, jsou nám 
buď podřízeny a užitek, který nám skýtají, vyplývá jako přiro
zený účinek z práce, kterou jsme na ně vynaložili, anebo nám 
podřízeny nejsou, ale podle nás odpovídají naší práci. V prvním 
významu se práce věnovaná půdě nazývá kultivace; výchova 
dětí je kultivací jejich myslí. V druhém významu, kdy se lidská 
vůle nemá dobrat ke svému cíli násilím, ale úslužností, znamená 
toto slovo tolik co „dvořit se", to jest získávat si přízeň dobrými 
službami, například chválením, uznáváním moci a vším, co se 
líbí těm, od nichž se nějaký prospěch očekává. A toto je vlastně 
přesný význam slova „uctívat". V tomto smyslu se slovem pub- 
licola označuje ten, kdo uctívá lid, a slovem cultus Dei uctívání 
Boha.

9. Z vnitřní úcty, která spočívá ve víře v moc a dobrotu, se 
rodí tři vášně: láska, jež se týká dobroty, naděje a strach, jež se 
týkají moci. Z toho pak vyplývají tři stránky vnějšího uctívání: 
chválení, velebení a blahoslavení. Předmětem chválení je dob
rota, předmětem velebení a blahoslavení je moc; jejich účinkem 
je štěstí. Chválení a velebení se projevují slovy i skutky; slovy, 
říkáme-li, že člověk je dobrý nebo mocný; skutky, děkujeme- 
li mu za jeho štědrost nebo jsme-li poslušní jeho moci. Názor
0 štěstí jiného může být vyjádřen jedině slovy.

10. Existují některá znamení úcty (pokud jde o vlastnosti nebo
1 o činnosti), která j sou j imi od přirozenosti, j ako třeba vlastnosti
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dobrý, spravedlivý, štědrý a podobně, nebo činnosti jako modlit 
se, děkovat a poslouchat. Jiné projevy jsou takovými zname
ními na základě dohody nebo lidských zvyků a někdy a někde 
jsou úctyhodné, jindy a jinde potupné; jindy opět bezvýznamné 
jako třeba gesta při pozdravu, modlitbě a díkůvzdání, používaná 
v různých dobách a na různých místech. První uctívání je přiro
zené, druhé arbitrární.

11. Arbitrární uctívání je dvojí: někdy je to uctívání naříze
né, někdy dobrovolné. Nařízené uctívání je to, které požaduje 
uctívaný. Dobrovolné uctívání je to, které považuje za'vhodné 
uctívající. Je-li uctívání nařízeno, nejsou slova ani gesta uctívá
ním, nýbrž poslušností. Je-li však dobrovolné, spočívá v mínění 
těch, kdo je pozorují. Jestliže se jim totiž slova nebo skutky, jimiž 
chceme projevit úctu, zdají směšná nebo málem urážlivá, žádné 
uctívání to není, protože to nejsou žádná znamení úcty; znamení 
totiž není znamením pro toho, kdo je dává, nýbrž pro toho, komu 
je určeno, to znamená pro pozorujícího.

12. Dále existuje uctívání veřejné a soukromé. Veřejné je to, 
které prokazuje stát jako jedna osoba. Soukromé je to, které pro
kazují soukromé osoby. Veřejné uctívání je s ohledem na celý 
stát dobrovolné, s ohledem na jednotlivce však nikoli. Soukromé 
uctívání je ve skrytu svobodné, ale před zraky davu se nikdy 
neobejde běz jistých omezení, která vyplývají z předpisů nebo 
z názorů lidí; to odporuje povaze svobody.

13. Účelem uctívání mezi lidmi je moc. Vidí-li totiž někdo, 
že někdo jiný je uctíván, pokládá ho za mocného a ochotněji ho 
poslouchá; to jeho moc zvětšuje. Bůh však'žádné cíle nesleduje: 
uctívání, které mu prokazujeme, vychází z naší povinnosti a po
dle našich schopností se řídí pravidly úcty, jež ukládá rozum, 
aby je slabší prokazovali mocnějším v naději na prospěch, ze 
strachu před škodou nebo z vděčnosti za dobro, které jim už bylo 
prokázáno.

14. Abychom mohli vědět, jaké úctě k Bohu nás učí světlo 
přírody, začnu s Božími atributy. Za prvé je zřejmé, že Bohu mu
síme přisuzovat existenci. Žádný totiž nemůže chtít prokazovat 
úctu někomu, o němž si myslí, že nemá žádné bytí.

15. Za druhé: je rovněž zjevné, že filosofové, kteří tvrdili, že 
Bůh je světem nebo duší světa, o něm mluví nedůstojně a popírají

Nařízené 
a dobrovolné 
uctívání

Veřejné 
a soukromé 
uctívání

Účel uctívání

Atributy božské 
úcty
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jeho existenci. Vždyť Bohem se rozumí příčina světa, a říkat, že 
svět je Bůh, znamená říkat, že svět žádnou příčinu nemá, tedy 
že Bůh není.

16. Za třetí: říci, že svět nebyl stvořen, nýbrž že je věčný 
(uvážíme-li, že to, co je věčné, nemá žádnou příčinu), znamená 
popírat existenci Boží.

17. Za čtvrté: ti, kdo domněle přisuzují Bohu klid, zbavují 
Boha péče o lidstvo; odnímají mu úctu, neboť ho zbavují lásky 
i strachu lidí, jež jsou přece kořeny úcty.

18. Za páté: říci, že Bůh je ve věcech, které znamenají velikost 
a sílu, a říci, že je konečný, znamená, že mu neprokazujeme úctu. 
Není totiž projevem vůle prokazovat Bohu úctu, připisujeme-li 
mu méně, než můžeme. A atribut „konečný11 je méně, než mů
žeme, neboť ke konečnému lze snadno ještě přidávat.

19. Proto mu neprokazujeme úctu, jestliže mu připisujeme 
tvar, neboť každý tvar je konečný.

20. Rovněž mu neprokazujeme úctu, říkáme-li, že myslí po
jímáme nebo o něm máme ideu, neboť cokoli myslí pojímáme, 
je konečné.

21. Ani mu nesmíme přisuzovat části nebo celek, což jsou 
atributy pouze konečných věcí.

22. Ani říkat, že se nachází na tom nebo onom místě, neboť 
cokoli se nachází na nějakém místě, je ohraničeno a konečné.

23. Ani že se pohybuje neboje v klidu, neboť oba tyto atributy 
mu připisují místo.

24. Ani že je 'v íc  bohů než jeden, protože z toho vyplý
vá, že jsou všichni koneční. Víc než jeden totiž nemůže být 
nekonečný.

25. Nesmíme mu ani připisovat (leda metaforicky, míní-li se 
nikoli vášeň, nýbrž účinek) vášně, které souvisejí se žalem jako 
lítost, hněv a milosrdenství, nebo s nedostatkem jako žádost, na
děje a touha, ani žádnou jinou trpnou schopnost. Vášeň je totiž 
síla, která je něčím jiným omezena.

26. Jestliže tedy Bohu přičítáme vůli, nesmírněji chápat podle 
vůle lidí jako rozumnou žádost, nýbrž jako moc, která všechno 
způsobuje.

27. Obdobněkdyž mu přisuzujeme zrak a jiné smyslové akty; 
nebo když mu přisuzujeme také poznání a chápání, které v nás
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nejsou ničím jiným než pouhým ruchem v mysli, vyvolaným  
vnějšími věcmi, jež tlačí na organické části lidského těla. U Boha 
totiž nic takového není a nelze mu připisovat nic, co závisí na 
přirozených příčinách.

28. Chce-li někdo připisovat Bohu pouze to, co je zaručeno 
přirozeným rozumem, musí buď používat takové záporné atribu
ty jako nekonečný, věčný, nepochopitelný, nebo superlativy jako 
nejvyšší, největší a podobně, anebo neurčitá slova jako dobrý, 
spravedlivý, svátý, Stvořitel, a to v takovém smyslu, jako by 
tím nechtěl prohlašovat, ěím Bůh je (neboť to znamená líčit ho 
v mezích naší fantazie), nýbrž jak moc se mu obdivujeme a jak 
rádi bychom jej byli poslušní. Tento obdiv je znamením pokory 
a vůle prokazovat mu nejvyšší možnou úctu. Existuje totiž pouze 
jedno jméno na označení jeho přirozenosti, a to Já jsem, a pouze 
jedno jméno pro jeho vztah k nám, a to „Bůh“; v něm jsou zahr
nuta jména Otec, Král a Pán.

29. Pokud jde o bohoslužebné úkony, je nejobecnějším příka
zem rozumu, aby byly znamením úmyslu prokazovat mu úctu. 
Za prvé k nim patří modlitby. Nemělo se totiž za to, že bohy 
dělají řezbáři, když vyřezávají sochy, nýbrž lid, který se k němu 
modli.

30. Za druhé k těmto úkonům patří díkůvzdání, které se od 
modlitby při bohoslužbě odlišuje jedině tím, že modlitba dobro
diní předchází, zatímco dík po nich následuje. Cílem obojího je 
uznání, že Bůh je původcem všeho dobrodiní, minulého právě 
tak jako budoucího.

31. Za třetí k nim patří dary, to znamená oběti a ofěry (jsou- 
li to ty nejlepší věci), které jsou znameními úcty; jsou totiž 
díkůvzdáním.

32. Za čtvrté je přirozeným znamením úcty Jestliže přísaháme 
pouze při Bohu, neboť je to vyznání, že jedině Bůh zná srdce 
a že lidský důvtip ani lidská síla nemohou nikoho ochránit před 
Boží pomstou za křivopřísežnictví.
' 33. Za páté je součástí rozumného uctívání mluvit o Bohu 
jen uvážlivě, neboť taková řeč svědčí o tom, že se ho bojíme, 
a strach je uznáním jeho moci. Z toho vyplývá, že jména Božího 
nesmíme užívat nerozvážně a bezúčelně, neboť to znamená tolik, 
co nadarmo. A není účelné, není-li vysloveno při přísaze nebo

Úkony, které 
jsou znameními 
božské úcty
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z rozkazu státu, aby se tak znespomil rozsudek, nebo mezi státy, 
aby se zabránilo válce. A vést spory o povaze Boží odporuje úctě 
k němu. Předpokládá se totiž, že v tomto přirozeném království 
Božím neexistuje žádný jiný způsob jak cokoli znát než přiroze
ný rozum, to znamená na základě zásad přírodních věd, které nás 
nemohou jakkoli poučit o povaze Boží, stejně jako nás nemohou 
poučit o naší vlastní povaze ani o povaze toho nejmenšího ži
vého tvora. Když proto lidé vedou spory o Božích atributech na 
základě zásad přirozeného rozumu, pouze mu prokazují neúctu. 
U atributů, které připisujeme Bohu, nesmíme totiž brát v úvahu 
význam filosofických pravd, nýbrž jejich význam jako zbožného 
úmyslu prokazovat mu tu největší úctu, jaké jsme schopni. Proto
že se takto neuvažovalo, vznikala kompendia disputací o povaze 
Boží, která si nekladou za cíl prokázat mu úctu, ale vzdát čest 
vlastnímu důvtipu a vlastní učenosti a nejsou ničím jiným než 
nerozvážným a marnivým zneužíváním jeho svátého jména.

34. Za šesté, při modlitbách, díkůvzdání, darech a obětech je 
příkazem přirozeného rozumu, aby mu každý z těchto aktů svým 
způsobem nejlépe a nejvýrazněji projevil úctu. Tak například 
modlitby a díkůvzdání se mají vyjadřovat slovy a větami, které 
nejsou ani unáhlené, ani povrchní, ani drsné, ale krásné a dobře 
složené. Jinak bychom jimi totiž nevzdali Bohu takovou úctu, 
jakou jen můžeme. A proto se pohané chovali nesmyslně, když 
jako bohy uctívali obrazy; že tak činili ve verších a zpěvem i in
strumentální hudbou, bylo rozumné. A to, že obětovaná zvířata, 
nabídnuté dary a jejich bohoslužebné úkony byly plny pokory 
a připomínaly přijatá dobrodiní, odpovídalo rozumu. Vycházelo 
to totiž z úmyslu prokázat mu úctu.

35. Za sedmé nám rozum ukládá, abychom uctívali Boha ne
jen ve skrytu, ale zejména veřejně před zrakem lidí. Neboť bez 
toho se ztrácí podnět, aby ho uctívali i jiní, což je u projevované 
úcty to nejžádoucnější.

36. A nakonec vůbec největším projevem úctívání je dodržo
vání jeho zákonů, to jest v tomto případě zákonů přírody. Jako 
je totiž Bohu poslušnost milejší než oběť, je zase lehkomyslné 
znevažování jeho příkazů tou největší pohanou. A toto jsou zá
kony týkající se uctívání Boha, které přirozený rozum ukládá 
soukromým osobám.
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37. Uvážíme-li však, že stát je pouhou jednou osobou, měl by 
i Boha uctívat pouze jedním způsobem. To se děje tehdy, když 
stát nařídí, aby tak soukromé osoby ěinily veřejně. A to je ve
řejná bohoslužba. Vyznačuje se tím, že je jednotná. O takových 
úkonech, které různí lidé vykonávají různě, totiž nelze říci, že 
jde o veřejnou bohoslužbu. Proto tam, kde se připouští mno
ho různých bohoslužeb, které pocházejí z různých náboženství 
soukromých osob, nelze hovořit ani o veřejné bohoslužbě, ani
0 státním náboženství.

38. A protože slova, a tudíž i Boží atributy mají svůj význam 
na základě dohody a lidských ustanovení, mají se tyto atributy 
pokládat za projevy úcty, jež lidé takto zamýšlejí. A  cokoli se 
tam, kde neexistuje jiný zákon než rozum, má činit z vůle jed
notlivců, má se z vůle státu konat skrze politické zákony. A pro
tože stát nemá jinou vůli ani nevydává jiné zákony než ty, které 
se vydávají z vůle toho, kdo má, nebo těch, kdo mají suverénní 
moc, vyplývá z toho, že atributy, které jako projevy úcty při bo
hoslužbě nařídí suverén, musí za takové uznat a při veřejných 
bohoslužbách uplatňovat soukromé osoby.

39. Protože však ne všechny úkony jsou smluvenými zname
ními, nýbrž některé jsou přirozenými projevy úcty, jiné neúcty, 
nemůže žádná lidská moc učinit tyto projevy neúcty (totiž ty, 
které se lidé stydí dělat před zraky těch, jichž si váží) součástí 
bohoslužby, stejně jako nelze z bohoslužby vyloučit projevy úcty 
(slušné, skromné a pokorné chování). Protože však existuje ne
konečně mnoho bezvýznamných úkonů a gest, musí se přijmout 
ty, které stát určí, aby se jich jako projevů úcty a součástí bo  ̂
hoslužby veřejně a obecně užívalo, a jako takové je musí užívat
1 poddaní. A to, co stojí v Písmu: „Boha je třeba poslouchat, ne 
lidi“ (Sk 5,29), platí pro Jcrálovství Boží na základě dohody, ni
koli přirozeně.

40. Poté, co jsem stručně pohovořil o přirozeném království 
Božím a o jeho přirozených zákonech, připojím k této kapitole 
ještě stručný výklad o přirozených trestech. V tomto životě ne
existuje žádné lidské jednání, které by nebylo počátkem řetězce 
důsledků tak dlouhého, aby lidská prozřetelnost člověku neu
možnila dohlédnout jeho konce. A v tomto řetězci jsou spojeny 
události milé i nemilé, a to tak, že kdo chce něco učinit pro své
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potěšení, musí být odhodlán snášet všechny s tím spojené bolesti; 
tyto bolesti jsou přirozeným trestem za činy, jež působí víc škody 
než užitku. Tak se stává, že nestřídmost je přirozeně trestána ne
mocí, zbrklost nehodou, nespravedlnost násilím nepřítele, pýcha 
pádem, zbabělost útiskem, nedbalá vláda vladařů rebelií a rebe
lie vražděním. Uvážíme-li totiž, že tresty jsou důsledkem poru
šování zákonů, musí být přirozené tresty přirozenými důsledky 
porušování zákonů přírody. A proto po nich následují jako jejich 
přirozené, nikoli arbitrární účinky.

Závěr druhého 4 1 . Tolik tedy o ustavení, povaze a právu suverénů a o povin- 
dílu nostech poddaných, odvozených ze zásad přirozeného rozumu. 

A  vezmu-li nyní v úvahu, jak se toto učení odlišuje od praxe 
většiny světa, zejména těch západních končin, které převzaly 
svou morálku od Říma a Athén, a jaká hloubka morální filosofie 
se vyžaduje od těch, kdo uplatňují suverénní moc, začínám má
lem věřit, že tato moje práce je stejně neužitečná jako Platónova 
Ústava. I Platón se totiž domnívá, že je zhola nemožné, aby se 
státy zbavily nepořádků a aby ke změnám vlády nedocházelo ob
čanskými válkami, dokud jejich suveréni nebudou filosofy. Když 
však znovu uvážím, že věda o přirozené spravedlnosti je jedinou 
vědou, která je pro suveréna a nejvyšší služebníky nezbytná, a že 
nemusí být -  jako jsou u Platóna — zatěžováni matematickými 
vědami, nýbrž jen dobrými zákony, které by lidi podněcovaly 
k jejich studiu, a že ani Platón, a dosud ani žádný jiný filosof 
všechny poučky nauky o morálce ani systematicky neuspořádal, 
ani dostatečně nedokázal, ani neučinil pravděpodobnými, aby 
se z nich mohli lidé poučit, jak se má vládnout a jak poslouchat, 
nabývám opět jistou naději, že se snad dříve nebo později tento 
můj spis pro svou krátkost a -  jak se domnívám -  jasnost dostane 
do rukou nějakého suveréna, který si jej bez pomoci zaujatého 
nebo závistivého vykladače sám promyslí a využívaje plné suve
renity přemění tuto spekulativní pravdu v praktický užitek tím, 
že zajistí, aby se jí veřejně vyučovalo.
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O křesťanském státě

X X X I I .
O zásadách křesťanské politiky

1. Dosud jsem vyvozoval práva suverénní moci a povinnosti 
poddaných pouze z principů přírody, a to z takových, které byly 
zkušeností shledány jako pravdivé, nebo se takovými staly na 
základě shody užití slov; to znamená, že jsem je vyvodil z při
rozenosti lidí, jak je nám známa ze zkušenosti a z definic slov, 
která jsou podstatná pro všechno politické uvažování a na nichž 
se lidé obecně shodli. Ale protože nyní budu pojednávat o povaze 
a právech KŘESŤANSKÉHO STÁTU (Christian Commonwealth), 
kde mnoho závisí na nadpřirozených zjeveních Boží vůle, musí 
být základem mé rozpravy nejen přirozené slovo Boží, ale i slo
vo prorocké.

2. Přesto se nesmíme zříci ani svých smyslů a zkušenosti, 
ani svého přirozeného rozumu, který je nepochybným slovem  
Božím. Jsou to totiž vlohy, které Bůh vložil do našich rukou, 
abychom s nimi nakládali až do opětovného příchodu našeho 
milého Spasitele, a neměly by proto být haleny do hávu slepé 
víry, ale využívány na cestě ke spravedlnosti, míru a pravému 
náboženství. Ačkoli je totiž v Božím slově mnohé, co rozum 
překračuje, to znamená, co přirozený rozum nemůže ani doká
zat, ani vyvrátit, není v něm nic, co mu odporuje; když se to tak 
jeví, je chyba buď v našem neobratném výkladu, nebo v mylném 
usuzování.

3. Je-li tedy v něm vepsáno něco, co jen sotva můžeme pře
zkoumat, jsme povinni podřídit své chápání znění slov a nesnažit 
se pomocí logiky vyvozovat nějakou filosofickou pravdu z tajem
ství, jež nejsou pochopitelná a na něž se nevztahuje ani žádné

Slovo Boží, 
hlásané 
proroky, je 
hlavní zásadou 
křesťanské 
politiky

Přesto se 
nesmíme zříci 
přirozeného 
rozumu
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Co je to 
podrobit své 

chápání

Jak hovoří Bůh 
k lidem

i

pravidlo přírodních věd. S tajemstvími našeho náboženství se to 
má totiž stejně jako s užitečnými ̂ pilulkami pro nemocné, které 
jsou s to léčit, jsou-li spolknuty celé, leč jsou-li rozkousány, vět
šinou se bez účinků vyvrhnou.

4. Podrobením našeho chápání se však nerozumí podřízení ro
zumových schopností názorům jiného člověka, nýbrž vůle k po
slušnosti tam, kde poslušnost je na místě. V naší moci totiž není 
měnit vnímání, paměť, chápání, rozum a mínění, neboť to vše je 
vždy a nutně takové, jak nám to vnucují věci, které vidíme, sly
šíme, nebo o nichž uvažujeme. Nejsou tudíž působeny naší vůlí, 
nýbrž naše vůle je jimi podmiňována. Podrobujeme své chápání 
a svůj rozum, snášíme-li rozpor, mluvíme-li tak, jak nám zákonná 
autorita káže, a podle toho i žijeme. Stručně řečeno, je to důvěra 
a víra vložená do toho, kdo mluví, třebaže z toho, o čem se mluví, 
mysl není s to vůbec nic pochopit.

5. Hovoří-li Bůh k člověku, činí tak nutně buď přímo, nebo 
prostřednictvím někoho jiného, k němuž předtím promlouval pří
mo. Jak Bůh mluví k člověku přímo, mohou docela dobře chápat 
ti, k nimž takto promluvil. Jak to však může chápat někdo jiný, 
je těžké, ba nemožné vědět. Jestliže totiž někdo tvrdí, že Bůh 
k němu promluvil nadpřirozeně a přímo, a já o tom pochybuji, 
je  obtížné si představit, jaké argumenty může uvést, aby mne 
přiměl tomu důvěřovat. Je pravda, že je-li to můj suverén, může 
mne zavázat k poslušnosti; nemohu tedy slovem ani skutkem 
dát najevo, že mu nedůvěřuji; zavázat mne myslet jinak, než jak 
mne přesvědčuje můj rozum, však nemůže. Když však bude totéž 
tvrdit někdo, kdo nade mnou takovou autoritu nemá, není nic, co 
by si důvěru nebo poslušnost vynutilo.

6. Říci totiž, že Bůh k člověku promluvil skrze Písmo svaté, 
neznamená, že Bůh k němu promluvil přímo, nýbrž prostřednic
tvím proroků, apoštolů nebo církve tak, jak promlouvá ke všem 
jiným křesťanům. Říci, že k člověku promluvil ve snu, nezname
ná nic víc, než že se člověku zdálo, že Bůh k němu promluvil. To 
však nemá takovou průkaznost, aby si to získalo důvěru člověka, 
který ví, že sny jsou přirozené a mohou vznikat z dřívějších myš
lenek a že sny jako tyto vznikají z domýšlivosti, bláznivé aro
gance a nepravdivého mínění o vlastní zbožnosti či jiné ctnosti, 
kvůli nimž si člověk myslí, že si zasloužil milost mimořádného
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zjevení. Říci, že měl vidění nebo slyšel hlasy, znamená říci, že 
mezi spánkem a bděním snil, neboť tak se stává, že ten, kdo tak 
činí mnohokrát, považuje svůj sen za vidění, protože dobře ne
rozpoznal, že dříme. Říci, že mluví z nadpřirozeného vnuknutí, 
znamená říci, že měl nutkavou touhu mluvit nebo vysoké mínění 
o sobě samém, pro něž nemůže uvést žádný přirozený a dosta
tečný důvod. Třebaže tedy všemohoucí Bůh může promlouvat 
k člověku prostřednictvím snů, vidění, hlasů a vnuknutí, nikoho 
to nezavazuje věřit, že takto jednal vůči tomu, kdo to tvrdí, neboť 
ten se (jako člověk) může mýlit a (co víc) může lhát.

7. Jak potom ten, jemuž Bůh nikdy nezjevil svou vůli přímo, 
vyjma cestou přirozeného rozumu, může vědět, kdy má uposlech
nout, nebo neuposlechnout jeho slov, jež mu sděluje někdo, kdo 
říká, že je prorok? Ze čtyř set proroků, které král Izraele požádal 
o radu kvůli válce proti Rámotu v Gileádu {lKr 22,6), jedině 
Míkajáš byl pravý prorok. Prorok, který byl poslán, aby proro
koval před oltářem zřízeným Jarobeámem, třebaže to byl pravý 
prorok a na základě dvou zázraků, jež se staly v jeho přítomnos
ti, se zdál být prorokem poslaným Bohem, byl přesto oklamán 
jiným starým prorokem, který mu jakoby skrze Boha namluvil, 
že s ním má jíst a pít ( lK r  13,18). Jestliže jeden prorok klame 
druhého, jak lze s jistotou poznat Boží vůli jinak než cestou ro
zumu? Na to podle Písma svátého odpovídám, že existují dva 
znaky, podle nichž společně, nikoli však jednotlivě lze poznat 
pravého proroka. Jedním je konat zázraky a druhým učit jedině 
takovému náboženství, které již bylo zavedeno. Ani jedno samo 
o sobě ovšem podle mého názoru nepostačuje. „Kdyby povstal 
ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti 
(...) , že udělá zázrak, a kdyby se zázrak dostavil; a kdyby říkal: 
,Pojďme za jinými bohy1, které jsi neznal, ( ...)  neuposlechneš 
jej ( ...)  Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude 
usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina, vašeho 
Boha.11 (Dt 13,1-5) V těchto slovech je třeba si povšimnout dvou 
věcí. Za prvé, že Bůh nechce, aby zázraky samy sloužily jako 
argumenty, jež by prokazovaly poslání proroků, nýbrž (jak je to 
ve třetím verši) jako zkouška stálosti naší příslušnosti k němu. 
Neboť činy egyptských čarodějů, i když ne tak velké jako Moj
žíšovy, byly nicméně velkými zázraky. Za druhé, že i když může

Z jakých znaků 
lze poznat 
proroky
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Znaky proroka 
ve Starém 

zákoně jsou 
zázraky a učení 

odpovídající 
zákonu

jít o zázrak sebevětší, směřuje-li však k vyvolávání vzpoury proti 
králi, nebo proti tomu, kdo mu vládne z jeho pověření, nemá 
být ten, kdo takové zázraky činí, pokládán za nikoho jiného než 
za toho, kdo byl poslán, aby podrobil zkoušce oddanost lidu. 
Neboť slova „odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha“ zde zna
menají totéž co odpadnutí od vašeho krále. Dohodou na úpatí 
hory Sinaj učinili totiž Boha svým králem, a ten jim vládl jenom 
Mojžíšovým prostřednictvím; pouze Mojžíš totiž mluvil s Bohem 
a čas-od času zvěstoval lidu Boží přikázání. Obdobně Kristus, 
náš Spasitel, poté co přiměl své učedníky, aby v něm viděli Me
siáše (to znamená Bohem pomazaného, jehož židovský národ 
denně očekával jako svého krále, když ale přišel, odmítl ho), je 
neopomněl upozornit na nebezpečí zázraků. „Vyvstanou/1 řekl, 
„lžikristové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zá
zraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.11 (Mt 24,24) 
Je tedy zřejmé, že falešní proroci mohou mít moc činit zázraky, 
přesto však jejich učení nesmíme pokládat za slovo Boží. Svatý 
Pavel říká dále Galatským: „Ale i kdybychom my nebo sám an
děl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám 
zvěstovali, budiž proklet!11 (Ga 1,8) Toto evangelium znělo, že 
Kristus je král, takže veškerá kázání proti moci uznaného krále, 
jak z těchto slov vyplývá, sv. Pavel proklel. Jeho řeč míří totiž 
na ty, kdo na základě jeho kázání již přijali Ježíše za Krista, tedy 
přijali ho za krále Židů.

8. Stejně jako zázraky bez kázání onoho učení, které Bůh 
stanovil, i kázání pravého učení bez činění zázraků je neposta
čujícím důkazem bezprostředního zjevení. Kdyby totiž někdo, 
kdo žádné falešné učení nešíří, měl tvrdit, že je prorok, aniž by 
se prokázal nějakým zázrakem, jeho nárok je neopodstatněný, 
jak je zřejmé ze slov: „V srdci si asi říkáš: ,Jak poznáme slovo 
(proroka), které Hospodin nepromluvil? Nuže, promluví-li pro
rok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepro
mluvil to slovo Hospodin, ale z pýchy svého vlastního srdce ho 
promluvil prorok; nelekej se toho1.11 (Dt 18,21-22) Někdo se 
však může znovu tázat, jak máme vědět, že se to stane či nestane, 
když prorok něco předpověděl? Předpovědět totiž může něco, co 
se má stát po určité době, která je delší než lidský život, nebo 
to, co se má stát v době neurčené, tedy v té či oné. V takovém
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případě je onen znak proroka nepoužitelný. Zázraky, které nás 
zavazují věřit, že někdo je prorok, musí být proto potvrzeny ně
jakou bezprostřední událostí, nikoli nějakou událostí v daleké 
budoucnosti. Tak je tedy zřejmé, že učení Bohem zavedenému 
náboženství a učinění nějakého zázraku v přítomnosti jsou jedině 
znaky, které by podle Písma ukazovaly na pravého proroka, to 
znamená dokládaly bezprostřední zjevení. Sám o sobě ani jeden 
z nich nepostačuje, aby byl někdo jiný povinen dbát toho, co 
tento člověk říká.

9. Uvážíme-li tudíž, že nyní zázraky přestaly, nemáme už 
žádné znamení, podle něhož bychom měli uznávat údajná zje
vení nebo vnuknutí kterékoli soukromé osoby. Nejsme ani po
vinni dopřávat sluchu nějakému učení, není-li v souladu s Pís
mem svátým, které od časů našeho Spasitele nastupuje na místo 
všech jiných proroctví a dostatečně nahrazuje jejich nedostatek. 
Z něho lze moudrým a učeným výkladem a pečlivým usuzová
ním snadno vyvodit všechna pravidla a předpisy nezbytné pro 
poznání naší povinnosti vůči Bohu a člověku bez vytržení nebo 
nadpřirozeného vnuknutí. A je to toto Písmo, z něhož vyvodím  
zásady své rozpravy o právech nejvyšších pozemských vládců 
křesťanských států a o povinnostech křesťanských poddaných 
vůči jejich suverénům. Za tímto účelem promluvím v následující 
kapitole o knihách, pisatelích, záměru a autoritě bible.

XXXIII.

O počtu, starobylosti, záměru a autoritě knih Písma 

svátého a o jejich vykladačích

1. Knihami PÍSMA SVATÉHO se rozumějí knihy, které mají být 
kánonem, to znamená pravidly křesťanského života. A protože 
všechna životní pravidla, kterých lidi jejich svědomí zavazuje 
dbát, jsou zákony, je otázka Písma zároveň otázkou toho, co je 
v celém křesťanství zákonem jak přirozeným, tak politickým. 
Ačkoli totiž v Písmu není stanoveno, jaké zákony má každý 
křesťanský král ve svých panstvích vydávat, je v něm přece 
stanoveno, jaké vydávat nemá. Uvážíme-li proto, jak jsem již

Mizí-li zázraky, 
mizí proroci 
a na jejich 
místo nastupuje 
Písmo

O knihách 
Písma svátého
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prokázal, že suveréni jsou ve svých panstvích jedinými zákono
dárci, jsou v každém národě kánonem, a tudíž zákonem pouze 
ty knihy, které jako takové stanovila suverénní moc. Je pravda, 
že Bůh je suverénem všech suverénů, a proto hovoří-li ke všem 
poddaným, je třeba ho uposlechnout, byť by pozemský vladař 
nařídil opak. Otázkou přitom není poslušnost vůči Bohu, ale 
to, kdy a co Bůh řekl. Poddaní, kteří nemají žádné nadpřiroze
né zjevení, mohou poznat Boží vůli jedině svým přirozeným 
rozumem, jenž je vede k tomu, aby -  mají-li dosáhnout míru 
a spravedlnosti -  byli poslušní autority svých příslušných států, 
to znamená svých zákonných suverénů. Podle tohoto závazku 
nemohu za součást Písma svátého uznat žádné jiné knihy Sta
rého zákona než ty, které jako takové přikázala uznat autorita 
anglikánské církve. O které knihy se přitom jedná, je dostatečně 
známo, aniž bych je zde musel uvádět. Jsou to tytéž knihy, kte
ré uznával sv. Jeroným, jenž zbývající, totiž knihu Moudrosti, 
knihu Sirachovcovu, knihu Judit, knihu Tóbijáš, první a druhou 
knihu Makabejskou (ačkoli první viděl v hebrejštině) a třetí 
a čtvrtou knihu Ezdrášovu, pokládal za apokryfní. Josephus, 
učený Žid, který psal v době císaře Domitiana^napočítal dva
advacet kanonických knih, přičemž jejich počet odpovídal pís
menům hebrejské abecedy. Svatý Jeroným učinil totéž, počítal 
je však jinak. Josephus počítal pět knih Mojžíšových, třináct 
proroků, kteří psali dějiny své doby (jak odpovídají proroc
kým spisům bible, uvidíme později) a čtyři knihy chvalozpěvů 
a morálních předpisů. Svatý Jeroným naopak počítá pět knih 
Mojžíšových, osm proroků a devět jiných svátých spisů, které 
nazývá aytóypacptx, hagiografa. Pisatelé Septuaginty, sedmdesát 
učených Židů, které egyptský král Ptolemaios povolal, aby pře
ložili židovský zákon z hebrejštiny do řečtiny, nám jako Písmo 
svaté zanechali v řeckém jazyce to znění, které je uznáváno 
anglikánskou církví.

2. Pokud jde o knihy Nového zákona, jsou všechny za kanonic
ké uznávány všemi křesťanskými církvemi a všemi křesťanskými 
sektami, které vůbec nějaké knihy za kanonické uznávají.

Jejich 3. Kdo byli původní pisatelé jednotlivých knih Písma svátého, 
starobylost nebylo žádným jiným dostatečným historickým svědectvím (jež 

je jediným důkazem nějaké záležitosti faktů) objasněno. Nelze

260



XXXIII. O počtu, starobylosti, záměru a autoritě knih Písma svátého

to dokázat ani žádnými argumenty přirozeného rozumu. Rozum 
totiž slouží pouze k tomu, aby dokazoval pravdivost nějakého 
důsledku, nikoli faktu. Světlem, které nás při této otázce má vést, 
musí být tudíž ono světlo, které se nám nabízí z těchto knih Sa
mých. Toto světlo nám sice neukazuje, kdo kterou knihu napsal, 
není však bez užitku, jelikož nám zprostředkuje poznání o době, 
v níž byly knihy napsány.

4. Za prvé, pokud jde o Pentateuch, není dostatek důkazů, 
že jej napsal Mojžíš, třebaže se mu říká Pět knih Mojžíšových, 
stejně jako tituly Kniha Jozue, Kniha soudců, Kniha Rút a Knihy 
královské nejsou dostatečnými důkazy pro to, že je napsali Jozue, 
soudci, Rút a králové. V titulech knih je totiž předmět označován 
stejně často jako pisatel. Liviovy dějiny označují pisatele, Ději
ny Alexandra Velikého jsou však pojmenovány podle předmětu. 
V poslední kapitole 5. knihy Mojžíšovy, verš 6 čteme o Mojžíšo
vě hrobu: „Nikdo až dodnes nezná jeho hrob“, to jest až do dne, 
kdy byla tato slova napsána. Je proto zřejmé, že byla napsána po 
jeho pohřbu. Byl by to totiž podivný výklad, kdybychom chtěli 
říci, že Mojžíš by o svém vlastním hrobu, byť prorocky, řekl, 
že nebyl nalezen do dne, kdy ještě žil. Dalo by se možná tvrdit, 
že ne celý Pentateuch, ale jen poslední kapitolu napsal někdo 
jiný, zbytek však nikoli. Uvažme proto, co nacházíme v 1. knize 
Mojžíšově: „Abraham prošel zemí až k místu Šekemu, až k bo- 
žišti Móre, tehdy v té zemi byli Kenaanci.“ (Gn 12,6) To musela 
být nutně slova někoho, kdo psal tehdy, když Kenáanci nebyli 
v zemi; nejsou to tedy slova Mojžíšova, který zemřel dříve, než 
do této země přišli. Obdobně cituje pisatel 4. knihy Mojžíšovy 
(Nit 21,14) jinou, starší knihu s titulem Kniha Hospodinových 
bojů, v níž byly zaznamenány Mojžíšovy činy u Rudého moře 
a u potoku Arnón. Je dostatečně zřejmé, že pět knih Mojžíšových 
bylo napsáno po Mojžíšově smrti, i když není zřejmé, jak dlouho 
po ní.

5. Ačkoli Mojžíš nesestavil tyto knihy zcela a v té podobě, 
v jaké je dnes máme, přesto napsal vše, o čem se v nich říká, že 
to napsal. Tak například sepsal zákoník, který je obsažen, jak se 
zdá, v XI. až XXVII. kapitole páté knihy, což také bylo poručeno 
zaznamenat na kameny, když přišli do země kenaanské. Tento 
zákon sepsal Mojžíš sám a předal jej kněžím a starším Izraele

Pentateuch
nenapsal
Mojžíš

261



Třetí díl. O křesťanském státě

Kniha Jozue 
byla napsána 

po Jozuově 
smrti

Knihy Soudců 
a Rút byly 

napsány dlouho 
po zajetí

Totéž platí 
i o knihách 

Samuelových

(Dt 31,9-10), aby jej četli každých sedm let všem Izraelitům 
shromážděným při slavnosti svatostánků. A je to ten zákon, kte
rý Bůh přikázal dodržovat a který jejich králové, kdyby jednou 
tuto formu vlády zavedli, měli převzít v opisu od kněží a levitů. 
A Mojžíš přikázal kněžím a levitům, aby knihu tohoto zákona 
uložili po straně archy {Dt 31,26). Dlouho poté co se ztratila, ji 
Helkiáš nalezl a poslal {2Kr 22,8) králi Joziášovi, který obnovil 
úmluvu mezi Bohem a lidem tím, že lidu předčítal slova Knihy 
úmluvy {2Kr 23,1-3).

6. To, že také kniha Jozue byla napsána dlouho po Jozuově 
smrti, lze zjistit z mnoha míst knihy samé. Jozue dal na památku 
postavit doprostřed Jordánu dvanáct kamenů, o nichž pisatel říká, 
„a ty tam jsou- až dodnes11 (Joz 4,9); „až dodnes“ je obrat, kte
rý označuje minulou dobu přesahující paměť člověka. Podobně 
k Božím slovům, že odvalil od lidu egytskou potupu, pisatel do
dává: „pojmenoval to místo Gilgál“ (to jest Odvalení) a ,jmenuje 
se tak až dodnes11 {Joz 5,9), což by nebylo správné, kdyby se to 
řeklo v době Jozuově. Rovněž o jménu doliny Akór pisatel podle 
potíží, které Akán vyvolal v táboře, říká: „Proto se to místo jme
nuje Emek Akór“ (to jest Dolina zkázy) „až dodnes11 {Joz 7,26); 
i to muselo být napsáno dlouho po Jozuově smrti. Existuje ještě 
mnoho jiných důkazů tohoto druhu, jako Joz 8,29; 13,13; 14,14; 
15,63.

7. Totéž je na základě obdobných argumentů zjevné z knihy 
Soudců, kap. 1,21; 1,26; 6,24; 10,4; 15,19; 17,6 a z knihy Rút 
1,1, zvláště však z knihy Soudců 18,30, kde se říká, že „Jónatan 
( ...)  i jeho potomci byli kněžími kmenu Dan až do dne, kdy byla 
země zajata11.

8. Stejné důkazy, že totiž knihy Samuelovy byly napsány po 
Samuelově smrti, nacházíme v 1S 5,5; 7,13.15; 27,6 a 30,25, kde 
se uvádí, že David slíbil stejný díl kořisti těm, kdo zůstali u vý
stroje, i těm, kdo bojovali. Pisatel o tom říká: „Ustanovil to jako 
nařízení a řád pro Izraele, platný podnes.11 {1S 30,25) Dále: když 
David (zarmoucen, že Hospodin zabil Uzu, protože vztáhl ruku 
k Boží arše, aby ji zachytil) nazval určité místo Peres-uza (to jest 
Uzovo zbořeniště), pisatel o tomto místě říká, že „se jmenuje tak 
dodnes.11 {2S 6,8) Kniha tedy musela být napsána dlouho po této 
události, to jest dlouho po Davidově smrti.
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9. Pokud jde o obě knihy královské a obě knihy Letopisů 
(Paralipomena), je třeba nejprve uvést místa, která se zmiňují 
o památných místech a o událostech, o nichž pisatel říká, že „se 
tak nazývají až dodnes41, ž e , je  tomu tak až dodnes44, že „trvají až 
dodnes44, jako například lK r  9,13; 9,21; 10,12; 12,19; 2Kr 2,22; 
8,22; 10,27; 14,7; 16,6; 17,23; 17,34; 17,41 a lPa  4,41 a 5,26. 
Skutečnost, že byly napsány až po babylónském zajetí, je do
statečně doložena tím, že líčí i události s tímto zajetím spojené. 
Zaznamenané události jsou totiž vždy starší než záznamy o nich 
a o hodně starší než knihy, které se v nich zmiňují a z nichž se 
cituje; tak je tomu na různých místech těchto knih, jež odkazují 
čtenáře na letopisy judských a izraelských králů, na knihy pro
roků Samuela, Nátana a Achiáše, na vidění Jehúovo a na knihy 
proroků Serebiáše a Odeda.

10. Kniha Ezdrášova a kniha Nehemjášova byly s jistotou 
napsány až po Ezdrášově a Nehemjášově návratu ze zajetí, pro
tože se v nich líčí jejich návrat, přestavba jeruzalémských hradeb 
a domů, obnova úmluvy a ustavení strážců města.

11. Dějiny královny Ester spadají do doby zajetí, a proto mu
sel jejich pisatel žít buď v téže době, nebo po ní.

12. Kniha Jób neobsahuje žádný odkaz na dobu, kdy byla 
napsána, třebaže je dostatečně zřejmé (Ez 14,14 a Jk  5,11), že 
Jób nebyl smyšlenou osobou. Kniha sama se však nezdá být 
historickým záznamem, nýbrž pojednáním o otázce, o níž se ve 
starověku hodně diskutovalo, totiž proč se špatným lidem v tomto 
světě často dařilo dobře a dobři byli stíháni útrapami. Tak je to 
také pravděpodobné, protože od začátku až po třetí verš třetí ka
pitoly, kde začíná Jobův nářek, je hebrejský text, jak dosvědčuje 
sv. Jeroným, v próze, odtud až po šestý verš poslední kapitoly je 
v hexametrech a zbytek opět v próze. Celé vlastní pojednání je 
tedy ve verších a próza slouží pouze jako úvod na začátku a jako 
epilog na konci. Verše však nejsou obvyklým stylem lidí, kteří 
jako Jób sami velmi trpí nebo kteří, jako jeho přátelé, je utěšují; 
ve starověku byly však verše časté ve filosofii, zvláště ve filosofii 
morální.

13. Žalmy sepsal z větší části David pro potřeby sboru. K nim 
byly připojeny některé Mojžíšovy písně a písně jiných svátých 
mužů; některé z nich, jako žalmy 137 a 126, až po návratu ze

Knihy 
královské 
a Letopisy

Ezdráš 
a Nehemjáš

Ester

Jób

Žalmy
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Přísloví

Kazatel a Píseň 
písní

Proroci

Třetí díl. O křesťanském státě

zajetí. Je tedy zřejmé, že žalmy byly sestaveny a do dnešní po
doby uvedeny po návratu Židů z Babylónu.

14. Přísloví jsou sbírkou moudrých a zbožných výroků, které 
pocházejí částečně od Šalomouna, částečně od Agúra, syna Jáke, 
a částečně od matky krále Lemúela. Nemůžeme se proto nejspíš 
domnívat, že je posbíral spíše Šalomoun než Agúr nebo matka 
Lemúelova. A i když samy texty pocházejí od nich, přece jen 
bylo jejich sebrání a sestavení do jedné knihy dílem nějakého 
jiného zbožného člověka, který žil až po nich.

15. V knihách Kazatel a Píseň písní se snad kromě titulů 
čili nadpisů nenachází nic, co nepochází od Šalomouna. Neboť 
„Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalému" (Kaz 1,1) 
a „Nejkrásnější z písní Šalomounových" (Pis 1,1) se zdají být 
zavedena kvůli rozlišení, když knihy Písma byly shrnuty do jed
noho sebrání zákonů, a to s cílem zachovat nejen učení, ale také 
autory.

16. Z proroků jsou nej starší Sofonjáš, Jonáš, Ámos, Oze- 
áš, Izajáš a Micheáš, kteří žili v době judských králů Amasjá- 
še a Azarjáše, jinak Uziáše. Kniha Jonáš však není záznamem 
jeho proroctví, protože to je obsaženo v těchto několika slovech: 
„Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno" (Jon 3,4); jsou to 
spíše dějiny nebo vyprávění o jeho vzdorovitosti a zpochybňová
ní Božích přikázání. Uvážíme-li, že Jonáš je předmětem tohoto 
vyprávění, je jen málo pravděpodobné, že by byl jeho autorem. 
Avšak Ámosova kniha je jeho proroctvím.

17. Jeremjáš, Abdiáš, Nahum a Abakuk prorokovali v době 
Jóšijášově.

18. Ezechiel, Daniel, Ageus a Zacharjáš v zajetí.
19. Kdy prorokovali Joel a Malachiáš, není z jejich spisů 

zřejmé. Vezmeme-li však v úvahu nadpisy neboli tituly jejich 
knih, je dostatečně zřejmé, že celý text Starého zákona byl uve
den do podoby, v jaké jej máme, po návratu Židů z jejich baby
lónského zajetí před dobou Ptolemaia Filadelfa, jenž podnítil 
jeho překlad do řečtiny sedmdesáti muži, kteří mu byli kvůli 
tomu posláni z Judeje. Můžeme-li v tomto bodě věřit apokryf
ním knihám (které církev doporučuje jako nikoli kanonické, 
nicméně užitečné pro naše poučení), uvedl Písmo svaté do po
doby, v jaké je nyní máme, Ezdráš, jak to snad vyplývá z toho,
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co sám říká ve čtvrté knize (kap. 14, verš 21-22), kde hovoří 
k Bohu a uvádí toto:

„Protože tvůj Zákon je spálen, nikdo neví, cos už vykonal, 
a která díla teprve začneš. Jestliže jsem u tebe nalezl milost, 
vdechni do mne Ducha svátého a já napíši všechno, co se stalo 
ve světě od počátku a co bylo napsáno v tvém Zákoně, aby lidé 
mohli najít tvou stezku a ti, kteří by chtěli žít v časech posled
ních, aby mohli žít.“ A verše 45-46: „Když se naplnilo čtyřicet 
dní, stalo se, že Něj vyšší promluvil: ,Ty knihy, které jsi nejprve 
napsal, dej na veřejnost, ať je čtou hodní i nehodní: posledních 
sedmdesát však uchováš, abys je předal jen moudrým svého li
d u . T o l i k  o době, kdy byly napsány knihy Starého zákona.

20. Všichni pisatelé Nového zákona žili méně než jedno po
kolení po Kristově nanebevstoupení a všichni vyjma sv. Pavla 
a sv. Lukáše viděli našeho Spasitele nebo byli jeho učedníky; 
tudíž vše, co napsali, pochází z doby apoštolů. Doba, v níž církev 
knihy Nového zákona přejala a uznala za spisy apoštolů, však 
zdaleka tak dávná není. Jako se totiž knihy Starého zákona do
chovaly pouze z doby Ezdrášovy, který je pod vedením Ducha 
svátého znovu zpřítomnil, když byly ztraceny, ani knihy Nového 
zákona, jichž nebylo mnoho opisů a které ani všechny nemohly 
být v rukou soukromníka, nemohou pocházet z dřívější doby 
než z té, kdy je církevní hodnostáři shromáždili, schválili a nám 
doporučili jako knihy apoštolů a učedníků, pod jejichž jmény se 
uvádějí. První výčet všech knih jak Starého, tak Nového zákona 
je uveden v kánonech apoštolů, o nichž se předpokládá, že je  
shromáždil Klement, po sv. Petru první římský biskup. A protože 
je to pouze domněnka a mnozí o tom pochybují, je laodicejský 
koncil prvním nám známým koncilem, který tehdejšímu křes
ťanskému světu doporučil bibli jako spisy proroků a apoštolů; 
tento koncil se konal v roce 364 po Kristu. Třebaže u velkých 
církevních otců tehdy ctižádost natolik převládala, že ani císaře, 
kteří sami byli křesťané, nepovažovali za pastýře lidu, nýbrž za 
ovce, a nekřesťanské měli za vlky, a třebaže se jako kazatelé 
snažili předkládat své učení nikoli jako radu a poučení, nýbrž

1 Hobbes uvádí „ve druhé knize". Srv. Apokryfy, Praha 1985, 4 Ezd 
14, 21-22; 14,45—46, str. 430 nn. -  Pozn. překl.

Nový zákon
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Záměr pisatelů

jako neomezení místodržící za zákony, a třebaže za zbožné dílo 
měli i podvod, který mohl posloužit k tomu, aby lid byl mno
hem poslušnější křesťanského učení, přesto jsem přesvědčen, 
že kvůli tomu nefalšovali Písmo, i když opisy knih Nového zá
kona byly výlučně v rukou duchovních. Kdyby totiž něco ta
kového zamýšleli, rozhodně by přece dbali o to, aby svou moc 
nad křesťanskými vladaři a svou politickou suverenitu zvýraz
nili ještě víc. Nevidím proto žádný důvod pochybovat, že Starý 
a Nový zákon, jak je nyní máme, jsou věrnými záznamy toho, 
co proroci a apoštolově učinili a řekli. A jsou-li některé knihy, 
o nichž se říká, že jsou apokryfní, z kánonu vypuštěny, nestalo 
se tak nejspíš proto, že jejich učení není v souladu s ostatními 
knihami, ale pouze proto, že se nenašly v hebrejštině. Po dobytí 
Asie Alexandrem Velikým bylo totiž jen málo vzdělaných Židů, 
kteří by dokonale ovládali řecký jazyk. Všech sedmdesát pře
kladatelů, kteří převedli bibli do řečtiny, byli totiž Hebrejové. 
Zachovala se nám rovněž díla Filóna a Josepha; oba byli Židé, 
kteří svá díla napsali ve vzletné řečtině. Knihu však nečiní ka
nonickou pisatel, ale autorita církve. A třebaže tyto knihy psali 
různí lidé, je jasné, že všichni byli prodchnuti jedním a týmž 
duchem. Všichni také sledovali jeden a týž cíl: stanovit práva 
Božího království Otce, Syna a Ducha svátého. Kniha Genesis 
sleduje rodokmen Božího lidu od stvoření světa až po odchod do 
Egypta, ostatní čtyři knihy Mojžíšovy obsahují zvolení Boha za 
krále a zákony, které vydal pro svou vládu. Knihy Jozue, Soudců, 
Rút a Samuelovy popisují činy Božího lidu až do doby Saulovy, 
tedy do doby, kdy odvrhl Boží jho a volal po králi po způsobu 
sousedních národů. Zbývající historické knihy Starého zákona 
sledují posloupnost Davidovy linie až po zajetí. Z této rodové 
posloupnosti měl vzejít i obnovitel Božího království, náš Spasi
tel, Syn Boží, jehož příchod byl předpovězen v knihách proroků. 
Po jeho smrti popisují evangelisté jeho život, dílo a nároky na 
království v době jeho pozemského života. A konečně Skutky 
a Listy apoštolů hlásají příchod Boha, Ducha svátého, a hovoří 
o moci, kterou jim a jejich nástupcům svěřil, aby Židy uváděli na 
správnou cestu a přizvávali pohany. Souhrnně řečeno, historické 
a prorocké knihy Starého zákona, evangelia a listy Nového záko
na sledují jeden a týž záměr: vést lidi k poslušnosti vůči Bohu,
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to znamená: 1. vůči Mojžíšovi a kněžím, 2. vůči Kristu jakožto 
člověku a 3. vůči apoštolům a jejich nástupcům v apoštolské 
pravomoci. Všichni ti totiž v různých dobách zastupovali osobu 
Boha: Mojžíš a jeho pokračovatelé, velekněží a judští králové ve 
Starém zákoně, Kristus sám v době, kdy žil na zemi, apoštolově 
a jejich nástupci od letnic, kdy na ně sestoupil Duch svátý, až po 
dnešek.

2 1 . 0  otázce, odkud pochází autorita Písma, se mezi různými 
sektami křesťanského náboženství hodně diskutuje. Tato otázka 
se někdy klade i jinak: Jak víme, že je  to slovo Boží? nebo: Proč 
věříme, že tomu tak je?  Obtíže se zodpovídáním této otázky vy
věrají hlavně z nevhodných slov, v nichž je sama tato otázka 
formulována. Obecně se totiž věří, že prvním a původním auto
rem Písma je Bůh; pak tedy tato otázka nemůže být předmětem 
diskuse. Dále: nikdo kromě těch, jimž je Bůh sám nadpřirozeně 
zjevil, zřejmě nemůže poznat, že jde o slova Boží, třebaže všich
ni křesťané tomu věří. Tážeme-li se proto po našem vědění, je 
otázka nesprávně formulována. Konečně tážeme-li se po naší 
víře, nelze dát obecnou odpověď platnou pro všechny lidi; někte
ří totiž věří z jednoho důvodu, jiní z jiného. Správná formulace 
otázky zní: Díky jaké autoritě se Boži slova stala zákonem?

22. Pokud se neliší od zákonů přírody, není pochyb, že jsou 
zákonem Božím a že mají svou autoritu, která je čitelná pro 
všechny, kdo používají svůj přirozený rozum. Jejich autorita není 
jiná než ta, kterou má každé jiné morální učení, jež se shodu
je s rozumem. Jeho příkazy jsou zákony nikoli vydané, nýbrž 
věčné.

Položena 
otázka autority 
Písma

Jejich autorita 
a výklad

23. Kdyby je učinil zákonem sám Bůh, měli by povahu psa
ných zákonů, jež jsou zákony jen pro ty, jimž je Bůh dal dosta
tečně na vědomí, takže se nikdo nemůže vymlouvat, že nevěděl, 
že to jsou jeho zákony.

24. Proto ten, komu Bůh nadpřirozeně nezjevil, že jsou to 
jeho zákony ani že ti, kdo je zveřejnili, jím byli posláni, je za
vázán k poslušnosti jen autoritou toho, jehož příkazy již sílu 
zákonů mají, to znamená pouze autoritou státu, autoritou su- 
veréna, který jako jediný má zákonodárnou moc. Dále, není-li 
zákonodárná autorita státu tím, co jim dodává sílu zákona, musí 
to být autorita od Boha odvozená, jiná, soukromá, nebo veřejná.
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Je-li to autorita soukromá, zavazuje pouze toho, komu ji Bůh ve 
své milosti zvláště zjevil. Kdyby byl totiž každý člověk zavázán 
pokládat za Boží zákon to, co mu jednotliví lidé vnucují, před- 
stírají-li soukromé vnuknutí nebo zjevení, nebylo by možné (při 
počtu lidí, kteří z pýchy a nevědomosti vlastní sny, bujné fantazie 
a pomatené ideje považují za svědectví božského ducha nebo 
kteří takové božské svědectví z ctižádosti a v rozporu se svým 
svědomím falešně představují) uznávat žádný Boží zákon. Je-li 
to autorita veřejná, je to autorita buď státu, nebo církve. Církev, 
je-li to jedna osoba, je však totožná se státem křesťanů. Nazý
vá se státem, protože ji tvoří lidé sjednocení v jedné osobě, ve 
svém suverénovi, a církví, protože ji tvoří křesťané sjednocení 
v jednom křesťanském suverénovi. Není-li však církev jednou 
osobou, nemá vůbec žádnou autoritu: nemůže přikazovat a není 
schopna vůbec žádné činnosti; není ani schopna mít nějakou moc 
či právo na něco, nemá ani vůli, rozum či hlas, protože všech
ny tyto vlastnosti jsou osobní povahy. Nuže, nejsou-li všichni 
křesťané zahrnuti do jednoho státu, nejsou jednou osobou; není 
ani žádné všeobecné církve, která má nad nimi autoritu; proto 
všeobecná církev ani nečiní z Písma zákony. Nebo tvoří-li jediný 
stát, pak všichni křesťanští panovníci a státy jsou soukromými 
osobami a mohou být souzeni, sesazování a trestáni všeobecným 
suverénem celého křesťanstva. Otázku po autoritě Písma lze tedy 
převést na tuto: Jsou křesťanští králové a suverénní shromáždění 
v křesťanských státech na svých vlastních územích neomezeně, 
bezprostředně podřízeni Bohu, anebo jsou podřízeni Kristovu ná
městkovi ustavenému všeobecnou církví, aby mohli být souzeni, 
odsuzováni, sesazováni nebo trestáni smrti, jak  to tento náměstek 
pokládá za účelné nebo pro společné dobro nutné?

25. Tuto otázku nelze zodpovědět bez zevrubnějšího zkou
mání Božího království. Na jeho základě musíme také posoudit 
autoritu vykládat Písmo. Má-li totiž někdo legitimní moc činit 
z jakéhokoli spisu zákon, má také moc souhlasit, nebo nesouhla
sit s jeho výkladem.
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O významu ducha, anděla a vnuknutí v knihách 

Písma svátého

1. Uvážíme-li, že základem veškerého pravdivého usuzová- Jak jsou 

ní je konstantní význam slov, což v následující nauce nezávisí v Písmu 
(jako v přírodních vědách) na vůli pisatele ani na obecném užití těl°
(jako v běžné konverzaci), nýbrž na smyslu, který tato slova 
mají v Písmu svátém, pak je nutné, abych dříve než postoupím 
dále, definoval na základě bible význam takových slov, která 
svou víceznačností mohou způsobit, že závěry, jež z nich vyvo
dím, budou nejasné nebo sporné. Začnu slovy TĚLO a DUCH, 
která se v jazyce scholastiky označují jako tělesná a netělesná 
substance.

2. Slova „tělo“ a „těleso“ (body) znamenají zcela obecně to, 
co vyplňuje nebo zaujímá určitý prostor či představované místo 
a nezávisí na obrazivosti, nýbrž je skutečnou částí toho, čemu 
se říká vesmír. Protože vesmír je agregát všech těles, je tedy 
každá jeho skutečná část tělesem, a žádná věc tedy nemůže být 
v pravém slovfr smyslu tělesem, není-li částí vesmíru (tohoto 
agregátu všech těles). Totéž tedy, protože tělesa podléhají změ
ně (tj. různosti jevů vůči smyslovému vnímání živých bytostí), 
se nazývá substancí (tj. je subjektem různých akcidentů), jako 
je někdy pohybováno, nebo se nachází v klidu; někdy se zdá 
našim smyslům teplé, jindy studené, někdy jedné barvy, vůně, 
chuti nebo zvuku, jindy jiné. A tato různá fantasmata (vytvářená 
různým působením těles na naše smyslové orgány) přičítáme 
změnám působících těles a nazýváme je akcidenty těchto těles.
A podle tohoto výkladu znamenají slova „substance11 a „těleso11 
totéž, a tudíž výraz „netělesné substance11 jsou slova, která, jsou- 
li spolu spojována, se navzájem negují; je to, jako by někdo říkal 
„netělesné těleso11.

3. Avšak ve smyslu, jak to chápou prostí lidé, se tělesem  
nenazývá celý vesmír, nýbrž jen ty části, které kladou odpor 
jejich síle, což lze zjistit hmatem, nebo které jim brání v šir
ší vyhlídce, což lze zjistit zrakem. Proto se v běžném jazyce 
vzduch a vzdušná substance nepokládají za tělesa, ale nazývají

X X X IV .
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se (tak často, jak často lidé cítí jejich účinky) vítr, dech nebo 
duchové (protože se jim  latinsky říká spiritus) stejně jako ona 
vzdušná substance, která v tělech všech živých tvorů způso
buje život a pohyb, se nazývá životodárným duchem a životní 
silou. Co se však týče idolů mozku, které nám zpodob ují těla 
a tělesa (bodies) tam, kde žádné nejsou, jako v zrcadle, ve snu 
nebo v bdělém, ale chorém mozku, ty nejsou ničím, jak obecně 
o všech idolech a modlách (idols) řekli apoštolově. Tvrdím, že 
tam, kde se nám jeví, vůbec ničím nejsou, a v mozku samém 
jsou pouhým rozruchem vycházejícím buď z působnosti před
mětů, nebo z porušeného fungování našich smyslových orgá
nů. Lidé, kteří mají dělat něco jiného než jen zkoumat jejich 
příčiny, sami nevědí, jak je mají označovat. Proto se snadno 
dají přesvědčit lidmi, kteří jsou pro své znalosti ve velké úctě, 
aby některé z nich nazvali tělesy a uvěřili, že jsou utvořeny ze 
vzduchu, který byl nadpřirozenou mocí pevně spojen, protože 
je zrak pokládá za něco tělesného. Někteří je nazývají duchy, 
protože na místě, kde se jeví, může hmat vnímat pouze to, co 
klade odpor jejich prstům. Takto je tedy „duch“ (spirit) v běž
né řeči buď jemné, kapalné a neviditelné těleso, nebo přízrak 
(ghost), nebo jiný idol či přelud obrazivosti. Existuje však mno
ho metaforických významů, neboť někdy se jimi míní dispozice 
nebo sklon mysli, jako když sklon kritizovat slova jiných lidí 
nazýváme duch protikladu, sklon k nečistotě nečistý duch, sklon 
ke zkaženosti vzdorovitý duch, sklon k potměšilosti temný duch 
a sklon ke zbožnosti a službě Bohu Boží duch. Někdy se jimi 
označuje vynikající schopnost, neobyčejná vášeň či duševní 
choroba, jako když se velká moudrost nazývá duch moudrosti 
a když se o nějakém šílenci říká, že je posedlý duchem.

4. Jiný význam slova „duch“ nemohu nikde nalézt, a tam, kde 
žádný z těchto významů nemůže vyhovět smyslu tohoto slova 
v Písmu, překračuje dotyčné místo lidské chápání a naše víra 
netkví v našem přesvědčení, nýbrž v naší podřízenosti, jako na
příklad všude tam, kde se říká, že Bůh je duch, nebo kde se 
Božím duchem míní Bůh sám. Povaha Boha je totiž nepocho
pitelná, to znamená, že nerozumíme tomu, co je , nýbrž pouze, 
že je , a žádné atributy mu nepřipisujeme ani proto, abychom si 
navzájem řekli, co je , ani proto, abychom vyjádřili své mínění
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o jeho povaze, nýbrž proto, abychom vyjádřili svou touhu pro
kazovat mu úctu takovými slovy, která mezi sebou pokládáme 
za nejúctyhodnější.

5. Vezměme příklad: „Ale nad vodami vznášel se duch Boží.“
(Gn 1,2) Míni-li se zde výrazem „duch Boží“ sám Bůh, pak se 
Bohu připisuje pohyb, a v důsledku toho i místo, což je pocho
pitelné pouze u těles, nikoli však u netělesných substancí. Tato 
pasáž je tudíž nad naše chápání, které si nedovede představit, že 
něco se pohybuje, jestliže to nemění své místo nebo nemá žád
nou rozlehlost. A cokoli má rozlehlost, je tělesem. Avšak význam 
těchto slov lze nejlépe vyrozumět z obdobného místa, totiž z Gn 
8,1. Když země byla na počátku pokryta vodami a Bůh chtěl, 
aby klesly a opět se objevila suchá zem, užil zde obdobná slova: 
„Uvedu svého ducha na zem a vody se uklidní.“ Na tomto mís
tě se duchem míní vítr, to jest vzduch nebo pohybující se duch, 
který by se mohl nazývat, jako na výše uvedeném místě, duch 
Boží, protože šlo o dílo Boží.

6. Vezměme dále Gn 41,38, kde faraón nazývá Josefovu 
moudrost duchem Božím. Když mu totiž Josef poradil, aby se 
ohlédl po moudrém a zkušeném muži a učinil ho správcem egypt
ské země, faraón řekl: „Zda najdeme podobného muže, v němž 
je duch Boží?“ A v Ex 28,3 čteme: „Promluvíš," říká Bůh, „se 
všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moud
rosti; ti zhotoví Aronovi roucho, aby byl posvěcen."-Neobyčejné 
nadání (understanding), byť jen zhotovení roucha, se zde nazývá 
duchem Božím, protože je to dar Boží. Totéž se nachází také 
v Ex 31,3-6 a 35,31. A prorok Izajáš, hovoří-li o Mesiáši, říká: 
„Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a pochope
ní, duch rady a odvahy, a duch bázně Hospodinovy." (/z 11,2) 
Zde se zřejmě nemíní mnoho duchů, nýbrž mnoho neobyčejných 
milostí, které by mu Bůh prokázal.

7. V knize Soudců se neobyčejná horlivost a odvaha při obra
ně Božího lidu nazývá duchem Božím; jako když Bůh přiměl Ot- 
niela, Gedeóna, Jiftácha a Samsona (S d 3,10; 6,34; 11,29; 13,25; 
14,6.19), aby osvobodili Izrael z poroby. A o Saulovi se říká, že 
se „ho zmocnil duch Boží" (1S 1,6), když se dozvěděl o opováž
livosti Amónců proti jábešským mužům v Gileádu. „Vzplanul 
nesmírným hněvem" (neboli, jak se říká latinsky, zmocnil se ho

Duch Boží je 
někdy v Písmu 
pokládán za 
vítr nebo dech

Za druhé je 
pokládán za 
neobyčejné 
dary nadání

Za třetí je 
pokládán za 
neobyčejná 
hnutí mysli
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Za čtvrté je 
pokládán za 

dar předpovídat 
na základě snů 

a vidění

Za páté je 
pokládán za 

život

Za šesté je 
pokládán za 
podřízení se 

autoritě

furor). Zde se pravděpodobně nemíní žádný duch, nýbrž neo
byčejný zápal ztrestat krutost Amónců. Stejně tak se duchem 
Božím, který se zmocnil Saula, když dlel mezi proroky, kteří 
velebili Boha v písních a hudbě (1S 19,20), nesmí rozumět žádný 
přízrak, nýbrž neočekávaná a náhlá horlivost připojit se k nim 
v jejich bohoslužbě.

8. Falešný prorok Sidkiáš řekl Míkajášovi: „Kudy přišel Hos
podinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe?“ ( IKr 22,24) Tím 
nelze rozumět žádný přízrak, neboť Míkajáš předem králům Iz
raele a Judska oznámil výsledek bitvy na základě vidění, nikoli 
na základě nějakého ducha, který v něm promlouval.

9. Stejně tak vyplývá z knih proroků, že i když mluvili v du
chu Božím, to jest díky zvláštní milosti předpovídat, přece ne
znali budoucnost na základě nějakého přízraku, který v nich dlel, 
nýbrž na základě nadpřirozeného snu nebo vidění.

10. V Gn 2,7 se říká: „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach 
ze země, a vdechl mu v chřípí dech života (spiraculum vitaě). Tak 
se člověk stal živým tvorem/4 Dech života vdechnutý Bohem zde 
neznamená nic jiného, než že Bůh dal člověku život. A „dokud 
Boží dech bude v mých chřípích44 (Jh 27,3) neznamená nic víc 
než „dokud budu živ44. Právě tak „a duch bytostí byl v kolech44 
(E z  1,20) znamená totéž, co „kola byla živá44. A „vstoupil do mě 
duch a postavil mě na nohy44 (Ez 2,2) znamená „vrátila se mi ži
votní síla44, a nikoli že nějaký přízrak nebo netělesná substance 
vstoupily do jeho těla a ovládly ho.

11. V Nu 11,17 Bůh říká: „A odeberu z ducha, který je na tobě, 
a vložím jej na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou44; to znamená 
na sedmdesát starších. Dva z nich měli v táboře prorokovat, ně
kteří si na ně stěžovali, a Jozue si přál, aby jim to Mojžíš zakázal; 
Mojžíš to však učinit nechtěl. Tak se ukazuje, že Jozue nevěděl, 
že k tomu byli autorizováni a že prorokovali v duchu Mojžíšově, 
to znamená díky duchu nebo autoritě podřízené jeho duchu nebo 
autoritě.

12. Ve stejném smyslu čteme v Dt 34,9, že „Jozue (. . .) byl 
naplněn duchem moudrosti, protože Mojžíš na něho vložil své 
ruce44; to znamená, že ho Mojžíš určil, aby pokračoval v díle, 
které sám započal, totiž přivést Boží lid do zaslíbené země, které 
však nemohl dokončit, protože mu v tom zabránila smrt.
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13. Ve stejném smyslu se říká: „Kdo nemá Ducha Kristova, 
ten není jeho.“ (Ř 8,9) Tím se nemíní přízrak Krista, nýbrž pod
řízenost jeho učení. Sem také patří výrok: „Podle toho poznáte 
Ducha Božího: každé vnuknutí (spirit), které vede k vyznání, že 
Ježíš Kristus přišel v těle, j e z  Boha.“ (1J  4,2) Tím má na mysli 
duch upřímného křesťanství neboli podřízenost hlavnímu článku 
křesťanské víry, že Ježíš je Kristus, což nelze vykládat tak, že 
jde o přízrak.

14. Obdobně slova „Ježíš se vrátil pln Ducha svátého (Holý 
Ghost)“ (L 4,1) (to jest, jak je to vyjádřeno podle Mt 4,1 a Mk 
1,12, „pln Ducha svátého [Holý Spirit]“)2 lze rovněž chápat jako 
horlivost vykonat dílo, k němuž ho poslal Bůh Otec. Vykládat 
to však tak, jako by se jednalo o přízrak, by znamenalo říkat, že 
sám Bůh, neboť tím náš Spasitel byl, je plný Boha, což je velmi 
nevhodné a nedává to žádný smysl. Nechtěl bych zkoumat, jak 
jsme dospěli k tomu, abychom slovo „duchové11 (spirits) překlá
dali slovem „přízraky11 (ghosts), které ani v nebi, ani na zemi 
neznamená nic jiného než smyšlené obyvatele lidského mozku. 
Chtěl bych však zdůraznit, že slovo „duch11 (spirit) v textu Písma 
nic takového neoznačuje, ale znamená buď skutečnou substanci, 
nebo metaforicky nějakou mimořádnou schopnost či hnuti mysli 
nebo těla.

15. Když Krista jeho učedníci viděli, jak kráčí po moři (Mt 
14,26 a Mk 6,49), považovali ho za ducha (spirit), čímž mínili 
éterické tělo, nikoli přelud, neboť se říká, že ho viděli všichni. 
To lze říci pouze o tělesech, nikoli o klamech mozku, které na 
rozdíl od viditelných těles nejsou současně společné více lidem, 
nýbrž se pro různost fantasmat vyskytují jednotlivě. Obdobně 
jako pokládali Krista za ducha (L 24,37), nevěřili titíž apoštolově 
ani v osvobození sv. Petra ze žaláře (Sk 12,15); když služka řekla, 
že stojí přede dveřmi, řekli, že je to jeho anděl. Tím se musí mys
let tělesná substance, jinak totiž musíme říci, že sami učedníci 
se řídili obecně uznávaným názorem Židů a pohanů, že některá 
taková zjevení nejsou smyšlená, nýbrž skutečná a uzpůsobená

2 Rozdíl mezi slovy „ghosť1 a „spirit11, který zde Hobbes využívá, 
nelze v češtině postihnout, pokud v prvním případě místo „duch11, ne
lekneme „přízrak11, „strašidlo11. -  Pozn. překl.

Za sedmé je 
pokládán za 
éterická těia

273



Třetí díl. O křesťanském státě

Co je anděl

tak, že předpokladem jejich existence nemusí být lidská fantazie. 
Židé jim říkali duchové a andělé, kteří mohli být dobří, nebo zlí, 
a Rekové je nazývali démony. Některá z těchto zjevení mohou 
být skutečná a substanciální, to znamená, že to mohou být tělesa, 
která může Bůh stvořit stejnou mocí, jakou stvořil všechny věci, 
a používat je jako služebníky a posly (neboli anděly), aby, když 
se mu zlíbí, zvěstovali jeho vůli i způsobem mimořádným a nad
přirozeným. Pokud je však jednou takto stvořil, jsou to substance 
mající rozlehlost, zaujímající prostor a schopné pohybovat se 
z místa na místo, což je příznačné pro tělesa; nejde tudíž o ne tě
lesné přízraky, to znamená přízraky, které se nenacházejí na žád
ném místě, to jest nikde, čili jeví se být něčím, nejsou však ničím. 
Chápeme-li však slovo „tělesný41 nejběžnějším způsobem jako 
označení substance, kterou lze vnímat našimi vnějšími smysly, 
pak netělesné substance nejsou věci smyšlené, nýbrž reálné, totiž 
řídké, neviditelné substance, které však mají stejnou rozlehlost 
jako hustší tělesa.

16. Slovem ANDĚL se obecně označuje posel, a to nejčastěji 
posel Boží. A slovem „posel Boží“ se označuje vše, co zvěstu
je jeho mimořádnou přítomnost, to znamená mimořádný projev 
jeho moci, zvláště skrze sen nebo vidění.

1 7 . 0  stvoření andělů Písmo nic nesděluje. Často se opakuje, 
že jsou to duchové, ale jménem „duch“ se označují jak v Písmu, 
tak v běžném jazyce u Židů i pohanů jednak řídká tělesa jako 
vzduch, vítr, životodárný duch a životní síla živých tvorů, jednak 
obrazy, které se objevují ve fantazii, ve snech a viděních, což ani 
nejsou skutečné substance, ani netrvají déle než sen nebo vidě
ní, v nichž se objevují. Třebaže tato zjevení nejsou skutečnými 
substancemi, nýbrž akcidenty mozku, nejsou nikterak nevhodně 
označována jako poslové Boží, to znamená jako jeho andělé. 
Nadpřirozeným způsobem je totiž stvořil, aby vyjevovali jeho 
vůli.

18. Pohané běžně chápali představy mozku jako věci, které 
mimo něj skutečně existují a nezávisí na fantazii; na základě toho 
si pak vytvářeli své mínění o dobrých a zlých démonech. Protože 
se zdálo, že skutečně existují, nazvali je substancemi; ale protože 
je nemohli hmatat svýma rukama, pokládali je za něco netěles- 
ného. Z téhož důvodu, aniž by je k tomu nutilo nějaké místo ve
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Starém zákoně, i Židé (s výjimkou sekty saduceů) zastávali obec
ně názor, že zjevení (která Bůh podle libosti vytvořil ve fantazii 
lidí pro svou vlastní potřebu, a která proto nazval anděly) jsou 
substance nezávislé na fantazii, ale jedná se o trvalé výtvory 
Boží. Zjevení, o nichž se domnívali, že jsou jim příznivě naklo
něna, pokládali za Boží anděly, ta, o nichž si mysleli, že by jim  
mohla uškodit, nazývali zlými anděly nebo zlými duchy; k nim 
patřil duch Python a duchové šílenců, náměsíčníků a epileptiků. 
Mysleli si totiž, že lidé, kteří takovými chorobami trpěli, jsou 
posedlí démony.

19. Podíváme-li se však na místa Starého zákona, kde nachá
zíme zmínky o andělích, zjistíme, že ve většině z nich nelze pod 
slovem „anděl“ chápat nic než obraz nadpřirozeně vyvolaný ve 
fantazii, který má označit, že při vykonání nějakého nadpřiro
zeného skutku je přítomen Bůh; proto je můžeme chápat stejně 
i na zbývajících místech, kde se o povaze andělů nic neříká.

20. Čteme totiž \  Gn 16, že totéž zjevení se nenazývá jen 
anděl, ale i Bůh; ten, kdo je označen za Hospodinova posla (verš 
7), zde v desátém verši praví k Hagar: „Velice rozmnožím tvé po
tomstvo, takže je nebude možno ani spočítat"; hovoří tedy jmé
nem Božím. Toto zjevení také nebylo fantazijní postavou, nýbrž 
hlasem. Z toho jasně plyne, že „anděl" zde neznamená nic než 
samého Boha, který způsobil, že Hagar nadpřirozeně slyšela hlas 
z nebes, nebo spíše nadpřirozený hlas svědčící o zvláštní přítom
nosti Boží. Anděly, kteří se mu zjevili a kteří se nazývali mužové 
(Gn 19,12), Lot oslovil, třebaže byli dva, jako jedinou osobu, a to 
jako Boha (praví se totiž: „Lot jim však odvětil: Ne tak, prosím, 
Pane"). Proč by tedy nebylo možné pokládat tyto anděly za ob
razy mužů, které byly nadpřirozeným způsobem vyvolány ve 
fantazii, stejně jako se dříve pod andělem chápal představovaný 
hlas? Když anděl z nebes zavolal na Abrahama (Gn 22,11), aby 
nevztahoval ruku na Izáka, nebylo to žádné zjevení, nýbrž hlas, 
který byl přesto zcela právem nazván poslem neboli andělem 
Božím, protože nadpřirozeným způsobem zvěstoval Boží vůli 
a zbavil nás nutnosti předpokládat jakési trvalé přízraky. Andělé, 
které Jákob viděl na nebeském žebříku (Gn 28,12), byli jeho vi
děním ve spánku, a proto pouze fantazií a snem; protože však tato 
zjevení byla nadpřirozená a byla to znamení zvláštní přítomnosti
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Boží, jsou nikoli nevhodně nazývána anděly. Tak je třeba chápat 
i místo, kde Jákob říká: „Ve snu mi tehdy Boží posel řekl.“ (Gn 
31,11) Zjevení, jehož se člověku dostává ve spánku, je totiž tím, 
čemu všichni říkají sen, ať již je přirozený nebo nadpřirozený; 
a co zde Jákob nazývá andělem, byl sám Bůh, protože týž anděl 
říká: „Já jsem Bůh z Bételu.“ (Gn 31,13)

21. Také anděl, který kráčel před izraelským vojskem až k Ru
dému moři a potom šel za ním (Ex 14,19), je sám Hospodin (Ex 
14,24); nezjevoval se v podobě krásného muže, nýbrž ve dne 
v podobě oblakového sloupu a v noci v podobě ohnivého sloupu. 
Přesto byl tento sloup celým zjevením a anděl slíbil Mojžíšovi 
(Ex 33,2), že vojsko povede. Tento sloup z oblaku, praví se, to
tiž sestoupil a postavil se před vchod do svatostánku a hovořil 
s Mojžíšem (Ex 33,9).

22. Zde vidíte, že pohyb a řeč, které jsou obvykle připiso
vány andělům, jsou připisovány oblaku, protože oblak sloužil 
jako znamení Boží přítomnosti, a nebyl o nic méně andělem, než 
kdyby měl podobu nad jiné krásného muže nebo dítěte, anebo 
měl křídla, s nimiž se andělé obvykle kreslí k falešnému poučení 
prostého lidu. To, co je činí anděly, není totiž jejich podoba, ale 
užití. Jsou však užiti k tomu, aby naznačovali přítomnost Boží 
při nadpřirozených úkonech, například když si Mojžíš přál (Ex 
33,14), aby Bůh šel s jeho lidem (jak to činil vždy, než udělali 
zlaté tele); Bůh neodpověděl „půjdu“ ani „pošlu místo sebe an- 
děla“, nýbrž „má přítomnost půjde s tebou“.

23. Zmiňovat všechna místa Starého zákona, kde se nachází 
jméno „anděl“, by zabralo příliš mnoho místa. Abychom je proto 
pochopili všechna najednou, říkám, že v té části Starého zákona, 
kterou anglikánská církev uznává za kanonickou, neexistuje žád
ný text, z něhož lze usoudit, že existuje nebo bylo stvořeno něco 
věčného, známého pod označením duch nebo anděl, co nemá 
žádnou kvantitu a co nelze v mysli rozdělit, to znamená posu
zovat jednotlivé části, kdy jedna část může být na jednom místě 
a další na jiném, což -  stručně řečeno -  je to, co není tělesné 
(rozumíme-li pod tělesem vše to, co je nějaké nebo někde). Na 
každém místě může být však slovo „anděl“ vykládáno jako posel. 
Tak například Jan Křtitel se nazývá andělem a Kristus andělem 
úmluvy, rovněž holubice a ohnivé jazyky mohou být (podle téže
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analogie) nazvány anděly, protože jsou znameními zvláštní pří
tomnosti Boží. Třebaže v knize Daniel nacházíme dvě jména 
andělů, Gabriel a Michael, z textu samého je jasné (Da 12,1), že 
Michaelem je míněn Kristus, a to nikoli jako anděl, nýbrž jako 
vladař, a že Gabriel (jako většina zjevení, která měli ve spánku 
jiní svati mužové) nebyl ničím než nadpřirozeným přeludem, 
který vyvolal ve snu u Daniela dojem, že spolu mluvili dva svati 
mužové, z nichž jeden řekl druhému: „Gabrieli, vysvětli mu to 
vidění.“ (Da 8,16) Bůh totiž nepotřebuje odlišovat své nebeské 
sluhy jmény, která jsou užitečná jen krátké paměti smrtelníků. 
Ani v Novém zákoně neexistuje žádné místo, z něhož lze doká
zat, že andělé jsou věci věčné a zároveň netělesné (pokud se tak 
neoznačují lidé, které Bůh učinil posly a služebníky svého slova 
nebo díla). To, že jsou věční, můžeme vyvodit ze slova samého 
našeho Spasitele, který říká, že hříšníkům se o posledním soudu 
řekne: „Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného 
ďáblu a jeho andělům.“ (Mí 25,41) To místo hovoří jednoznačně 
pro věčný život zlých andělů (ledaže bychom se domnívali, že 
slova ďábel a jeho andělé lze chápat jako označení protivníků 
církve a jejich služebníků). To je však v rozporu s jejich ne
hmotnou povahou. Věčný oheň totiž není trestem pro substan
ce, které nic nevnímají, což jsou všechny netělesné věci. Není 
proto dokázáno, že andělé jsou netělesní. To platí i pro výrok sv. 
Pavla „Nevíte, že budeme soudit anděly?“ (1K 6,3), pro výrok 
„Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do 
temné propasti podsvětí" (2P[t]  2,4), i pro slova „Také anděly, 
kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené 
místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro soud v posledním 
dni.“ (Ju 1,6) To sice dokazuje, že andělé jsou svou povahou 
věční, ale potvrzuje to i jejich hmotnou povahu. Srovnejte též: 
„Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé 
Boží v nebi." (Mí 22,30) Po vzkříšení budou lidé věční, nikoli 
však netělesní; proto jsou takoví i andělé.

24. Existují různá jiná místa, z nichž lze odvodit stejný závěr. 
Pro lidi, kteří chápou význam slov „substance" a „netělesný", 
tu jde o protiklad, protože slovem „netělesný" (incorporeal) se 
neoznačuje prchavé těleso, nýbrž „ne-těleso“ (not body). Řek- 
ne-li se tedy, že anděl nebo duch je v tomto smyslu netělesnou
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substancí, pak to ve skutečnosti znamená, že andělé ani duchové 
vůbec neexistují. Když jsem tedy uvážil význam slova „anděl“ ve 
Starém zákoně i povahu snů a vidění, které lidé přirozeně zaží
vají, přiklonil jsem se k názoru, že andělé jsou jen nadpřirozená 
zjevení ve fantazii, vyvolaná zvláštním a mimořádným působe
ním Božím, který tak chce zjevit svou přítomnost a oznámit svá 
přikázání lidstvu, zejména vlastnímu lidu. Řada míst v Novém  
zákoně i vlastní slova našeho Spasitele, a to v textech, jež nelzje 
podezírat ze zkomolenosti, však v mém chabém rozumu vynutila 
uznání a víru, že existují také andělé tělesní a věění. Víru, že ne
jsou na žádném místě, tedy že nejsou nikde ani že nejsou ničím, 
jak, byť nepřímo, říkají ti, kdo zastávají názor, že jsou netělesní, 
tudíž nelze z Písma doložit.

25. Od významu slova „duch“ (spirit) je odvozen význam slo
va INSPIRACE neboli VNUKNUTÍ. To je třeba buď brát doslo
va, a pak vnuknutí není než vdechnutím jemného a tenoučkého 
vzduchu nebo větru, stejným jako když člověk vlastním dechem 
plní měchýř. Nejsou-li totiž duchové tělesní, ale existují pouze 
ve fantazii, není to nic než vdechnutí přeludu. Takové tvrzení 
je ale nesprávné a není na místě, neboť přeludy neexistují, ale 
pouze se zdají něčím být. Proto je toto slovo v Písmu použito jen 
metaforicky. Například tam, kde se říká, že Bůh vdechl člověku 
v chřípí dech života (Gn 2,7), se nemíní nic, než že ho oživil. 
Nesmíme si totiž myslet, že Bůh nejprve stvořil dech života, 
a pak jej po Adamově stvoření do něho vdechl, ať již tento dech 
byl skutečný nebo zdánlivý, nýbrž, jak je to ve Skutcích apošto
lů, pouze že ten, „který všemu dává život, dech“ (Sk 17,25), ho 
učinil živým tvorem. A kde se říká, že „veškeré Písmo je dáno 
vnuknutím od Boha“ (2Tm 3,16), přičemž řeč je zde o knihách 
Starého zákona, je to zřejmá metafora, která má naznačit, že 
Bůh vedl ducha neboli mysl oněch pisatelů, aby napsali, co by 
posloužilo výuce, nápravě, zlepšení a poučení lidí na cestě k řád
nému životu. Kde však sv. Petr říká: „Nikdy totiž nebylo vyřěeno 
proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svátého mluvili 
lidé, poslaní od Boha“ (2P[t]  1,21), míní se Duchem svátým hlas 
Boží ve snu nebo v nadpřirozeném vidění, což není vnuknutí. 
Když náš Spasitel dechl na své učedníky a řekl: „Přijměte Ducha 
svátého" (J  20,22), nebyl tento dech duchem, nýbrž znamením
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duchovní milosti, kterou jim prokázal. A třebaže o mnohých, stej
ně jako o samém našem Spasiteli se praví, že byli plni Ducha 
Svatého, nelze tuto plnost chápat jako vlití Boží substance, nýbrž 
jako nakupení jeho darů, jakými jsou dar bohabojného života, 
výřečnosti a podobně, ať již získaných nadpřirozeným způsobem, 
nebo úsilím a pílí. Ve všech případech jsou to totiž Boží dary. 
A obdobně když Bůh říká: „Vyleji svého ducha na každé tělo. 
Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít 
sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění11 (J 3,1), nemáme to 
brát doslovně, jako kdyby jeho duch byl jako voda, kterou lze 
vylévat a vlévat, nýbrž jako Boží slib, že jim dá prorocké sny 
a vidění. Doslovné užití slova „vlévat44, hovoří-li se o milosti 
Boží, je totiž zneužitím tohoto slova, protože tyto milosti jsou 
ctnosti, a nikoli tělesa, která lze přenášet sem a tam a vlévat do 
lidí jako do sudů.

26. Obdobně když se „inspirace44 bere doslovně, nebo když 
se říká, že dobří duchové vstoupili do lidí, aby jim umožnili pro
rokovat, nebo že zlí duchové vstoupili do těch, kdo třeštili, stali 
se náměsíčníky nebo onemocněli epilepsií, znamená to, že toto 
slovo nepojímáme tak, jak je pojímá Písmo; tam se totiž slovo 
duch pokládá za moc Boží, která působí prostřednictvím nám 
neznámých příčin. Také vichr, o němž se říká, že naplnil dům, 
v němž byli v den Letnic shromážděni apoštolově (Sk 2,2), se 
nemá pokládat za Ducha svátého, který je samým Bohem, nýbrž 
za vnější znamení zvláštního působení Boha v jejich srdcích, aby 
Bůh v nich vyvolal vnitřní milosti a svaté ctnosti, které považo
val za nezbytné k naplnění jejich apoštolátu.

X X X V .
O významu Božího království, svátého, posvátného 

a o svátosti v Písmu

1. Ve spisech theologů, a zejména v kázáních a zbožných pojed
náních se království Boží většinou chápe jako věčné posmrtné 
štěstí v nejvyšším nebi, které také nazývají královstvím slávy, 
a někdy, pro vážnost tohoto štěstí, svatostí, které říkají rovněž

Theologové 
pojímají 
království Boží 
metaforicky,

279



Třetí díl. O křesťanském státě

v Písmu je 
však pojímáno 

doslovně

Prapůvod

Božího
království

království milosti; nikdy tak ovšem neoznačují monarchii, to 
znamená suverénní moc Boží nad všemi poddanými, kterou Bůh 
získal jejich vlastním souhlasem, což je vlastní význam slova 
království.

2. Domnívám se naopak, že KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ znamená na 
většině míst Písma království ve vlastním slova smyslu, ustavené 
zvláštním způsobem hlasy izraelského lidu. V tomto království si 
lid vybral Boha za svého krále úmluvou s ním uzavřenou, podle 
níž mu Bůh slíbil dát do vlastnictví zemi kenaanskou. Jenom 
zřídka se toto slovo užívá metaforicky, a pak (a to jen v Novém  
zákoně) se považuje za panství nad hříchem, protože takovému 
panství bude v království Božím podléhat každý poddaný, aniž 
by z toho suverénovi vznikla nějaká úhona.

3. Od samého stvoření Bůh vládl nad všemi lidmi nejen při
rozeně svou mocí, ale měl i vlastní poddané, kterým poroučel 
hlasem, stejně jako když jeden člověk hovoří k druhému. Takto 
vládl Adamovi, jemuž přikázal, aby nejedl ze stromu poznání 
dobrého a zlého. Ten však neuposlechl, nýbrž jedl z něho a pak 
chtěl jako Bůh posuzovat, co je dobré a co.zlé, nikoli však podle 
přikázání svého stvořitele, nýbrž podle vlastního rozumu. Za trest 
byl připraven o dar věčného života, s nímž ho Bůh zprvu stvořil. 
Později Bůh jeho potomstvo -  vyjma osmi osob -  potrestal za 
jeho neřesti všeobecnou potopou světa. A těchto osm lidí tvořilo 
tehdejší království Boží.

4. Potom se Bohu zlíbilo promluvit k Abrahamovi a učinit 
s ním úmluvu těmito slovy: „Úmluvu mezi sebou a tebou i tvým 
potomstvem ve všech pokoleních činím totiž úmluvou věčnou, že 
budu Bohem tobě a tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu 
dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou 
zemi kenaanskou.“ (Gn 17,7-8) V této úmluvě slíbil Abraham 
za sebe i své potomstvo poslouchat Hospodina, který k němu 
promluvil, jako Boha, a Bůh zase slíbil Abrahamovi, že mu dá 
zemi kenaanskou do věčného vlastnictví. A jako připomínku této 
úmluvy a jako její znamení nařídil svátost obřízky (Gn 17,11). To 
je to, co se nazývá stará úmluva (old covenant) nebo Starý zákon. 
Obsahuje smlouvu (contract) mezí Bohem a Abrahamem, kterou 
se Abraham za sebe a své potomstvo zvláštním způsobem zavá
zal, že se podrobí pozitivnímu zákonu Božímu -  k mravnímu
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zákonu se totiž zavázal již dříve -  přísahou věrnosti. A třebaže 
jména „král“ se ještě Bohu nedostalo, ani jméno „království" 
nebylo dáno Abrahamovi a jeho semeni, jednalo se o totéž, totiž 
o dohodu, jíž byla ustavena zvláštní suverenita Boha nad Ab
rahamovým semenem; při obnovení této úmluvy Mojžíšem na 
hoře Sinaj to bylo výslovně pojmenováno, zvláštní království Boží 
nad Židy. O Abrahamovi, nikoli o Mojžíšovi, sv. Pavel říká, že 
je „otcem všech, kdo věří" (Ř 4,11), to znamená těch, kdo jsou 
věrni a nezpronevěřují se své podřízenosti, kterou přísahali Bohu 
zprvu obřízkou, později v nové úmluvě (new covenant) křtem.

5. Tuto úmluvu obnovil Mojžíš na úpatí hory Sinaj, kde mu 
Hospodin přikázal, aby takto promluvil k lidu: „Nyní tedy, bu- 
dete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou úmluvu, budete 
mi zvláštním ( ...)  lidem, třebaže máj e  celá země. Budete mi 
královstvím kněžským, národem svátým." (Ex 19,5-6) Pro slova 
„zvláštním lidem" má hovorová latina výraz peculium de cunc- 
tis populis; v anglickém překladu, pořízeném na počátku vlády 
krále Jakuba, stojí „a peculiar treasure unto me above all nati- 
ons" a v ženevské francouzštině „touš peuple mon plus precieux 
joyau".3 Nejvěmější je však anglický překlad, neboť je potvrzen 
samotným sv. Pavlem {Tt 2,14), který zde s odkazem na toto 
místo říká, že náš Spasitel „se za nás obětoval, aby nás vykoupil 
ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní" (to jest mimořádný) 
„lid". Tato slova znamenají totiž v řečtině 7iepioúaio<;, což se 
obvykle staví do protikladu k slovu E7tioúotoc. A jako toto slovo 
znamená „obvyklý", „denní" nebo (jako v Otčenáši) „vezdejší", 
tak druhé znamená to, co je „dodatečné" a „nashromážděné" a co 
„se užívá zvláštním způsobem", což se latinsky nazývá peculi
um. Skutečnost, že toto slovo má na uvedeném místě tento vý
znam, je potvrzena bezprostředně následujícím zdůvodněním; 
Bůh totiž dodává „třebaže máje  celá země", jako kdyby chtěl 
říci, že všechny národy na světě jsou mé, nikoli však tak, jako jsi 
můj ty, to jest zvláštním způsobem. Neboť na základě mé moci 
jsou všichni moji, ale ty budeš můj svým vlastním souhlasem

O tom, že 
království Boží 
je vlastní usta
vená politická 
suverenita nad 
zvláštním lidem 
na základě 
dohody

3 „Můj zvláštní poklad nad všechny národy, nejcennější šperk všech 
národů." -  Pozn. překl.
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a úmluvou. Toto je dodatek k jeho běžnému nároku na všechny 
národy.

6. To je znovu výslovně potvrzeno v témže textu: „Budete mi 
královstvím kněžským, národem svátým." V lidové latině stojí 
regnum sacerdotale, a proto překlad tohoto místa odpovídá výra
zu sacerdotium regále, královské kněžstvo ( lP[t]  2,9), stejně jako 
samo nařízení, podle něhož nikdo nesmí vstoupit do svatostánku; 
to znamená, že nikdo -  kromě velekněze -  nesmí přímo od Boha 
požadovat projev jeho vůle. Výše zmíněný anglický překlad se 
řídí ženevským překladem a zní kingdom o f  priests, království 
kněží; buď se tím míní posloupnost jednoho velekněze po dru
hém, nebo se to neshoduje ani s pojetím sv. Petra, ani s výkonem 
úřadu velekněze. Pouze velekněz měl totiž právo poučovat lid 
o Boží vůli a ani shromáždění kněží nebylo dovoleno vstoupit 
do svatostánku.

7. To potvrzuje i označení „pronárod svátý", neboť svaté je to, 
co patří Bohu právem zvláštním, nikoli obecným. Celá země, jak 
se praví v textu, je Boží, ale svátou se nenazývá celá země, nýbrž 
jen to, co -  jako židovský národ -  bylo vyčleněno k jeho zvláštní 
službě. Už z tohoto jednoho místa je proto dostatečně zřejmé, že 
královstvím Božím se vlastně míní stát, který byl se souhlasem 
příštích poddaných ustaven jako jejich politická vláda k usměrňo
vání jejich chování nejen vůči Bohu, jejich králi, nýbrž i vůči sobě 
navzájem pokud jde o otázky spravedlnosti, i vůči jiným národům 
v otázkách míru a války. To bylo království ve vlastním slova 
smyslu, v němž Bůh byl králem a velekněz měl být po Mojžíšově 
smrti jediným místokrálem neboli náměstkem.

8. Existuje však mnoho jiných míst, která to jasně dokazují. 
Tak za prvé to, kde si izraelští starší, trpící zkažeností Samue
lových synů, žádají krále. Samuel, jemuž se to nezamlouvalo, 
se modlil k Hospodinu, a ten mu odpověděl: „Uposlechni lid ve 
všem, co od tebe žádají, vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, 
abych nad nimi nekraloval." (1S 8,7) Z toho zřejmě vyplývá, 
že sám Bůh byl jejich králem a. Samuel lidu nevládl, nýbrž lidu 
pouze sděloval, co mu Bůh čas od času uložil.

9. Dále to, kde Samuel říká lidu: „Když jste viděli, že na 
vás táhne Náchaš, král Amónovců, řekli jste mi ,Nikoli, ať nad 
námi kraluje kráT, ačkoli vaším králem je Hospodin, váš Bůh.“
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(1S 12,12) Je zřejmé, že Bůh byl jejich králem a vládl politické
mu zřízeni jejich státu.

10. Poté co Izraelité zavrhli Boha, proroci, například Izajáš, 
předpověděli jeho opětné dosazení: „Zardí se bledá luna, zastydí 
se žámé slunko, až se Hospodin zástupů ujme kralování na hoře 
Sijónu a v Jeruzalémě." (Iz 24,23) Zde Izajáš výslovně mluví 
ó jeho vládě na Sijónu a v Jeruzalémě, to jest na zemi. AM iche- 
áš: „A Hospodin bude nad nimi kralovat na hoře Sijónu" (Mi 5,7); 
opět hora Sijón se nalézá v Jeruzalémě, tedy na zemi. A Ezechiel: 
„Jakože jsem živ, pravil Pán, Hospodin, budu nad vámi kralovat 
pevnou rukou a vztaženou paží v rozhořčení" (Ez 20,33) a „po
vedu vás pod holí a uvedu vás do závazku úmluvy" (Ez 20,37), to 
jest budu nad vámi vládnout a nutit vás, abyste dodrželi úmluvu, 
kterou jste se mnou prostřednictvím Mojžíše uzavřeli a kterou 
jste svou rebelií proti mně ve dnech Samuelových a svou volbou 
jiného krále porušili.N

11. A v Novém zákoně říká anděl Gabriel o našem Spasiteli: 
„Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh 
mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem 
Jákobovým a jeho království nebude konce." (L 1,32-33) Také 
toto je království na zemi; za to, že si je nárokoval, byl jako 
nepřítel císařův odsouzen k smrti. Nápis na jeho kříži zněl: „Je
žíš Nazaretský, král Židů"; aby ho zesměšnili, byl korunován 
trnovou korunou, a když byl provoláván králem, řeklo se o jeho 
učednících: „Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, 
že existuje nějaký jiný král, jakýsi Ježíš." (Sk 17,7) Boží králov
ství je proto království skutečné, nikoli metaforické, a takto je 
chápáno nejen ve Starém, nýbrž i v Novém zákoně. Když říkáme: 
„Neboť tvé je království i moc i sláva", míní se tím království 
Boží vzešlé z naší úmluvy, nikoli z práva Boží moci. Takové 
království má totiž Bůh vždy; bylo by tudíž zbytečné říkat v naší 
modlitbě „Přijď království tvé", kdyby se tím nemínilo obnovení 
onoho království Božího Kristem, které bylo přerušeno vzpourou 
Izraelitů při zvolení Saulově. Nebylo by ani správné říkat ,je  
blízko království nebes" (L 21,31) ani se modlit „Přijď království 
tvé ...“, kdyby stále ještě pokračovalo.

12. Existuje ještě mnoho jiných míst, která tento výklad po
tvrzují; museli bychom se divit, proč neupoutala větší pozornost,
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Co je  svátý

kdyby to nevrhalo příliš světla na právo křesťanských králů na 
církevní vládu. To postřehli ti, kdo místo „kněžské království11 
překládají „království kněží11. Mohli by totiž „královské kněž
ství11 (jak to zní u sv. Petra) stejně dobře překládat jako „kněžství 
králů11. A když místo výrazu „zvláštní lid11 kladou výraz „draho
cenný šperk11 nebo „poklad11, mohli bychom jeho drahocenným 
šperkem nebo pokladem stejně dobře zvát nějaký zvláštní pluk 
či osobní gardu nějakého generála.

13. Stručně řečeno: Boží království je politické království, kte
ré spočívalo zprvu na závazku lidu Izraele k těm zákonům, které 
jim měl z hory Sinaj přinést Mojžíš a které měl pak lidu zvěstovat 
úřadující velekněz před cheruby ve svatostánku. A toto království, 
které bylo odvrženo zvolením Saulovým, mělo být podle před
povědi proroků obnoveno Kristem a za jeho obnovení se denně 
modlíme, když v Otčenáši říkáme „Přijď království tvé.11 Když 
dodáváme „Neboť tvé je království i moc i sláva na věky, amen11, 
tak toto právo uznáváme. Apoštolově je svým kázáním zvěstovali 
a evangelisté na ně lidi připravovali. Přijmout toto evangelium, to 
jest slíbit poslušnost Boží vládě, znamená být v království milos
ti, protože Bůh dal gratis, zdarma, moc těm, kdo budou později 
Božími poddanými (to jest Božími dítkami), až Kristus jednou ve 
své velebnosti přijde, aby svět soudil a svému lidu skutečně vládl; 
to se nazývá království slávy. Kdyby království Boží (pro nádheru 
a skvělou vyvýšenost tohoto trůnu nazývané též „království ne
bes11) nebylo královstvím, jemuž by Bůh na zemi vládl prostřed
nictvím svých náměstků čili místodržitelů, kteří předávají jeho 
příkazy lidu, nebylo by tolik sporů a válek o to, prostřednictvím 
koho k nám Bůh hovoří. Ani by tolik kněží neusilovalo o duchovní 
jurisdikci, ani by jim ji žádný král neupíral.

14. Z tohoto doslovného výkladu pojmu království Boží ply
ne také správný výklad slova SVATÝ. Toto slovo s ohledem na 
království Boží totiž odpovídá tomu, čemu lidé ve svých králov
stvích obvykle říkají veřejné nebo královo.

15. Král každé země je veřejnou osobou neboli představitelem 
všech svých poddaných. A Bůh, král Izraele, byl svátým králem 
Izraele. Národ, který je podřízen nějakému pozemskému suve- 
rénovi, je národem tohoto suveréna, to jest této veřejné osoby. 
Tak byli i Židé, kteří byli Božím národem, nazýváni „pronárodem
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svatým“ (Ex 19,6). Slovem „svatý“ se totiž vždy rozumí bud’
Bůh sám, nebo to, co je v jeho vlastnictví. Právě tak se slovem 
„veřejný*1 vždy míní buď sama osoba státu, nebo něco, co státu 
náleží natolik, že si na to žádná soukromá osoba nemůže náro
kovat vlastnické právo.

16. Proto je sabat (den Boží) svátým dnem; chrám (Boží dům) 
je svátým domem; oběti, desátky a dary (Boží daně) jsou svátými 
dávkami; kněží, proroci, pod Kristem pomazaní králové (Boží 
služebníci) jsou svátými muži; nebeští služební duchové (Boží 
poslové) jsou svátými anděly a podobně. A kdykoli se slovo 
„svátý** používá správně, míní se tím ještě něco, co má co ěinit 
s vlastnictvím získaným souhlasem. Říkáme-li „posvěť se jméno 
tvé“, pak tím jen prosíme Boha o milost, abychom mohli dodr
žet první přikázání: „Nemít jiného Boha mimo něho.** Lidstvo 
je národ, který je ve vlastnictví Boha, ale jen Židé byli svátým 
národem. Proč? Jedině proto, že se stali jeho vlastnictvím na 
základě úmluvy.

17. Slovo „světský** se v Písmu obvykle pojímá v témže smys
lu jako slovo „obecný**; proto i jejich opaky -  „svátý** a „zvlášt- 
ní“ -  musí znamenat v Božím království totéž. Přeneseně jsou 
však takto nazýváni i lidé, kteří vedli život tak zbožný, jako 
kdyby se vzdali všech světských záměrů, cele se zasvětili Bohu 
a plně se mu oddali. To doslova znamená, že o tom, co Bůh uči
nil svátým osvojením nebo vyčleněním pro vlastní užití, se říká, 
že to posvětil, jako například sedmý den ve čtvrtém přikázání, 
a jak stojí v Novém zákoně o vyvolených, že jsou posvěceni, 
jestliže měli ducha zbožnosti. A co se stane svátým, jestliže to 
lidé zasvěcují a věnují Bohu, aby to bylo použito pouze pro ve
řejné bohoslužby, se rovněž nazývá POSVÁTNÝM a označuje se Co je  posvátný 

jako zasvěcené, jako například chrámy a jiné domy určené pro
veřejné modlitby, bohoslužebné náčiní, kněží a služebníci, oběti, 
dary a vnější znaky svátostí.

18. Existují stupně posvátnosti. Některé z věcí, které byly stupné 
určeny pro bohoslužbu, mohou být opět určeny pro důležitější posvátnosti 

a speciálnější službu. Celý izraelský národ byl pro Boha svátým 
pronárodem, avšak kmen Levi byl mezi Izraelity svátým kme
nem a mezi Levity byl velekněz nejsvatější. Právě tak byla Judea
svátou zemí, ale svaté město, v němž měl být Bůh uctíván, bylo
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Svátost

Co je slovo

Slova
vyslovená

svatější. A dále, chrám byl Svatější než město a svatostánek Sva
tější než ostatní části chrámu.

19. SVÁTOST je vyčleněním nějaké viditelné věci z běžného 
užití a zasvěcením bohoslužbě jako znamení buď našeho přije
tí do království Božího, příslušnosti mezi jeho vyvolené, nebo 
vzpomínky na ně. Ve Starém zákoně bylo znamením přijetí ob
řízky a v Novém zákoně je takovým znamením křest. Zname
ním vzpomínky na tuto událost bylo ve Starém zákoně pojídání 
velikonočního beránka v určitý výroční den, čímž měla být oži
vena vzpomínka na noc, kdy byli Židé vysvobozeni ze svého 
egyptského otroctví. V Novém zákoně je to oslava Večeře Páně, 
kterou nám má být připomenuto naše vykoupení ze zajetí hříchů 
skrze smrt našeho vyvoleného Spasitele na kříži. Svátosti při

jímání se mají použít pouze jednou, protože je zapotřebí pouze 
jednoho přijetí. Protože však potřebujeme, aby se naší spásy 
a naší povinnosti věrnosti vzpomínalo častěji, musí se svátosti 
vzpomínky opakovat. A toto jsou hlavní svátosti; jsou to jakési 
slavnostní přísahy, jimiž dáváme najevo svou věrnost. Existují 
však ještě jiná zasvěcení, která bychom mohli nazvat svátostmi, 
pokud toto slovo znamená pouze zasvěcení službě Bohu. Pokud 
však znamená přísahu nebo slib věrnosti Bohu, jsou takovými 
svátostmi ve Starém zákoně jedině obřízka apascha, a v Novém  
zákoně jedině křest a Večeře Páně.

XXXVI.
O slově Božím a slově proroků

1. Zmiňuje-li se slovo Boží nebo slovo člověka, pak takové slo
vo neoznačuje část řeči, kterou gramatikové nazývají podstat
ným jménem nebo slovesem, nebo nějaký jednoduchý výraz bez 
souvislosti s jinými slovy, která by mu dodávala významu, ale 
znamená dokonalou řeč či rozpravu, kterou mluvčí něco tvrdí, 
popírá, přikazuje, slibuje, hrozí, přeje si nebo se táže. V tom
to smyslu to není vocabulum, což znamená slovo, nýbrž sermo 
(v řečtině kóyoq), to znamená řeč, rozprava nebo výrok.

2. Dále, jestliže řekneme slovo Boží nebo slovo člověka, může 
se to někdy chápat tak, že je tím míněn mluvčí (tedy slova, která
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vyslovil Bůh nebo člověk). Říkáme-li v tomto smyslu evange
lium podle sv. Matouše, rozumíme tím, že sv. Matouš byl jeho 
pisatelem. Jindy se tím míní předmět. Čteme-li v bibli Slova 
o dnech králů izraelských nebo judských, pak se v tomto smyslu 
míní, že jsou předmětem těchto slov činy, k nimž v těch časech 
došlo. V řečtině, která v Písmu zachovává mnoho hebraismů, 
se Božím slovem často nemíní to, co Bůh pronesl, nýbrž to, co 
se týká Boha a jeho vlády, to znamená náboženské nauky. Říci 
Xóyoq Osou a theologie znamená říkat totéž: totiž učení, kterému 
se obvykle říká bohosloví, jak je zřejmé z následujících míst: 
„Ale Pavel a Bamabáš směle prohlásili: ,Vám Židům mělo být 
slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak se sami 
odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům1 
(Sk 13,46) To, co se zde nazývá slovem Božím, je učení křes
ťanského náboženství, jak to zřejmě vysvítá z předchozího textu. 
A kde anděl říká apoštolům: „Jděte znovu do chrámu a zvěstujte 
lidu ta slova života11 (Sk 5,20), míní se výrazem „slova života11 
učení evangelia. To vyplývá z toho, co dělali v chrámu, a je to 
vyjádřeno i v posledním verši téže kapitoly: „Den co den v chrá
mu a v každém domě nepřestávali učit a hlásat Ježíše Krista.11 
Z tohoto místa jednoznačně vyplývá, že Ježíš Kristus je předmě
tem výrazu „slova života11 nebo (což znamená totéž) předmětem 
„slov tohoto věčného života11, který jim náš Spasitel nabídl. Tak 
se slovo Boží nazývá „slovem evangelia11 (Sk 15,7), protože ob
sahuje učení o Kristově království, a totéž slovo se také nazývá 
„slovem víry11 (Ř 10,8-9), což znamená, že je v něm vyjádřeno 
učení, že přijde Kristus a bude vzkříšen z mrtvých. Srovnejme 
také: „Pokaždé, když někdo slyší slovo o království11 (Mt 13,19), 
což znamená učení o království, jak je hlásal Kristus. Dále se 
o témže slově říká, že „se šířit a zmnožovat nepřestane11 (Sk 
12,24), což je u učení evangelií snadno pochopitelné, ale v pří
padě hlasu nebo Božího výroku je to podivné nebo neobvyklé. 
V témže smyslu neznamená „učení ďáblů11 (1 Tm 4,1) slova ně
jakého ďábla, nýbrž učení pohanů o démonech a o přeludech, 
které uctívají jako bohy.

3. Vezmeme-li v úvahu tyto oba významy SLOVA BOŽÍHO, 
které se v Písmu vyskytují, pak v tomto druhém smyslu, kde se 
jím rozumí učení křesťanského náboženství, je zřejmé, že celé

Bohem a Boha 
se týkající 
se v Písmu 
nazývají 
Slovem Božím
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Kdy je 
slovo Bůh užito 

metaforicky. 
Za prvé pro 
rozhodnutí 

a moc Boží

Za druhé pro 
účinek jeho 

slova

Písmo je slovem Božím, ale není jím  tak ve smyslu prvním. Na
příklad i když slova: „Já jsem Hospodin, tvůj B ůh...“ v závěru 
Desatera pronesl k Mojžíšovi Bůh, je nicméně třeba předmluvu 
„Bůh vyhlásil všechna tato přikázání11 chápat jako slova toho, kdo 
sepsal svaté dějiny. Výraz „Boží slovo11, jak se užívá ve smyslu 
toho, co Bůh řekl, se někdy pojímá doslovně, jindy metaforic
ky. Jedná-li se o slova, která pronesl ke svým prorokům, je to 
míněno doslovně, ale míní-li se jeho moudrost, moc, jeho věčná 
rozhodnutí při stvoření světa, jde o význam metaforický. V tomto 
smyslu jsou slovem Božím slova „Bud’.. .“, „Buď světlo11, „Buď 
klenba11, „Učiňme člověka11 atd. (Gn 1). A v témže smyslu se také 
říká „Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co 
jest.11 (J  1,3) A „On ... nese všecko svým mocným slovem11 (Žd 
1,3), to jest mocí svého slova, to znamená svou mocí. A „Božím 
slovem byly založeny světy11 (Žd 11,3) a mnohá jiná místa téhož 
smyslu. V témže smyslu se také používá mezi latiníky jméno 
fátum, což doslovně znamená „proslovené slovo11.

4. Slovo Boží se, za druhé, metaforicky užívá i pro účinek 
jeho slova, to znamená pro věc samu, která se tímto slovem tvr
dí, přikazuje, jíž se hrozí, nebo která se slibuje, jako například 
když se říká o Josefovi (Ž 105,19), že byl držen ve vězení, „až 
do chvíle, kdy došlo na jeho slovo11, to jest až došlo k tomu, co 
předpověděl faraónovu číšníkovi, totiž že mu budou navráceny 
jeho hodnosti (G«40,18). Výrazem „kdy došlo na jeho slovo11 se 
zde totiž míní, že nastala událost sama. Tak také Eliáš řekl Bohu 
„učinil jsem všechny tyto věci podle tvého slova11 (lK r  18,36) 
místo učinil jsem všechny tyto věci podle tvého slova nebo rozka
zu-, a „Kde je Hospodinovo slovo?11 (Jr 17,15) se klade místo Kde 
je  zlo, kterým hrozil? A kde se říká „Už nebude odloženo žádné 
mé slovo11 (Ez 12,28), tam se pod výrazem „slovo11 rozumějí 
ony věci, které Bůh slíbil svému lidu. A v Novém zákoně čteme: 
„Nebe a země pominou, ale má slova nepominou11 (Mt 24,35), 
to jest neexistuje nic, co jsem slíbil nebo předpověděl, a ono to 
nenastane. A v tomto smyslu evangelista sv. Jan -  myslím, že 
pouze on -  nazývá samého našeho Spasitele v těle „slovem Bo
žím11, říká-li, že „a slovo se stalo tělem.11 (J 1,14) To znamená 
slovo nebo slib, že Kristus přijde na svět jako ten, který byl na 
počátku u Boha, neboli že to byl záměr Boha Otce poslat Božího
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Syna na svět, aby osvěcoval lidi na cestě věčného života. To se 
však zatím ještě neuskutečnilo a nestalo skutečným tělem, takže 
náš Spasitel je na tomto místě nazván slovem, a to nikoli pro
to, že byl slibem, nýbrž slibenou věcí. Ti, kteří mu na základě 
tohoto místa obvykle říkají Boží verbum, činí text ještě nejas
nějším. Mohli by ho právě tak dobře nazvat Boží substantivum, 
protože substantivum stejně jako verbum chápou lidé pouze jako 
druh řeči, výraz a zvuk, z nichž žádný ani netvrdí, ani nepopírá, 
ani nepřikazuje, ani neslibuje, ani není žádnou tělesnou nebo 
duchovní substancí. Proto také nelze říci, že je buď Bůh, nebo 
člověk, jelikož náš Spasitel je obojí. A toto slovo, o němž sv. Jan 
ve svém evangeliu říká, že bylo u Boha (J 1,1), se nazývá „slo
vem života“ a dále se o něm říká, že je „životem věčným, který 
byl u Otce“ (J 1,2). Takto může být Kristus nazván slovem jen 
v tom smyslu, v němž je nazván věčným životem, to jest jako 
ten, který nám zajistil věčný život tím, že se stal tělem. V tomto 
smyslu říká také apoštol o Kristu, který má na sobě plášť zbro- 
cený krví, že jeho jméno je  „Slovo Boží“ (Zj 19,13). To je třeba 
chápat tak, jako kdyby řekl, že jeho jméno znělo: Ten, který měl 
od počátku přijít podle záměru Božího a podle jeho slova a slibu, 
jež  byly zvěstovány proroky. Zde se tedy nemluví o vtělení slova, 
nýbrž o vtělení Boha Syna, který je nazván slovem, protože jeho 
vtělení splňovalo zaslíbení. Obdobně se zaslíbením nazývá také 
Duch svátý (Sk 1,4; L 24,49).

5. V Písmu jsou také místa, kde se slovem Božím označují 
slova, která jsou v souladu s rozumem a spravedlností, třebaže 
je nevyslovil ani prorok, ani svátý muž. Faraón Néko byl to
tiž modloslužebník, ale jeho slova, která prostřednictvím poslů 
vzkázal dobrému králi Jóšijášovi, aby mu neodporoval na po
chodu proti Karkemíše, přesto vyšla -  jak se říká -  z Božích úst. 
Jóšijáš jich nedbal a byl v bitvě zabit, jak lze číst v Letopisech 
(2Pa 35,21-23). Je pravda, že podle toho, jak se o této události 
vypráví v 1. knize Ezdrášově, to nebyl faraón, nýbrž Jeremjáš, 
kdo tato slova pocházející z Hospodinových úst pronesl. Musíme 
však věřit kanonickým knihám, a to bez ohledu na to, co je psáno 
v apokryfech.

6. Jako slovo Boží se tedy mají pojímat příkazy rozumu 
a spravedlnosti, stojí-li v Písmu, že jsou vepsány v srdce člověka,

Za třetí pro 
slova rozumu 
a spravedlnosti 
(equity)
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jako v Ž 37,31; Jr  31,33; Dt 30,11; 30,14 a na mnoha jiných 
místech.

Různé 7. Jméno PR O R O K  znamená v Písmu někdy mluvčího, to jest 
významy slova osobu, která mluví od Boha k člověku nebo od člověka k Bohu,

prorok věštce nebo předpovídatele budoucích věcí a někdy člově
ka, který mluví nesouvisle jako pomatenec. Nejčastěji se užívá ve 
smyslu promluvy Boží k lidu. Tak byli proroky Mojžíš, Samuel, 
Eliáš, Izajáš, Jeremjáš a jiní. A v tomto smyslu byl prorokem 
velekněz, protože pouze on vstupoval do svatostánku, aby se 
dotazoval Boha a zvěstoval jeho odpověď lidu. A proto když 
Kaifáš řekl, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, řekl sv. 
Jan: „To netekl však sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku 
vyřkl proroctví, že jeden člověk má zemřít za národ.“ (J 11,51) 
Také o těch, kdo v křesťanských shromážděních učí lid, říkáme, 
že prorokují (1K 14,3). Ve stejném smyslu řekl Bůh Mojžíšovi 
o Áronovi: „On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy 
a ty budeš jemu Bohem.“ {Ex 4,16) Co zde znamená mluvit, se 
vykládá jako být prorokem: „Pohleď,“ (řekl Bůh) „ustanovil jsem 
tě, abys byl pro faraóna Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým 
prorokem." {Ex 7,1) Ve smyslu promlouvání člověka k Bohu se 
říká o Abrahamovi, že je prorok. Říká se to na místě, kde Bůh ve 
snu promluvil k Abímelekovi takto: „Teď však ženu toho muže 
navrať, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit." (Gn 20,7) 
Z toho lze také nahlédnout, že jméno prorok lze nikoli neprá
vem dát těm, kdo jsou v křesťanských církvích povoláni, aby se 
za ně veřejně modlili. V témže smyslu se říká o prorocích (1S 
10,5-6), kteří sestupují z návrší (neboli z Božího pahorku) s har
fou, bubnem, píšťalou a kytarou a Saul mezi nimi ( ÍS  10,11), že 
prorokují, a tím veřejně velebí Boha. V témže smyslu se Mirjam 
nazývá prorokyní {Ex 15,20). Tak se také musí pojímat místo, 
kde sv. Pavel říká: „Každý muž, který se modlí nebo prorocky 
mluví s pokrytou hlavou ... a každá žena, která se modlí nebo 
prorocky mluví s nepokrytou hlavou." {1K 11,4-5) Prorokovat 
totiž na tomto místě neznamená nic než velebit Boha v žalmech 
a svátých písních, což v církvi mohou konat i ženy, třebaže by 
nebylo zákonné, aby promlouvaly k obci. A v tomto smyslu byli 
také pohanští básníci, kteří skládali hymny a jiné druhy básní na 
počest svých bohů, nazýváni vates (proroky), jak je velmi dobře
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známo všem, kdo se vyznají v knihách pohanů, a jak je také zřej
mé z Tt 1,12, kde sv. Pavel říká o Kréťanech, že jeden z nich, 
jejich vlastní prorok, praví, že jsou lháři. Svatý Pavel nepovažo
val jejich básníky za proroky, ale uznával, že slovo „prorok“ se 
obecně užívalo k označení lidí, kteří ve verších prokazují úctu 
Bohu.

8. Míní-li se proroctvím predikce neboli předpověď budou
cích nahodilých událostí, nebyli proroky pouze lidé, kteří byli 
mluvčími Božími a předpověděli jiným ty věci, které Bůh před
pověděl jim, ale i všichni podvodníci, kteří předstírají, že mohou 
pomocí známých duchů nebo pověrčivým výkladem minulých 
událostí na základě falešných příčin předpovídat obdobné událos
ti do budoucna. Jak jsem již uvedl ve XII. kapitole této rozpravy, 
existuje mnoho druhů těch, kdo si v očích prostých lidí náhodnou 
událostí, jež může být pro jejich účely upravena, získávají věhlas 
proroka, a to věhlas tak velký, že jej nelze pozbýt ani sebečet- 
nějšími neúspěchy. Proroctví není ani umění, ani stálé povolání 
(rozumíme-li tím předpovídání), nýbrž jen mimořádné a časově 
omezené pověření, které Bůh většinou svěřuje dobrým lidem, 
někdy však i zlým. Zena z Endóru, o níž se říká, že vyvolávala 
duchy zemřelých, a že proto vyvolala Samuelův přelud a Saulovi 
předpověděla smrt, nebyla proto ještě prorokyní, neboť neznala 
žádné umění jak takový přelud přivolat, ani se nezdá, že přivolat 
jej jí přikázal Bůh; tento podvod se ale stal nástrojem, jak Saula 
vyděsit, zastrašit, a tím porazit. A pokud jde o nesouvislé projevy, 
ty se mezi pohany pokládaly za druh proroctví, protože proroci 
jejich orákulí, otrávení vzduchem nebo parou z jeskyně pýthijské 
věštírny v Delfách, byli tehdy opravdu šílení a jako šílenci také 
mluvili. Z jejich nezřetelných slov se dal vyvodit vhodný smysl 
pro každou událost třeba tak, jak se o všech tělesech může říkat, 
že jsou vytvořena z materia prima, první látky. V tomto význa
mu, jak zjišťuji, se „proroctví11 užívá i v Písmu, kde se vyjadřuje 
těmito slovy: „A Saula se zmocnil zlý duch a on uvnitř paláce 
prorokoval a běsnil jako posedlý.11 (1S 18,10)

9. A třebaže se slovo prorok v Písmu vyskytuje v tolika vý
znamech, označuje se jím většinou osoba, jíž Bůh bezprostředně 
říká to, co má prorok od něho sdělovat jinému člověku nebo lidu. 
V této souvislosti si lze položit otázku, jakým způsobem Bůh

Předpověď 
budoucích 
nahodilostí 
není vždy 
proroctvím

Způsob, 

jakým  Bůh 

promlouval 

k prorokům
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K. výjimečným 
prorokům 

Starého zákona 
mluvil Bůh 

prostřednictvím 
snů a vidění

k takovému proroku promlouvá. Může se opravdu říkat, možná 
někdo namítne, že Bůh má hlas a jazyk, nelze-li věru říci, že má 
jazyk nebo jiné orgány jako člověk? Prorok David argumentuje 
takto: „Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? Neslyší snad ten, 
jenž vytvořil ucho?“ (Ž 94,9) Tím se však nejspíš nemíní -  na 
rozdíl od obvyklého užití -  přirozené vlastnosti Boží, ale náš 
záměr prokázat mu úctu. Neboť vidět a slyšet jsou úctyhodné 
atributy a mohou být připisovány Bohu, aby zvěstovaly jeho 
všemohoucnost, pokud jsme schopni ji pochopit. Kdyby se však 
tato slova měla pojímat v úzkém a vlastním smyslu, mohlo by 
se argumentovat následovně: tím, že stvořil všechny části lid
ského těla, také on jich využívá stejně jako my. To by se mno
hým jevilo neslušné, jako by se Bohu dostávalo největší možné 
pohany, kdybychom mu něco takového připisovali. Když Bůh 
bezprostředně mluví k lidem, musíme to chápat jako cestu, ať 
již vypadá jakkoli, jíž jim dává na srozuměnou svou vůli. Exis
tuje mnoho takových cest, jimiž to činí, a je třeba pouze hledat 
v Písmu svátém. I když se tam často říká, že Bůh promluvil k té 
či oné osobě, aniž se uvedlo jak, je tam mnoho míst, která zmi
ňují i znamení, z nichž musely tyto osoby poznat jeho přítomnost 
a příkazy. Z těchto znamení lze pochopit, jak mluvil k mnoha 
jiným osobám.

10. Jakým způsobem hovořil Bůh k Adamovi, Evě, Kainovi 
a Noemu, není vyjádřeno, ani jak promlouval k Abrahamovi, 
dokud Abraham nedošel z vlastní země k místu Sekemu v zemi 
kenaanské; pak se říká, že se mu „ukázal" (Gn 12,7). Tak je po
jmenován jeden způsob, jímž Bůh projevil svou přítomnost, totiž 
zjevení a vidění. A dále se „slova Božího dostalo Abrahamovi 
ve vidění" (Gn 15,1); to znamená, že se coby znamení Boží pří
tomnosti objevilo něco jako Boží posel, aby k němu promluvilo. 
Hospodin se dále zjevil Abrahamovi v podobě tří andělů (Gn 
18,1), Abímelekovi ve snu (Gn 20,3), Lotovi v podobě dvou 
andělů (Gn 19,1), Hagaře v podobě jednoho anděla (Gn 21,17) 
a Abrahamovi opět v podobě hlasu z nebes (Gn 22,11). A Izákovi 
(Gn 26,24) v noci, to jest ve spánku nebo ve snu, Jákobovi ve 
snu (Gn 28,12), to znamená, jak to stojí v textu, „Měl sen: Hle 
na zemi stojí žebřík" atd., jakož i ve vidění andělů (Gn 32,2), 
Mojžíšovi v ohni plápolajícím uprostřed trnitého keře (Ex 3,2).
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A po době Mojžíšově (kdy je způsob, jak Bůh promlouvá bezpro
středně k člověku, ve Starém zákoně výslovně uveden) promlou
val vždy skrze vidění nebo sen, jako ke Gedeónovi, Samuelovi, 
Élímu, Eliášovi, Izajáši, Ezechielovi a ostatním prorokům; často 
také v Novém zákoně, jako k Josefovi, sv. Petrovi, sv. Pavlovi 
a k evangelistovi sv. Janovi v Apokalypse.

11. Ještě neobvyklejším způsobem hovořil pouze k Mojžíšo
vi na hoře Sinaj a ve svatostánku a k veleknězi ve svatostánku 
a ve svatostánku v chrámu. Avšak Mojžíš a po něm velekněží 
byli proroky, kteří měli v Boží přízni zcela výjimečné místo. 
Sám Bůh výslovně prohlásil, že k jiným prorokům promlouval 
ve snech a viděních, ke svému sluhovi Mojžíšovi ovšem tak, jak 
člověk hovoří ke svému příteli. Tato slova zní: „Bude-li mezi 
vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit 
s ním budu ve snu. Ne tak je tomu s mým sluhou Mojžíšem. Má 
trvalé místo v celém mém domě. S ním mluvím od úst k ústům, 
dokonce přímo, ne v hádankách; smí patřit na zjev Hospodinův.11 
(Nu 12,6-8) A v Ex 33,11 se říká: „Hospodin mluvil s Mojžíšem 
tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.11 A přesto 
zde Bůh s Mojžíšem mluvil prostřednictvím anděla či andělů, jak 
to výslovně vyplývá z Sk 7,35 a Sk 7,53 a z Ga 3,19. Proto šlo 
v tomto případě o vidění, třebaže o vidění mnohem jasnější, než 
jaká byla dána jiným prorokům. V souladu s tím je naposled uve
dené slovo pouze výkladem prvního, říká-li Bůh: „Kdyby povstal 
ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů.11 (Dt 13,2) 
A též: „Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci 
budou mít sny, vaši jinoši budou mít vidění.11 (J 13,1) Zde se pro
roctví opět vykládá jako sen a vidění. A stejným způsobem ho
vořil Bůh k Šalomounovi, když mu přislíbil moudrost, bohatství 
a úctu, neboť text říká: „Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to 
byl sen.11 (lK r  3,15) Vyvolení starozákonní proroci tudíž obvykle 
zaznamenávali slovo Boží pouze ve svých snech nebo viděních, 
to znamená ve svých představách, ve spánku nebo v extázi. Tyto 
představy byly u každého pravého proroka nadpřirozené, u fa
lešných proroků však byly buď přirozené, nebo předstírané.

12. O těchto prorocích se nicméně praví, že mluvili z ducha; 
je tomu tak například tam, kde prorok Zacharjáš říká o Židech: 
„Srdce měli jako z křemene a neslyšeli zákon ani slova, která
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se v Písmu 
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nehovoří

posílal Hospodin zástupů svým duchem skrze dřívější proroky." 
(Za 7,12) Z toho je zřejmé, že hovořit z ducha nebo vnuknutí 
nebyl žádný zvláštní, od vidění odlišný způsob Boží řeči, když 
ti, o nichž se říká, že mluvili z ducha, byli vyvolenými proroky, 
kteří museli pro každé nové poslání mít zvláštní pověření nebo, 
což je totéž, nový sen nebo vidění.

13. Někteří starozákonní proroci, kteří byli proroky díky své
mu trvalému poslání, byli nadřízení, někteří podřízení. Nadří
zeným byl zprvu Mojžíš; po něm, dokud existovalo královské 
kněžství, to byli velekněží, každý pro svou dobu. Poté co židov
ský lid odvrhl Boha, takže už nad ním nepanoval, se nadřízený
mi stali ti králové, kteří se podřídili Boží vládě a byli zároveň 
hlavními proroky, zatímco úřad velekněze se stal úřadem po
mocným. Když měl být Bůh dotázán o radu, oděli se posvátným 
rouchem a tázali se Hospodina, jak jim král poručil; svého úřadu 
byli zbaveni, pokládal-li to král za správné. Král Saul poručil 
přinést zápalnou oběť (1S 13,9) a kněžím nakázal přinést Boží 
archu (1S 14,18) a ruku opět stáhnout (1S 14,19), protože viděl, 
že jeho nepřátelé jsou ve výhodě. A v téže kapitole (1S 14,37) 
se Saul táže Boha na radu. Obdobně o králi Davidovi se po jeho 
pomazání, avšak dříve, než měl v držbě království, říká, že se 
„doptával Hospodina", zda by měl bojovat proti Pelištejcům  
v Keíle (1S 23,2), a že knězi poručil přinést efod, aby se mohl 
otázat, zda má zůstat v Keíle, či nikoli. A král Šalomoun zbavil 
Ebjátara kněžského úřadu a svěřil jej Sádokovi (lK r2,21  a 35). 
Proto byli Mojžíš, velekněží a zbožní králové, kteří se při všech 
výjimečných událostech dotazovali Boha, jak by se měli chovat 
nebo co je očekává, vesměs suverénními proroky. Nicméně jak 
k nim Bůh promlouval, zřejmé není. Říká-li se, že když Mojžíš 
šel k Bohu na horu Sinaj, byl to sen nebo vidění jako u jiných 
proroků, odporuje to rozdílu, který činil Bůh mezi Mojžíšem 
a ostatními proroky (Nu 12,6-8). Říká-li se, že Bůh promluvil 
nebo se zjevil takový, jaký je ve své vlastní podstatě, znamená 
to popírat jeho nekonečnost, neviditelnost a nepochopitelnost. 
Říká-li se, že promluvil skrze vnuknutí nebo vlití Ducha svátého, 
znamená to -  jelikož Duch svátý je Bůh -  klást Mojžíše naroveň 
s Kristem, v němž jediném (jak říká sv. Pavel v Ko 2,9) je veš
kerá plnost božství. Konečně říká-li se, že mluvil skrze Ducha
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V

svátého, znamená to, že se mu nepřisuzuje nic nadpřirozeného, 
protože se tím míní milosti nebo dary Ducha svátého. Bůh totiž 
vede lidi ke zbožnosti, spravedlnosti, milosrdenství, pravdě, víře 
a ke všem ctnostem morálním i intelektuálním učením, příkladem 
a různými přirozenými a běžnými cestami.

14. Protože však pro způsob, jakým Bůh mluvil k Mojžíšovi 
na hoře Sinaj, nepřicházejí tyto cesty v úvahu, nelze je na něho 
uplatnit ani promlouvá-li k velekněžím ze slitovnice. Jak ho
vořil Bůh k těm suverénním prorokům Starého zákona, jejichž 
funkcí bylo se dotazovat, nelze tudíž zjistit. V čase Nového zá
kona neexistovali žádní suverénní proroci vyjma našeho Spasi
tele, který byl obojí: Bůh, který mluvil, a prorok, k němuž Bůh 
promlouval.

15. Nemohu nalézt žádné místo, které dokazuje, že Bůh mlu
vil nadpřirozeně k podřízeným prorokům trvalého poslání. Činil 
to pouze tak přirozeně, jako vedl lidi ke zbožnosti, víře, řádnosti 
a k jiným ctnostem všech ostatních křesťanů. Třebaže je tato 
cesta založena na vrozených vlastnostech, poučení, výchově, na 
příležitostech a na tom, jak jsou lidé povzbuzováni k přijímání 
křesťanských ctností, přece se připisuje působení Božího ducha 
neboli Ducha svátého (který se v angličtině nazývá Holý Ghost 
nebo Holý Spirit). Neexistuje totiž žádný dobrý sklon, který by 
nebyl způsoben Bohem. Toto působení však není vždy nadpřiro
zené. Když se proto o nějakém prorokovi říká, že mluví z Ducha 
čili prostřednictvím Božího ducha, nesmíme tím rozumět nic víc, 
než že mluví podle Boží vůle zvěstované nejvyšším prorokem. 
Slovo „duch“ se totiž nejčastěji užívá k označení záměrů, sklonů 
nebo dispozic člověka.

16. V době Mojžíšově bylo kromě něho sedmdesát mužů, 
kteří prorokovali v táboře Izraelitů. Jak k nim Bůh mluvil, 
o tom se praví toto: „Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil 
k Mojžíšovi a odebral z ducha, který byl na něm, a dal jej těm 
sedmdesáti starším. A stalo se, že sotva na nich duch spočinul, 
prorokovali a nepřestali.“ {Nu 11,25) Zde se za prvé jasně uka
zuje, že když lidu prorokovali, sloužili Mojžíšovi a byli mu 
podřízeni, neboť Bůh vzal ducha z Mojžíše, aby jej vložil na 
ně. Prorokovali proto tak, jak jim Mojžíš kázal, jinak by se je 
jich prorokování vůbec netrpělo. Stěžovali si na ně u Mojžíše

K prorokům 
trvalého 
poslání, ale 
podřízeným, 
hovořil Bůh 
skrze ducha
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a Jozue chtěl M ojžíše přimět, aby jim to zakázal. Mojžíš to 
však neučinil, nýbrž řekl Jozuovi: „Ty kvůli mně žárlíš?11 (Nu 
11,29) Z uvedeného za druhé vyplývá, že výraz „duch Boží11 
zde neznamená nic jiného než sklon nebo dispozici poslouchat 
Mojžíše a pomáhat mu ve výkonu vládnutí. Kdyby se tím totiž 
mělo mínit, že měli Božího ducha, to jest že jim byla vdechnuta 
božská přirozenost, neměli by ji o nic méně než sám Kristus. 
Pouze v něm však přebýval Duch svátý tělesně. Proto se tím 
míní dar a milost Boží, které je vedly ke spolupráci s Mojží
šem, od něhož byl jejich duch odvozen. A ukazuje se, že se 
přitom jedná o takové osoby, které měl Mojžíš sám zvolit za 
starší a správce lidu, neboť se doslova říká: „Shromažď mi 
sedmdesát mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou 
staršími a správci lidu.11 (Nu 11,16) „Víš11 tu znamená tolik, co 
„jmenuješ11 nebo „jako takové jsi je jmenoval11. Dříve jsme se 
totiž dozvěděli (Ex 18,24), že Mojžíš na radu svého tchána Jitra 
ustanovil nad lidem bohabojné soudce a správce, z nichž bylo 
oněch sedmdesát mužů, na které Bůh vložil Mojžíšova ducha, 
aby mu pomáhali při správě království. A v témže smyslu se 
o Božím duchu říká ( 1S 16,13—14), že ihned po Davidově po
mazání odstoupil od Saula a sestoupil na Davida, neboť Bůh 
věnuje svou milost tomu, koho vybral, aby jeho lidu vládl, a od
nímá ji tomu, koho odvrhl. Tak se tedy Duchem Božím míní 
sklon sloužit Bohu, a nikoli nějaké nadpřirozené zjevení.

17. Bůh často promlouval také skrze losy, jejichž použití na
řídili ti, jimž svěřil autoritu a moc nad lidem. Tak čteme, že 
pomocí losu, který Saul poručil použít (1S 14,42-43), Bůh vy
jevil pochybení, kterého se Jónatan dopustil tím, že v rozporu 
s přísahou učiněnou lidu pojedl trochu medu. Bůh rozdělil (Joz 
18,10) zemi kenaanskou mezi Izraelce a „Jozue jim v Sílu před 
Hospodinem přidělil losem podíly11. Obdobně, zdá se, objevil 
Bůh (Joz 7,16nn) zločin Akánův. A toto jsou cesty, jimiž Bůh 
zvěstoval svou vůli ve Starém zákoně.

18. Všechny tyto způsoby využívá Bůh také v Novém zákoně. 
Tak promluvil k panně Marii skrze vidění anděla, k Josefovi ve 
snu, dále k Pavlovi na cestě do Damašku skrze vidění našeho 
Spasitele a k Petrovi skrze vidění sukna, v němž se nacháze
ly různé druhy masa čistých a nečistých zvířat a které nechal
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padnout z nebes, ve vězení pak skrze vidění anděla. A ke všem  
apoštolům a pisatelům Nového zákona promlouval milostí svého 
Ducha; k apoštolům pak znovu losem při volbě Matěje na místo 
Jidáše Iškariotského.

19. Uvážíme-li pak, že veškeré prorokování předpokládá vidě
ní nebo sen (což je jedno a totéž, jde-li o přirozené děje), anebo 
zvláštní dar Boží, který se u lidí vyskytuje natolik zřídka, že se 
musíme obdivovat, když jej pozorujeme, a uvážíme-li rovněž, 
že takové dary jako mimořádné sny a vidění mohou vycházet 
z Boha nejen díky jeho nadpřirozené a bezprostřední působnosti, 
nýbrž také jeho přirozeným působením prostřednictvím druhot
ných příčin, je třeba rozumu a soudnosti, aby se rozlišilo mezi 
přirozenými a nadpřirozenými dary, mezi přirozenými a nadpři
rozenými viděními nebo sny. Proto musí být lidé velmi opatrní 
a obezřetní, zda vyslyší hlas člověka, který se vydává za proroka 
a žádá, abychom Boha poslouchali tak, jak nám ve jménu Božím  
říká, označuje to za cestu ke štěstí. Ten, kdo tvrdí, že učí lidi ces
tě k tak velkému štěstí, dělá, že jim vládne (tj. že je usměrňuje 
a panuje nad nimi), což je něco, po čem všichni lidé přirozeně 
touží, a proto se vyplatí mít podezření, že v takovém případě 
jde o ctižádost a podvod. Každý by to měl tudíž prozkoumat 
a ověřit dříve, než bude takových lidí poslušen (pokud se jim již 
nepodrobil při ustavení státu, jako když prorok je politickým su- 
verénem neboje osobou politickým suverénem autorizovanou). 
Kdyby tato zkouška proroků a duchů nebyla dovolena každému 
jednotlivci, nebylo by užitečné uvádět znaky, podle nichž by měl 
být každý schopen rozlišovat mezi těmi, které by měl následo
vat, a těmi, které by následovat neměl. Uvážíme-li, že takové 
znaky, podle nichž může být poznán prorok (Dt 13,lnn) a duch 
(1J 4,lnn), uvedeny jsou, a uvážíme-li, že se ve Starém zákoně 
tolik prorokuje, ale v Novém zákoně se tolik proti prorokům 
káže, a že falešných proroků je obvykle mnohem víc než oprav
dových, má se každý na vlastní nebezpečí vyvarovat toho, aby 
uposlechl jejich pokynů. A to, že falešných proroků bylo mno
hem víc než proroků opravdových, se ukazuje za prvé z toho, že 
když se Achab (lK r  12) dotázal čtyř set proroků o radu, všichni 
s výjimkou Míkajáše byli lžiproroky. A krátce před zajetím byli 
proroci obvykle lháři: „Ti proroci," říká Hospodin, „prorokují

Každý člověk 
by měl zkoumat 
pravděpodob
nost toho, co 
je vydáváno za 
volání proroka
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mým jménem lži. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim to a ne
mluvil jsem k nim. Prorokují vám klamné vidění, nicotnou věštbu 
a lest vlastního srdce.“ (Jr  14,14) Zašlo to tak daleko, že slovy 
proroka Jeremjáše Bůh přikázal lidu je neposlouchat: „Toto pra
ví Hospodin zástupů: ,Neposlouchejte slova proroků, kteří vám 
prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, 
a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových. (Jr 23,16)

20. Uvážíme-li pak, že ve Starém zákoně byly mezi proroky, 
kteří měli vidění, takové hádky, kdy jeden byl ve sporu s dru
hým a tázal se ho: „Kdy odešel Duch ode mne a šel k tobě?“, 
jako tomu bylo například mezi Micheášem a ostatními čtyřmi 
sty, a takové vzájemné obviňování ze lži (jako v Jr  14,14), a že 
mezi duchovními proroky v Novém zákoně jsou takové spory 
až podnes, byl tehdy a je i nyní každý povinen používat vlast
ní přirozený rozum, aby na všechna proroctví uplatňoval ona 
pravidla, která nám Bůh dal, abychom rozlišili pravdivé od ne
pravdivého. Ve Starém zákoně jedním z těchto pravidel bylo, žě 
učení musí souhlasit s tím, čemu učil Mojžíš, suverénní prorok; 
druhým z těchto pravidel byla zázračná moc předpovídat, co se 
podle vůle Boží stane, jak jsem na základě De 13,lnn již ukázal. 
V Novém zákoně existovalo pouze jedno znamení, totiž hlásání 
toho, že Ježíš j e  Kristus, to jest král Židů, slíbený ve Starém 
zákoně. Kdo tento článek víry popíral, byl falešným prorokem, 
ať učinil jakýkoli zázrak; kdo jej hlásal, byl prorokem opravdo
vým. Svatý Jan totiž výslovně hovoří o tom, jak lze přezkoumat, 
zda duchové jsou od Boha, či nikoli. Poté, co řekl, že povstanou 
falešní prorokové, pravil: „Podle toho poznáte Ducha Božího: 
Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel 
v těle, je z Boha“ (7.74,2), to jest je schválen a uznán jako prorok 
Boží. Není Božím člověkem Či jedním z vyvolených proto, že 
vyznává a káže, že Ježíš je Kristus, nýbrž proto, že je uznávaným 
prorokem. Bůh totiž hovoří někdy skrze proroky, které schválil, 
jako například skrze Bileáma, a jako předpověděl Saulovu smrt 
skrze čarodějnici z Én-dóru. Opět v následujícím verši: „Každé 
vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak 
je to duch Antikristův." (1J 4,3) Pravidlo je tedy oboustranně 
dokonalé. Ten je opravdovým prorokem, kdo hlásá, že v oso
bě Ježíšově Mesiáš již přišel. A falešným prorokem je ten, kdo
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popírá, že přišel, a očekává, že přijde v budoucnu v podobě pas
týře, který si tuto úctu přisvojí podvodně, a jehož zde apoštol 
správně nazývá Antikristem. Proto by měl každý uvážit, kdo je 
nejvyšším prorokem, to znamená, kdo je ten, jenž je Božím mís- 
todržícím na zemi a kdo má jako druhý po Bohu moc křesťanům 
vládnout. A každý musí jako na pravidlo dbát na učení, které 
mu on ve jménu Božím přikázal učit, a na jeho základě zkoumat 
a ověřovat pravdivost oněch nauk, jež budou ve všech dobách 
hlásat domnělí proroci, ať již při tom konají zázraky, či nikoli. 
A jestliže se zjistí, že některá z nich tomu pravidlu odporuje, mají 
jednat jako ti, kdo přišli k Mojžíšovi a stěžovali si, že v táboře 
prorokují někteří, o jejichž pravomoci mají pochybnosti. A mají 
nechat na suverénovi, jako to nechali na Mojžíšovi, zdaje podle 
svého posouzení povolí, nebo zakáže. A jestliže je neschválí, 
nemá se už jejich hlasu uposlechnout; jestliže je schválí, mají se 
poslouchat jako lidé, jimž Bůh dal část ducha jejich suveréna. 
Jestliže totiž křesťané nepokládají svého křesťanského suveréna 
za Božího proroka, musí buď za proroctví, jímž chtějí být podle 
svého mínění vedeni, pokládat vlastní sny nebo musí za ducha 
Božího považovat vzkypění svých srdcí. Anebo musí strpět, aby 
je vedl nějaký cizí vladař, nebo aby je vedli někteří z jejich dru
hů v poddanství, kteří je mohou pomlouváním vlády vehnat do 
vzpoury a kteří své poslání mohou, aniž by co jiného zázračného 
učinili,-stvrdit jen tím, že jsou někdy mimořádně úspěšní a že 
ušli trestu. Těmito prostředky však zničí všechny zákony božské 
i lidské a všechen řád, vládu a společnost uvrhnou do prvotního 
chaosu násilí a občanské války.

X X X V I I .
O zázracích a jejich využívání

1. Jako zázraky se označují mimořádné Boží skutky; proto se 
jim také říká divý. Většinou jsou činěny proto, aby zvýraznily 
význam jeho přikázání při takových příležitostech, kdy bez ta
kových zázraků mají lidé (sledují-li svůj soukromý přirozený 
rozum) sklon pochybovat, co přikázal, a co nikoli. Proto jsou 
zázraky v Písmu svátém běžně nazývány znamení, a to v témže

Zázrak je 
skutek, který 
vyvolává obdiv
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A proto se 
musí dít zřídka 

a není známa 
jeho přirozená 

příčina

Co se jednomu 
jeví jako 

zázrak, může

smyslu, v jakém se latinsky nazývají ostenta a portenta, protože 
ukazují a předem naznačují, co Všemohoucí brzy uskuteční.

2. Abychom tedy pochopili, co je zázrak, musíme nejprve po
rozumět tomu, jaké skutky lidé obdivují a nazývají podivuhodný
mi. A jsou pouze dva druhy věcí, o nichž se lidé vždy domnívají, 
že se jim mají divit. Za prvé, jedná-lí se o něco neobvyklého, to 
znamená o něco, co se ještě nikdy nestalo nebo se stávalo jen 
velmi zřídka. Za druhé, nedovedeme-li si představit, pokud se 
něco již stalo, že se to stalo přirozeným způsobem, nýbrž si před
stavujeme, že se to stalo jedině nadpřirozeným zásahem Božím. 
Vidíme-li však některou možnou, přirozenou příčinu oné udá
losti, jakkoli zřídka se již  vyskytla či jak často se již  stala, už se 
nepodivujeme a nepokládáme ji za zázrak, i když si nedokážeme 
představit, že k ní došlo přirozeným způsobem.

3. Kdyby tedy měli promluvit kůň nebo kráva, byl by to zá
zrak, protože je to divné a protože by bylo obtížné si představit 
nějakou přirozenou příčinu. Tak by tomu bylo, i kdybychom zjis
tili, že příroda vytvořila podivuhodnou úchylkou nějakou novou 
podobu živého tvora. Když však člověk nebo jiný živočich zplodí 
něco, co se mu podobá, zázrak to není, protože je  to obvyklé, 
třebaže nevíme, jak došlo spíše k tomu, než k onomu. Obdobně 
změní-li se člověk v kámen nebo sloup, je to zázrak, protože je to 
neobvyklé. Jestliže se však takto změní kus dřeva, není to zázrak, 
protože to vidíme často. Přesto však ani v prvním, ani v druhém 
případě nevíme, jakým působením Božím k tomu došlo.

4. První duha, která byla ve světě spatřena, byla zázrak, proto
že byla první, a tudíž neobvyklá. Sloužila jako znamení od Boha 
umístěné na nebi, aby ujistila jeho lid, že k všeobecnému zpus
tošení světa vodou již nedojde. Ale dftes, protože duha se obje
vuje již často, není to zázrak ani pro ty, kdo znají její přirozenou 
příčinu, ani pro ty, kdo ji neznají. Je také mnoho výjimečných 
výtvorů lidského umu. Víme-li však, že byly provedeny, známe 
také, jak byly provedeny. Proto je nepočítáme mezi zázraky; ne
vznikly přece bezprostředním zásahem Božím, nýbrž díky lidské 
přičinlivosti.

5. Uvážíme-li dále, že obdiv a údiv závisejí na znalostech 
a zkušenostech, jimiž jsou někteří lidé vybaveni více a někteří 
méně, vyplývá z toho, že táž věc se jednomu může jevit jako
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zázrak, jinému však nikoli. Proto tedy nevědomí a pověrčiví lidé 
pokládají za velký div takové skutky, které jiní vůbec neobdivují, 
jelikož vědí, že pocházejí z přírody (která není bezprostředním, 
nýbrž běžným dílem Božím). Tak tomu bylo v případě zatmění 
Slunce nebo Měsíce, která prostý lid pokládal za cosi nadpřiro
zeného. Jiní naopak mohli na základě jejich přirozených příčin 
předpovědět přesnou hodinu, kdy k nim dojde. Nebo když někdo 
nabude komplotem nebo potají získanými zprávami vědomost 
o soukromých počinech nějakého hloupého a neopatrného člo
věka, aby mu pak na základě ní řekl, co on už předtím učinil, 
bude se tomu člověku zdát, že je  to zázrak. Mezi moudrými 
a opatrnými lidmi však nelze takové zázraky činit tak snadno.

6. K povaze zázraku dále patří, že jeho vykonání má dodat 
hodnověrnosti Božím poslům, jeho služebníkům a prorokům, aby 
lidé věděli, že je povolal, poslal a zaměstnal Bůh, a ochotněji je 
poslouchali. A třebaže stvoření světa a následné zničení všech 
živých tvorů všeobecnou potopou byly skutky obdivuhodné, ob
vykle je nenazýváme zázraky. Nebyly totiž učiněny proto, aby 
nějakému prorokovi nebo jiným služebníkům Božím zajistily dů- 

' věryhodnost. Ať je totiž nějaký skutek sebevíc obdivuhodný, dů
vodem obdivu není, že se mohl stát, protože lidé přirozeně věří, 
že Všemohoucí může učinit cokoli, ale to, že tak činí na základě 
modlitby nebo slova nějakého člověka. Boží skutky provedené 
v Egyptě rukou Mojžíšovou byly však v pravém slova smyslu zá
zraky. Udály se totiž s úmyslem, aby lid Izraele uvěřil, že k němu 
Mojžíš nepřišel z vlastního popudu, ale proto, že jej poslal Bůh. 
Proto poté, co mu přikázal vyvést Izraelity z egyptského zajetí, 
a poté co Mojžíš řekl: „neuvěří mi (...) , ale řeknou: Hospodin 
se ti neukázal11 (Ex 4,1), mu Bůh dal moc proměnit hůl, kterou 
měl v ruce, v hada a hada opět v hůl a učinit ruku malomocnou 
položením na hruď a opět ji vzdálením od hrudi uzdravit. Tím 
měl Izraelce přimět uvěřit, že se mu zjevil Hospodin, Bůh jejich 
otců (Ex 4,5). A když to nestačilo, dal mu Bůh moc proměnit 
vodu v krev. A když Mojžíš tyto zázraky před lidem učinil, říká 
se, že mu „lid uvěřil11 (Ex 4,31). Přesto ho ze strachu před faraó
nem ještě neuposlechli. Ostatní činy, které se staly, aby postihly 
faraóna a Egypťany, směřovaly k tomu, přimět Izraelce uvěřit 
Mojžíšovi; byly to v pravém slova smyslu zázraky. Obdobně

se jinému jevit 
jinak

Účel zázraků
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Třetí díl. O křesťanském státě

vezmeme-li v úvahu všechny zázraky učiněné Mojžíšem a všemi 
ostatními proroky až do zajetí a později zázraky našeho Spasi
tele a jeho apoštolů, rovněž zjistíme, že jejich účelem bylo vždy 
podnítit a posílit víru a že nevzešly z jejich podnětu, nýbrž byly 
seslány Bohem. V Písmu svátém můžeme dále zjistit, že cílem 
zázraků nebylo vyvolat víru všeobecně, u všech lidí, totiž vyvo
lených i zavržených, ale jen u vyvolených, neboli u těch, které 
Bůh určil, aby se stali jeho poddanými. Vždyť zázračné egypt
ské rány neměly za cíl faraonovo obrácení. Bůh totiž už předtím 
řekl Mojžíšovi, že zatvrdí faraonovo srdce, aby lid nepropustil. 
Když jej nakonec přece jen propustil, nepřesvědčily ho zázraky, 
nýbrž ho k tomu donutily rány. Tak se i o našem Spasiteli píše 
(Mt 13,58), že ve své vlasti neučinil mnoho zázraků pro nevěru 
lidí, a v jedné pasáži namísto „neučinil tam mnoho zázraků“ 
stojí „nemohl tam učinit žádný zázrak" (Mk 6,5). Nebylo tomu 
tak proto, že by se mu nedostávalo moci; říci to, by znamenalo 
se rouhat. Účelem všech zázraků není obrácení nevěřících ke 
Kristu; účelem všech zázraků Mojžíšových, proroků, našeho Spa
sitele i jeho apoštolů bylo přivést k církvi nikoli všechny, nýbrž 
ty, kteří měli být spaseni, to znamená ty, které Bůh vyvolil. Uvá
žíme-li proto, že náš Spasitel byl poslán svým Otcem, nemohl 
využívat svou moc k obracení těch, které jeho Otec zavrhl. Ti, 
kdo vykládajíce toto místo v evangeliu sv. Marka říkají, že výraz 
„nemohl" zde znamená „nechtěl", tak činí, aniž by měli příklad 
z řečtiny, kde „nechtěl" se u neživých věcí, které nemají vůli, 
někdy uvádí místo „nemohl", kde se však nikdy nepoužívá výraz 
„nemohl" místo „nechtěl". Tím matou chabé křesťany, jako by 
Kristus mohl konat zázraky jen mezi lehkověrnými.

7. Z toho, co jsem uvedl o povaze a užití zázraku, jej můžeme 
definovat takto: ZÁZRAK je  skutek Boži (vedle jeho úkonů prove
dených přirozenou cestou při stvoření) vykonaný proto, aby Bůh 
svým vyvoleným ozřejmil, že k jejich spáse poslal mimořádného 
služebníka.

8. Z této definice můžeme vyvodit za prvé to, že při všech 
zázracích není vykonaný skutek účinkem prorokovy ctnosti, ale 
bezprostředního zásahu Božího, to znamená, že jej vykonal Bůh, 
aniž by přitom využil proroka jako podřízené příčiny.
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9. Za druhé, žádný ďábel, anděl nebo jiný stvořený duch ne
může učinit zázrak. Ten se totiž musí dít buď na základě některé 
přírodní vědy, nebo čarováním, to jest pomocí slov. Jestliže ho 
totiž činí čarodějové svou vlastní nezávislou mocí, existuje ně
jaká moc, která nepochází od Boha, což všichni lidé popírají, 
a jestliže ho činí mocí jim danou, není tento čin bezprostředním 
zásahem Božím, ale něčím přirozeným, a není to tudíž zázrak.

10. V Písmu jsou některá místa, která určitým druhům ma
gie a čarodějnictví zdánlivě připisují moc činit zázraky, jež se 
podobají některým bezprostředním zázrakům učiněným samým 
Bohem. Tak například čteme, že když byla Mojžíšova hůl ho
zena na zem a změnila se v hada, „egyptští věštci učinili svý
mi kejklemi totéž“ (Ex 7,11); poté co Mojžíš proměnil vodu 
egyptských toků, řek, rybníků a kaluží v krev, „totéž učinili 
egyptští věštci svými kejklemi" (Ex 7,22), a poté, co Boží mocí 
přivodil Mojžíš na egyptskou zemi žáby, „totéž učinili věštci 
svými kejklemi a i oni přivodili na egyptskou zemi žáby" (Ex 
8,7). Neměli bychom přece jen připisovat zázraky kejklům, to 
znamená účinnosti zvuku slov, a domnívat se, že jsou těmito 
nebo jinými obdobnými místy přesvědčivě dokázány? Přesto 
neexistuje v Písmu místo, které by nám říkalo, co kejkle jsou. 
Jestliže tedy kejkle nejsou, jak mnozí míní, činěním divných 
věcí zaklínáním a slovy, nýbrž podvodem a klamem uskuteč
něným běžnými prostředky, a tomu být nadpřirozené jsou na
tolik vzdáleny, že podvodníci nepotřebují přirozené příčiny ani 
studovat, ale že je jim zapotřebí obvyklé neznalosti, hlouposti 
a pověrčivosti lidstva, aby na ně působili, pak tyto texty, kte
ré se zdají podporovat magii, čarování a kejkle, musí mít jiný 
smysl, než jaký se na první pohled zdají mít.

11. Je totiž dostatečně zřejmé, že slova působí pouze na toho, 
kdo jim rozumí, a pak nepůsobí jinak, než že naznačují zámě
ry nebo vášně mluvčího, a tím u posluchače probouzejí naději, 
strach nebo jiné vášně a představy. Když se proto hůl zdá být 
hadem nebo voda krví nebo jakýkoli jiný zázrak kouzlem, není, 
neděje-li se tak k poučení Božího lidu, začarována ani hůl, ani 
voda, ani jakákoli jiná věc; to znamená, že čarování není půso
beno slovy, ale že očarováván je divák. Všechny zázraky tedy
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Lidé jsou 
náchylní 

k tomu, být kla
máni falešnými 

zázraky

Varování před 
podvodnými 

zázraky

spočívají v tom, že kouzelník člověka oklamal, což není žádný 
zázrak, ale něco, co lze velmi snadno učinit.

12. Nevědomost a náchylnost k omylu je u všech lidí, zvláště 
u těch, kteří nemají velké znalosti o přirozených příčinách, po
vaze a zájmech lidí, obvykle tak velká, že jich lze nesčetnými 
a snadnými triky zneužít. Jaký názor na zázračnou moc mohl 
člověk získat, kdyby byl -  dříve než bylo známo, že existuje 
věda o oběhu hvězd -  řekl lidu: „V této hodině nebo v tento den 
se zatmí Slunce"? Kdyby dnes kejklířství nebylo ničím neobvyk
lým, mohlo by se mít za to, že kejklířovo žonglování s poháry 
a jinými předměty je možné jedině s pomocí ďáblovou, který 
kejklíře k jeho divům uschopnil. Člověk, který se naučil mluvit 
tak, že poněkud zatají dech (takovým lidem se ve starověku ří
kalo ventriloqui), takže může vyvolat dojem, že jeho hlas není 
slabý kvůli slabému tlaku na řečové orgány, nýbrž kvůli vzdále
nosti od místa, kde se hlasu naslouchá, může mnohé lidi přimět, 
aby uvěřili, že jde o hlas z nebes, ať jim říká cokoli. A pro pro- 
hnance, který pátral po tajemstvích a běžných doznáních, která 
člověk o svých minulých činech a dobrodružstvích obvykle činí 
vůči jinému, není tak těžké vše vyprávět ještě jednou. A přesto je 
mnoho lidí, kteří si takto získali pověst kouzelníka. Bylo by však 
příliš zdlouhavé vypočítávat všechny takové typy, jimž Řekové 
říkali 0au|aaxoupyoi, to znamená lidé činící podivné věci; přesto 
všechno, co činí, činí jen díky vlastní šikovnosti. Podíváme-li 
se však na podvody, které jsou důsledkem spolčení, neexistuje 
nic, čemu se neuvěří, i kdyby to bylo sebenemožnější. Když se 
totiž dva lidé smluví, že jeden bude dělat chromého a druhý že 
ho bude nějakým kouzlem léčit, mnozí budou oklamáni. Jestliže 
se však smluví mnozí, že jeden bude dělat chromého, jiný že ho 
bude léčit a všichni ostatní toho budou svědky, bude oklamaných 
ještě mnohem víc.

13. Při této náchylnosti lidstva příliš unáhleně uvěřit domně
lým zázrakům nemůže podle mého mínění existovat žádné lepší 
ani jiné varování, než které Bůh (jak jsem již řekl v předchozí ka
pitole) poprvé vyslovil prostřednictvím Mojžíšovým a o kterém 
čteme na počátku 13. a v závěru 18. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy, 
totiž že nemáme pokládat za proroka někoho, kdo učí jinému 
náboženství, než jaké zavedl Boží náměstek, jímž byl v té době
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Mojžíš, ani někoho, jehož předpovědi, třebas uěí témuž nábo
ženství, se -  jak vidíme -  nenaplňují. Proto dříve než nějakému 
údajnému zázraku nebo proroku uvěříme, měli by být ve své 
době Mojžíš, poté Aron a jeho následovníci a suverénní vládce 
Božího lidu, druzí po Bohu, to jest vždy hlava církve, dotázáni, 
jaké učení zavedli. Jestliže dotázáni byli, musíme údajný zázrak 
vidět a užít všechny možné prostředky k zvážení, zda se opravdu 
udál; ale nejen to: musíme také uvážit, zdaje takový, že jej žádný 
člověk nemůže učinit svou přirozenou mocí, a ždtudíž vyžaduje 
bezprostřední zásah Boží. A i přitom se musíme uchýlit k Boží
mu náměstkovi, jemuž musíme ve všech pochybných případech 
podřídit své soukromé soudy. Když například někdo tvrdí, že 
poté, co pronesl nad kusem chleba několik slov, již to není chléb, 
ale že Bůh ho učinil bohem, člověkem, anebo obojím, třebaže 
nadále vypadá stejně jako vždy, to jest jako chléb, nikdo, dokud 
jsme se Boha prostřednictvím jeho náměstka nebo místodržitele 
nedotázali, zda se tak stalo, či nikoli, nemá důvod se domnívat, 
že se tak opravdu stalo, a že se proto toho člověka musíme bát. 
Rekne-li, že nikoli, plyne z toho, co řekl Mojžíš: „Opovážlivě 
jen mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.“ (Dt 18,22) Řekne-li, 
že se tak stalo, nemá se mu odporovat. Stejně jako když zázrak 
nevidíme, nýbrž o něm slyšíme, máme se dotázat zákonné církve, 
to znamená její zákonné hlavy, nakolik můžeme důvěřovat těm, 
kdo o něm mluvili. To platí zvláště pro lidi, kteří nyní žijí pod 
křesťanskými suverény. Nyní totiž neznám nikoho, kdo by někdy 
viděl nějaký podivuhodný čin způsobený něčím kouzlem, slovem 
nebo modlitbou, který by průměrným rozumem nadaný člověk 
považoval za nadpřirozený. Otázka již nezní, zda to, co požadu
jeme, je zázrak, nebo zda zázrak, o němž slyšíme nebo čteme, 
je skutečný čin, a nikoli úkon jazyka nebo pera; zní prostě tak, 
zda zpráva je pravdivá, nebo nepravdivá. V této otázce nemáme 
činit soudcem svůj soukromý rozum či své svědomí, nýbrž rozum 
veřejný, to znamená rozum nejvyššího Božího náměstka. Soud
cem jsme ho již vskutku učinili, když jsme mu svěřili suverénní 
moc, aby činil vše, čeho je pro náš mír a obranu zapotřebí. Jeli
kož myšlení je svobodné, má soukromá osoba vždy svobodu ve 
svém srdci uvěřit, nebo neuvěřit činům, které byly vydávány za 
zázrak, a to na základě toho, jaké výhody mu podle jeho názoru
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mohou vyplynout, bude-li věřit těm, kdo takové činy obhajují 
nebo popírají, a z toho dovodit, zda jsou to zázraky, či lži. Do
jde-li však na to tuto víru vyznat, musí se soukromý rozum pod
řídit rozumu veřejnému, to znamená Božímu náměstkovi. Kdo 
však tímto Božím náměstkem a hlavou církve je, o tom budu na 
vhodném místě uvažovat později.

XXXVIII.

O významu věčného života, pekla, spásy, 
budoucího světa a vykoupení v Písmu

Kdyby Adam 
nezhřešil, 

měl žít věčně 
v pozemském 

ráji

1. Protože zachování politické společnosti závisí na spravedlnosti 
a spravedlnost na moci nad životem a smrtí i nad jinými méně 
důležitými odměnami a tresty, které jsou v rukou těch, kdo jsou 
ve státě suverény, je nemožné, aby stát trval, má-li někdo jiný 
než suverén moc poskytovat větší odměny než život a ukládat 
přísnější tresty než smrt. Uvážíme-li nyní, že věčný život je větší 
odměnou než přítomný život a věčná muka jsou těžším trestem 
než přirozená smrt, vyplatí se všem, kdo si přejí vyhnout se po
slušností vůči autoritě potížím způsobeným zmatky a občanskou 
válkou, aby dobře uvážili, co se v Písmu svátém míní věčným 
životem a věčnými mukami, za jaké činy a proti komu namíře
né mají lidé snášet věčná muka a za jaké činy se jim má dostat 
věčného života.

2. Hned na počátku zjišťujeme, že Adam byl stvořen k životu, 
jemuž se mohl navždy těšit v zahradě Eden, kdyby nebyl porušil 
Boží přikázání. Byl v ní totiž strom života, z něhož mohl jíst tak 
dlouho, dokud by nepojedl ze stromu poznání dobrého a zlého; 
to mu nebylo dovoleno. Jakmile z něho pojedl, Bůh ho vyhnal 
z ráje, aby „nevztáhl ruku a nejedl ze stromu života a byl živ na- 
věky“ (Gn 3,22). Z toho vyplývá, zdá se mi (přičemž se, stejně 
jako ve všech otázkách, kdy jde o Písmo, podřizuji výkladu bible, 
který je autorizován státem, jehož jsem poddaným), že by Adam, 
kdyby nezhřešil, žil na zemi věčně a že se on a jeho potomstvo 
stali smrtelnými až jeho prvotním hříchem. Ne že by Adam ze
mřel ihned; to by totiž nemohl mít děti. Naopak žil ještě dlouho
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a než zemřel, viděl četné potomstvo. Praví-li se však: „V den, 
kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti“ (Gn 2,17), musí se tím 
nutně mínit jeho smrtelnost a jistota smrti. Uvážíme-li pak, že 
Adam ztratil věčný život tím, že zhřešil, musel ten, kdo měl tuto 
ztrátu napravit, opět získat tento život zpět. Nuže, Ježíš Kristus 
odčinil hříchy všech, kdo v něho věří, a tím všem věřícím vrá
til věčný život, ztracený Adamovým hříchem. A právě v tomto 
smyslu platí srovnání sv. Pavla. „Jako jediné provinění přineslo 
odsouzení všech k zatracení, tak i jediný čin spravedlnosti přine
sl všem dar a ospravedlnění života.“ (R 5,18) To je znovu, ještě 
jasněji, vyjádřeno těmito slovy: „A jako vešla do světa smrt skrze 
člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, 
tak v Kristu všichni dojdou života." (1K 15,21-23)

3. Pokud jde o místo, kde se lidé budou těšit z toho věčného 
života, který pro ně získal Kristus, zdají se právě uvedené texty 
naznačovat, že to bude na zemi. Když totiž všichni v Adamovi 
zemřou, to jest ztratí ráj a věčný život na zemi, v Kristu život 
znovu získají; všichni budou znovu přivedeni k životu na zemi; 
jinak by totiž srovnání nebylo namístě. Tomu, jak se zdá, od
povídají i slova žalmisty: „Tam" (totiž na Sijónské hoře) „udílí 
Hospodin své požehnání, život navěky." (Ž 133,3) Sijón je totiž 
v Jeruzalémě, tedy na zemi. Tomu odpovídají také slova sv. Jana: 
„Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života, který se nalézá 
uprostřed Božího ráje." (Zj 2,7) Tento strom byl stromem Ada
mova věčného života; tento život však měl být na zemi. I to, zdá 
se, znovu potvrzuje sv. Jan, když říká: „A viděl jsem od Boha 
z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako ne
věsta ozdobená pro svého ženicha." (Zj 21,2) V témže smyslu 
se také vyjadřuje v 10. verši, jako by chtěl říci, že nový Jeru
zalém, Boží ráj, bude při novém příchodu Kristově sestupovat 
k Božímu lidu z nebe, nikoli že lid vystoupí k němu ze země. 
A to se ani v nejmenším nerozchází s tím, co dva muži v bílém 
rouchu, to jest dva andělé, řekli apoštolům, kteří hleděli vzhůru, 
když Kristus odcházel do nebe: „Tento Ježíš, který byl od vás 
vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli do nebe 
odcházet." (Sk 1,11) To zní, jako by řekli, že opět sestoupí, aby 
jim zde pod svým Otcem na věky vládl, nikoli aby je  vzal vzhůru 
a vládl jim v nebi. To také odpovídá obnovení Božího království

Texty 
týkající se 
místa věčného 
života věncích
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Nanebevstou
pení

zřízeného za Mojžíše, které bylo politickou vládou Židů na zemi. 
Existuje i výrok našeho Spasitele: „Po vzkříšení se lidé nežení 
ani nevdávají, ale jsou jako andělé Boží v nebi“ (Mt 22,30), jenž 
je popisem věčného života, který se v případě manželství podobá 
tomu, co jsme v Adamovi ztratili. Uvážíme-li totiž, že by Adam 
a Eva, kdyby nezhřešili, žili na zemi jako jednotlivci, je zřejmé, 
že by nemohli neustále rozmnožovat své potomstvo. Kdyby se 
totiž nesmrtelní množili tak jako lidstvo dnes, nemohla by jim 
země zakrátko stačit ani k stáni. Židé, kteří se našeho Spasitele 
ptali, čí manželkou bude při vzkříšení žena, která se provdala 
za mnoho bratří, nevěděli, co všechno by věčný život ve svých 
důsledcích znamenal. Proto jim náš Spasitel sděluje, že v něm ne
bude plození, a tedy ani manželství, stejně jako není manželství 
či plození mezi anděly. Srovnání mezi věčným životem, který 
Adam ztratil, a tím, který náš Spasitel vítězstvím nad smrtí zno
vu získal, platí i v tom. Jako Adam svým hříchem ztratil věčný 
život, a přesto poté ještě nějakou dobu žil, získal věrný křesťan 
Kristovým utrpením věčný život, třebaže zemře přirozenou smrtí 
a nějakou dobu, totiž do vzkříšení, bude mrtev. Jako se totiž smrt 
počítá od Adamova odsouzení, nikoli od výkonu trestu, tak se 
i život počítá od zproštění vin, nikoli od vzkříšení těch, kdo jsou 
v Kristu vyvoleni.

4. Nemohu v Písmu nalézt žádný text, z něhož by se dalo 
snadno vyvodit, že místem, kde budou lidé po vzkříšení žít, bude 
nebe, přičemž pod nebem se rozumí ty části světa, které jsou od 
země nejvzdálenější, tedy například kde jsou hvězdy, nad hvěz
dami nebo v nějakém jiném vyšším nebi, nazývaném caelum 
empyreum, o němž se Písmo nezmiňuje a které nelze rozumem 
zdůvodnit. Královstvím nebes se míní království krále, který 
dlí v nebi; jeho královstvím byl lid Izraele, jemuž vládl skrze 
proroky, své náměstky: zprvu skrze Mojžíše, po něm Eleazara 
a suverénních kněží, až se lid v době Samuelově vzbouřil a po 
způsobu jiných národů chtěl mít za krále smrtelníka. A teprve 
až náš Spasitel Kristus kázáním svých služebníků přiměje Židy 
se vrátit a pohany povolá, aby ho byli poslušní, nastane nové 
království nebéské; naším králem pak bude Bůh, jehož trůnem 
jsou nebesa; aniž by podle Písma člověk nutně musel stoupat ke 
svému štěstí výše než k Boží stoličce, zemi. Naopak je psáno:
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„Nikdo nevystoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, 
Syn člověka, jenž dlí v nebi.“ (J  3,13) Mimochodem pozname
návám, že tato slova nepocházejí -  na rozdíl od bezprostředně 
předcházejících -  od našeho Spasitele, nýbrž od sv. Jana, proto
že v té době Kristus nebyl ještě v nebi, nýbrž na zemi. Totéž se 
říká o Davidovi (Sk 2,34), když sv. Petr užívá k důkazu Kristo
va nanebevstoupení slova žalmistova: „Neboť neponecháš mou 
duši v pekle, ani nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě“ (Ž 
16,10) a praví, že nebyla pronesena o Davidovi, nýbrž o Kristu, 
a dokládá to tím, že: „David nevstoupil na nebe“ (Sk 2,34). Na 
to lze snadno odpovědět, že jejich těla až do obecného soudné
ho dne sice nevstoupí na nebe, jejich duše, jakmile se oddělily 
od těl, se však v nebi přesto nacházejí. To se zdá být potvrzeno 
i výrokem našeho Spasitele (L 20,37-38), který slovy Mojžíšo
vými dokazuje vzkříšení takto: „A že mrtví vstanou, naznačil 
i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina 
Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. 
On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním 
jsou všichni živi.“ Mají-li však být tato slova chápána pouze 
ve smyslu nesmrtelnosti duše, pak nijak nedokazují, co Spasitel 
zamýšlel dokázat, totiž vzkříšení těla, to znamená nesmrtelnost 
člověka. Proto má náš Spasitel na mysli, že tito patriarchové jsou 
nesmrtelní nikoli pro nějakou vlastnost vyplývající z podstaty 
a přirozenosti lidstva, nýbrž z vůle Boží, jemuž se z pouhé milos
ti zalíbilo dát věrným věčný život. A třebaže praotcové a mnozí 
jiní věrní byli v té době mrtvi, přesto, jak zde stojí, žili pro Boha, 
to znamená byli zapsáni do knihy života spolu s těmi, jejichž 
hříchy byly odpuštěny, a určeni byli při vzkříšení k věčnému 
životu. Ze lidská duše je svou vlastní podstatou věčná a že je na 
tělu nezávislým živým tvorem nebo že každý, kdo je pouhým 
člověkem, je nesmrtelný jinak než vzkříšením v poslední den 
(vyjma Henocha a Eliáše), je učení, které z Písma není zřejmé. 
Celá 14. kapitola knihy Jób, kde nemluví jeho přátelé, ale on 
sám, je nářkem nad touto přirozenou smrtelností; přesto neodpo
ruje nesmrtelnosti po vzkříšení. „Stromu,“ říká Jób, „zbývá aspoň 
naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky 
růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach 
ztrouchnivěl jeho pařez. Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se
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Kde budou 
po soudu ti, 

kdo nikdy

jako mladý stromek. Zemře-li muž, rozpadne se. Zhyne-li jeho 
duch, kam se poděl?“ (verš 7) A dále: „člověk ulehne a nepo
vstane, dokud nebesa budou" (verš 12). Ale kdy k tomu dojde, 
že nebesa přestanou být? Svatý Petr říká, že v době všeobecné
ho vzkříšení. Ve své 2. epištole, 3. kapitole, verši 7 totiž praví: 
„nynější nebesa a země jsou udržována, dokud nebudou zničena 
ohněm při soudném dni a záhubě bezbožných lidí“, a „dych
tivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví 
v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu očekáváme 
nové nebe a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost." (verš 
12) Když proto Jób říká, že „člověk nepovstane, dokud nebesa 
budou", je to totéž, jako kdyby řekl, že nesmrtelný život (a duše 
a život znamenají v Písmu obvykle totéž) začíná pro člověka až 
po vzkříšení a soudném dni; jeho příčinou není zvláštní povaha 
člověka nebo jeho stvoření, nýbrž slib. Svatý Petr totiž neříká 
„očekáváme nové nebe a novou zemi" od přírody, nýbrž „podle 
slibu" (2P[t] 3,13).

5. Uvážíme-li konečně, že v XXXV. kapitole této knihy bylo 
již na základě různých zřejmých míst Písma dokázáno, že krá
lovství Boží je politický stát, v němž je Bůh zprvu silou staré, 
později silou nové úmluvy suverénem a v němž vládne prostřed
nictvím svého místodržitele nebo náměstka. Proto také táž místa 
dokazují, že poté, co náš Spasitel přijde ve velebnosti a slávě, aby 
skutečně a navěky panoval, musí být království Boží na zemi. 
Protože toto učení, třebaže dokázané z míst, kterých v Písmu 
svátém není málo ani nejsou nejasná, se bude většině lidí zdát 
novotou, pouze je uvádím, aniž bych o tomto nebo jiném para
doxu náboženství něco tvrdil. Chtěl bych spíše očekávat konec 
onoho lítého sporu o autoritu, který moji krajané ještě nerozhodli 
a jenž má veškerá učení schválit, nebo odmítnout. Ústní i písem
né příkazy autority, ať si o nich soukromé osoby myslí cokoli, 
musí poslouchat všichni, kdo chtějí být chráněni jejími zákony. 
Poučky o království Božím mají totiž na lidské království tak 
velký vliv, že je mohou stanovit jedině ti, kdo mají pod Bohem 
suverénní moc.

6. Jak království Boží a věčný život, tak i nepřátelé Boží 
a jejich muka po soudném dni mají, jak je zjevné z Písma, své 
místo na zemi. Místo, kde až do vzkříšení zůstávají všichni, kdo
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byli pohřbeni nebo zemí pohlceni, se v Písmu obvykle označuje 
slovy, která znamenají pod povrchem země. Latinsky se obvyk
le nazývá irfernus nebo inferi a řecký aSríg, to jest místo, kde 
lidé nemohou vidět. Tato slova označují hrob, stejně jako každé 
jiné hlubší místo. Pokud však jde o místo pro ty, kdo budou po 
vzkříšení zatraceni, není ve Starém ani v Novém zákoně jeho 
poloha popsána, ale hovoří se pouze o společnosti, že totiž má 
být tam, kde jsou ti hříšní lidé, které Bůh dříve neobyčejným 
a zázračným způsobem vyhladil z povrchu země. Tak se napří
klad říká, že jsou v infernu, v Tartaru anebo v bezedné jámě, 
protože Kórach, Dátan a Abíram byli zaživa pohlceni zemí (Nu 
26,9-10). Ne že by pisatelé Písma chtěli, abychom věřili, že 
na zeměkouli, která je nejen konečná, ale ve srovnání s výškou 
hvězd také nikterak velká, existuje nějaká bezedná jáma, to jest 
díra nekonečné hloubky, kterou Řekové a po nich Římané ve své 
démonologii (to znamená ve svém učení o démonech) nazvali 
Tartar, 6 němž Vergilius říká:

Bis patet in praeceps, tantum tenditque sub umbras,
Quantus ad aetherium coeli suspectus Olympům,4

Nic takového už kvůli rozměrům země ve srovnání s nebesy není 
možné. Pisatelé Písma spíše chtěli, abychom uvěřili, že tam, kde 
dlí lidé, které Bůh takto exemplárně potrestal, jsou zatraceni 
navždy.

7. Protože dále ti mocní lidé, kteří žili na zemi před poto
pou v době Noemově, jimž Řekové říkali héróové a Písmo obři5 
a o nichž se říká, že vzešli ze spojení Božích synů s lidskými 
dcerami, byli pro svůj hříšný život potopou světa vyhubeni, je  
tudíž místo zatracených shromážděním zemřelých obrů. Napří
klad „ Člověk zbloudivší z cesty chápáni spočine ve shromážděni 
obrů “ (Př 21,16) a „Hle, obři se úzkostně chvějí pod vodou a spo
lu s nimi i to, co v nich přebývá" (Job 26,5). Místo zatracených

4 „Sám Tartar ve sráznou propast dvakrát hlouběji sahá a táhne 
se k ztemnělým stínům, než jest k nebeské báni, až na Olymp vysoký 
pohled"; viz Vergilius, Aeneis, přel. O. Vaňomý, Praha 1970, str. 191 
(VI,578 n.). -  Pozn. překl.

5 Podle některých výkladů i obři zemřeli. -  Pozn. překl.

nebyli v Božím 
království, nebo 
v něm byli, ale 
jsou vyvrženi

Tartar

Shromáždění

obrů
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Ohnivé jezero

Tma tmoucí

Gehenna 
a Tófet

je zde pod vodou. Srovnejme také Iz 14,9: „I nejhlubší podsvětí 
je kvůli tobě“ (to jest kvůli králi Babylónu) „rozrušeno, čeká na 
tvůj příchod, probudilo kvůli tobě obry.“ 1 zde -  bereme-li text 
doslovně -  je místo zatracených nutně pod vodou.

8. Za třetí, protože Bůh ve svém nezměrném hněvu zničil pro 
jejich zlotřilost města Sodomu a Gomoru ohněm a sírou a okolní 
krajinu zároveň změnil ve smrduté smolné jezero, je místo zatra
cených někdy popisováno jako oheň a ohnivé jezero, například 
ve Zjevení sv. Jana: „Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, 
cizoložníci, čarodějové, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl 
v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“ {Zj 21,8) Je 
tedy zřejmé, že pekelný oheň, který je metaforou odvozenou 
ze skutečného ohně Sodomy, neoznačuje žádný určitý druh či 
místo muk, ale má se chápat jako mlhavě popsané zničení, jako 
například v Zj 20,14, kde se říká, že „smrt i její říše byly vrženy 
do hořícího jezera". To znamená, že byly odstraněny a zničeny, 
což má, zdá se, znamenat, že po soudném dni již nebude žádné 
umírání ani žádné odcházení do pekla, to jest žádné odcházení do 
Hádu; od tohoto slova, které znamená totéž co „víc už neumírat", 
je možná odvozeno anglické hell.

9. Za čtvrté, místo, kde se po posledním soudu octnou zatra
cení, se nazývá tmou tmoucí nebo, jak stojí v originálu, temnotou 
venku, a to podle temnoty, kterou byl stižen Egypt a o níž se píše, 
že „lidé neviděli jeden druhého a po tři dny se nikdo neodvážil 
hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích 
světlo" (Ex 10,23). Tak je to vyjádřeno i v Matoušově evangeliu, 
kde král poručil svým sluhům: „Svažte ruce i nohy člověku, který 
nebyl oblečen na svatbu, a uvrhněte ho ven do temnot", siq ró 
okótoi;  tó é^róiepov (Mt 22,13), tedy do vnější temnoty neboli 
temnoty venku. Ačkoli se tato slova překládají jako tma tmoucí, 
neříkají, ja k  velká tato temnota bude, nýbrž kde bude, totiž mimo 
obydlí těch, kdo jsou Bohem vyvoleni.

10. Konečně, blízko Jeruzaléma bylo místo, které se nazývalo 
„Údolím synů Hinnom". V jedné části tohoto údolí zvaném Tófet 
se Židé dopustili nejhoršího modlářství tím, že své děti obětovali 
modle -  Molochovi. Zde také Bůh své nepřátele velice přísně 
potrestal a Jóšijáš, jak je to obsáhle popsáno (2Kr 23), spálil 
Molochovy kněze na jejich vlastních oltářích. Toto místo později
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sloužilo jako odkladiště odpadků a nečistot, které se sem přivá
žely z města; čas od času se tam zapaloval oheň, aby se vyčistil 
vzduch a odstranil pach mršin. Podle tohoto odporného místa 
označovali později Židé místo zatracených jménem „Gehenna“ 
nebo „Údolí synů Hinnom". Toto slovo „Gehenna“ se nyni ob
vykle překládá slovem PEKLO a od ohňů, které tam čas od času 
hořely, máme pojem věčného a neuhasitelného ohně.

11. Uvážíme-li, že neexistuje nikdo, kdo by Písmo vykládal 
tak, že po soudném dni budou všichni hříšníci věčně trestáni 
v Údolí Hinnom, nebo že znovu vstanou, aby byli stále pod zemí 
nebo pod vodou, anebo že po vzkříšení již nikdy jeden druhého 
neuvidí, nebo že budou hnáni sem a tam, pak z toho podle mého 
mínění nutně vyplývá, že to, co bylo takto řečeno o pekelném 
ohni, bylo řečeno metaforicky; proto je třeba hledat pravý smysl 
jak pasáže o místu pekla, tak pasáže o povaze pekelných muk 
a mučitelů (neboť všechny metafory mají nějaký reálný podklad, 
který lze náležitými slovy vyjádřit).

12. Za prvé, pokud jde o mučitele, máme jejich povahu 
a vlastnosti přesně a jasně sděleny jmény „nepřítel" neboli „sa
tan", „žalobce" neboli „ďábel", „bořitel" neboli „Abáddon". Tato 
jména, totiž „satan", „ďábel" a „Abáddon", neoznačují žádnou 
konkrétní osobu, jak je jinak u vlastních jmen běžné, ale jen 
funkci nebo vlastnost; jsou to tudíž jména obecná. Ta by nemě
la zůstat nepřeložena, jak je tomu v latinských i v moderních 
biblích, neboť jinak se jeví jako vlastní jména démonů, a lidé 
jsou tak snáze sváděni, aby učení o ďáblech uvěřili, což tehdy 
bylo náboženství pohanů, avšak učení Mojžíšovu a Kristovu to 
odporuje.

13. A protože „nepřítelem", „žalobcem" a „bořitelem" se míní 
nepřítel těch, kdo budou v Božím království, musí být -  je-li Boží 
království po vzkříšení na zemi (jak jsem v předchozí kapitole 
na základě Písma prokázal) -  na zemi i nepřítel jeho království. 
Tak tomu totiž bylo také předtím, než se Židé zřekli Boha. Boží 
království bylo v Palestině a okolní národy byly královstvími 
nepřítele. Proto se také slovem „satan" míní každý pozemský 
nepřítel církve.

14. Pekelná muka jsou někdy popsána jako „pláč a skřípění 
zubů" (Mt 8,12), někdy jako „červ svědomí" (Iz 66,24), někdy
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v Písmu

Satan a ďábel 
nejsou jména 
vlastní, ale 
obecná

Pekelná muka
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jako „oheň“, jako na právě citovaném místě a tam, kde stojí 
„kde červ neumírá a oheň nehasne11 (Mk 9,48), a na mnoha 
jiných místech. A někdy i jako stud a věčné pohrdání: „Mnozí 
z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věč
nému, druzí ke studu a věčnému pohrdání.11 (Da 12,2) Všechna 
tato místa metaforicky vyjadřují žal a rozladěnost mysli z po
hledu na věčné štěstí jiných, které sami svou vlastní nevírou 
a neposlušností ztratili. A protože toto štěstí jiných lze vnímat 
jen ve srovnání s vlastní skutečnou bídou, vyplývá z toho, že se 
musí snášet tělesné bolesti a útrapy, jež postihují ty, kdo nežijí 
jen pod zlými a ukrutnými vladaři, ale mají za svého nepřítele 
i věčného krále svátých, všemohoucího Boha. K těmto těles
ným bolestem patří i to, že každého z těchto hříšníků postih
ne druhá smrt. Ačkoli Písmo jasně říká, že existuje vzkříšení 
všech, nikde nečteme, že kterémukoli ze zavržených je slíben 
věčný život. Svatý Pavel sice na otázku, s jakým tělem budou 
lidé vzkříšeni, praví: „Tělo je zaseto jako pomíjitelné, vstává 
jako nepomíjitelné; je zaseto v poníženosti, vstává ve slávě; je 
zaseto v slabosti, vstává v moci11 (1K  15,42-43), přesto však 
nemůžeme slávu a moc vztahovat na těla zatracených. Právě tak 
se označení druhá smrt nemůže vztahovat na ty, kdo umírají 
jen jednou. A třebaže věčný život plný neštěstí může být me
taforicky nazván věčnou smrtí, nelze to dost dobře chápat jako 
druhou smrt. Oheň připravený pro zatracené je oheň věčný, to 
jest stav, v němž nikdo nemůže být bez tělesných a duševních 
útrap a jenž po vzkříšení bude trvat věčně. V tomto smyslu to 
bude neuhasitelný oheň a věčné trápení. Z toho však nelze vy
vozovat, že ten, kdo bude do tohoto ohně uvržen a těmito mu
kami trápen, to vše přežije a tomuto trápení odolá, takže bude 
sice věčně pálen a mučen, ale nikdy nepodlehne a nezemře. 
Třebaže je mnoho míst, která potvrzují věčný oheň a věčná 
muka, do nichž, dokud svět trvá, mohou být lidé jeden po dru
hém vrháni, nenacházím žádné, které potvrzuje, že v nich bude 
pro každého jednotlivce věčný život; naopak zde bude věčná 
smrt, která je onou druhou smrtí: „Po smrti totiž hroby vydaly 
své mrtvé, kteří v nich byli, a každý člověk byl souzen podle 
svých činů; pak smrt a hroby byly vrženy do hořícího jezera. To 
je druhá smrt.11 (Zj 20,13-14) Z toho je zřejmé, že pro každého,

314



XXXVIII. O významu věčného života, pekla, spásy, budoucího světa

kdo bude v soudný den zatracen, bude existovat druhá smrt, po 
níž již víc nezemře.

15. Všechny radosti věčného života jsou v Písmu shrnuty pod 
jménem SPÁSA nebo být spasen. Být spasen znamená být zabez
pečen bud’ dílčím způsobem před zvláštními zly, nebo absolutně 
před všemi zly, nouzí, nemocí a samotnou smrtí. A protože člo
věk byl stvořen ve stavu nesmrtelnosti, nevystaven zkáze, tedy 
ničemu, co směřuje k rozkladu jeho přirozenosti, Adamovým 
hříchem však o toto štěstí přišel, vyplývá z toho, že být spasen 
od hříchu znamená být spasen od všech zel a neštěstí, která hřích 
způsobil. A proto jsou v Písmu svátém odpuštění hříchů a spása 
od smrti a bídy jedno a totéž. To je patrné ze slov našeho Spasi
tele, který uzdravil ochrnutého těmito slovy: „Buď dobré mysli, 
synu, odpouštějí se ti hříchy.“ {Mt 9,2) Poté se Spasitel obrátil 
k zákoníkům, protože věděl, že to považují za rouhání: „Je snazší 
ř íc i,odpouštějí se ti hříchy' nebo ř íc i,vstaň a choď4?44 (Mt 9,5) 
Tím chtěl vyjádřit, že pokud jde o uzdravení nemocného, je to 
totéž, řekne-li „odpouštějí se ti hříchy“ a „vstaň a choď“, ale že 
první formulaci použil, jen aby ukázal, že má moc odpouštět 
hříchy. Nadto je pro rozum zřejmé, že jsou-li smrt a bída trestem 
za hříchy, musí být osvobození od hříchů zároveň osvobozením  
od smrti a bídy, to znamená absolutní spásou, tou, jíž se věřící 
budou těšit po soudném dni z moci a milosti Ježíše Krista, který 
je právě proto nazýván SPASITELEM.

16. Co se má rozumět pod dílčí spásou, například: „Jakože 
je živ Hospodin, zachránce Izraele44 (1S 14,39), to jest zachrán
ce před jeho časnými nepřáteli, a „Když jsem vzýval Hospo
dina (...)  byl jsem zachráněn před svými nepřáteli44 (2S 22,4), 
a „Hospodin dal Izraeli zachránce, takže se vymanil z područí 
Asyřanů44 (2Kr 13,5) a na obdobných místech, o tom nemusím 
nic říkat, protože zde nejsou ani obtíže, ani zájem vykládat tyto 
texty zkresleně.

17. Pokud však jde o obecnou spásu, stojíme -  protože ta musí 
být v království nebes -  před obtížným problémem místa. Najed
ná straně se zdá, že slovem království, což je stát zřízený lidmi 
k jejich trvalému zabezpečení před nepřítelem a bídou, se říká, 
že tato spása bude na zemi. Skrze spásu dostáváme totiž skvělé 
království našeho krále, získané v boji, nikoli bezpečí získané
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útěkem. Jde-li nám tudíž o spásu, musí nám jít i o triumf; a před 
triumfem o vítězství a před vítězstvím o bitvu, o níž nelze dost 
dobře předpokládat, že bude v nebi. Ať je ale toto odůvodnění 
sebelepší, nespolehnu se na ně, nebude-li podloženo velice prů
kaznými místy Písma. Stav spásy je obšírně popsán u Izajáše:

18. „Pohleď na Sijón, město našich slavností! Tvé oči spatří 
Jeruzalém, nivu poklidnou, svatostánek, který nebude stržen, je
hož kolíky nikdy nebudou vytrženy a z jehož provazů se žádný 
nepřetrhne.

19. Neboť tam je náš Vznešený, Hospodin. Je to místo, kde 
jsou řeky, říční ramena přeširoká; nevydá se tam veslice a vznos
ný koráb tam nepřepluje.

20. Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, 
Hospodin je náš král, on nás spasí.

21. Tvé provazy povolily, nebudou schopné udržet stěžeň ani 
napnout plachtu. Tehdy bude rozdělena hojná kořist, i kulhaví si 
naloupí lup.

22. Nikdo z obyvatel neřekne: ,Jsem nemocen.1 Lidu, který 
tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.11 (/z 33,20-24)

23. V těchto slovech máme místo, odkud vzejde spása: „Je
ruzalém, niva poklidná11, její věčností je „svatostánek, který ne
bude stržen11. Jeho Spasitelem je „Hospodin, jeho soudce, jeho 
zákonodárce, jeho král, který nás spasí11. Spása znamená: „Hos
podin bude tam, kde jsou říční ramena přeširoká.“ Situace nepří
tele: , jejich provazy nebudou schopné udržet stěžeň ani napnout 
plachtu11. Toto je situace spasených: „Nikdo z obyvatel neřekne: 
Jsem  nemocen1.“ Konečně, vše je zahrnuto v odpuštění hříchů: 
„Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.11 Z toho je 
zřejmé, že spása bude na zemi, poté co Bůh po Kristově novém 
příchodu bude vládnout v Jeruzalémě; a z Jeruzaléma vyjde spá
sa pohanů, kteří budou přijati do Božího království. Týž prorok 
to říká ještě jasněji: ,„Přivedou také (to jest pohané, kteří měli 
nějakého Žida v poutech) všechny vaše bratry ze všech náro
dů jako dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, 
na mezcích a dromedárech na mou svátou horu do Jeruzaléma, 
praví Hospodin, tak jako budou přinášet synové Izraele obětní 
dar v čisté nádobě do Hospodinova domu. Z nich si také vez
mu kněze, levity,1 praví Hospodin.11 (/z 66,20-21) Z toho jasně
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plyne, že hlavním sídlem Božího království, tedy místem, odkud 
nám, kdo jsme byli pohany, vzejde spása, bude Jeruzalém. A to
též potvrzuje i náš Spasitel při své rozmluvě se samařskou ženou 
o místě, kde má být Bůh uctíván. Řekl jí (./ 4,22), že Samařané 
uctívají, co neznají, ale Židé uctívají, co znají, neboť „spásaje 
ze Židů“ (ex Judaeis, to jest, zaěínající u Židů), jako kdyby chtěl 
říci: uctíváte boha, nevíte však, skrze koho vás spasí; my však 
víme, že to bude někdo z kmene Juda, a tedy Žid, nikoli Samařan. 
A na to mu žena skromně odpověděla: „Víme, že přijde Mesiáš.“ 
Spasitelovo slovo, že „spásaje ze Židů“, je tedy totéž, co slova 
sv. Pavla: „Evangeliem se projevuje moc Boží, která přináší spá
su každému, kdo věří, nejprve Židům, ale také Řekům. Vždyť 
v něm se zjevuje Boží spravedlnost, která je z víry a vede k víře“ 
{Ř 1,16-17), to znamená z víry Židů k víře pohanů. Prorok Joel 
ve stejném duchu popisuje soudný den: „Způsobím, že budou na 
nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce 
se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, 
veliký a hrozný“ {JI 3,3—4) a dodává: „Avšak každý, kdo vzývá 
Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě 
budou ti, kdo vyvázli/1 {JI 3,5) A totéž říká Abdiáš: „Avšak na 
hoře Sijónu budou ti, kteří vyvázli, a bude svátá a dům Jákobův 
bude vlastnit jejich majetky11 {Abd 17), to znamená, co je ve 
vlastnictví pohanů. Tyto majetky podrobněji popisuje v následu
jících verších: obsadí Ezauovu horu, Přímořské nížiny Pelištejců 
a pole Efrajimovo a pole Samařské, Gileád a negebská města. 
A končí slovy: „A nastane království Hospodinovo.11 {Abd 21) 
Všechna tato místa jsou určena pro spásu a Boží království na 
zemi po soudném dni. Na druhé straně jsem nenalezl žádný text, 
který by se snad dal využít k důkazu, že svati vstoupí na nebesa, 
to jest do jakéhosi caelum empyreum, či do jiné éterické krajiny; 
nalezl jsem jedině to, co se zve „království nebes11. Říká se mu 
tak možná proto, že Bůh, který byl králem Židů, ovládal Židy 
svými příkazy, které Mojžíšovi posílal z nebe prostřednictvím 
andělů, a poté co se mu zprotivili, poslal z nebe svého Syna, 
aby je znovu přiměl k poslušnosti; odtud ho opět pošle, aby od 
soudného dne věčně vládl jak jim, tak všem ostatním věřícím. 
Nebo se mu tak říká proto, že trůn tohoto našeho velkého krá
le je v nebi a země je pouze jeho podnožkou. Že by však Boží
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Budoucí svět

Vykoupení

poddaní měli mít místo stejně vysoko jako jeho trůn nebo výše 
než jeho podnožka, patrně neodpovídá královské důstojnosti. 
Kromě toho nenacházím v Písmu svátém žádný text, který by to 
prokazoval.

24. Z toho, co bylo řečeno o Božím království, není těžké do
vodit, co se míní B U D O U C ÍM  SV Ě T E M . V  Písmu jsou zmíněny 
tři světy: svět minulý, svět přítomný a svět budoucí. O prvním 
říká sv. Petr: „Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noeho, 
kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu 
na svět bezbožných.“ (2P[t]  2,5) První svět tedy trval od Adama 
do potopy. O přítomném světě říká náš Spasitel: „Moje království 
není z tohoto světa.“ (J 18,36) Přišel totiž pouze proto, aby svým 
učením ukázal lidem cestu ke spáse a obnovil království svého 
Otce. O budoucím světě říká sv. Petr: „Podle jeho slibu čekáme 
nové nebe a novou zemi.“ (2P[t] 3,13) Toto je onen svěř, v němž 
Kristus, poté co sestoupí z nebe na oblaku, pošle s velkou mocí 
a slávou své anděly, aby shromáždili jeho vyvolené ze všech čtyř 
světových stran a nejvzdálenějších částí země; odtud pak bude 
pod svým Otcem nad ním věčně panovat.

25. Spasení hříšníka předpokládá přecházející VYKOUPENÍ, 
neboť kdo se jednou dopustil hříchu, vystavil se za něj i trestu 
a musí (nebo někdo jiný za něj) zaplatit výkupné, které bude 
vyžadovat ten, kdo byl uražen a má nad ním moc. A uvážíme-li, 
že tím, kdo byl uražen, je Všemohoucí Bůh, v jehož moci je vše, 
musí se výkupné -  takové, jaké se Bohu zlíbilo žádat -  zaplatit 
dříve, než se může dospět ke spáse. Tímto výkupným se nemí
ní zadostiučinění za hřích, jež by odpovídalo urážce, neboť to 
žádný hříšník za sebe ani žádný řádný člověk za někoho jiného 
není s to poskytnout. Škodu, kterou někdo způsobil jinému, 
lze vyrovnat restitucí nebo odškodněním, hřích však odškodně
ním odstranit nelze, neboť pak by se svoboda hřešit stala čímsi 
prodejným. Hříchy však mohou být odpuštěny tomu, kdo činí 
pokání, a to gratis, zdarma, nebo po trestu, který Bůh milosti
vě přijme. To, co Bůh ve Starém zákoně obvykle přijímal, byla 
určitá oběť nebo dar. Odpustit hřích není akt nespravedlnosti, 
byť by hrozil trest. I mezi lidmi příslib něčeho dobrého sice 
slibující zavazuje, avšak hrozby, to znamená slib něčeho zlého, 
je  nezavazují; ještě méně zavazují Boha, který je nekonečně
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milosrdnější než lidé. Když tedy náš Spasitel Kristus na sebe 
vzal hříchy člověka, aby nás vykoupil, neznamená to, že sama 
jeho smrt způsobila, že by bylo od Boha nespravedlivé trestat 
hříšníky věčnou smrtí. Ježíš sám při svém prvním příchodu 
přinesl tuto oběť a dar, jak to Bůh ráčil požadovat, aby byli 
při jeho druhém příchodu spaseni ti, kdo mezitím budou činit 
pokání a uvěří v něho. A ačkoli se tento akt našeho vykoupe
ní nenazývá v Písmu vždy obětí a ofertou, ale někdy i cenou, 
pak cenou se nemá rozumět nic, co by samou svou hodnotou 
dávalo Kristu právo požadovat, aby nám jeho uražený Otec 
odpustil, nýbrž cena, kterou Bůh Otec ve svém milosrdenství 
ráčil požadovat.

XXXIX.
O významu slova církev v Písmu

1. Slovo „církev“ (ecclesia) má v knihách Písma různý vý
znam. Někdy, i když ne často, označuje Boží dům, to znamená 
chrám, kde se křesťané shromažďovali, aby veřejně plnili své 
svaté povinnosti; tak je tomu například v pasáži: „Nechť ženy 
ve shromážděních (the Churches) mlčí.“ (1K 14,34) Zde však 
jde o metaforické označení shromážděné obce. Později se toto 
slovo užívalo pro samu budovu, aby se odlišily chrámy křesťa
nů a chrámy modlářů. Chrám v Jeruzalémě byl domem Božím 
a domem modliteb; stejně jako každá budova, kterou křesťané 
zasvětili uctívání Krista, je domem Kristovým. Řečtí otcové proto 
hovořili o KUpmici), o domu Páně', z toho vzniklo anglické kyrke 
a church.

2. Pokud neoznačuje „dům“, znamená církev totéž, co v řecké 
obci znamenala ČKk'/.r)aí«, totiž kongregaci neboli shromáždění 
občanů svolaných k tomu, aby vyslechli řeč úředníkovu, a co se 
pak v římském státě nazývalo concio\ tomu, kdo mluvil, se říka
lo éKK/j]ciaarr|C, případně concionator. Jestliže občany svolala 
zákonná autorita (Sk 19,39), byla to ecclesia legitima, právoplat
ná církev, čwopoq ŠKK/.rjaía. Jestliže se však lidé shromáždili 
podníceni divokým a buřičským křikem, byla to zmatená církev, 
8K K?G|cňa a n y K ír / im č v i] .

Církev -  dům 
Páně

Co je vlastně
ecclesia
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V  jakém 

smyslu je  

církev jednou 

osobou

Definice církve

Křesťanský stát 
a církev jsou 
jedno a totéž

3. Někdy se toto slovo užívá i pro označení lidí, kteří mají 
právo se shromáždění účastnit, i když právě shromážděni nejsou, 
to jest celého množství křesťanů bez ohledu na to, jak daleko 
jsou rozptýleni. Tak se praví, že „Savel se však snažil církev 
zničit" (Sk 8,3); v tomto smyslu se o Kristovi říká, že je hlavou 
církve. Někdy se tímto slovem označuje určitá část křesťanů, 
jako například: „Pozdravujte ( ...)  církev, která se shromažďuje 
v jeho domě." (Ko 4,15) Někdy se jím míní pouze vyvolení: „(...) 
církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby 
byla svátá a bezúhonná." (E f  5,27) To se říká o církvi vítězné 
neboli o budoucí církvi. Někdy se jím označuje shromáždění 
tvořené vyznavači křesťanství, ať již je jejich vyznávání oprav
dové, nebo předstírané, jak se to rozumí u Matouše, kde se říká: 
„oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti 
jako pohan nebo celník" (Mt 18,17).

4. Pouze v tomto posledním smyslu můžeme církev pokládat 
za jednu osobu, to znamená, že pouze tehdy o ní můžeme říci, 
že má schopnost chtít, zvěstovat, přikazovat, vyžadovat posluš
nost, vydávat zákony nebo konat to či ono. Každý čin, vykonaný 
sroceným lidem, aniž by byl autorizován zákonným shromáždě
ním, je totiž činem jednoho každého z těch, kdo byli přítomni 
a přispěli k jeho vykonání. Není to však čin všech dohromady 
jako jednoho tělesa. Ještě méně je to čin těch, kdo přítomni ne
byli, nebo těch, kdo sice přítomni byli, ale nepřáli si, aby k němu 
došlo. Na základě tohoto významu definuji CÍRKEV takto: Je to 
společnost lidí vyznávajích křesťanské náboženství, sjednocená 
v osobě jednoho suveréna, na jehož příkaz se mají shromáždit, 
bez jehož pravomoci se však shromáždit nesmějí. A protože tako
vé shromáždění, jež není povoleno politickým suverénem, je ve 
všech státech nezákonné, je i církev, která se shromažďuje ve stá
tě, který její shromáždění zakázal, nezákonným shromážděním.

5. Z toho tedy vyplývá, že na zemi neexistuje žádná všeobec
ná církev, kterou jsou povinni poslouchat všichni křesťané, pro
tože na zemi neexistuje žádná moc, jíž by byly poddány všechny 
ostatní státy. Křesťané se nacházejí na panstvích různých vladařů 
a států, ale každý z nich je poddaným toho státu, jehož je čle
nem, a nemůže tudíž podléhat příkazům někoho jiného. Církev 
schopná rozkazovat, soudit, osvobozovat, bdsuzovat nebo cokoli
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jiného činit, je totéž jako křesťany tvořený politický stát (civil 
commonwealth). Politický stát (civil statě) se tak nazývá proto, 
že jeho poddanými jsou lidé, církví proto, že jejími poddanými 
jsou křesťané. Světská a duchovní vláda jsou pouze dvě slova, 
zavedená jedině proto, aby lidé viděli dvojitě a pletli se v tom, 
kdo je jejich zákonným suverénem. Je pravda, že těla věřících 
nebudou po vzkříšení jen duchovní, ale i věčná; v tomto životě 
jsou však materiální a pomíjivá. V tomto životě proto není nad 
státem nebo náboženstvím žádná jiná vláda než světská. Žádný 
poddaný nemá právo učit něčemu, co vladař nad státem i ná
boženstvím zakázal. A tento vladař musí být jen jeden, neboť 
jinak nutně vzniknou ve státě frakce a dojde k občanské válce, 
a to mezi církví a státem, spiritualisty a stoupenci světské vlády 
(temporalists), mečem spravedlnosti a štítem víry a, co je ještě 
vážnější, v srdci každého křesťana mezi křesťanem a člověkem. 
Církevní učenci se nazývají pastýři a stejně se nazývají i političtí 
suveréni. Nejsou-li však pastýři jeden druhému podřízeni, aby 
mohl být jen jeden hlavní pastýř, budou lidem vykládána proti
chůdná učení, z nichž obě mohou, jedno však musí být falešné. 
Kdo je tímto vrchním pastýřem podle zákona přírody, bylo již 
ukázáno; je to totiž politický suverén. A komu svěřilo tuto funkci 
Písmo, uvidíme v následujících kapitolách.

XL.

0  právech Božího království u Abrahama, Mojžíše,
velekněží a judských králů

1. Otcem věřících a podle úmluvy prvním v Božím království byl 
Abraham. S ním byla totiž poprvé uzavřena úmluva, v níž sebe
1 své potomstvo zavázal uznávat a poslouchat Boží přikázání, 
a to nejen ta, která mohl poznat světlem přírody (jako morální 
zákony), nýbrž i ta, která by mu Bůh zvláštním způsobem sdě
lil ve snu a vidění. Pokud jde totiž o morální zákony, byli jimi 
lidé již vázáni, a nadto o nich nebyla zapotřebí žádná úmluva, 
jejímž prostřednictvím by jim byla přislíbena země kenaanská. 
Nebyla zde ani žádná smlouva, která by mohla doplnit a zesílit

Suverénní
právo
Abrahamovo
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měl výhradní 
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náboženství 

svého lidu

Žádné 
předstírání 

soukromého 
ducha proti 
náboženství 

Abrahamovu

Abraham 
byl jediným

závazek, jímž oni i všichni ostatní lidé byli přirozeně vázáni po
slouchat všemohoucího Boha. Úmluva, kterou s Bohem uzavřel 
Abraham, proto zněla, že jako Boží přikázání přijme to, co mu 
bude ve jménu Božím ve snu nebo vidění poručeno, že to sdělí 
své rodině a že ji přiměje, aby se podle toho řídila.

2. V této smlouvě Boha s Abrahamem můžeme zaznamenat 
tři body, které měly závažné důsledky, pokud jde o vládu nad 
Božím lidem. Za prvé, že při uzavírání této úmluvy mluvil Bůh 
pouze s Abrahamem, a proto s jednotlivými členy Abrahamovy

, rodiny a s jeho potomstvem mohl uzavřít úmluvu jen pokud je 
jich vůle, která je podstatou všech úmluv, byla již před úmluvou 
zahrnuta ve vůli Abrahamově. O Abrahamovi se proto mělo za 
to, že měl zákonnou moc mít je k plnění všeho, o čem za ně 
uzavřel úmluvu. Proto také Bůh praví: „Budou v něm požehná
ny všechny pronárody země. Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby 
přikazoval svým dětem a všem, kteří přijdou po něm: ,Dbejte 
na Hospodinovu cestu4.“ (Gn 18,18-19) Z toho můžeme jako 
první bod odvodit, že ti, k nimž Bůh přímo nepromlouval, mají 
získávat nezvratné Boží příkazy od svých suverénů, stejně jako 
Abrahamova rodina a potomstvo Abrahamovo od svého otce, 
Pána a politického suveréna Abrahama. A proto v každém stá
tě ti, jimž nebyl nadpřirozeně zjeven opak, musí být poslušní 
zákonů svého vlastního vladaře, pokud jde o vnější jednání 
a vyznávání víry. A pokud jde o vnitřní smýšlení a přesvědčení 
člověka, které lidští suveréni nemohou poznat, neboť jen Bůh 
zná srdce, nejsou ani dobrovolná, ani nejsou účinkem zákonů, 
nýbrž účinkem nezjevné vůle a moci Boží, a nevztahuje se tedy 
na ně žádný závazek.

3. Z toho vyplývá druhý bod, totiž že Abraham nejednal ne
zákonně, když trestal své poddané, pokud by na podporu uče
ní, které zakázal, předstírali soukromé vidění, ducha nebo jiná 
zjevení od Boha, anebo pokud by následovali či se přidržovali 
toho, kdo by něco takového předstíral. Nyní je tudíž i zákonné, 
aby suverén trestal každého, kdo staví svého soukromého ducha 
proti zákonům. Suverén má totiž ve státě stejné místo, jaké měl 
Abraham ve své vlastní rodině.

4. Z toho vyplývá třetí bod: stejně jako v Abrahamově rodině 
nemohl nikdo kromě něho poznat, co je a co není slovem Božím,
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ani v křesťanském státě to nemůže poznat nikdo kromě suveré- 
na. Bůh totiž promluvil pouze k Abrahamovi a pouze on mohl 
vědět, co Bůh řekl, a pak to vyložit své rodině. Proto také ti, kdo 
ve státě zaujímají Abrahamovo místo, jsou jedinými vykladači 
Božího slova.

5. Tatáž úmluva byla obnovena s Izákem a později s Jákobem, 
potom však již ne, dokud nebyli Izraelité vysvobozeni od Egyp
ťanů a nedošli na úpatí hory Sinaj. Pak byla úmluva obnovena 
Mojžíšem (jak jsem uvedl výše v XXXV. kapitole), a to tak, že 
od té doby se Izraelité stali zvláštním královstvím Božím, jehož 
náměstkem byl za svého života Mojžíš. Jako nástupci v tomto 
úřadu byli určeni Áron a jeho dědicové, aby pro Boha byli na
vždy kněžským královstvím.

6. Tímto zřízením nabyl Bůh království. Uvážíme-li však, že 
Mojžíš neměl žádnou autoritu, aby jako nástupce v právu Abra
hamově Izraelitům vládl, protože z titulu dědictví š iji nárokovat 
nemohl, není stále ještě zřejmé, že by ho lid byl povinen pokládat 
za Božího náměstka déle, než věřil, že k němu promluvil Bůh. 
Jeho autorita navzdory úmluvě, kterou Izraelité uzavřeli s Bo
hem, proto závisela pouze na tom, co si mysleli o jeho svatosti, 
o tom, že skutečně rozmlouval s Bohem a o pravosti jeho zázra
ků. Jakmile by se jejich mínění změnilo, nebyli by už povinni to, 
co jim jménem Božím předložil, pokládat za zákon Boží. Musíme 
proto uvážit, z jakého jiného důvodu byli vázáni ho poslouchat. 
Tím, co by je mohlo zavazovat, nemohl totiž být příkaz Boží, 
protože Bůh k nim nemluvil přímo, ale prostřednictvím samotné
ho Mojžíše. A náš Spasitel sám o sobě říká: „Svědčím-li já sám 
o sobě, mé svědectví není pravé.“ (75,31) Svědčí-li Mojžíš sám 
o sobě, zvláště nárokuje-li si královskou moc nad Božím lidem, 
lze jeho svědectví přijmout ještě méně. Jeho autorita, stejně jako 
autorita všech ostatních vladařů, musí být tudíž založena na sou
hlasu lidu a jeho slibu, že ho budou poslouchat. A tak tomu také 
bylo: „Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice 
a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. 
Řekli Mojžíšovi: ,Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať 
s námi nemluví, abychom nezemřeli1.“ (Ex 20,18-19) To byl 
jejich slib poslušnosti, a tím se zavázali uposlechnout všeho, co 
by jim jako Boži přikázání sdělil.

soudcem 
a vykladačem 
toho, co Bůh 
řekl

Na čem se 
zakládala 
Mojžíšova 
autorita
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7. Úmluvou bylo ustaveno kněžské království, to jest krá
lovství dědičné po Aronovi. Tomu je však třeba rozumět tak, že 
jde o nástupnictví po Mojžíšově smrti. Kdokoli totiž přikazuje 
a stanovuje zásady jednání jako první zakladatel státu, ať je jím 
monarchie, aristokracie nebo demokracie, musí nutně mít nad 
lidem suverénní moc po celou dobu, kdy tak činí. A že Mojžíš 
tuto moc po celou dobu svého života měl, je výslovně potvrze
no Písmem. Za prvé v textu, který byl právě citován, jelikož lid 
slíbil poslušnost nikoli Aronovi, nýbrž jemu. Za druhé v pasáži: 
„Potom Mojžíšovi řekl: ,Vstup k Hospodinu ty i Áron, Nádab 
a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších ( ...)  K Hospodinu 
přistoupí jen Mojžíš. Ostatní se přibližovat nebudou. Lid nesmí 
vstoupit vzhůru spolu s ním‘.“ (Ex 24,1 2) Z toho jasně vy
plývá, že Mojžíš, který jako jediný byl povolán k Bohu, nikoli 
tedy Áron, ostatní kněží, sedmdesát starších, ani lid, jemuž bylo 
zakázáno vstoupit vzhůru, byl také jediný, kdo před Izraelity 
zastupoval osobu Boha, to znamená, že byl jejich jediným su
verénem za vlády Boha. A třebaže se později říká: „Pak Mojžíš 
a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vy
stoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo 
cosi jako průzračný safír“ (Ex 24,9-10), stalo se tak až poté, co 
byl u Boha Mojžíš a sdělil lidu slova, která k němu Bůh pronesl. 
Pouze on však ve věci lidu vystoupil vzhůru; jiní z jeho vzne
šeného doprovodu byli připuštěni k poctě této zvláštní milosti, 
která byla lidu zapovězena, totiž (jak plyne z následujícího verše) 
uvidět Boha a žít. „Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izrael
ců, ačkoli uzřeli Boha; a jedli a pili“ (to jest žili). Nepřinesli 
však lidu od něho žádné přikázání. Dále se však říká „Hospo
din promluvil k Mojžíšovi" o všech záležitostech vlády, stejně 
jako o pravidlech náboženských obřadů, obsažených v 25.-31. 
kapitole 2. knihy M ojžíšovy a v celé 3. knize. Jenom zřídka 
promlouval k Áronovi. Býčka, kterého Áron zhotovil, Mojžíš 
vhodil do ohně (Ex 32,20). A konečně sám Bůh rozhodl o Áro- 
nově autoritě, když se on a Mirjam proti Mojžíšovi vzbouřili, 
a to v Mojžíšův prospěch (Nu 12). Stejně jako v případě sporu 
mezi Mojžíšem a lidem o tom, komu přísluší právo vládnout lidu, 
když se Kórach, Dátan a Abíram a dvě stě padesát předáků shro
máždění srotilo proti Mojžíšovi a Áronovi a vyčítali jim: „Příliš
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mnoho si osobujete. Celé shromáždění je svaté i všichni v něm, 
a Hospodin je uprostřed nich. Proč se povznášíte nad Hospodi
novo shromáždění?14 (Nu 16,3) Bůh způsobil, že země pohltila 
Kóracha, Dátana a Abírama spolu s jejich ženami a dětmi a oheň 
pozřel oněch dvě stě padesát předáků (Nu 16,32-35). Suverenitu 
nad Izraelci neměl tudíž ani Áron, ani lid, ani žádná aristokracie 
čelných předáků lidu, nýbrž jako první po Bohu pouze Mojžíš, 
a to v otázkách nejen politických, ale i náboženských. Jedině 
Mojžíš totiž mluvil s Bohem, a tudíž jedině on mohl lidem říci, 
co od nich Bůh žádá. Nikdo nesměl být pod hrozbou smrti tak 
opovážlivý, aby se přiblížil k hoře, na níž Bůh hovořil s Mojží
šem: „Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš:,Střežte se vystoupit 
na horu nebo dotknout se jejího okraje. Kdokoli se hory dotkne, 
musí zemřít4.“ (Ex 19,12) A dále se praví: „Sestup a varuj lid, 
aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho 
uvidět.44 (Ex 19,21) Z toho můžeme vyvodit závěr, že každý, 
kdo je v křesťanském státě na místě Mojžíšově, je jediným pos
lem Božím a vykladačem jeho přikázání; proto nesmí nikdo při 
výkládání Písma překročit meze, jež příslušní suveréni stanoví. 
Písma, jelikož Bůh nyní promlouvá v nich, jsou horou Sinaj; 
v nich obsažená omezení jsou zákony těch, kdo osobu Boha na 
zemi zastupují. Nahlížet do Písem, nacházet v nich skvělá díla 
Boží a učit se Boha bát je dovoleno; avšak vykládat je, to jest 
zkoumat, co Bůh říká tomu, koho ustanovil, aby pod ním vládl, 
a činit sebe soudcem nad tím, zda vládne, nebo nevládne tak, jak 
mu Bůh přikazuje, znamená překračovat meze, které nám Bůh 
stanovil, a hledět na Boha neuctivě.

8. Za časů Mojžíšových neexistoval prorok nebo člověk, kte
rý by si činil nárok na ducha Božího, jejž by Mojžíš neschválil 
a neautorizoval. Za něho bylo pouze sedmdesát mužů, o nichž 
se říkalo, že prorokují v duchu Božím, a ty všechny vybral Moj
žíš. Bůh o nich řekl Mojžíšovi: „Shromáždi mi sedmdesát mužů 
z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími v lidu.44 (Nu 
11,16) Těm dal Bůh svého ducha; ten se však nelišil od ducha 
Mojžíšova, neboť se praví: „Hospodin sestoupil v oblaku (...)  
a odebral z ducha, který byl na něm a dal jej sedmdesáti star
ším.44 (Nu 11,25) Jak jsem však ukázal výše (kap. XXXVI), pod 
duchem je třeba rozumět mysl, takže smysl tohoto místa je jedině

Všichni 
duchové byli 
podřízeni duchu 
Mojžíšovu
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ten, že Bůh jim dal mysl Mojžíšově podobnou a jí podřízenou, 
aby mohli prorokovat, to jest mluvit k lidu ve jménu Božím tak, 
aby mohli jako Mojžíšovi služebníci a z Mojžíšovy autority pro
sazovat učení odpovídající učení Mojžíšovu. Byli totiž pouhými 
služebníky, a když dva z nich v táboře prorokovali, pokládalo se 
to za cosi nového a nezákonného. A jak stojí ve 27. a 28. verši 
téže kapitoly, byli proto obžalováni, a Jozue, jelikož nevěděl, 
že prorokují v Mojžíšově duchu, Mojžíšovi doporučil, aby jim 
to zakázal (Nu 11, 27-28). Z toho jasně vyplývá, že žádný pod
daný nesmí o sobě tvrdit, že je prorok nebo že na něm spočívá 
duch, odporuje-li to učení stanovenému tím, koho Bůh postavil 
na Mojžíšovo místo.

9. Po Aronově smrti a následně i po smrti Mojžíšově pře
šlo království, protože to bylo království kněžské, úmluvou na 
Aronova syna, velekněze Eleazara. A ve stejné době, kdy Bůh 
ustanovil Jozua velitelem jejich vojska, prohlásil Eleazara sobě 
přímo podřízeným suverénem. O Jozuovi totiž Bůh výslovně 
praví: „Bude se stavět před kněze Eleazara a ten se bude pro 
něho Hospodina vyptávat na radu ( ...)  Na jeho rozkaz budou 
vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet, on a s ním všichni 
synové Izraele." (Nu 27,21) Svrchovanou moc vést válku a uza
vírat mír měli tudíž kněží. Veleknězi rovněž náležela nejvyšší 
moc soudní, neboť kněží opatrovali knihu zákona; kněží a levité 
byli pouhými podřízenými soudci v občanských sporech, jak je 
zřejmé z 5. knihy Mojžíšovy (Dt 17,8-10). Pokud jde o to, jak 
uctívat Boha, nikdy nebylo pochyb, že až do doby Saulovy měl 
nejvyšší autoritu velekněz. Politická a církevní moc byla tudíž 
sjednocena v jedné a téže osobě, totiž ve veleknězi; tak to také 
mělo být v případě každého, kdo vládl podle božského práva, to 
jest na základě autority přímo od Boha.

10. O době od smrti Jozuovy až po Saula se v Knize soud
ců poznamenává, že „v těchto dnech neměli v Izraeli krále", 
někdy s dodatkem, že „každý dělal, co uznal za správné" (Sd 
17,6). Tomu je třeba rozumět tak, že tam, kde stojí „neměli... 
krále", se míní, že v Izraeli nebyla žádná suverénní moc. Tak 
tomu také bylo, uvážíme-li uplatňování a výkon takové moci. 
Po době Jozuově a Eleazarově totiž „nastoupilo jiné pokolení, 
které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izrael vykonal.
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Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, 
a sloužili baalům“ (Sd 2,10-11). A Židé měli, jak poznamenal 
sv. Pavel (7K  1,22), tu vlastnost, že „očekávali znamení11, a to 
nejen před tím, než byli ochotni se podřídit vládě Mojžíšově, 
nýbrž i poté, co se svou podřízeností zavázali. Znamení a zá
zraky byly určeny k tomu, aby podněcovaly víru, a nikoli aby 
bránily jejímu porušení, byla-li už jednou dána, neboť tím jsou 
lidé povinováni podle zákona přírody. Uvážíme-li však nikoli 
výkon vládnutí, nýbrž právo vládnout, měl suverénní moc stále 
ještě velekněz. Sebevětší poslušností vůči některému ze soudců, 
jehož Bůh mimořádným způsobem vyvolil, aby své vzbouřivší 
se poddané zachránil z rukou nepřátel, nelze tudíž argumento
vat proti právu velekněze na suverénní moc ve všech věcech jak 
politiky, tak náboženství. A ani soudci, ani sám Samuel nebyli 
povoláni vládnout způsobem obyčejným, nýbrž mimořádným, 
a Izraelci jich nebyli poslušní z povinnosti, nýbrž z úcty k milosti 
Boží, projevující se jejich moudrostí, odvahou nebo štěstím. Až 
do této doby bylo proto právo usměrňovat politiku i náboženství 
neoddělitelné.

11. Po soudcích následovali králové. A zatímco dříve měl veš
kerou náboženskou a politickou moc velekněz, nyní ji měl král. 
Suverenita nad lidem, která dříve byla nejen z božské moci, nýbrž 
také na základě zvláštní úmluvy Izraelců v rukou Božích a hned 
po něm v rukou velekněze jako Božího náměstka na zemi, byla 
totiž lidem s Božím souhlasem zavržena. Když totiž Izraelci řekli 
Samuelovi: „Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je 
tomu u všech národů11 (75 8,5), dali tím najevo, že nechtějí, aby 
se jim dále vládlo příkazy, které by jim jménem Božím dával 
kněz, nýbrž aby jim vládl někdo, kdo by jim poroučel, stejně jako 
se poroučí všem ostatním národům. Proto tím, že zbavili velek
něze královské autority, zavrhli onu zvláštní vládu Boží. A Bůh 
s tím přesto souhlasil a Samuelovi řekl: „Uposlechni hlas lidu 
ve všem, co od tebe žádá. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, 
abych nad nimi nekraloval.11 (75 8,7) Tím, že zavrhli Boha, díky 
jehož právu kněží vládli, zůstala kněžím pouze autorita, kterou 
jim král milostivě poskytl; byla větší nebo menší podle toho, zda 
byli králové dobří nebo zlí. Správa politických záležitostí byla 
očividně zcela v rukou králových. V téže kapitole (75 8,20) totiž
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Izraelci říkají, že chtějí být jako všechny ostatní národy, jejich 
král je má soudit, jít před nimi a vést je do boje; to jest má mít 
veškerou autoritu v míru i ve válce. V tom je obsaženo i naři
zování náboženství, neboť kromě Mojžíšova zákona, který byl 
jejich politickým zákonem, neexistovalo tehdy žádné jiné slovo 
Boží, podle něhož by se regulovalo náboženství. Nadto čteme: 
„I zapudil Šalomoun Ebjátara, takže přestal být Hospodinovým 
knězem.“ (lK r  2,27) Měl tedy nad veleknězem autoritu stejně 
jako nad každým jiným poddaným; to byl důležitý znak nadvlády 
v otázkách náboženství. Dále čteme, že posvětil chrám, žehnal 
lidu a osobně pronesl modlitbu, která se pronáší při posvěcení 
všech chrámů a modliteben (lK r  8). To je další důležitý znak 
nejvyšší moci v otázkách náboženství. Dále čteme, že to nebyl 
velekněz, kdo rozhodl, co se má učinit s knihou Hospodinova 
zákona, nalezenou v chrámu, ale že Jóšijáš ho spolu s jinými 
poslal k prorokyni Chuldě, aby se na to otázali (2Kr 22). I to je 
znak nejvyšší moci ve věcech náboženství. Konečně čteme, že 
David určil Chebrónce Chašabiáše a jeho bratry k dozoru nad 
Izraelem od Zajordání na západ „pro všechno dílo Hospodinovo 
a pro královskou službu'1 (1 Pa 26,30). Obdobně ustanovil jiné 
Chebrónce „nad Rúbenovci, Gádovci a nad polovinou kmene 
Menasses" (což byl zbytek Izraele, který sídlil za Jordánem) „ve 
všech věcech Božích i královských" (IPa  26,33). Což to není 
úplná moc, světská i duchovní, jak to nazývají ti, kdož by ji chtěli 
rozdělit? Abychom dospěli k závěru: od prvního zřízení Božího 
království až po zajetí byla nejvyšší náboženská moc v týchž ru
kou jako politická suverenita; po zvolení Saulově však kněžský 
úřad nebyl správní, ale pomocný.

12. Jakkoli nejvyšší politická moc a nejvyšší moc nábožen
ská byly v rukou velekněze a později krále co do práva spojeny, 
z těchto svátých dějin nicméně vyplývá, že lid to nechápal. Ale 
protože v lidu bylo mnoho, pravděpodobně většina těch, kdo po
věsti Mojžíšově nebo rozmluvám mezi Bohem a kněžími věřili 
jen tak dlouho, dokud viděli velké zázraky nebo -  což je rovno
cenné zázraku -  velké schopnosti nebo velké štěstí svých vladařů 
v jejich podnikání, využívali příležitostí, kdykoli se jim tito vla
daři znelíbili, aby hanili tu politiku, tu náboženství, a tak podle 
své libosti měnili vládu nebo se vzpírali své poslušnosti. Z toho
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povstávaly čas od času politické nepokoje, rozkoly a bída lidu. 
Například po smrti Eleazarově a Jozuově neviděly následující ge
nerace Boží zázraky, nýbrž byly odkázány na svůj vlastní chabý 
rozum, a protože nevěděly, že jsou vázány úmluvou kněžského 
království, nedbaly ani příkazů kněží, ani Mojžíšových zákonů. 
Každý spíše jednal tak, jak sám považoval za správné, a v poli
tických záležitostech poslouchal ty, které čas od času pokládal za 
schopné osvobodit ho od sousedních národů, jež ho utiskovaly. 
Neradil se s Bohem, jak měl, ale s takovými muži nebo ženami,
0 nichž měl za to, že jsou proroky, protože předpovídali věci 
budoucí; a třebaže měli ve své kapli modlu, domnívali se, pokud 
měli za kaplana levitu, že uctívají Boha Izraele.

13. A když později požadovali krále po způsobu jiných náro
dů, nečinili tak se záměrem vzdát se uctívání Boha, svého krá
le; ze zoufalství nad spravedlností Samuelových synů chtěli mít 
krále, který by je soudil v občanských věcech. To však nezna
menalo, že by chtěli svému králi dovolit, aby měnil náboženství, 
které jim, jak se domnívali, doporučil Mojžíš. Proto měli vždy 
v zásobě nějakou záminku, související ať už se spravedlností, 
nebo s náboženstvím, aby se, kdykoli měli naději na úspěch, 
vyvázali z poslušnosti. Samuel byl nespokojen s lidem, protože 
ten chtěl mít krále; králem Izraele byl totiž již Bůh a Samuel měl 
autoritu pouze od něho. Když však Saul neuposlechl Samuelovy 
rady a nezničil Agag, jak Bůh přikázal, pomazal Samuel jiného 
krále, totiž Davida, aby odňal nástupnictví svým dědicům. Re- 
chabeám nebyl modlář; když si však lid myslel, že je utlačova- 
tel, bylo pod touto politickou záminkou odvedeno deset kmenů 
k Jarobeámovi, který modlář byl. A po celé dějiny králů judských
1 izraelských to byli zpravidla proroci, kdo krále neustále napo
mínal za jejich přestupky proti náboženství a někdy i za chyby 
ve vedení státu. Tak například prorok Jehú káral Jóšafata, protože 
pomáhal izraelskému králi proti Syřanům (2 Pa 19,2), a Izajáš 
káral Chizkiáše, že ukázal svůj poklad babylónským vyslancům. 
Z toho všeho vyplývá, že kromě králů, kteří byli díky svým při
rozeným schopnostem a svému štěstí milostiví, nezůstal žádný 
král za výkon své moci ušetřen kritiky, i když měl moc nad stá
tem i náboženstvím. Ze zvyklostí oné doby nelze proto odvodit 
pražádný argument, že nejvyšší moc nad náboženstvím neměli
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králové, ledaže bychom ji přiřkli prorokům a dospěli k závěru, 
že Izajáš byl nej vyšší hlavou církve, protože Chizkiáš, když se 
před cheruby modlil k Bohu, nedostal od něho tehdy ani potom 
odpověď, ale dostal ji až později od proroka Izajáše; stejně jako 
nelze tvrdit, že nejvyšší autoritu ve věcech náboženství neměl 
Jóšijáš, který ve věci Knihy zákona požádal o radu prorokyni 
Chuldu (2Kr 22,14), ani velekněz, nýbrž prorokyně Chulda, což 
je názor, který, domnívám se, žádný theolog nezastává.

14. Za svého zajetí neměli Židé vůbec žádný stát; po jejich 
návratu, třebaže obnovili úmluvu s Bohem, nebyla poslušnost 
slíbena ani Ezdrášovi, ani komukoli jinému. Bezprostředně poté 
se stali poddanými Řeků, jejichž zvyky, jakož i démonologie 
a učení kabalistů, jejich náboženství velmi narušily, a to tak, 
že z jejich zmatených státních a náboženských poměrů nelze 
o tom, kdo měl v jedné či druhé oblasti nejvyšší moc, nic vyvo
dit. Pokud jde o Starý zákon, můžeme tudíž uzavřít, že kdokoli 
měl u Židů suverenitu ve státě, měl nejvyšší autoritu i ve vě
cech navenek projevovaného uctívání Boha a osobu Boží také 
představoval, to jest osobu Boha Otce, třebaže ten byl Otcem 
nazván až poté, co poslal na svět svého syna Ježíše Krista, aby 
lidstvo vykoupil z jeho hříchů a přivedl je do svého věčného 
království k věčné spáse. O tom musíme pohovořit v následující 
kapitole.

XLI.

O úřadu našeho milého Spasitele

1. V Písmu svátém nacházíme, že úřad Mesiáše se skládá ze 
tří částí: za prvé z úřadu Vykupitele neboli Spasitele, za druhé 
z úřadu pastýře, rádce a učitele, to znamená proroka, kterého 
Bůh poslal těm, které vyvolil ke spáse, a za třetí z úřadu krá
le, a sice věčného krále, ovšem pod jeho Otcem, jako byli ve 
své době Mojžíš a velekněží. Těmto třem částem odpovídají tři 
údobí. O naše vykoupení se při svém prvním příchodu postaral 
svou obětí na kříži, kdy sám sebe nabídl za naše hříchy; obrátil 
nás tehdy zčásti ve své osobě, nyní tak zčásti činí skrze své slu
žebníky, a v tomto díle bude pokračovat až do svého opětného

330



XL1. O úřadu našeho milého Spasitele

příchodu. A po jeho opětném příchodu začne jeho slavná vláda 
nad jeho vyvolenými, která bude trvat věčně.

2. K úřadu Vykupitele, to jest někoho, kdo za hřích zaplatil 
výkupné, jímž je smrt, patří to, že byl obětován, a tím na svou 
hlavu vložil naše nepravosti a sňal je z nás, jak Bůh požadoval. 
Nikoli že smrt jednoho člověka, byť bez hříchu, může zahladit 
přestupky všech ve smyslu přísné spravedlnosti, nýbrž v milosti 
Boží požadující za hříchy ty oběti, jež se Bohu zlíbilo přijmout. 
Ve Starém zákoně (jak čteme ve 3. knize Mojžíšově, kapitole 16) 
Hospodin požadoval, aby se každoročně konal smírčí obřad za 
hříchy celého Izraele, a to jak kněží, tak ostatního lidu. Aby se tak 
stalo, měl Aron za sebe a kněze obětovat býčka; za ostatní měl od 
lidí obdržet dva kozly, z nichž jednoho měl obětovat. Na hlavu 
druhého, který byl obětním kozlem, měl vložit obě ruce, vyznat nad 
ním všechny nepravosti lidu, a tak je vložit na jeho hlavu, a pak 
ho dát připravenými muži vyhnat do pouště, aby unikl a všechny 
nepravosti s sebou odnesl. Stejně jako byla oběť jednoho kozla do
statečnou, protože přijatelnou cenou za vykoupení celého Izraele, 
jelikož víc se nepožadovalo, tak i smrt Mesiáše, jelikož nic víc se 
nepožaduje, je dostatečnou cenou za hříchy všeho lidstva. Utrpe
ní Krista, našeho Spasitele, se zdá být v předobraze zpodobeno 
stejně jasně jako při obětování Izáka nebo při kterémkoli jiném 
podobném jevu ve Starém zákoně. Kristus byl obojím: kozlem 
obětovaným i obětním. „Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, 
jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal 
němý, ústa neotevřel.14 (Iz 53,7) Zde je tedy obětovaným kozlem. 
„Byla to však naše hoře, jež nesl; naše bolesti na sebe vzal“ (/z 
53,4); a dále ,jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech“ 
(Iz 53,6). A tak je i obětním kozlem. „Byl vyňat ze země živých, 
raněn pro nevěrnost mého lidu.“ (Iz 53,8) Zde je opět obětovaným 
kozlem. A dále,, jejich nepravosti on na sebe vezme“ (Iz 53,11); 
zde je znovu obětním kozlem k usmíření za hříchy. Beránek Boží 
tak odpovídá oběma těmto kozlům. Byl obětován tím, že zemřel; 
ve svém vzkříšení unikl, protože ho jeho Otec příhodně vzkřísil 
a jeho nanebevstoupením odňal světu lidí.

3. Před vykoupením a dokud výkupné není zaplaceno -  a tím
to výkupným zde byla smrt Vykupitele - ,  nemá nikdo, kdo něco 
vykoupil, žádný nárok na vykoupenou věc. Právě tak je jasné,

Jeho úřad jako 
Vykupitele

Kristovo 
království není 
z tohoto světa
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že před svou smrtí, to znamená v době, kdy tělesně pobýval na 
zemi, nebyl náš Spasitel jako člověk králem těch, které vykou
pil. Pravím, že tehdy nebyl ještě králem podle dohody, kterou 
s ním věřící uzavřeli při křtu. Jelikož však při křtu obnovili 
svou dohodu s Bohem, byli přesto povinni ho jako krále podří
zeného Otci poslechnout, kdykoli by se mu zalíbilo se králov
ství ujmout. Pokud jde o to, říká náš Spasitel výslovně: „Moje 
království není z tohoto světa.“ (J  18,36) Uvážíme-li nyní, že 
se Písmo zmiňuje pouze o dvou světech, o tom, který je nyní 
a zůstane až do soudného dne, jenž se proto také nazývá posled
ním dnem, a o onom druhém světě po soudném dni, kdy bude 
nové nebe a nová země, nezačne Boží království dříve než po 
všeobecném vzkříšení. Přesně to říká náš Spasitel: „Syn člově
ka přijde ve slávě svého Otce se svými svátými anděly a teh
dy odplatí každému podle jeho jednání.“ (Mt 16,27) Odplácet 
každému podle jeho jednání znamená vykonávat úřad krále; to 
se však nestane dříve, než přijde ve slávě svého Otce se svými 
anděly. Když náš Spasitel říká: „Na stolici Mojžíšově zasedli 
zákonici a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co 
vám řeknou" {Mt 23 ,2-3), jednoznačně tím prohlašuje, že pro 
tehdejší dobu nepřisuzuje královskou moc sobě, nýbrž jim. A to 
také říká slovy „Kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo 
rozhodčím?" (L 12,14) Dále říká: „Nepřišel jsem , abych svět 
soudil; ale abych svět spasil." {J 12,47) Přesto náš Spasitel 
přišel na tento svět, aby mohl být v budoucím světě králem 
a soudcem. Byl totiž Mesiáš, to jest Kristus, to jest pomazaný 
kněz a suverénní prorok Boží; to znamená ten, kdo měl jednou 
mít veškerou moc, kterou měli prorok Mojžíš, velekněží, kteří 
následovali po Mojžíšovi, a králové, kteří následovali po ve- 
lekněžích. A sv. Jan výslovně říká: „Otec nikoho nesoudí, ale 
všechen soud dal do rukou Synovi." (J  5,22) To není v rozporu 
s oním jiným místem: „Nepřišel jsem, abych svět soudil," to 
se totiž praví o přítomném světě, ono druhé o světě, který má 
přijít; stejně je tomu tam, kde se mluví o druhém příchodu Kris
tově: „až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své 
slávy, tehdy i vy, kteří jste mne následovali, usednete na dvanáct 
trůnů a budete soudit dvanáct kmenů Izraele" (Mt 19,28).
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4. Když tedy Kristus, dokud byl na zemi, žádné království 
na tomto světě neměl, k čemu byl jeho první příchod? Sloužil 
k tomu, aby novou úmluvou vrátil Bohu království, které, jsouc 
jeho díky staré úmluvě, bylo zavrženo vzpourou Izraelců při zvo
lení Saulově. Aby to učinil, měl jim kázat, že je Mesiáš, to jest 
král, který jim byl slíben proroky, a nabídnout se jako oběť za 
hříchy těch, kteří se mu ve víře podrobí. Kdyby ho celý národ 
odmítl, měl k poslušnosti povolat ty pohany, kteří by v něj uvě
řili. Úřad našeho Spasitele za jeho pobytu na zemi tudíž sestává 
ze dvou částí: jednou je zvěstovat, že je Kristus, druhou lidi uče
ním a činěním zázraků přesvědčit a připravit je žít tak, aby byli 
hodni nesmrtelnosti, které se věřící budou těšit, až přijde ve slávě 
ujmout se držby království svého Otce. Proto také čas svého ká
zání často sám označuje jako obnovení. To není v přesném slova 
smyslu království, které dává právo odepřít poslušnost tehdejším 
úředníkům; přikazoval totiž poslouchat ty, kdo tehdy seděli na 
Mojžíšově stolci, a platit daň císaři. Je to pouze předzvěst Božího 
království, které má přijít pro ty, jimž Bůh dal milost stát se jeho 
učedníky a uvěřit v něj. Proto se říká, že zbožní jsou již v králov
ství milosti, jakoby zdomácnělí v tomto nebeském království.

5. Až dotud tedy Kristus nečinil ani neučil nic, co by směřo
valo k umenšení politického práva Židů nebo císaře. Pokud jde 
totiž o stát, v němž tehdy Židé žili, všichni, jak ti, kdo mezi nimi 
vládli, tak ti, jimž se vládlo, očekávali Mesiáše a Boží království; 
to by nemohli, kdyby mu jejich zákony, když přišel, zakazovaly 
se projevit a za Mesiáše se prohlásit. Uvážíme-li tudíž, že to, že 
on je tím Mesiášem, dokazoval pouze kázáním a zázraky, nečinil 
nic proti jejich zákonům. Království, které si nárokoval, mělo být 
z jiného světa. Všechny učil, aby byli zatím poslušní těch, kdo 
seděli na Mojžíšově stolci. Dovolil jim platit daň císaři a odmítl 
být soudcem. Jak tedy mohly být jeho řeči a činy buřičské nebo 
směřovat ke svržení jejich tehdejší politické vlády? Bůh, který 
rozhodl o jeho oběti, aby znovu přivedl své vyvolené k posluš
nosti, dohodnuté v předchozí úmluvě, však využil jejich zloby 
a nevděku jako nástroje. Neodporovalo to ani zákonům císařo
vým. Pilát ho vydal k ukřižování, aby se zalíbil Židům; dříve 
než tak učinil, však otevřeně prohlásil, že na něm nenalézá vinu 
a jako důvod jeho odsouzení nenapsal, jak si přáli Židé, že se

Účelem 
Kristova 
příchodu bylo 
obnovit úmluvu 
o Božím 
království 
a vyvolené 
přesvědčit, aby 
ho přijali, což 
je druhá část 
jeho úřadu

Kristovo kázání 
neodporovalo 
tehdejšímu 
zákonu Židů 
ani zákonu 
císaře
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Třetí částí jeho 
úřadu bylo 

být pod 
Otcem králem 

vyvolených

Kristova 
autorita v krá
lovství Božím 

je podřízena 
autoritě jeho 

Otce

vydával za krále, ale prostě že byl králem židovským. A třebaže 
křičeli, odmítl to změnit řka: „Co jsem napsal, napsal jsem.“ (J  
19,22)

6. Pokud jde o třetí část jeho úřadu, totiž být králem, mělo 
toto království, jak jsem již ukázal, nastat až po vzkříšení. Pak 
ovsem bude králem nejen jako Bůh, protože v tomto smyslu již 
králem je a vždy jím díky své všemohoucnosti na celé zemi bude, 
ale také jako král svých vyvolených díky dohodě, kterou s ním 
učinili svým křtem. Proto také náš Spasitel říká, že jeho apoš
tolově budou jednou sedět na dvanácti trůnech a soudit dvanáct 
izraelských kmenů, „až se Syn člověka ( ...)  posadí na trůn své 
slávy." (Mt 19,28) Tím vyjadřuje, že pak bude kralovat ve své 
lidské přirozenosti. A „Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se 
svými svátými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jedná
ní" (Mt 16,27). Totéž můžeme číst i v evangeliu sv. Marka (Mk 
13,26 a 14,62) a ještě zřetelněji v evangeliu sv. Lukáše: „Já vám 
uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, abyste v mém 
království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete 
soudit dvanáct pokolení Izraele." (L 22,29-30) Z toho je zřejmé, 
že Kristovo království, které mu určil jeho Otec, nenastane, do
kud Syn člověka nepřijde ve slávě a neučiní své apoštoly soudci 
nad dvanácti izraelskými kmeny. Zde by se však někdo mohl ptát, 
zda pak, uváží-li se, že v království nebes neexistuje manželství, 
budou lidé jíst a pít, a co se zde má pod slovem ,jíst“ rozumět. 
To objasňuje náš Spasitel tam, kde říká: „Neusilujte o pomíjející 
pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný: ten vám dá Syn 
člověka." (J  6,27) Pod slovy ,Jíst u Kristova stolu" se zde má 
rozumět jíst ze stromu života, to znamená těšit se z nesmrtelnosti 
v království Syna člověka. Z těchto a z mnoha dalších míst je  
zřejmé, že ve svém království má náš Spasitel panovat ve své 
lidské přirozenosti.

7. Dále, má být králem pouze jako podřízený nebo viceregent 
Boha Otce, stejně jako byl podřízeným Mojžíš v poušti a jako 
byli podřízenými velekněži před vládou Saulovou a králové po 
ní. Jedno proroctví o Kristu totiž zní, že v úřadu bude jako Moj
žíš: „Povolám jim proroka," řekl Hospodin, „z jejich bratří, jako 
jsi ty, a svá slova mu vložím do úst" (Dt 18,18). Tato podobnost 
s Mojžíšem je zřejmá i z činů samého našeho Spasitele, dokud
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putoval po zemi. Neboť stejně jako Mojžíš vyvolil z kmenů dva
náct předáků, aby pod ním vládli, vyvolil i náš Spasitel dvanáct 
apoštolů, kteří budou sedět na dvanácti trůnech a soudit dvanáct 
izraelských kmenů. A stejně jako Mojžíš pověřil sedmdesát star
ších, aby přijali ducha Božího a prorokovali lidu, to jest, jak jsem 
řekl výše, aby k nim promlouvali ve jménu Božím, ustanovil 
i náš Spasitel sedmdesát učedníků, aby všem národům hlásali 
jeho království a spásu. A stejně jako oněch sedmdesát mužů, 
když si mu na ně stěžovali, že prorokují v izraelském táboře, 
Mojžíš ospravedlnil řka, že tím slouží jeho vládě, také náš Spa
sitel ospravedlnil jistého muže, na kterého si sv. Jan stěžoval, že 
v jeho jménu vyhání démony, řka: „Nebraňte mu! Kdo není proti 
vám, je pro vás.“ (L 9,50)

8. Náš Spasitel se připodobnil Mojžíšovi i ustanovením svá
tostí, a to jak svátosti přijetí do Božího království, tak svátosti 
připomínání toho, že své vyvolené vysvobodil z jejich běd. Stej
ně jako před Mojžíšem měli synové Izraele jako svátost svého 
přijetí do Božího království obřad obřízky, který byl v poušti 
zapomenut, ale po příchodu do zaslíbené země opět obnoven, 
měli Židé před příchodem našeho Spasitele rovněž obřad křtu, 
to jest omytí vodou všech, kdo jako pohané přijali boha Izraele. 
Tento obřad použil Jan Křtitel při přijímání všech, kdo se při
hlásili ke Kristu, o němž kázal, že již přišel na svět. A náš Spa
sitel zavedl křest jako svátost, kterou měli přijmout všichni, kdo 
v něho věří. Z jakých důvodů obřad křtu poprvé vznikl, o tom 
se v Písmu nic výslovně nepraví; nejspíš se však lze domnívat, 
že jde o nápodobu Mojžíšova zákona o malomocenství. Jím se 
malomocnému nařizovalo, aby se po určitou dobu zdržoval mimo 
izraelský tábor. Poté co kněz usoudil, že je čistý, byl tento člověk 
po obřadném omytí opět do tábora vpuštěn. To tedy může být 
vzorem pro omytí křtem, kdy se lidé, vírou očištění od malomo
cenství hříchu, obřadem křtu přijímali do církve. Existuje ještě 
jiná domněnka, vyvozená z obřadů pohanů, k nimž však dochází 
jen zřídka. Když totiž člověk, považovaný za mrtvého, náhodou 
obživne, jiní se bojí s ním mluvit, protože by mluvili jakoby 
s přízrakem, dokud by omytím nebyl znovu přijat do lidské spo
lečnosti, stejně jako se novorozenci omytím zbavovali nečistoty 
svého zrození; šlo tedy o jakési znovuzrození. V době, kdy Judea
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Jeden a týž 
Bůh je  osobou 
zastupovanou 

Mojžíšem 
i Kristem

spadala pod panství Alexandra a jeho nástupců, se nejspíš tento 
řecký obřad dostal do náboženství Židů. Uvážíme-li však, že není 
pravděpodobné, že by náš Spasitel schválil pohanský obřad, zdá 
se nejpravděpodobnější, že křest povstal ze zákonem předepsané
ho obřadu omytí po malomocenství. Pokud jde o ostatní svátosti, 
je pojídání velikonočního beránka očividně napodobeno svátostí 
večeře Páně, při níž lámání chleba a nalévání vína připomíná 
naše vysvobození z bídy hříchu Kristovým utrpením, stejně jako 
pojídání velikonočního beránka připomínalo vysvobození Židů 
z jejich egyptského zajetí. Uvážíme-li tedy, že Mojžíšova autorita 
byla jen podřízená a že byl pouhým náměstkem Božím, vyplývá 
z toho, že Kristus, jehož autorita jako člověka se měla rovnat 
autoritě Mojžíšově, byl pouhým podřízeným autority svého Otce. 
Totéž se zřetelně projevuje i v tom, že nás učil modlit se „Otče 
náš, přijď království tvé“ a „Neboť tvé je království, moc i sláva“ 
a že řekl, že „přijde ve slávě svého Otce“ (Mt 16,27); projevuje 
se to i v tom, co řekl sv. Pavel: „Tu nastane konec, až Kristus 
( ...)  odevzdá království Bohu Otci“ (1K 15,24), jakož i v tom, 
co je zřetelně vyjádřeno na mnoha dalších místech.

9. Proto náš Spasitel zastupuje učením i panováním osobu 
Boha, stejně jako ji zastupoval Mojžíš. Od té doby, nikoli dříve, 
je Bůh nazýván Otcem; jelikož je stále jednou a touž substancí, je 
jednou osobou zastupovanou Mojžíšem a druhou zastupovanou 
jeho synem Kristem. Protože osoba se vztahuje k nějakému zá
stupci, vyplývá z mnohosti zástupců mnohost osob, i když jedné 
a téže substance.

XLII.

O církevní moci

1. Abychom pochopili, co je CÍRKEVNÍ MOC a kdo ji má, mu
síme dobu od nanebevstoupení našeho Spasitele rozdělit na dvě 
části: na dobu před obrácením králů a lidí nadaných svrchova
nou politickou mocí a na dobu po jejich obrácení. Bylo to to
tiž dlouho po nanebevstoupení, kdy nějaký král nebo politický 
suverén přijal křesťanské náboženství a dovolil, aby se veřejně 
vyučovalo.
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2. Pokud jde o mezidobí, je zřejmé, že církevní moc měli 
apoštolově a po nich ti, které ustanovili, aby kázali evangelium, 
obraceli lidi na křesťanství a obrácené vedli po cestě spásy. Poté 
tito ustanovení přenesli moc na jiné, a to vkládáním rukou na ty, 
kteří měli být ustanoveni. Tím se naznačovalo předávání Ducha 
svátého neboli Ducha Božího těm, kdo byli ustanoveni jako Boží 
služebníci, aby pracovali pro jeho království. Kladení rukou ne
bylo tedy ničím jiným než pečetěním jejich poslání kázat Krista 
a šířit jeho učení. A předávání Ducha svátého vkládáním rukou 
bylo napodobením toho, co činil Mojžíš. Mojžíš vykonal týž ob
řad na svém služebníku Jozuovi, jak čteme v 5. knize Mojžíšově: 
„Jozue, syn Núnův, byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž 
na něho vložil své ruce.“ (Dt 34,9) Náš Spasitel proto dal mezi 
svým vzkříšením a nanebevstoupením svého ducha apoštolům, 
nejprve tím, že na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svátého" 
(J  20,22), a po svém nanebevstoupení pak tím, že na ně „seslal 
prudký vichr" a Jakoby ohnivé jazyky" (Sk 2,2-3), a nikoli vklá
dáním rukou, jako ostatně ani Bůh nevložil své ruce na Mojžíše. 
Apoštolově pak předávali ducha vkládáním rukou, jako to učinil 
Mojžíš Jozuemu. Z toho je tedy zřejmé, kdo měl v těchto prv
ních dobách, kdy ještě žádný křesťanský stát neexistoval, stále 
ve svých rukou církevní moc: byli to ti, kdo ji získali od apoštolů 
postupným vkládáním rukou.

3. Zde vidíme, že nyní se osoba Boha narodila potřetí. Neboť 
stejně jako Mojžíš a velekněží byli ve Starém zákoně Božími 
představiteli a jako jím byl za svého přebývání na zemi sám náš 
Spasitel, byl jím i Duch svátý, to jest ve svém kazatelském a uči
telském úřadě apoštolově a jejich nástupci, kteří Ducha svátého 
přijali, a ti ho od té doby zastupovali. Osobou (jak jsem ukázal 
výše v XVI. kapitole) je však ten, kdo je zastupován, a to tak 
často, jak je zastupován; o Bohu, který je zastupován, to zname
ná zosobněn třikrát, můžeme tedy docela dobře říci, že jsou to 
tři osoby, třebaže se mu v bibli nepřipisuje ani slovo „osoba", 
ani slovo „Trojice". Svatý Jan sice říká: „Neboť tři jsou, kteří 
svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo a Duch svátý, a ti tři 
jedno jsou." (1J 5,7) To však neodporuje, nýbrž plně odpovídá 
třem osobám ve vlastním smyslu slova osoba, totiž tomu, kdo je 
zastupován někým jiným. Bůh Otec, zastupovaný Mojžíšem, je

O Duchu 
svátém, který 
sestoupil na 
apoštoly

O Trojici
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totiž jedna osoba, zastupovaný svým Synem je druhá osoba a za
stupovaný apoštoly a učiteli učícími na základě autority od nich 
odvozené je třetí osoba; přesto je však zde každá osoba osobou 
jednoho a téhož Boha. Zde si však lze položit otázku, o čem tyto 
tři osoby svědčí. Proto nám říká sv. Jan: „A to je to svědectví: 
Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.“ (7 J  5,11) 
Kdybychom se měli znovu ptát, v čem se toto svědectví proje
vuje, je odpověď snadná, neboť Bůh jej projevil zázraky, které 
vykonal za prvé skrze Mojžíše, za druhé skrze svého Syna a ko
nečně skrze své apoštoly, kteří přijali Ducha svátého: všichni ve 
své době zastupovali osobu Boha a buď prorokovali, nebo kázali 
Krista. A pokud jde o apoštoly, byl to znak apoštolátu dvanácti 
prvních a nejvyšších apoštolů, že vydávali svědectví o Kristově 
zmrtvýchvstání, jak to výslovně vyplývá ze Skutků apoštolů, kde 
sv. Petr poté, co byl na místo Jidáše Iškariotského vybrán nový 
apoštol, užívá tato slova: „Proto jeden z těch mužů, kteří s námi 
chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova 
až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem 
jeho zmrtvýchvstání." (Sk 1,21-22) Tato slova vykládají i slo
va „vydávat svědectví", použitá sv. Janem. Na témže místě je 
zmínka o jiné Trojici svědků na zemi. Svatý Jan totiž říká: „A tři 
jsou, jež svědectví vydávají na zemi: Duch, voda, a krev, a ti tři 
jedno jsou" (1J 5,7-8), to znamená milosti Božího ducha a dvě 
svátosti, křest a večeře Páně, jež se všechny shodují v jednom 
svědectví, které má svědomí věřících ujistit o věčném životě. 
O tomto svědectví sv. Jan říká: „Kdo věří v Syna člověka, má 
to svědectví v sobě." (7.7 5,10) V této Trojici pozemská jednota 
není ve věci, neboť Duch, voda a krev nejsou stejné substance, 
třebaže vydávají totéž svědectví, ale v Trojici nebeské, kde osoby 
jsou osobami jednoho a téhož Boha, i když zastupovaného ve 
třech různých dobách a situacích. Shmeme-li, je učení o Trojici, 
nakolik je lze přímo vyvodit z Písma, v podstatě toto: Bůh, který 
je vždy jeden a týž, byl osobou zastupovanou Mojžíšem, oso
bou zastupovanou jeho vtěleným synem a osobou zastupovanou 
apoštoly. Jako zastupovaný apoštoly je Bohem Duch svátý, který 
skrze ně promlouvá. Jako zastupovaný svým Synem, který byl 
Bůh i člověk, je Bohem Syn. Jako zastupovaný Mojžíšem a ve- 
lekněžími je Bohem Otec, to znamená Otec našeho Pána Ježíše
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Krista. Z toho můžeme vyvodit, proč ve Starém zákoně nejsou 
jména Otec, Syn a Duch svaty nikdy užita ve významu Bůh. Jsou 
to totiž osoby, to jest mají svá jména podle zastupování. Tak tomu 
nemohlo být, dokud různí lidé nezastupovali Boží osobu tím, že 
pod ní panovali nebo vedli.

4. Vidíme tedy, jak náš Spasitel předal církevní moc apoštolům 
a jak byli naplněni Duchem svátým, aby mohli lépe vykonávat 
svou moc. Duch svátý bývá proto někdy v Novém zákoně nazý
ván paracletus, což znamená přímluvce nebo někdo, kdo je volán 
ku pomoci, i když běžně se tento výraz překládá jako utěšitel (J  
15,26; 16,7). Uvažme nyní moc samotnou, čím je a nad kým je.

5. Kardinál Bellarmino pojednal ve třetí části svého polemic
kého spisu o mnoha otázkách týkajících se církevní moci římské
ho papeže; začíná tím, zda má být monarchická, aristokratická 
nebo demokratická. Všechny tyto druhy moci jsou svrchované 
a donucující.6 Kdyby se však mělo ukázat, že náš Spasitel jim 
nepředal žádnou donucující moc, ale pouze moc zvěstovat krá
lovství Boží a přesvědčovat lidi, aby se mu podřídili, a moc ty, 
kteří se mu podřídili, pravidly a dobrými radami učit, co mají 
činit, aby až přijde království Boží, byli do něho přijati, a kdyby 
se dále mělo ukázat, že apoštolově a jiní služebníci evangelia 
jsou našimi učiteli, nikoli však našimi veliteli, a že jejich pravidla 
nejsou žádnými zákony, nýbrž dobrými radami, byly by všechny 
tyto spory zbytečné.

6. Už v předchozí kapitole jsem ukázal, že Kristovo království 
není z tohoto světa: proto ani jeho služebníci, pokud to nejsou 
králové, nemohou v jeho jménu vyžadovat poslušnost. Nemá-li 
totiž nejvyšší král v tomto světě žádnou královskou moc, na zá
kladě jaké autority lze požadovat, aby se poslouchali jeho správ
ci? „Jako mne poslal Otec,“ říká náš Spasitel, „tak já posílám 
vás“ (J  20,21). Náš Spasitel byl však poslán, aby Židy přiměl 
k návratu do království svého Otce a pohany vyzval, aby jeho

Církevní moc 
není ničím 
jiným než mocí 
učit

Argument 
z moci 
samotného 
Krista

6 Jezuitský theolog Roberto Francesco Romolo Bellarmino (1542- 
1621) je autorem spisu Disputationes de controversiis Christianaefidei 
adversus huius temporis haereticos, Ingolstadt 1581-1592. Hobbes po
lemizuje především se třetí částí Disputationes, nazvanou Tertia con- 
troversia generalis de summo pontifice. -  Pozn. překl.
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Argument ze 
jména obnovení

Argument 
ze srovnání 

s rybolovem, 
kvasem 

a semenem

Argument 
z povahy víry

Argument 
z autority, 

kterou Kristus 
zanechal 

politickým 
vladařům

království přijali, nikoli aby před soudným dnem ve slávě pano
val nebo vládl jako náměstek svého Otce.

7. Doba mezi nanebevstoupením a všeobecným vzkříšením se 
nenazývá panování, nýbrž obnovení, to jest příprava lidí na druhý 
a slavný Kristův příchod v soudný den, jak to vyplývá ze slov 
našeho Spasitele: „až se Syn člověka při obnově všeho posadí 
na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mne následovali, usednete 
na dvanáct trůnů" (Mt 19,28). A to říká i sv. Pavel slovy: „Stůjte 
tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje." (E f  6,15)

8. Náš Spasitel dobu obnovení srovnává také s rybolovem, to 
jest se získáváním lidí k poslušnosti nikoli donucováním a tres
táním, nýbrž přesvědčováním. A proto neřekl svým apoštolům, 
že je chce učinit honci, tedy lovci lidí, nýbrž „rybáři lidí" (Mt 
4,19). Srovnává ji i s kvasem, setím semene a růstem hořčičného 
zrna (Mt 13,24n). To vše vylučuje donucování; proto nemůže být 
v tom čase žádné skutečné panování. Prací Kristových služeb
níků je evangelizace, to jest zvěstování Krista a připravování na 
jeho druhý příchod, stejně jako byla evangelizace Jana Křtitele 
přípravou na jeho první příchod.

9. Úkolem Kristových služebníků na tomto světě je vést lidi 
k víře a k důvěře v Krista. Víra však nesouvisí s donucováním či 
rozkazováním ani na něm nezávisí, nýbrž závisí pouze na jistotě 
nebo pravděpodobnosti rozumných argumentů nebo na něčem, 
čemu již lidé věří. Proto nemají Kristovi služebníci na tomto 
světě pravomoc kohokoli trestat, jestliže nevěří, nebo činí něco 
v rozporu s tím, co říkají. Že jsou služebníky Kristovými, pravím, 
je neopravňuje takové lidi trestat. Jestliže však díky politickému 
zřízení mají suverénní politickou moc, pak vskutku mohou po 
právu trestat každý odpor proti všem svým zákonům. Svatý Pa
vel výslovně říká o sobě a také o ostatních tehdejších kazatelích 
evangelia: „Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž 
chceme pomáhat vaší radosti." (2K 1,24)

10. Jiný argument, že Kristovi služebníci nemají v tomto světě 
právo rozkazovat, lze vyvodit ze zákonné autority, kterou Kristus 
zanechal všem vladařům, křesťanským i nevěřícím. Svatý Pavel 
říká: „Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí 
Pánu" (Ko 3,20) a „Sluhové, poslouchejte ve všem své pozem
ské pány, nejen na oko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž
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v srdci, v bázni Páně“ (Ko 3,22). Toto se říká lidem, jejichž páni 
byli nevěřící; přesto jsou vyzýváni, aby je ve všem poslouchali. 
A dále, co se týče poslušnosti vůči vladařům, nás vybízí, aby
chom se podřizovali vyšší moci: „neboť není moci leč od Boha“ 
(Ř 13,1) a „Proto je nutno se podřizovat, a to nejen z bázně před 
trestem, nýbrž i kvůli svědomí11 (Ř 13,5). A sv. Petr říká: „Pod
řiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako 
svrchovanému vladaři, ať už místodržícím jako těm, které on 
posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Ta
ková je přece Boží vůle." ( lP[t] 2,13-15) A dále říká sv. Pavel: 
„Připomínej bratřím, ať jsou vladařům a mocným poddáni a ať 
poslouchají vrchnostenské úředníky." (Tt 3,1) Všichni tito vladaři 
a mocní, o nichž zde hovoří sv. Petr a sv. Pavel, byly vesměs ne
věřící. Tím spíše proto musíme poslouchat ty křesťany, jež Bůh 
ustanovil, aby měli nad námi svrchovanou moc. Jak tedy může
me být povinni poslouchat nějakého Kristova služebníka, kdyby 
nám měl nakázat učinit něco proti příkazu krále nebo jiného su
verénního představitele státu, jehož jsme příslušníky a od něhož 
očekáváme, že nás bude ochraňovat? Je proto zřejmé, že Kristus 
nezanechal svým služebníkům na tomto světě pravomoc poroučet 
jiným, nejsou-li sami nadáni také politickou pravomocí.

11. Avšak (může někdo namítnout) co když nám král nebo 
senát nebo nějaký jiný suverén zakáže věřit v Krista? Na to od
povídám, že takový zákaz je neúčinný, protože na to, zda člověk 
věří, nebo nevěří, nemají lidské zákazy žádný vliv. Víra je Boží 
dar, který člověk nemůže dát ani odejmout pod slibem odměny 
nebo pod hrozbou mučení. A co kdyby se dále někdo ptal, co 
se má stát, jestliže nám náš zákonný vladař přikáže vlastními 
ústy říci, že nevěříme? Musíme takového rozkazu uposlechnout? 
Vyznávání ústy je pouhou vnějšností a neznamená nic víc než 
jakékoli jiné gesto, jímž naznačujeme svou poslušnost; křesťan, 
který se ve svém srdci pevně drží své víry, má při něm stejnou 
svobodu, jakou prorok Elíša povolil Aramejci Naamánovi. Naa- 
mán se ve svém srdci obrátil k Bohu Izraele. Řekl totiž: „neboť 
tvůj sluha už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody 
jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci ať Hospodin své
mu sluhovi odpustí: Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, 
aby se tam klaněl, a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově

Co mohou 
křesťané činit, 
aby se vyhnuli 
pronásledování
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O mučednících

domu skláním. Když se tedy v Rimónově domu budu sklánět, ať 
Hospodin svému sluhovi tuto věc odpustí41 (2 Ar 5,17-18). Prorok 
to schválil a řekl mu: „Jdi v pokoji.44 (2Kr 5,19) Zde Naamán ve 
svém srdci věřil, ale tím, že se klaněl Rimónově modle, popíral 
ve skutečnosti pravého Boha, stejně jako kdyby ho popíral svý
mi rty. Co však máme odpovědět na tato slova našeho Spasitele: 
„Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem 
v nebi.44 (Mt 10,33) Mohli bychom říci, že vše, co poddaný, jako 
byl Naamán, je nucen učinit z poslušnosti vůči svému suveré- 
novi, nikoli tedy z vlastní vůle, nýbrž s ohledem na zákony své 
země, není jeho jednáním, nýbrž jednáním jeho suveréna. Tím, 
kdo v tomto případě zapřel před lidmi Krista, není tedy on, nýbrž 
jeho panovník a zákon jeho země. Jestliže někdo řekne, že toto 
učení odporuje pravdivému a nepokřivenému křesťanství, otážu 
se ho, zda si myslí, že poddaný křesťanského státu, který se vnitř
ně, ve svém srdci, přiklonil k mohamedánskému náboženství, 
který by se však měl na rozkaz svého suveréna, a to pod hrozbou 
smrti, účastnit bohoslužby křesťanské církve, by se měl ve svém 
svědomí zavázat podstoupit spíše smrt než uposlechnout rozkazu 
svého zákonného vladaře. Rekne-li, že by měl raději zemřít, pak 
všem soukromým osobám dává právo odepřít svým vladařům po
slušnost a podržet si své náboženství, ať pravdivé či nepravdivé. 
Rekne-li, že by měl být poslušen, tak si sám přisuzuje něco, co 
jinému odpírá v rozporu se slovy našeho Spasitele: „Jak chcete, 
aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi44 (L 6,31), i v roz
poru se zákonem přírody, který je nepochybně věčným zákonem 
Božím: „Nečiň jinému to, co nechceš, aby se činilo tobě.44

12. Co pak ale řekneme o všech mučednících, o nichž čteme 
v dějinách církve? Že odvrhli své životy zbytečně? Abychom na 
to mohli odpovědět, musíme mezi těmi, kdo byli takto usmrceni, 
rozlišovat. Někteří byli povoláni otevřeně kázat a hlásat Ježíšovo 
království, jiní k tomu povoláni nebyli, a to jediné, co se po nich 
požadovalo, byla jejich vlastní víra. Jestliže ti první byli usmrce
ni, protože vydali svědectví, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, byli 
opravdovými mučedníky. Mučedník (abych uvedl pravou definici 
tohoto slova) je totiž svědek zmrtvýchvstání Ježíše, Mesiáše, 
a tím může být pouze ten, kdo s ním na zemi rozmlouval a kdo ho 
po jeho zmrtvýchvstání viděl. Svědek totiž musí vidět to, o čem
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svědčí, neboť jinak není jeho svědectví pravé. A že jen takové 
lze oprávněně zvát Kristovými mučedníky, je zřejmé ze slov sv. 
Petra: „Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, 
kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl 
od nás vzat, musí se spolu s námi stát mučedníkem (tj. svědkem) 
jeho zmrtvýchvstání." (Sk 1,21-22) Zde můžeme vidět, že kdo 
má svědčit o pravdivosti Kristova zmrtvýchvstání, to jest o prav
divosti tohoto základního článku křesťanského náboženství, že 
totiž Ježíš byl Kristus, musí být učedníkem, který s ním roz
mlouval a viděl ho před zmrtvýchvstáním i po něm; musí tudíž 
být jedním z jeho původních učedníků. Naproti tomu ti, kdo jimi 
nebyli, mohou dosvědčovat pouze to, že jejich předchůdci to řek
li; jsou tudíž jen dosvědčovateli svědectví jiných a podružnými 
mučedníky neboli mučedníky svědků Kristových.

13. Kdo se staví na odpor zákonům a autoritě politického 
státu, aby obhajoval učení, které sám vyvodil z dějin života na
šeho Spasitele nebo ze skutků a listů apoštolů, anebo kdo věří na 
základě autority nějaké soukromé osoby, je velmi vzdálen tomu, 
být Kristovým mučedníkem nebo mučedníkem jeho mučedníků. 
Je pouze jediný článek víry, totiž že Ježíš je  Kristus, za kterého 
lze zemřít smrtí, jež si zasluhuje čestné označení smrti mučed
nické. Tento článek víry říká, že ten, kdo nás vykoupil, přijde 
znovu, aby nás spasil a dal nám věčný život ve svém slavném 
království. Zemřít pro každý článek víry, který slouží ctižádos
ti nebo prospěchu kněží, se nevyžaduje; stejně jako mučedníka 
nedělá svědkova smrt, nýbrž samo svědectví. Samo toto slovo 
neoznačuje totiž nic jiného než člověka, který vydává svědectví, 
ať již je kvůli němu usmrcen, nebo ne.

14. Rovněž ten, kdo není poslán kázat tento základní článek 
víry, nýbrž činí tak ze své soukromé autority, není povinen pod
stoupit smrt, a to ani tehdy, je-li svědkem, a tedy původním mu
čedníkem Kristovým, anebo podružným svědkem jeho apoštolů, 
učedníků či jejich následovatelů. Jelikož k tomu není povolán, 
nevyžaduje se to od něho a také si nesmí stěžovat, nezíská-li 
odměnu, kterou očekává od těch, kdo ho kázat nikdy neposlali. 
Mučedníkem prvního nebo druhého stupně může tudíž být jen 
ten, kdo má pověření kázat, že Kristus přišel v těle; to znamená, 
že mučedníky mohou být jen ti, kdo byli posláni obracet nevěřící.
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Argument 
z obsahu jejich 

pověření

Kázat

A  učit

Nikdo totiž není mučedníkem a svědkem pro toho, kdo již věří, 
a žádné svědectví tudíž nepotřebuje, nýbrž je jím pouze pro ty, 
kdo víru popírají, nebo o ní pochybují, anebo o ní nic neslyšeli. 
Kristus poslal kázat své apoštoly a sedmdesát svých učedníků, 
nikoli všechny, kdo věřili. Poslal je k nevěřícím: „Hle,“ řekl, „já 
vás posílám jako ovce mezi vlky“ (Mt 10,16), nikoli jako ovce 
mezi jiné ovce.

15. Konečně v žádné ze součástí jejich pověření v evangeliu 
výslovně uvedených není zahrnuta autorita nad shromážděním.

16. Nejprve čteme, že dvanáct apoštolů bylo posláno „ke ztra
ceným ovcím z lidu izraelského" s příkazem kázat, že „se při
blížilo království Boží" (Mt 10,6-7). Nuže, kázání je ve svém 
původním smyslu to, co vyvolávač, herold nebo jiný úředník 
zpravidla veřejně činí při provolávání za krále. Vyvolávač však 
nemá právo někomu poroučet. Oněch sedmdesát učedníků bylo 
posláno jako „dělníci, nikoli jako páni žně" (L 10,2) a měli říkat 
„přiblížilo se k vám království Boží" (L 10,9). „Královstvím" se 
zde nemíní království milosti, nýbrž království slávy; městům, 
která je nepřijmou, měli pohrozit, že „v Sodomě bude v onen 
den lehčeji než tomu městu" (L 10,12). Svým učedníkům, kteří 
se přeli, kdo z nich je první, náš Spasitel řekl, že jejich úkolem je 
sloužit: „tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 
sloužil" (Mt 20,28). Proto kazatelé nemají moc správců, nýbrž 
služebníků: „Ani si nedávejte říkat ,pane‘,“ říká náš spasitel, „váš 
pán je jeden, Kristus." (Mt 23,10)

17. Jinou součástí jejich poslání je „učit všechny národy", jak 
stojí v evangeliu sv. Matouše (28,19) nebo sv. Marka (16,15): 
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření." 
Učit a kázat je proto jedno a totéž. Ti, kdo hlásají, že přichází 
král, musí totiž zároveň sdělit, jakým právem přichází, pokud 
tím chtějí říci, že by se mu lidé měli podrobit. To činil sv. Pavel 
u soluňských Židů, když „po tři soboty k nim mluvil, vykládal 
Písmo a dokazoval, že Kristus muset trpět a vstát opět z mrt
vých. A tento Kristus je Ježíš" (Sk 17,2-3). Učit však ze Starého 
zákona, že Ježíš je Kristus, to jest král, a že vstal z mrtvých, ne
znamená říkat, že poté, co uvěří, jsou lidé povinni ty, kdo jim to 
sdělují, poslouchat i proti zákonům a rozkazům svých suverénů; 
znamená to však říkat jim, že učiní moudře, budou-li trpělivě
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a s vírou očekávat příchod Kristův a zároveň poslouchat své 
současné nadřízené.

18. Další součástí jejich poslání je křtít ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svátého. Co je křest? Ponoření do vody. Co však zna
mená ponořit člověka do vody ve jménu něčeho? Význam těch
to křestních slov je tento: ten, kdo je křtěn, je ponořován neboli 
umýván na znamení, že se stává novým člověkem a věrným 
poddaným Boha, jehož osoba byla ve staré době zastupována 
Mojžíšem a velekněžími, když vládli Židům, a Ježíše Krista, 
jeho Syna, Boha a člověka, jenž nás vykoupil a bude po vzkří
šení ve své lidské přirozenosti zastupovat osobu svého Otce 
v jeho věčném království; že uznává učení apoštolů, kteří byli 
s pomocí ducha Otce a Syna ponecháni jako průvodci, aby nás 
do tohoto království vedli jedinou a jistou cestou. Toto je náš 
křestní slib a autorita pozemských suverénů se až do soudného 
dne neruší. To je výslovně stvrzeno sv. Pavlem, když říká „jako 
v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 
Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově 
příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kris
tus zruší veškerou vládu -  veškerou autoritu a moc -  a odevzdá 
království Bohu a Otci“ (1K  15,22-24). Z toho je zřejmé, že 
křtem nad sebou neustavujeme žádnou jinou autoritu, kterou by 
se v tomto světě spravovalo naše vnější jednání, nýbrž slibuje
me, že učení apoštolů bude naším vodítkem na cestě k věčnému 
životu.

19. Moc odpuštění a zadržování hříchů nazývaná také mocí 
rozvazování a svazování a někdy klíči ke království nebes je dů
sledkem moci křtít, nebo křest odmítnout. Křest je totiž svátostí 
věrnosti těch, kdo mají být přijati do Božího království, to jest do 
věčného života, to jest k odpuštění hříchů. Jako byl totiž věčný 
život pácháním lidských hříchů ztracen, tak je jejich odpuštěním 
znovu získán. Účelem křtu je odpuštění hříchů; proto sv. Petr 
těm, kdo byli jeho kázáním o svatodušních svátcích obráceni 
a ptali se ho, co mají činit, radil: „Čiňte pokání a každý z vás ať 
přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů.11 
(Sk 2,38) A uvážíme-li tedy, že pokřtít znamená prohlásit, že člo
věk byl přijat do Božího království, a odmítnout pokřít znamená 
prohlásit, že byl vyloučen, vyplývá z toho, že moc prohlašovat

Křtít

Odpouštět 
a zadržovat 
hříchy
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vyloučení nebo zahrnutí byla dána týmž apoštolům a jejich zá
stupcům a nástupcům. Proto poté, co na ně dechl, náš Spasitel 
řekl: „Přijměte Ducha svatého“ (J  20, 22) a dodal: „Komu od
pustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 
odpuštěny nejsou.“ (J 20,23) Těmito slovy není dána autorita 
odpustit nebo zadržet hřích prostě a neomezeně, jako je odpouš
tí nebo zadržuje Bůh, který zná srdce ělověka a upřímnost jeho 
pokání a obrácení, ale podmíněně tomu, kdo se kaje. Pokud ten, 
komu se dostalo rozhřešení, své pokání jen předstíral, je toto 
odpuštění čili rozhřešení bez dalšího od počátku neplatné; nemá 
absolutně žádný vliv na spásu, ale jeho hřích naopak činí ještě 
těžším. Apoštolově a jejich následovníci se proto mají řídit jenom 
podle vnějších znaků pokání. Jsou-li zřejmé, nejsou oprávněni 
rozhřešení odmítnout, nejsou-li zřejmé, nejsou naopak oprávně
ni rozhřešení dát. Totéž se musí dodržet i při křtu. Apoštolově 
totiž nebyli oprávněni odmítnout křest obrácenému Židu nebo 
pohanu, ani nebyli oprávněni pokřít toho, kdo nečinil pokání. 
Uvážíme-li však, že upřímnost pokání jiného člověka není nikdo 
s to poznat jinak než podle vnějších známek dovožených z jeho 
slov a skutků, které lze předstírat, vyvstává jiná otázka: Kdo 
je  ustanoven tato znamení posuzovat? Tuto otázku zodpověděl 
sám náš Spasitel: „Když tvůj bratr hřeší,“ říká,,jd i a pokárej ho 
mezi ětyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li 
si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva (...) . Jestliže ani je 
neuposlechne, oznam to církvi, jestliže však neuposlechne ani 
církev, ať je ti jako pohan nebo celník.“ (M  18,15-17) Z toho 
je  zřejmé, že posuzovat upřímnost pokání nepřísluší jednotlivci, 
nýbrž církvi, to jest shromáždění věrných nebo těch, kdo mají 
pravomoc být jejich představitelem. Kromě rozsudku samého je 
však nutné i jeho vyhlášení, a to je vždy úkolem apoštola nebo 
některého pastýře jako mluvčího církve. O tom říká náš Spa
sitel: „cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co
koli přijmete na zemi, bude přijato v nebi“ (Mí 18,18). Tomu 
také odpovídala praxe sv. Pavla, který praví: „Neboť já, ač tě
lem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad 
tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi -  a to ve jménu 
Pána Ježíše Krista. Až se shromáždíte -  já budu duchem s vámi 
a bude s vámi i moc našeho Pána Ježíše -  vydejte toho člověka
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satanu“ (1K 5,3-5), to znamená vyvrhněte ho z církve jako toho, 
komu hříchy nebyly odpuštěny. Pavel zde vynáší rozsudek, ale 
shromáždění, neboť sv. Pavel nebyl přítomen, mělo nejdříve věc 
projednat, a teprve potom člověka odsoudit. Ale v téže kapitole 
je rozsudek v takové věci přiznán shromáždění ještě zřetelněji: 
„Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice 
říká bratr, ale přitom je smilník atd.; s takovým ani nejezte. Proč 
bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo 
jsou z nás?“ (IK  5,11-12). Rozsudek, jímž byl někdo vyloučen 
z církve, proto vyhlašoval apoštol nebo pastýř, ale posouzení 
jádra věci bylo věcí církve, to znamená shromáždění křesťanů 
sídlících v témže městě, například v Korinthu ve shromáždění 
korinthských křesťanů; bylo to před obrácením králů a těch, kdo 
měli ve státě svrchovanou moc.

20. Tato část moci klíčů, kterou byli lidé vylučováni z Božího 
království, se nazývá vyobcování. Vyobcovat znamená původně 
áTroonváycoyov jtoieív, vyvrhnout ze synagogy, to znamená z mís
ta určeného k bohoslužbě. Tato slova mají svůj původ ve zvyku 
Židů vylučovat ze synagogy ty, které pro jejich mravy a učení 
pokládali za šířící nákazu, stejně jako byli podle Mojžíšova zá
kona z izraelské obce vyčleňováni malomocní, dokud je kněz 
neprohlásil za čisté.

21. Užití a účinek vyobcování, dokud ještě nebylo zesíleno 
politickou mocí, spočíval pouze v tom, že nevyobcovaní se měli 
vyhýbat společnosti vyobcovaných. Nestačilo pokládat je za po
hany, kteří křesťany nikdy nebyli; s takovými se totiž smělo jíst 
a pít, zatímco s vyobcovanými nikoli. To jasně vyplývá ze slov 
sv. Pavla, který Korinťanům připomíná, že už dříve přikázal, aby 
„neměli nic společného se smilníky11 (1K 5,9). Jelikož se však 
tento zákaz dá dodržet, jedině když člověk sejde ze světa, omezil 
ho na smilníky a jiné hříšníky z řad bratří. „S takovými,“ říká, 
„byste se neměli stýkat; s takovými ani nejezte'4 UK  5,11). Totéž 
říká náš Spasitel: „ať je ti jako pohan a celník" (Mt 18,17). Neboť 
celníci, což jsou statkáři a výběrčí státních daní, byli Židy, kteří 
jim měli platit, tak nenáviděni a opovrhováni, že celník a hříš
ník u nich znamenal jedno a totéž. To zacházelo tak daleko, že 
když náš Spasitel přijal pozvání celníka Zachea (L 19,5), vytý
kalo se mu to jako zločin, třebaže to učinil proto, aby ho obrátil.

O vyobcováni

Užití
vyobcování bez 
politické moci
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O tom, že 
vyobcování 
nemá žádný 

účinek na 
odpadlíka

Ale pouze na 
věřícího

Za jaké pro
hřešky se má 
vyobcovávat

Proto když náš Spasitel k pohanovi přidal celníka, zakázal jim 
jíst s vyobcovaným.

22. Pokud jde o to, vykazovat je ze svých synagog nebo shro
máždišť, neměli k tomu žádnou jinou moc než moc vlastníka po
zemku, ať už to byl křesťan, nebo pohan. A protože všechna místa 
jsou podle práva panstvím státu, mohli vyobcovaní, stejně jako 
nikdy nepokřtění, na ně vstoupit na základě dovolení politického 
úřadu, stejně jako před svým obrácením vstupoval Pavel do jejich 
synagog v Damašku (Sk 9,2), aby zatýkal křesťany, muže i ženy, 
a z pověření velekněze je v poutech přiváděl do Jeruzaléma.

23. Z toho vyplývá, že tam, kde politická moc pronásledova
la církev nebojí nepodporovala, nevedlo vyobcování křesťana, 
který se měl stát odpadlíkem, ani k jeho škodě na tomto světě, 
ani mu nenahánělo strach; nenahánělo mu strach, protože byl ne
věřící, a nemělo za následek škodu, protože tím se znovu dostal 
do přízně světa a ve světě, jenž přijde, na tom neměl být hůř než 
ti, kdo nikdy nevěřili. Poškozena byla spíše církev, protože vy
obcování podnítilo vyobcované, aby s ještě větší volností dávali 
průchod své zlobě.

24. Vyobcování proto účinkovalo pouze na ty, kdo věřili, že 
Kristus opět přijde ve slávě, aby kraloval a soudil živé i mrtvé. 
Těm, jejichž hříchy byly zadrženy, to jest těm, kteří byli církví 
vyobcováni, by tudíž odepřel vstup do svého království. Proto 
také sv. Pavel nazval vyobcování předáním vyobcovaného sata
novi. Po soudu budou totiž všechna království s výjimkou krá
lovství Kristova zahrnuta do království Satanova. Právě toho se 
věřící obávali, dokud byli vyobcováni, to jest dokud byli ve sta
vu, kdy jejich hříchy nebyly odpuštěny. Z toho můžeme dovodit, 
že v době, kdy křesťanské náboženství nebylo ještě autorizováno 
politickou mocí, se vyobcování užívalo pouze k nápravě mravů, 
nikoli mylných názorů; jde totiž o trest, kterým mohl trpět pouze 
ten, kdo věřil a očekával opětný příchod našeho Spasitele, jenž 
bude svět soudit. Ti, kdo takto věřili, nepotřebovali ke spáse jiný 
názor než řádný život.

25. Existuje vyobcování za nespravedlnost, jako například 
, jestliže bratr na tobě zhřešil, řekni mu to mezi čtyřmi očima, pak 
za přítomnosti svědků a řekni to posléze církvi; když ani pak neu
poslechne, ať je ti jako pohan nebo celník41 (podle Mt 18, 15-17).
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Existuje rovněž vyobcování za pohoršlivý život, jako například 
„kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo 
modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejez- 
te“ (1K 5,11). Z Písma ani z příkladů apoštolů však nevyplývá, že 
toho, kdo věří v základní poučku, že Ježíš je  Kristus, lze vyobcovat 
za odlišný názor v jiných bodech, jimiž se tento nenarušuje. U sv. 
Pavla je sice místo, které se zdá vyjadřovat opak: „Kacíře jednou 
nebo dvakrát napomeň, a pak se ho zřekni.“ (Tt 3,10) Kacíř je ten, 
kdo je sice členem církve, ale přesto učí soukromému názoru, kte
rý církev zakázala. A takového člověka, jak sv. Pavel radí Titovi, 
je třeba se po prvním a druhém napomenutí zřeknout. Zřeknout 
se však na tomto místě neznamená vyobcovat, nýbrž přestat ho 
napomínat, nechat ho být, už s ním nediskutovat, protože je to 
člověk, který se může přesvědčit jen sám. Týž apoštol říká: 
„Vyhýbej se pošetilým a hloupým otázkám." (2Tm 2,23) Slovo 
„vyhýbej se“ je zde v originále totožné se slovem „zřeknout 
se“ na předchozím místě, totiž Jtapaitoů; pošetilým otázkám se 
však lze vyhnout bez vyobcování. Ve formulaci „Hloupým otáz
kám ( ...)  se vyhýbej" (Tt 3,39) je v originále slovo Ttepťíaxuno 
(„vyhni se") totožné s předchozím slovem „zřekni se". Neexis
tuje žádné jiné místo, jímž bychom mohli přijatelně odůvodnit, 
že ti, kdo přijímají základy, mají být vyobcováni jen zajeden  
jediný vlastní názor, který možná vyvěrá z dobrého a zbožného 
svědomí. Všechna tato místa, která přikazují takovým sporům 
se vyhýbat, jsou napsána k poučení kněžím (jako byli Timoteus 
a Titus), aby nezaváděli nové články, jimiž by rozhodovali kaž
dý drobný spor, které však zbytečně zatěžují svědomí lidí nebo 
je podněcují k narušování jednoty církve. Sami apoštolově toto 
poučení respektovali. Svatý Petr a sv. Pavel se navzájem nevy- 
obcovali, třebaže jejich spory (jak můžeme číst v Ga 2,11) byly 
značné. Přesto existovali za apoštolů jiní kněží, kteří ho nedbali, 
jako například Diotrefés (3J 9n), který vyobcoval z církve lidi, 
jež sám sv. Jan pokládal za hodné přijetí, a to z pýchy, jež se 
ho pro jeho vysoké postavení zmocnila. Tak brzy pronikly do 
Kristovy církve marnivost a ctižádost.

26. Aby bylo možno někoho vyobcovat, musí být splněna řada 
podmínek. Za prvé to musí být člen nějaké obce, to znamená 
nějakého zákonného shromáždění čili nějaké křesťanské církve,

O osobách

podléhajících

vyobcování
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která má pravomoc posoudit, za co má být vyobcován. Tam totiž, 
kde není obec, nemůže být vyobcování, a kde není pravomoc 
soudit, nemůže být ani pravomoc odsoudit.

27. Z toho tedy vyplývá, že jedna církev nemůže být vyob
cována jinou. Buď totiž mají moc vyobcovat se navzájem, a pak 
není vyobcování ani disciplinárním opatřením, ani aktem pra
vomoci, nýbrž schismatem a popřením lásky k bližnímu, nebo 
je  jedna církev podřízena druhé, jako by obě měly pouze jeden 
hlas, a pak jsou pouze jednou církví a vyobcovaná část již není 
církví, nýbrž nevázaným seskupením jednotlivců.

28. A protože v rozsudku o vyobcování je obsažena i rada 
nestýkat se s vyobcovaným ani s ním nejíst, je  takový roz
sudek neúčinný, jsou-li vyobcováváni suverénní vladař nebo 
suverénní shromáždění. Všechny poddané totiž zákon přírody 
zavazuje být ve společnosti svého suveréna a vyžaduje-li to, 
i u něj. Z žádného místa svého vlastního panství, ať je zasvě
cené nebo ne, ho nemohou legitimně vypudit, ani nemohou bez 
jeho povolení opustit panství, na němž vládne. A ještě méně 
mohou odmítnout s ním jíst, když jim tím prokáže čest. Pokud 
jde o jiné vladaře a jiné státy, ti, protože nejsou částmi jedné 
a téže obce, k tomu, aby se nedružili s vyobcovaným státem, 
žádný rozsudek nepotřebují. Stejně totiž jako samo ustavení 
státu mnoho lidí do jedné obce sjednocuje, jednu obec od druhé 
odděluje. K tomu, aby se králové a státy drželi od sebe, není 
tedy vyobcování zapotřebí. Samo vyobcování nadto nemá jiný 
důsledek, než jaký odpovídá povaze politiky, ledaže by mělo 
vladaře podnítit ke vzájemné válce.

29. Rovněž vyobcování křesťanského poddaného, který je 
poslušen zákonů svého vlastního suveréna, ať už křesťana nebo 
pohana, je neúčinné; jestliže věří, že „Ježíš je Kristus, že má Bo
žího Ducha“ (7.75,1) a že „Bůh v něm dlí a on v Bohu“ (7.74,15). 
Kdo má Božího ducha, kdo dlí v Bohu, a v kom dlí Bůh, tomu 
nemůže uškodit vyobcování lidmi. Kdo věří, že Ježíš je Kristus, je 
tudíž prost všech nebezpečí, která hrozí vyobcovaným. Kdo tomu 
nevěří, není křesťan. Opravdový a upřímný křesťan proto nemů
že být vyobcován, stejně jako nemůže být vyobcován ten, kdo 
vyznává křesťanství, dokud se jeho pokrytectví neprojeví v jeho 
mravech, to jest dokud se jeho chování nedostane do rozporu se
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zákonem jeho suveréna, který je mravním pravidlem a jemuž se 
máme podle příkazu Kristova a jeho apoštolů podřídit. Církev to
tiž může posuzovat mravy pouze na základě vnějších činů, které 
mohou být nezákonné jedině tehdy, odporují-li zákonu státu.

30. Je-li vyobcován něčí otec, matka nebo pán, dětem se ne
zakazuje být s nimi ve styku a jíst s nimi, neboť to by ve většině 
případů znamenalo, že jsou povinni vůbec nejíst, jelikož sami 
nejsou s to si opatřit potravu, a že se jim dává právo své rodiče 
a pány v rozporu s předpisy apoštolů neposlouchat.

31. Souhrnně řečeno, pravomoc vyobcovávat je omezena cí
lem, jehož dosažením náš Spasitel apoštoly a kněze církve po
věřil. Tímto cílem není vládnout rozkazy a donucováním, nýbrž 
učením a vedením lidí cestou spásy ve světě, který přijde. Stej
ně jako se v každé vědě může mistr zříci svého žáka, jestliže 
se tvrdošíjně odmítá řídit jeho pokyny, nemůže ho však obvinit 
z protiprávního jednání, neboť nikdy nebyl povinen ho poslou
chat, může se i uěitel křesťanského učení zříci svých žáků, kteří 
zatvrzele pokračují v nekřesťanském životě. Nemůže však říci, 
že se proti němu proviňují, protože ho nejsou povinni poslouchat. 
Na učitele, který by si takto stěžoval, se totiž hodí odpověď, kte
rou dal v obdobném případě Bůh Samuelovi: „Vždyť nezavrhli 
tebe, ale zavrhli mne.“ (JS  8,7) Vyobcování, které není podpo
řeno politickou mocí, což není, je-li křesťanský stát nebo vladař 
vyobcován zahraniční mocí, je neúčinné, a nemělo by tudíž pro
bouzet strach. Slova fulmen excommunicationis (to jest „blesk 
vyobcování11) jsou výplodem představy římského biskupa, který 
je poprvé užil v domnění, že je král králů, stejně jako pohané 
učinili Jupitera králem bohů a přisoudili mu ve svých básních 
a obrazech blesk, aby si podroboval a trestal obry, kteří by se 
odvážili zpochybňovat jeho moc. Tato představa se zakládala na 
dvojím omylu: jednak, že Kristovo království je z tohoto světa, 
což odporuje vlastním slovům našeho Spasitele: „Moje králov
ství není z tohoto světa“ (J  18,36), a jednak, že je Kristovým 
náměstkem nejen nad vlastními poddanými, nýbrž nad všemi 
křesťany na světě. Pro tento názor není v Písmu opory a opak 
bude na patřičném místě dokázán.

32. O příchodu sv. Pavla do Soluně, kde byla židovská syna
goga, se říká: „Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění

O vykladačích 
Písma předtím,
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než se političtí 
suveréni stali 

křesťany

a po tři soboty k nim mluvil, vykládal Písmo a dokazoval, že 
Kristus musel trpět a vstát opět z mrtvých. ,A tento Kristus1, řekl 
Pavel, ,je Ježíš, kterého já vám zvěstuji1.“ (Sk 17,2-3) Písmo, 
o němž se zde hovoří, je Písmo Židů, tedy Starý zákon. Lidé, 
jimž měl dokázat, že Ježíš je Kristus a že vstal z mrtvých, byli 
rovněž Židé a věřili již, že toto Písmo je slovem Božím. Tím (jak 
stojí ve verši 4) se někteří dali přesvědčit, a někteří (jak stojí ve 
verši 5) nikoli. Čím to, když všichni věřili Písmu, že nevěřili 
stejně, nýbrž že s výkladem sv. Pavla, který citoval Písmo, vy
slovili někteří souhlas a jiní nesouhlas, a že si je každý vyložil 
po svém? Důvod byl ten, že sv. Pavel k nim přišel bez jakéhokoli 
zákonného pověření a jako člověk, který nechce přikazovat, ale 
přesvědčovat. K tomu by však musel buď činit zázraky, jako 
činil Mojžíš Izraelitům v Egyptě, aby mohli ze skutků Božích 
poznat jeho pravomoc, nebo rozumně argumentovat z Písma už 
přijatého, aby mohli z Božího slova poznat pravdivost jeho uče
ní. Každý, kdo přesvědčuje rozumnou argumentací na základě 
psaných zásad, činí své posluchače posuzovateli toho, co tyto 
zásady znamenají, i průkaznosti argumentů na nich založených. 
Kdo jiný měl být posuzovatelem toho, co sv. Pavel dovozoval 
z Písma, když ne soluňští Židé? Měl-li jím být sv. Pavel, proč 
potřeboval něco citovat, aby dokázal své učení? Bylo by stači
lo říci, nalézám to tak v Písmu, to znamená ve vašem zákoně, 
jehož jsem vykladačem od Krista poslaným. Proto nemohl exis
tovat žádný vykladač Písma, jehož výkladu by se soluňští Židé 
museli podvolit. Každý mohl věřit nebo nevěřit podle toho, zda 
se domníval, že tvrzení souhlasí nebo nesouhlasí, s významem 
uvedených míst. Obecně ve všech sporech platí, že kdo předkládá 
nějaký důkaz, činí nad ním soudcem toho, ke komu promlouvá. 
Pokud jde konkrétně o Židy, ti byli výslovně povinni (Dt 17) 
ztotožnit se ve všech obtížných otázkách s tím, jak rozhodnou 
tehdejší kněží a soudci Izraele. To je však třeba chápat tak, že to 
platí jen o Židech dosud neobrácených.

33. Při obracení pohanů nemělo smysl uvádět Písmo, v něž 
nevěřili. Proto se apoštolově snažili vyvrátit rozumovými důvody 
jejich modlářství a poté je svým svědectvím o Kristově životě 
a zmrtvýchvstání přesvědčit, aby uvěřili v Krista. Zde tedy ještě 
nemohl být žádný spor, kdo je oprávněn Písmo vykládat, protože
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nikdo, dokud nevěřil, nebyl povinen -  s výjimkou suverénova 
výkladu zákonů jeho země -  se výkladem ničeho psaného řídit.

34. Zamysleme se nyní nad samotným obrácením a podívej
me se, co by mohlo být příčinou takového závazku. Lidé byli 
obraceni pouze k víře v to, co kázali apoštolově. Apoštolově 
však kázali jen to, že Ježíš byl Kristus, to jest král, který je 
má spasit a v příštím světě nad nimi věčně panovat, a že tedy 
není mrtev, ale že vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a jednoho 
dne znovu přijde, aby soudil svět, který k soudu rovněž vstane 
z mrtvých, a aby každého odměnil podle jeho skutků. Ani jeden 
z nich nekázal, že on sám nebo kterýkoli jiný apoštol je takovým 
vykladačem Písma, že všichni, kdo se stanou křesťany, budou 
muset přijmout jeho výklad za zákon. Výklad zákonů je totiž 
součástí správy stávajícího království, s níž apoštolově neměli 
nic společného. Už tehdy se modlili, stejně jako se od té doby 
modlí všichni ostatní kněží „Přijď království tvé ...“, a obrácené 
vybízeli, aby byli poslušni svých tehdejších pohanských vladařů. 
Nový zákon tehdy ještě jako celek neexistoval. Každý evange
lista byl vykladačem svého vlastního evangelia a každý apoštol 
svého vlastního listu. A o Starém zákoně říká Židům sám náš 
Spasitel (J  5,39): „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte 
věčný život; a Písma svědčí o mně.“ Kdyby tím nemínil, že je 
mají vykládat, nebyl by je vyzýval, aby si z nich dokázali, že 
je Kristus: buď by je vyložil sám, nebo by je odkázal na výklad 
kněží.

35. Když se objevily problémy, apoštolově a starší církve 
se shromáždili a rozhodli, co by se mělo kázat a učit a jak by 
měli lidu vykládat Písmo; nevzali však lidem svobodu, aby je 
četli a vykládali sami. Církvím apoštolově posílali různé listy 
a jiné písemnosti, aby je poučili; to by bylo zbytečné, kdyby jim 
nedovolili je vykládat, to jest uvažovat o jejich významu. A jak 
tomu bylo v době apoštolů, tak tomu musí být až do doby, než 
budou muset existovat kněží, kteří by mohli autorizovat vykla
dače, jehož výkladu by se všichni museli držet. To by se však 
mohlo stát jen tehdy, kdyby králové byli kněžími nebo kněží 
králi.

36. Nějakou písemnost můžeme nazvat kanonickou ve dvo
jím smyslu. Kánon totiž znamená pravidlo a pravidlo je předpis,

O moci učinit 

Písmo zákonem
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O Desateru

jímž je člověk ve veškeré činnosti veden a směrován. Takové 
předpisy jsou nicméně kánony, i když je učitel dává svému žáku 
nebo rádce svému příteli, aniž by měl moc jej donutit, aby se jimi 
řídil; jsou to totiž pravidla. Jestliže je ale vydává někdo, jemuž 
je příjemce povinován poslušností, nejsou tyto kánony pouhými 
pravidly, nýbrž zákony. Proto jde v tomto případě o otázku moci, 
která Písmo, tedy pravidla křesťanské víry, činí zákonem.

37. Tou částí Písma, která byla zákonem nejdříve, bylo Desa
tero napsané na dvou kamenných deskách, jež sám Bůh předal 
Mojžíšovi a s nimiž Mojžíš seznámil lid. Dokud Bůh ještě ne
vyvolil lid, který by byl jeho zvláštním královstvím, Bůh žádný 
zákon lidem nedal, s výjimkou zákona přírody, to jest předpisů 
přirozeného rozumu, vepsaných do srdce každého člověka. První 
z těchto dvou desek obsahuje zákon suverenity: 1. Nesmějí po
slouchat ani ctít bohy jiných národů, latinsky Non habebis deos 
alienos coram me, což znamená Nebudeš mít za bohy ty bohy, 
které uctívají jiné národy, ale pouze mne. Tím jim bylo zakázáno 
poslouchat nebo ctít jako krále a panovníka jiného Boha kromě 
toho, který k nim mluvil skrze Mojžíše a později skrze velekně
ze. 2. Nesmějí vytvořit jakýkoli obraz, který by ho zpodobňoval, 
to znamená nesměli si na nebi ani na zemi vyvolit zpodobeni- 
nu vlastní fantazie, ale měli poslouchat Mojžíše a Arona, které 
k tomu Bůh určil. 3. Neměli brát Boží jméno nadarmo, to jest 
neměli před svým králem mluvit nerozvážně ani neměli zpochyb
ňovat jeho právo či pověření jeho náměstků Mojžíše a Arona. 
4. Každého sedmého dne se měli zdržet své běžné práce a využít 
tento čas k prokazováňí veřejné cti Bohu. Druhá deska obsahuje 
povinnosti, které má jeden člověk vůči druhému, například ctít 
rodiče, nezabíjet, nesmilnit, nekrást, nevydávat u soudu křivé 
svědectví a konečně nechovat ani v srdci úmysl činit jinému bez
práví. Otázka nyní zní: Kdo dal těmto popsaným deskám závaz
nost zákona? Nelze pochybovat o tom, že zákony je učinil sám 
Bůh. Protože však zákon nezavazuje každého, nýbrž jen toho, 
kdo ho uznává jako akt suveréna, jak je možné, že izraelský lid, 
jemuž bylo zakázáno přiblížit se k hoře a slyšet, co Bůh řekl Moj
žíšovi, byl povinen dodržovat všechny zákony, které jim Mojžíš 
předložil? Některé z nich byly zákony přírody, což byly všechny 
zákony druhé desky; ty bylo tudíž třeba uznat za zákony Boží,
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dané nejen Izraelcům, ale všem lidem. Ale pokud jde o zákony 
první desky, které platily speciálně pro Izraelce, otázka zůstává, 
ledaže se hned poté, co jim byly zákony předloženy, zavázali být 
Mojžíše poslušní, a to slovy: „Mluv s námi ty a budeme poslou
chat, Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli/1 (Ex 20,19) 
Proto tedy jedině Mojžíš a po něm velekněz, jemuž Bůh skrze 
Mojžíše sdělil, že má toto jeho zvláštní království spravovat, měl 
na zemi moc učinit toto krátké Písmo, dekalog, zákonem státu 
Izrael. Avšak Mojžíš, Aron a velekněží, kteří po nich následovali, 
byli politickými suverény. Proto mohl až dodnes Písmo kanoni- 
zovat čili učinit zákonem politický suverén.

38. Veškeré soudní právo, to jest zákony, které Bůh stanovil 
úředníkům Izraele, aby podle nich soudili a vynášeli rozsudky či 
výroky ve sporech mezi lidmi, jakož i veškeré levitské právo, to 
jest to, jímž Bůh upravil obřady a ceremonie kněží a levitů, dal 
lidu Izraele jedině Mojžíš. Proto se na základě slibu poslušnosti, 
daného Mojžíšovi, také ono stalo zákonem. Zda byly tyto zákony 
tehdy psané či nepsané, ústně lidu Mojžíšem sdělené poté, co 
čtyřicet dní dlel s Bohem na hoře, se text výslovně nezmiňuje. 
Všechno to však byly zákony direktivní, rovnocenné Písmu svá
tému a kanonizované Mojžíšem, politickým suverénem.

39. Poté co Izraelci došli do moábských pustin naproti Jeri
chu a byli připraveni vstoupit do zaslíbené země, přidal Mojžíš 
k dřívějším zákonům ještě různé jiné, které se proto nazývají 
Deuteronomium, to jest druhý zákon. Jsou to (jak je psáno v Dt 
28,69) „slova úmluvy, kterou Hospodin přikázal Mojžíšovi uza
vřít se syny Izraele v moábské zemi vedle té úmluvy, kterou 
s nimi uzavřel na Chorébu“. Poté co na počátku knihy Deutero
nomium vyložil tyto dřívější zákony, přidal další, které začínají 
12. kapitolou a pokračují až do konce 26. kapitoly této knihy. 
Bylo Izraelcům přikázáno {Dt 27,3) napsat po přejití Jordánu tyto 
zákony na velké kameny obílené vápnem. Tento zákon také sám 
Mojžíš zapsal do knihy; tu předal „kněžím a izraelským starším14 
{Dt 31,9) a přikázal „uložit ji po straně archy11 {Dt 31,26), ne
boť v arše samé bylo pouze Desatero. Toto byl zákon, o kterém 
Mojžíš {Dt 17,18) přikázal, aby jej izraelští králové opatrovali 
v jednom opise; zákon byl dlouho ztracen, v chrámu Jóšijášem 
znovu nalezen a díky Jóšijášově autoritě přijat za zákon Boží.

O soudcovském 
a levitském 
právu

Druhý zákon
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Kdy se 
Starý zákon stal 

kanonickým

Nový 
zákon začal být 

kanonický za 
křesťanských 

suverénů

Stejně jak Mojžíš v době jeho zapsání, tak i Jóšijáš při jeho zno- 
vunalezení měl ovšem politickou suverenitu. Od té doby měl 
tudíž pravomoc kanonizovat Písmo politický suverén.

40. Kromě této knihy zákonů nepřijali Židé od časů Mojžíšo
vých až do vysvobození žádnou knihu za zákon Boží. Proroci, až 
na několik výjimek, žili totiž během zajetí, zbylí jen o něco málo 
dříve. Ti mohli sotva způsobit, aby byla jejich proroctví obecně 
přijata za zákony, protože sami byli pronásledováni, a to zčásti 
falešnými proroky, zčásti králi, kteří byli těmito falešnými pro
roky svedeni. Sama kniha, kterou Jóšijáš stvrdil jako zákon Boží, 
a spolu s ní celé dějiny skutků Božích se ztratila ve vyhnanství 
a při plenění Jeruzaléma, jak vyplývá z knihy Ezdrášovy: „Pro
tože tvůj Zákon je spálen; nikdo neví, cos už vykonal a která díla 
teprve začneš." (4Ezd 14,21) Před zajetím, od doby, kdy se zákon 
ztratil (ta není v Písmu uvedena, můžeme se však domýšlet, že 
šlo nejspíš o dobu Rechabeámovu, kdy faraón Šíšak vyplenil 
chrám [lKr 14,26], do doby Jóšijášovy, který jej opět nalezl), 
neměli králové žádné psané slovo Boží; vládli podle vlastního 
uvážení nebo podle pokynů těch, které každý z nich pokládal za 
proroky.

41. Z toho tudíž můžeme vyvodit, že knihy Starého zákona, 
které dnes máme, nebyly pro Židy kanonické a nebyly ani záko
nem až do obnovení jejich úmluvy s Bohem po návratu z vyhnan
ství a obnoveni jejich státu za Ezdráše. Od té doby se však tyto 
knihy považovaly za zákon Židů, a jako takový byly sedmdesáti 
staršími z Judey přeloženy do řečtiny, uloženy do Ptolemaiovy 
knihovny v Alexandrii a uznány za slovo Boží. Uvážíme-li nyní, 
že Ezdráš byl velekněz a že velekněz byl politický suverén, je 
zřejmé, že Písmo se stalo zákonem pouze díky suverénní poli
tické moci.

42. Ze spisů církevních otců, kteří žili předtím, než císař Kon
stantin přijal křesťanské náboženství a autorizoval je, můžeme 
zjistit, že knihy Nového zákona, které dnes máme, považovali 
tehdejší křesťané -  s výjimkou malého množství křesťanů (kte
ré vzhledem k jejich nepatrnému počtu nazývali heretiky neboli 
kacíři, zatímco ostatním se říkalo katolická církev) -  za příkazy 
Ducha svátého, a tedy za kánon neboli pravidlo víry. Úcta, kterou 
chovali ke svým učitelům, byla stejně velká jako úcta, kterou
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žáci prokazují svým prvním učitelům všech nauk, kterým se od 
nich naučili. Když tedy sv. Pavel psal církvím, které obrátil, nebo 
kterýkoli jiný apoštol či učedník Kristův těm, kteří tehdy Krista 
přijali, příjemci tato psaní bezpochyby uznávali za pravé křesťan
ské učení. V té době, kdy nikoli pravomoc a autorita učitelova, 
nýbrž víra posluchačů působila, že byly přijaty, to však nebyli 
apoštolově, kdo jejich vlastní spisy kanonizoval; každý obrácený 
šije  kanonizoval sám pro sebe.

43. Zde však nejde o to, co každý křesťan učinil pro sebe zá
konem čili kánonem a co by mohl stejným právem zase odmít
nout, nýbrž o to, co se pro ně tímto kánonem stalo a v rozporu 
s čím nemohli učinit nic, aniž by se dopustili nespravedlnosti. 
Ze by Nový zákon měl být v tomto smyslu kanonickým, to jest, 
že by měl být zákonem všude, tedy i tam, kde jej takovým neu
činil zákon státu, odporuje povaze zákona. Neboť zákon, jak již 
bylo ukázáno, je příkazem toho muže nebo toho shromáždění, 
na které jsme přenesli svrchovanou autoritu vydávat k usměrňo
vání našeho jednání taková pravidla, jež pokládají za přiměřená, 
a aby nás trestali, činíme-li cokoli v rozporu s nimi. Když nám 
tudíž někdo jiný předloží nějaká jiná pravidla, která suverénní 
vladař nestanovil, jsou to pouhé rady nebo pokyny. Ať jsou  
dobré nebo špatné, ten, komu se radí, může odmítnout se jimi 
řídit, aniž by jednal protiprávně. A pokud odporují zákonům již  
vydaným, nesmí se jimi řídit, nechce-li jednat protiprávně, byť 
by je považoval za sebelepší. Tvrdím, že se jimi v tomto přípa
dě nesmí řídit ani ve svém jednání, ani při svých rozmluvách 
s jinými lidmi, i když může, aniž by se mu to mělo za zlé, věřit 
svým soukromým učitelům a přát si, aby se směl řídit jejich 
radou a aby tato rada byla veřejně uznána za zákon. Vnitřní 
víra je totiž ze své přirozenosti neviditelná, a tedy mimo každou 
lidskou jurisdikci, zatímco slova a činy, které z ní vycházejí, 
jsou porušením naší občanské poslušnosti, a tudíž před Bohem  
i lidmi protiprávní. Uvážíme-li nadto, že náš Spasitel popřel, že 
jeho království je z tohoto světa a že podle svých slov nepřišel 
svět soudit, nýbrž spasit, nepodrobil nás jiným zákonům než 
zákonům státu, to jest Židy Mojžíšovu zákonu, o němž řekl, že 
„nepřišel Zákon zrušit, nýbrž naplnit" (Mí 5,17), ostatní národy 
zákonům jejich jednotlivých suverénů a všechny lidi zákonům
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učinit Písmo 

zákonem

přírody, jejichž dodržování nám On i jeho apoštolově ve svém 
učení doporučili jako nutnou podmínku toho, aby nás v posled
ní den přijal do svého věčného království, v němž bude bezpečí 
a věčný život. Vidíme-li tedy, že náš Spasitel a jeho apoštolo
vě nezanechali nové zákony, které by nás zavazovaly v tomto 
světě, nýbrž nové učení, které by nás připravilo pro příšti svět, 
nejsou knihy Nového zákona, které toto učení obsahují, závaz
nými kánony, to jest zákony, dokud jejich dodržování nenařídí 
ti, jimž Bůh svěřil na zemi zákonodárnou moc; jsou to spíše 
jen dobré a bezpečné rady k usměrňování hříšníků na cestě ke 
spáse, které může každý na vlastní nebezpečí přijmout nebo 
odmítnout, aniž by jednal protiprávně.

44. Dále, náš Spasitel Kristus své apoštoly a učedníky pově
řil, aby zvěstovali jeho budoucí, nikoli přítomné království, učili 
všechny národy, křtili ty, kteří by uvěřili, vstupovali do domů 
těch, kdo by je přijali, a tam, kde by je nepřijali, aby setřásali pro
ti nim prach z nohou, ale nesvolávali oheň z nebe, aby je zničil, 
ani je nenutili k poslušnosti mečem. V tom všem není sebeméně 
moci, ale pouhé přesvědčování. Poslal je jako ovce mezi vlky, 
nikoli jako krále k jejich poddaným. Jejich posláním nebylo zá
kony tvořit, nýbrž vydané zákony dodržovat a učit poslušnosti 
vůči nim. Proto nemohli bez pomoci suverénní politické moci 
činit ze svých spisů závazné kánony. Písmo Nového zákona je 
tudíž zákonem pouze tam, kde jej zákonem učinila právoplatná 
politická moc. Tam je také král nebo suverén činí zákonem i pro 
sebe sama; tím se nepodřizuje učiteli ani apoštolovi, který ho 
obrátil, nýbrž samému Bohu a jeho synu Ježíši Kristu, a to stejně 
bezprostředně jako sami apoštolově.

45. Tím, co v časech a na místech pronásledování dodává ve 
vztahu k těm, kdo přijali křesťanské učení, zdánlivě Novému 
zákonu sílu zákona, jsou nařízení, která si dali sami na svých sy
nodách. Čteme totiž, že koncil apoštolů, starších a veškeré církve 
se vyjádřil takto: „Toto se zdálo dobré Duchu svátému i nám: 
Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou 
naprosto nutné.“ (Sk 15,28) Takové vyjadřování naznačuje moc 
zatěžovat povinnostmi ty, kdo přijali jejich učení. Nuže, „zatě
žovat povinnostmi" se zdá být totéž co „zavazovat", a proto byla 
usnesení onoho koncilu pro tehdejší křesťany zákonem. Nicméně
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nebyla zákonem o nic víc než tyto ostatní předpisy: Čiň poká
ní! Dej se pokřtít! Dodržuj přikázání! Věř evangeliu! Přijdi ke 
mně! Prodej vše, co máš! Dej to chudým! a Následuj mne! To vše 
nejsou rozkazy, nýbrž pozvání a povolávání lidí ke křesťanství, 
stejně jako je výzvou pozvání Izajášovo: „Vzhůru! Všichni, kdo 
žízníte, pojďte k vodám ( ...)  pojďte a kupujte bez peněz a bez 
placení víno a mléko!“ (Jz 55,1) Neboť za prvé, apoštolově ne
měli jinou moc než náš Spasitel, totiž zvát lidi, aby se rozhodli 
pro království Boží, které, jak sami apoštolově potvrzují, není 
královstvím přítomným, nýbrž budoucím; ti, kdo nemají krá
lovství, nemohou vydávat zákony. A za druhé, kdyby usnesení 
koncilu byla zákony, nemohla by se jim odpírat poslušnost, aniž 
by se tím hřešilo. Nikde však nečteme, že ti, kdo Kristovo učení 
nepřijali, tím hřešili, nýbrž že zemřeli ve svých hříších, to jest, 
že jejich hříchy proti zákonům, které byli povinni dodržovat, 
nebyly odpuštěny. Těmito zákony byly zákony přírody a poli
tické zákony státu, jemuž se každý křesťan smlouvou podrobil. 
Povinnosti, jimiž apoštolově mohli zatěžovat ty, které obrátili, 
nelze tudíž chápat jako zákony, ale jako podmínky předkládané 
těm, kdo usilují o spásu; ty mohou na vlastní nebezpečí přijmout 
nebo odmítnout, aniž by tím znovu hřešili, třebaže ne bez rizika, 
že budou pro své minulé hříchy zatraceni a vyloučeni z Božího 
království. Proto také sv. Jan neříká, že na toho, kdo nevěří, do
padne hněv Boží, nýbrž že „hněv Boží na něm zůstává“ ( J 3,36), 
a neříká, že byl souzen, nýbrž že , j iž  je odsouzen14 (J3,18). Stej
ně tak si nelze myslet, že prospěchem z víry je  odpuštění hříchů, 
pokud si zároveň nemyslíme, že cenou za nevíru je  zadržení 
těchto hříchů.

46. Avšak jaký to má účel, mohou se někteří ptát, že se apo
štolově a po nich jiní církevní kněží scházeli, aby se dohodli, 
čemu by se mělo učit, a to jak co do víry, tak co do mravů, jest
liže by jejich usnesení nikdo nemusel dbát? Na to lze odpově
dět, že apoštolově a starší, kteří se na koncilu shromáždili, byli 
už při svém příchodu na něj povinni učit tomu, co na něm bylo 
usneseno a nařízeno, protože žádný dřívější zákon, který byli 
povinni dodržovat, tomu neodporoval. To však neznamenalo, že 
by všichni křesťané měli dodržovat to, čemu učili. Mohli sice 
uvažovat o tom, čemu by každý z nich měl učit, nemohli však
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uvažovat o tom, co měli činit jiní, ledaže by jejich shromáždění 
mělo zákonodárnou moc; tu však mohl mít jen politický suverén. 
Ačkoli je totiž Bůh suverénem celého světa, nejsme povinni po
važovat za jeho zákon to, co někdo jeho jménem předložil, ani 
to, co odporuje politickému zákonu, který nám Bůh výslovně 
nařídil dodržovat.

47. Vidíme tedy, že usnesení koncilu apoštolů nebyla zákony, 
ale radami; tím méně jsou zákonem usnesení jiných theologů 
nebo koncilů, jestliže se sešli, aniž by dbali na pravomoc poli
tického suveréna. Knihy Nového zákona, třebaže jsou nejdoko
nalejšími pravidly křesťanské nauky, se tudíž mohly stát zákony 
jedině díky pravomoci králů nebo suverénních shromáždění.

48. Není známo, který koncil učinil knihy Písma, jež nyní 
máme, poprvé kánonem. Soubor apoštolských kánonů připiso
vaný Klementovi, po sv. Petru prvnímu římskému biskupovi, je 
totiž sporný. Ačkoli jsou v něm vypočteny kanonické knihy, ve 
slovech Siní vobis omnibus clericis et laicis libri venerandi je 
jakési rozlišování mezi klérem a laiky, které se tak krátce po sv. 
Petru neužívalo. Prvním prokazatelným koncilem, který stanovil 
kanonické Písmo, byl koncil laodicejský, který (Can 59) zaká
zal, aby se v církvi četly jiné knihy. Tento výnos nebyl určen 
všem křesťanům, ale jedině těm, kdo byli zmocněni něco veřejně 
v církvi číst, to znamená jedině duchovním.

49. Za časů apoštolů měli církevní hodnostáři úkoly správní 
a pomocné. Správními úkoly bylo hlásat nevěřícím evangelium 
o Božím království, udílet svátosti a konat bohoslužby, a ty, kdo 
byli obráceni, učit pravidlům víry a mravů. Pomocný byl úřad 
diákonů, to znamená těch, kdo byli pověřeni spravovat světské 
potřeby církve v době, kdy křesťané žili ze společných peněz 
získaných z dobrovolných příspěvků věřících.

50. Mezi správními hodnostáři byli apoštolově první a nej- 
vyšší. Zpočátku jich bylo jen dvanáct a vybral a ustanovil je  
sám náš Spasitel. Jejich úkolem nebylo jen kázat, učit a křtít, 
ale také být mučedníky, svědky zmrtvýchvstání našeho Spasite
le. Toto svědectví bylo zvláštním a podstatným znakem, jímž se 
apoštolát odlišoval od jiných církevních úřadů. Aby byl někdo 
apoštolem, k tomu bylo totiž nutné, aby našeho Spasitele buď po 
jeho vzkříšení viděl, nebo aby s ním předtím rozmlouval a viděl
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jeho skutky či jiné důkazy jeho Božství; mohl tudíž být brán 
jako ten, jehož svědectví je dostatečné. Proto při výběru nového 
apoštola na místo Jidáše Iškariotského sv. Petr řekl: „Proto je 
den z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš 
byl mezi námi od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, 
musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.44 (Sk 
1,21-22) Ve slově „musí44 je obsažena nutná vlastnost apoštola, 
totiž být s prvními a nejpřednějšími apoštoly v době, kdy se náš 
Spasitel ukázal v těle.

51. První z apoštolů, které v době, kdy byl na zemi, Kristus 
neustanovil, byl Matěj. Ten byl vyvolen takto. V Jeruzalémě se 
shromáždilo kolem 120 křesťanů (Sk 1,15). Ti vybrali dva, Josefa 
zvaného Justus a Matěje (Sk 1,23). „Potom losovali a los padl 
na Matěje; tak byl přibrán k jedenácti apoštolům.44 (Sk 1,26) Zde 
tedy můžeme vidět, že ustanovení tohoto apoštola bylo dílem 
shromáždění a že ani sv. Petr, ani oněch jedenáct se toho neú
častnili jinak než jako jeho členové.

52. Po Matějovi nebyl ustanoven žádný jiný apoštol než Pavel 
a Bamabáš, což se stalo (jak můžeme číst) takto: „V Antiochii 
byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, 
Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Hero
da, a Šavel. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch 
svátý: ,Oddělte mi Bamabáše a Savla k dílu, k němuž jsem je 
povolal.4 A tak po modlitbách na ně postupně vložili ruce a vy
slali je k dílu.44 (Sk 13,1-3)

53. Z toho je zřejmé, že místní církev v Antiochii jim jen sdě
lila jejich povolání a autorizovala jejich poslání, ačkoli je povolal 
Duch svátý. A že při tomto povolání šlo o apoštolát, je zřejmé 
z toho, že byli nazváni apoštoly (Sk 14,4). To, že se stali apoštoly 
díky tomuto činu církve v Antiochii, vyjádřil sv. Pavel prostě tím, 
že užil onoho slova, které Duch svátý vyslovil při jeho povolání 
(Ř 1,1). Sám se totiž nazývá apoštolem, odděleným k  Božímu 
evangeliu, přičemž naráží na slova Ducha svátého „oddělte mi 
Bamabáše a Savla44. Uvážíme-li však, že úkolem apoštola bylo 
být svědkem Kristova zmrtvýchvstání, můžeme si položit otázku, 
jak mohl sv. Pavel, který s naším Spasitelem nemluvil před jeho 
utrpením, vědět, že vstal z mrtvých. Na to lze snadno odpově
dět, že se mu sám náš Spasitel po svém nanebevstoupení zjevil

Matěje učinilo
apoštolem
shromáždění

Pavla a Bar- 
nabáše učinila 
apoštoly církev 
v Antiochii
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z nebe na cestě do Damašku a učinil ho svým nástrojem, aby nesl 
jeho , jméno pohanům i králům a synům izraelským11 (Sk 9,15). 
Jelikož tedy viděl Pána po jeho utrpení, byl skutečným svědkem 
jeho vzkříšení. Apokud jde o Bamabáše, ten byl učedníkem před 
jeho utrpením. Je tudíž jasné, že Pavel a Bamabáš byli apoštoly; 
přesto nebyli zvoleni a pověřeni samotnými prvními apoštoly, 
nýbrž církví v Antiochii, stejně jako byl Matěj zvolen a pověřen 
církví v Jeruzalémě.

54. Biskup -  slovo, které bylo utvořeno z řeckého s7tíaK07toc -  
označuje dozorce nebo vrchního dozorce v jakémkoli podniká
ní, zvláště pastýře čili ovčáka. Odtud pochází metaforické užití 
tohoto slova nejen u Židů, kteří byli původně pastýři, ale také 
u pohanů, aby označovalo úřad krále nebo kterékoholi jiného 
vladaře či vůdce lidu, ať už vládl prostřednictvím zákonů nebo 
prostřednictvím učení. A tak byli apoštolově prvními křesťan
skými biskupy, které ustanovil sám Kristus: v tomto smyslu se 
Jidášovo apoštolství nazývá ,jeho biskupstvím" (Sk 1,21). Když 
se později v křesťanských církvích ustanovovali starší, kteří měli 
za úkol vést svým učením a radou Kristovo stádo, byli také oni 
zváni biskupy. Timoteus byl starším (slovo starší je v Novém zá
koně označením úřadu stejně jako věku); byl však také biskupem. 
A biskupové byli tehdy s titulem starší spokojeni. Sám sv. Jan, 
apoštol, kterého náš Pán miloval, začíná svůj druhý list slovy: „Já 
starší píšu vyvolené paní.“ Z toho je zřejmé, že „biskup", „pas
týř", „starší", „theolog", to jest učitel, jsou v apoštolské době jen 
různá označení jednoho a téhož úřadu. Tehdy se totiž nevládlo 
donucováním, ale jen učením a přesvědčováním. Království Boží 
mělo teprve přijít, v novém světě, takže v žádné církvi nemohla 
existovat autorita, která by donucovala, dokud stát nepřijal křes
ťanskou víru; nebyla tudíž ani různost pravomocí, i když byla 
různost činností.

55. Kromě těchto správních činností, totiž apoštolů, biskupů, 
starších, kněží a theologů, jejichž posláním bylo Židům a nevě
řícím zvěstovat Krista, a věřící vést a poučovat, nečteme v No
vém zákoně o žádném dalším úřadu v církvi. Slova evangelisté 
a proroci totiž neoznačují úřad, nýbrž rozličné dary, jimiž jsou 
různí lidé církvi užiteční, jako například evangelisté, to jest apo
štolově sv. Matouš a sv. Jan, a učedníci sv. Marek a sv. Lukáš
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sepsáním života a činů našeho Spasitele nebo kdokoli jiný, kdo
0 tomto tématu psal (jak se to tvrdí o sv. Tomáši a sv. Bamabáši, 
třebaže církev nepřijala knihy, které vyšly pod jejich jménem), 
a jako proroci obdaření schopností vykládat Starý zákon a někdy
1 zvěstovat svá zvláštní zjevení církvi. Ani tyto dary, stejně jako 
dary jazyků, vymítání ďábla nebo léčení nemocí nebo jakékoli 
jiné vlohy nečiní totiž nikoho hodnostářem církve, nýbrž jedině 
řádné povolání a vyvolení k učitelství.

56. Stejně jako apoštolově Matěj, Pavel a Barnabáš nebyli 
ustanoveni naším Spasitelem, nýbrž zvoleni církví, to jest shro
mážděním křesťanů, totiž Matěj církví v Jeruzalémě a Pavel 
a Barnabáš církví v Antiochii, byli také presbyteři a knězi v ji
ných městech voleni církvemi těchto měst. Abychom to doložili, 
vezměme, za prvé, v úvahu, jak sv. Pavel bezprostředně poté, co 
spolu s Barnabášem získal svůj apoštolát, postupoval při svěcení 
presbyterů v městech, kde obrátil lid na křesťanskou víru. Čteme, 
že ;,v každé té církvi ustanovili starší“ (Sk 14,23), což se na první 
pohled mohlo vykládat tak, že je sami vybírali a autorizovali. 
Tato slova totiž zní: xeipoTovijaavTeq ánroTq TtpeopuTÉpotx; Kať 
EKK>;r|GÍav, to jest: „Když jim ustanovili starší v každé obci kla
dením rukou." Nuže, je velmi dobře známo, že úřednici a správci 
se ve všech městech volili většinou hlasů, a protože k rozlišení 
kladných hlasů od záporných se běžně užívalo zvedání rukou, 
nebylo k ustanovení nějakého úředníka ve městě zapotřebí nic 
víc než svolat lid, aby ho většinou hlasů zvolil, ať už šlo o vět
šinu zvednutých rukou, většinu křičících úst, většinu kuliček, 
fazolí či kaménků vhozených do nádob, určených pro kladné 
a pro záporné hlasy; různá města měla totiž v tomto ohledu růz
né zvyklosti. Bylo to proto shromáždění, kdo volil své starší, 
a apoštolově takovému shromáždění jen předsedali, svolávali 
jeho členy k volbě, oznamovali zvolení staršího a žehnali mu, 
což se dnes nazývá svěcení. Ti, kdo shromáždění předsedali, 
což byli v nepřítomnosti apoštolů starší, byli proto nazýváni 
TtpoEcmoTgi;, latinsky antistites. Tato slova označují předsedu, 
který měl sečíst hlasy a pak oznámit, kdo byl zvolen; při rovnosti 
hlasů měl svým hlasem rozhodnout; to je funkcí předsedy rady. 
A protože ve všech církvích se presbyteři ustanovovali stejně, je 
v Listu Titovi (1,5) použito slovo „ustanovit", íva KaxaoTijopq

Ustavování 
učitelů v církvi
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Co jsou 
služebnici 

církve

Kárá JtóXiv TrpcaPurépouc;, „proto jsem tě ponechal na Krétě, abys 
ustanovil v jednotlivých městech starší“ (Ti 1,5); tím máme také 
totéž rozumět, totiž že dotyčný má svolat věřící a většinou hlasů 
presbytery ustanovit. Bylo by divné, kdyby ve městě, kde lidé 
možná neviděli nic jiného, než že by úředník byl zvolen shro
mážděním, poté, co se stali křesťany, pomysleli, že jejich učitelé 
a vůdci, to znamená jejich presbyteři (nazývaní též biskupové), 
se volili jinak než většinou hlasů, což sv. Pavel naznačil slovy 
XEtpoTovijaavTEi; (Sk 14,23). Ani biskupy, dokud císařové nezjis
tili, že jejich volbu musí regulovat, aby mezi nimi udrželi mír, 
neustavoval nikdo jiný než shromáždění křesťanů v jednotlivých 
městech.

57. To také potvrzuje stálá, dodnes platná praxe volby řím
ských biskupů. Měl-Ii totiž biskup v kterémkoli místě právo vy
brat pro nástupnictví v kněžském úřadě někoho jiného, a poté co 
toto místo opustil, ho ustanovit někde jinde, tím spíše měl právo 
ustanovit své nástupce pro místo, kde sídlil naposledy a kde ze
mřel. Zjišťujeme však, že žádný římský biskup svého nástupce 
neustanovil. Biskupy totiž dlouho volil lid, jak ukazuje vzpoura 
vzniklá kvůli volbě mezi Damasem a Ursinem, která, jak pra
ví Ammianus Marcellinus, byla tak velká, že prefekt Juventius 
nebyl s to mezi nimi udržet mír a musel opustit město a že jen 
v kostele přišlo při té příležitosti přes sto lidí o život. A třebaže 
později byli voleni nejprve veškerých římským klérem a pak kar
dinály, žádného z nich neurčil k nástupnictví jeho předchůdce. 
Jestliže si tedy nenárokovali právo jmenovat vlastní nástupce, 
mohu z toho, domnívám se, rozumně dovodit, že neměli právo 
určovat nástupce jiných biskupů, aniž by získali nějakou novou 
pravomoc, kterou mohl církvi odejmout a jim udělit pouze ten, 
kdo měl zákonnou autoritu církev nejen poučovat, ale také jí 
přikazovat; to nemohl být nikdo jiný než politický suverén.

58. Slovo „služebník", v originále dtÚKovoq, označuje člo
věka, který dobrovolně spravuje záležitosti někoho jiného. Od 
sluhy se liší jen tím, že sluhy nutí jejich postavení konat to, co 
se jim poručí, zatímco služebníci jsou vázáni jedině svým závaz
kem; jsou tudíž povinováni jen tím, k čemu se zavázali. Ti, kdo 
hlásají slovo Boží, i ti, kdo spravují světské záležitosti církve, 
jsou tedy služebníky, ovšem služebníky různých osob. Neboť
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kněží církve, nazývaní „služebníci slova“, jsou služebníky Kris
tovými, o jehož slovo jde. Služba jáhna, který má „sloužit při 
stolech11 (Sk 6,2), je však službou církvi nebo obci. Ani kterýkoli 
jedinec, ani celá církev nemohli tedy o svém knězi říci, že je 
jejich služebníkem; svého jáhna však mohla celá obec oprávně
ně zvát svým služebníkem, ať už měl sloužit při stolech, nebo 
rozdělovat křesťanům, co potřebovali k životu, když v každém 
městě zprvu žili ze společného majetku nebo ze sbírek, nebo se 
starat o modlitebny, příjmy či jiné světské záležitosti církve.

59. Jejich zaměstnáním jakožto jáhnů bylo totiž sloužit obci, 
i když příležitostně všichni podle svých schopností ještě hlá
sali evangelium a obhajovali Kristovo učení, jako to činil sv. 
Štěpán, a kázat a křtít jako Filip. Tímto Filipem, který hlásal 
evangelium v Samařsku (Sk 8,5) a pokřtil dvořana (Sk 8,38), 
byl totiž jáhen Filip, nikoli apoštol Filip. Je totiž jasné, že když 
Filip kázal v Samařsku, dleli apoštolově v Jeruzalémě (Sk 8,1), 
„a když se dozvěděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali 
tam Petra a Jana“ (Sk 8,14). Ti na pokřtěné vložili ruce, a oni 
přijali Ducha svátého (Sk 8,17), kterého před Filipovým křtem 
nepřijali. Pro přijetí Ducha svátého bylo totiž zapotřebí, aby je  
pokřtil nebo jejich křest potvrdil služebník slova, nikoli slu
žebník církve. Proto poslali apoštolově do Samaří ze svých řad 
Petra a Pavla z Jeruzaléma, aby potvrdili křest, jímž je pokřtil 
jáhen Filip, a aby těm dosud jen pokřtěným poskytli milosti, 
jež byly znameními Ducha svátého, jež v té době provázela 
všechny skutečně věřící. O co přitom šlo, lze pochopit ze slov 
sv. Marka: „Ty, kteří uvěří, budou provázet tato znamení: Ve 
jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; 
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim  
nestane; na choré budou vkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk 16,17— 
18) To Filip poskytnout nemohl, apoštolově však mohli, a také 
(jak vyplývá z tohoto místa) to skutečně poskytli každému, 
kdo opravdu uvěřil a byl pokřtěn samotným Kristovým slu
žebníkem. Tuto moc tehdy služebníci Kristovi buď nemohli na 
nikoho přenášet, nebo bylo jen velmi málo skutečně věřících, 
nebo měl Kristus velmi málo služebníků.

60. To, že první jáhny nevolili apoštolově, nýbrž sbor učední
ků, to jest nejrůznější křesťané, vyplývá jednoznačně z 6. kapitoly

A jak jsou 
vybíráni
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Skutků apoštolských, kde čteme, že oněch dvanáct, poté co se 
počet učedníků zvýšil, tyto učedníky svolalo. Nejprve jim řekli, 
že není vhodné, aby apoštolové přestali hlásat slovo Boží a slou
žili při stolech; pak jim řekli toto: „Bratři, vyberte si mezi sebou 
sedm bezúhonných mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha svá
tého a moudrosti, a pověříme je touto službou" (Sk 6,3). Z toho 
je zřejmé, že byli voleni obcí; třebaže za zvolené je prohlásili 
apoštolové, byla to obec, kdo je vybral. To je ještě jasněji řeče
no ve verši 5, kde stojí, že „celé shromáždění s tímto návrhem 
souhlasilo, a tak zvolili těch sedm".

O církevních 61. Za Starého zákona měl pouze kmen Levi přístup ke kněž- 
příjmech za ství a jiným nižším církevním úřadům. Země, s výjimkou kmene 

Mojžíšova Levř byla rozdělena mezi ostatní kmeny, jichž bylo -  poté co se 
kmen Josefův rozdělil na kmen Efraim a kmen Manasses -  vždy 
dvanáct. Kmenu Levi byla k bydlení přidělena určitá místa s pas
tvinami pro dobytek; jako podíl však měli mít desátek z plodů 
země svých bratří. Kněží měli mít pro svou obživu desátek z to
hoto desátku, a nadto část darů a obětí. Bůh totiž řekl Áronovi: 
„V jejich zemi nebudeš mít mezi nimi dědictví ani podíl. Tvůj 
podíl i tvé dědictví uprostřed Izraelců jsem já.“ (Nu 18,20) Teh
dy byl totiž Bůh jejich králem a kmen Levi učinil svým veřej
ným služebníkem; k jejich obživě jim přisoudil veřejné příjmy, 
to jest část toho, co si vyhradil pro sebe, totiž desátky a obětní 
dary. Přesně toto Bůh míní, když říká: „Tvé dědictví jsem já." 
(Nu 18,20) A proto lze levity právem nazývat klérus, z řeckého 
k'/.řipoc, což znamená podíl nebo dědictví. Tím se neříká, že by 
víc než jiní byli dědici Božího království, ale že Boží dědictví 
bylo jejich obživou. Uvážíme-li tedy, že v té době byl jejich 
králem sám Bůh, a Mojžíš, Aron a po nich velekněží byli jeho 
náměstky, je zřejmé, že právo na desátky a obětní dary zřídila 
politická moc.

62. Poté co žádajíce si mít krále zavrhli Boha, měli stále 
ještě stejný příjem, právo na něj však plynulo z toho, že jim  
je králové nikdy neodňali. Veřejný příjem byl totiž k dispozici 
tomu, kdo představoval veřejnou osobu, a tím byl až do zajetí 
král. Po svém návratu ze zajetí vypláceli kněžím desátky stejně 
jako dříve. Až do té doby stanovil tedy prostředky církve poli
tický suverén.
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63. O tom, jak bylo o našeho Spasitele a jeho apoštoly posta
ráno, čteme pouze to, že měli pokladnici, kterou měl u sebe Jidáš 
Iškariotský, že apoštolové, kteří byli rybáři, občas provozovali 
své řemeslo a že náš Spasitel, když vyslal dvanáct apoštolů ká
zat, jim přikázal „neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky 
do opasků, neboť ,hoden je dělník své mzdy‘“ (Mt 10,9-10). Je 
tedy pravděpodobné, že jejich běžná obživa odpovídala jejich 
zaměstnání, neboť jejich zaměstnáním bylo „zadarmo dávat, pro
tože zadarmo dostali" (Mt 10,8), a že prostředky k jejich obživě 
byly dobrovolným darem těch, kdo uvěřili dobrému poselství 
o příchodu Mesiáše, jejich Spasitele, které apoštolové přinášeli. 
K tomu můžeme přidat to, co jim z vděčnosti věnovali ti, které 
náš Spasitel vyléčil z neduhů. Zmiňují se „některé ženy uzdra
vené od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, z níž 
vyhnal sedm ďáblů, Jana, žena Herodotova správce Chuzy, Zu
zana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly" 
(L 8,2-3).

64. Po nanebevstoupení našeho Spasitele žili křesťané každé
ho města společně z peněz získaných z prodeje polí a majetků, 
které z dobré vůle, nikoli z povinnosti, kladli apoštolům k nohám 
(Sk 4,34-35). Svatý Petr totiž řekl Ananiášovi: „to pole bylo tvé 
a mohl sis je přece ponechat; když jsi je prodal, mohl jsi s penězi 
naložit podle svého" (Sk 5,4). To ukazuje, že nepotřeboval lhát, 
aby si mohl své pole nebo své peníze ponechat, protože pokud 
nechtěl, nemusel přispět vůbec ničím. Vidíme tedy, že jak za apo
štolů, tak po celou dobu až do Konstantina Velkého se obživa bis
kupů a kněží křesťanské církve zakládala jedině na dobrovolných 
příspěvcích těch, kdo přijali jejich učení. O žádných desátcích 
není ještě ani zmínka. Za Konstantina a jeho synů byla ale láska 
křesťanů k jejich kněžím nejspíš tak velká, že -  jak při popisu 
vzájemného zápasu Damase a Ursina o biskupství říká Ammianus 
Marcellinus -  jejich úsilí se vyplácelo, protože tehdejší biskupové 
žili díky štědrostí svého stáda, zejména vznešených žen, skvěle, 
byli nošeni v nosítkách a přepychově se stravovali a odívali.

65. Zde si však někteří mohou položit otázku, zda tudíž kně
ží museli žít z dobrovolných příspěvků jako z almužen. „Kdo," 
říká sv. Pavel, ,jde do války za vlastní peníze? Kdo pase stádo 
a neživí se mlékem toho stáda?" (1K 9,7) A dále: „Což nevíte,

Za našeho 
Spasitele 
a v době po 
něm

Služebníci 
evangelia žili 
z blahovůle 
svého stáda
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že ti, kdo slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, 
kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech?" (1K  9,13) 
To znamená, že k obživě jim přísluší část toho, co se obětuje 
na oltáři. A  pak dospívá k závěru: „Tak i Pán ustanovil, aby ti, 
kdo zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu." {1K 9,14) 
Z tohoto místa můžeme vskutku vyvodit, že kněží církve měli 
být živeni svým stádem, ale neměli by stanovit výši či druh 
svého platu a být takříkajíc strůjci vlastního štěstí. Jejich plat 
musí tedy být nutně dán buď vděčností a štědrostí každého 
jednotlivého člena jejich stáda, nebo celou obcí. Celá obec to 
však učinit nemohla, protože její usnesení tehdy nebyla záko
nem. Obživa kněží, dokud císaři a političtí suveréni nevydali 
žádné zákony, které by ji upravovaly, závisela tudíž jedině na 
blahovůli. Ti, kdo sloužili při oltáři, žili z toho, co jim bylo 
nabídnuto z blahovůle. Tak také mohli kněží přijmout, co jim  
jejich stádo nabídlo, ale nemohli si vynutit, co.jim nabídnuto 
nebylo. U kterého soudu by se o to mohli soudit ti, kdo žádné 
soudy neměli? Nebo pokud mezi sebou rozhodčí měli, kdo by 
měl jejich rozsudek vykonat, když neměli moc ozbrojovat své 
úředníky? Zbývá proto jedině to, že knězi mohla stanovit určitý 
plat pouze celá obec, a to jen tehdy, měla-li jejich usnesení sílu 
nejen kánonů, nýbrž i zákonů. Takové zákony mohli vydávat 
jedině císařové, králové nebo jiní političtí suveréni. Právo na 
desátky, obsažené v Mojžíšově zákoně, se na tehdejší služeb
níky evangelia nedalo uplatnit, protože Mojžíš a velekněží byli 
pod Bohem, jehož království mezi Židy skutečně existovalo, 
politickými suverény lidu, zatímco království Boží pod Kristem 
teprve přijde.

66. Zatím bylo ukázáno, co jsou kněží církve a jaké je jejich 
pověření, totiž že mají kázat, učit, křtít a předsedat jednotlivým 
sborům, a co je církevní trest, totiž vyobcování: kde bylo křes
ťanství politickými zákony zakázáno, to znamenalo vyhýbat se 
vyobcovanému, a kde bylo křesťanství politickým zákonem při
kázáno, to znamenalo vyloučit vyobcovaného z křesťanské obce. 
Kromě toho jsme se dozvěděli, kdo volil kněze a služebníky círk
ve (totiž že to byla obec), kdo je světil a žehnal jim (totiž že to 
byl kněz) a jaký příjem jim náležel (totiž že to byl pouze jejich 
vlastní majetek, jejich vlastní práce a dobrovolné dary oddaných
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a vděčných křesťanů). Nyní se musíme zamyslet nad tím, jaký 
úřad zastávají v církvi ti, kdo jako političtí suveréni také přijali 
křesťanskou víru.

67. Nejprve musíme mít na paměti, že právo posuzovat, kte
rá učení jsou vhodná pro mír a mají se jim učit poddaní, je ve 
všech státech -  jak bylo ukázáno již  v XVIII. kapitole -  nedílně 
spjato se suverénní politickou mocí, ať již je jejím nositelem  
jeden člověk, nebo shromáždění lidí. I tomu nejchabějšimu ro
zum uje totiž jasné, že jednání lidí se odvozuje z jejich názoru 
na to, co dobrého nebo špatného jim z tohoto jednání vyplyne. 
Lidé, kteří si myslí, že si víc uškodí, budou-li poslušní suverén
ní moci, než budou-li jí neposlušní, tudíž nebudou dodržovat 
zákony; rozvrátí tak stát a vyvolají zmatek a občanskou válku; 
k tomu, aby se jí zabránilo, byla přece ustavena každá politická 
vláda. A proto se suveréni ve všech pohanských státech nazý
vali pastýři lidu, neboť neexistoval žádný poddaný, který by 
mohl lid legitimně učit, pokud mu to nedovolili nebo ho k tomu 
nezmocnili.

68. Nemůžeme se domnívat, že pohanským králům bylo toto 
jejich právo odňato tím, že uvěřili v Krista; ten totiž nikdy ne
přikázal, aby králové, kteří v něho uvěří, za to byli sesazeni, to 
jest podřízeni někomu jinému než jemu, nebo (což je totéž) zba
veni moci nezbytné k zachování míru mezi poddanými a k jejich 
obraně před cizími nepřáteli. A proto jsou křesťanští králové stále 
nejvyššími kněžími svého lidu a mají právo ustanovovat podle 
libosti kněze k poučování církve, to jest k poučování jim svěře
ného lidu.

6 9 .1 zde platí, že i když se církvi ponechá právo volit kněze, 
které měla před obrácením králů, neboť -  jak již bylo v této ka
pitole ukázáno -  tak tomu bylo v době apoštolů, i pak bude mít 
toto právo politický suverén, je-li křesťan. Jelikož je křesťan, 
dovoluje vyučovat, a jelikož je suverén (což je totéž, jako že 
je církví v zastoupení)(jsou jím vybraní učitelé vybráni círk
ví. A když v křesťanském státě volí svého kněze shromáždění 
křesťanů, je to suverén, kdo ho volí, protože se tak děje z jeho 
pravomoci, a to je stejné, jako když město volí svého starostu. 
Každý akt je totiž jeho aktem a bez jeho souhlasu je neplatný. 
Ať jsou tedy z dějin uváděny jakékoli příklady volby kněží lidem

O tom, že 
politický 
suverén, je-li 
křesťan, má 
právo
ustanovovat
kněze
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Jedině kněžská 
pravomoc 

suveréna je 
iure divino,

nebo klérem, nejsou to argumenty proti právu kteréhokoli poli
tického suveréna, protože ti, kdo je volili, tak činili na základě 
jeho pravomoci.

70. Uvážíme-li pak, že v každém křesťanském státě je po
litický suverén nej vyšším knězem, jehož péči je svěřeno celé 
stádo jeho poddaných, a že tedy na základě jeho pravomoci jsou 
všichni ostatní kněží ustanovováni a získávají oprávnění vyučo
vat a vykonávat všechny ostatní kněžské úkony, vyplývá z toho 
i to, že právě od politického suveréna odvozují všichni ostatní 
kněží své právo učit, kázat a vykonávat ostatní úkony svého úřa
du a že jsou pouze jeho služebníky, stejně jako správní úředníci 
ve městech, soudci a velitelé armád jsou pouze služebníky toho, 
kdo je nejvyšším úředníkem celého státu, nejvyšším soudcem 
a velitelem všeho vojska; a tím je vždy politický suverén. Dů
vod je ten, že jeho poddanými nejsou ti, kdo učí, nýbrž ti, kdo 
mají být učeni. Dejme tomu, že křesťanský král svěří pravomoc 
ustanovovat kněze na svých panstvích jinému králi (jako růz
ní křesťanští králové přenechávají tuto pravomoc papeži); tím 
ovšem neustanovuje kněze nad sebou samým ani suverénního 
kněze nad svým lidem; znamenalo by to, že se vzdává své po
litické moci. Ta totiž, jelikož závisí na mínění, které mají lidé 
o své povinnosti vůči němu, a na strachu před trestem v nějakém 
jiném světě, by závisela i na obratnosti a loajalitě theologů, kte
ří nejsou o nic méně než všichni ostatní obětí nejen ctižádosti, 
ale i nevědomosti. Kde má tedy moc jmenovat učitele cizinec, 
tam byla mu dána suverénem, na jehož panstvích učí. Křesťan
ští theologové jsou našimi učiteli křesťanství, králové jsou však 
otcové rodin a pro své poddané mohou ustanovovat učitele na 
cizincovo doporučení, nikoli na jeho rozkaz, zvláště když ten, 
kdo je doporučil, bude mít ze špatné výuky poddaných velký 
a zřejmý prospěch. Suveréni nemohou být ani povinni držet je 
ve službě déle, než je zapotřebí pro veřejné dobro, o nějž jsou 
povinni pečovat stejně dlouho, jak dlouho si podržují jakékoli 
jiné podstatné právo spojené se suverenitou.

71. Kdyby se proto někdo zeptal kněze, který vykonává svůj 
úřad, jako se velekněží a starší lidu zeptali našeho Spasitele: 
„Jakou pravomocí to činíš? A kdo ti tu pravomoc dal?“ ( M t  

21,13), může dát jen jednu správnou odpověď, totiž že to činí
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z pravomoci státu, kterou mu propůjčil král nebo shromáždění 
lidu, jej zastupující. Všichni kněží s výjimkou nejvyšších vyko
návají své pověření díky právu, to jest z pravomoci politického 
suveréna, jinak řečeno iure civili. Král a kterýkoli jiný suverén 
však vykonává svůj úřad nejvyššího kněze přímo z pravomoci 
Boží, to jest díky božskému právu neboli iure divino. Nikdo s vý
jimkou králů nemůže tudíž do svých titulů zahrnout výraz toho, 
že je podřízen jedině Bohu: Dei gratia rex atd. Biskupové musí 
při svém nástupu říci: „Z milosti Jeho Veličenstva krále biskup 
této diecéze", nebo jako političtí služebníci „Jménem Jeho Veli
čenstva". Říkají-li totiž divina providentia, což je -  byť zastře
ně -  totéž jako Dei gratia, popírají tím, že získali svou pravomoc 
od politického státu, a v rozporu s jednotou a obranou státu se 
lišácky vyvlékají ze smyčky své politické poddanosti.

72. Je-li však každý křesťanský suverén nejvyšším knězem 
svých poddaných, jeví se, že má moc nejen kázat, což snad ni
kdo nebude popírat, ale také křtít, udílet svátost večeře Páně 
a bohoslužbě zasvěcovat chrámy i kněze. To většina lidí popírá; 
zčásti proto, že suveréni tak zpravidla nečiní, zčásti proto, že 
udílení svátostí a zasvěcování osob a míst posvátným účelům 
vyžaduje, aby ruce kladli tací lidé, kteří byli stejným postupem 
v nepřetržité posloupnosti od doby apoštolů do takového úřadu 
dosazeni. Jako důkaz toho, že křesťanští králové mají pravomoc 
křtít a světit, musím tudíž uvést nějaký důvod, proč tak obvykle 
nečiní, a proč by tak bez obvyklého obřadu vkládání rukou činit 
mohli, kdyby chtěli.

73. Není pochyb, že každý král, kdyby byl zběhlý ve vědách, 
by stejným právem svého úřadu, jímž k přednášení autorizu
je jiné, mohl sám přednášet na universitách. Protože však péče 
o veškeré státní záležitosti zabírá všechen jeho čas, nebylo by 
pro něj vhodné chtít se osobně věnovat tomuto zvláštnímu úkolu. 
Král rovněž může, jestliže se mu zlíbí, sedět na soudní stolici 
a rozhodovat nejrůznější spory, stejně jako k tomu může auto
rizovat jiné, aby to konali jeho jménem; jelikož ho však břímě 
výkonné moci a vládní odpovědnost, jež na něho doléhá, nutí 
být neustále u kormidla, svěřuje pomocné úřady jiným, kteří mu 
podléhají. Stejně tak náš Spasitel, který rozhodně měl moc křtít, 
sám nikoho nekřtil (J 4,2), nýbrž posílal své apoštoly a učedníky,

pravomoc 
ostatních kněží 
je iure civili

Křesťanští 
králové jsou 
oprávněni 
vykonávat 
všechny 
kněžské funkce
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aby křtili oni. I sv. Pavel pokřtil jen málokoho, protože musel 
kázat na různých a od sebe značně vzdálených místech atd. Ze 
všech Korinťanů pokřtil pouze Krispa a Gaia ( 1K 1,14) a rodinu 
Štěpánovu (1K 1,16), jelikož jeho hlavním úkolem bylo kázat 
(1K  1,17). Z toho je zřejmé, že větší úkol, jakým je vláda nad 
církví, osvobozuje od menších. Důvod, proč křesťanští králové 
zpravidla nekřtí, je proto zřejmý; je týž jako ten, proč je dnes jen 
málo lidí, které pokřtil biskup, a ještě méně těch, které pokřtil 
papež.

74. A pokud jde o to, zda k tomu, aby byl král autorizován 
křtít a světit, je nutné vkládání rukou, můžeme vzít v úvahu 
toto:

75. Vkládání rukou byl u Židů prastarý veřejný obřad, jímž 
se označovala a stvrzovala osoba nebo věc, na niž se myslelo při 
modlitbě, žehnání, oběti, svěcení, odsuzování či jiném lidském 
projevu. Tak Jákob, když žehnal Josefovým dětem, vztáhl „pra
vici a položil ji na hlavu Efraima, který byl mladší, a levici na 
hlavu Manassesovu“, který byl prvorozený (Gn 48,14); učinil to 
úmyslně (ačkoli Josef je představil tak, že by byl musel při žeh
nání křížit ruce), aby tím naznačil, komu chtěl víc požehnat. Tak 
bylo také Aronovi při zápalné oběti přikázáno, aby „vložil ruce 
na hlavu býčka“ (Ex 39,10) a aby vložil „ruku na hlavu berana11 
(Ex 29,15). Totéž se říká i ve 3. knize Mojžíšově (1,4 a 8,14). 
Podobně Mojžíš, když učinil Jozua vůdcem Izraelitů, to jest za
světil ho službě Bohu, „vložil na něho ruce a dal mu pověření11 
(Nu 27,23); tím ho označil a stvrdil jako toho, koho měli ve válce 
poslouchat. Při svěcení levitů přikázal Bůh, že „synové Izraele 
na ně musí vkládat ruce11 (Nu 8,10). A při odsuzování toho, kdo 
se rouhal Bohu, přikázal Bůh, že „všichni, kdo ho uslyšeli, vloží 
ruce na jeho hlavu a celé shromáždění ho ukamenuje11 (Lv 24,14). 
A proč měli vkládat na něj ruce pouze ti, kdo ho slyšeli, a ne 
spíše nějaký kněz, levita nebo jiný vykonavatel spravedlnosti, 
ne-li proto, že nikdo jiný nebyl s to označit a obci ukázat ty, kdo 
se rouhali a měli zemřít? Nadto označíme-li člověka nebo cokoli 
jiného pomocí ruky oku, lze se přitom mýlit méně, než když to 
učiníme pomocí jména uchu.

76. Tento obřad se dodržoval natolik, že Aron, který žehnal 
celé obci najednou, což vkládáním rukou nelze, přesto „pozvedl
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ruce k lidu a dal mu požehnání44 (Lv 9,22). Čteme také o obdob
ném obřadu svěcení pohanských chrámů, při němž kněz po celou 
dobu, co pronášel slova svěcení, měl ruce na některém ze sloupů 
chrámu. Při veřejné bohoslužbě je tedy přirozené označit určitou 
jednotlivou věc spíše rukou, aby se informovaly oči, než slovy, 
aby se informovalo ucho.

77. Tento obřad nebyl tudíž v době našeho Spasitele ničím 
novým. Jairos, jehož dcera byla nemocná, přece neprosil naše
ho Spasitele, aby ji uzdravil, nýbrž „Vlož na ni ruce, aby byla 
zachráněna a žila.“ (Mr 5,23) A podle Matouše: „Tehdy k němu 
přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se.“ (Mt 19,13)

78. Podle tohoto starého obyčeje kladli apoštolově, presbyteři 
a rada starších ruce na ty, které světili na kněze, a modlili se za 
ně, aby přijali Ducha svátého; to nečinili jen jednou, nýbrž na
mnoze častěji, kdykoli k tomu byla opět příležitost. Účel však 
byl vždy týž, totiž přesně a slavnostně označit toho, kdo byl 
ustanoven buď obecně ke kněžskému úřadu, nebo k nějakému 
zvláštnímu poslání. Tak se „apoštolově pomodlili a vložili ruce 
na sedm diákonů“ (Sk 6,6). To se nedělo proto, aby se jim dosta
lo Ducha svátého (neboť Ducha svátého byli plni, ještě než byli 
vybráni, jak je zřejmé z bezprostředně předcházejícího 2. verše), 
ale aby je určili pro tento úřad. Poté, co jáhen Filip obrátil něko
lik lidí v Samaří, odebrali se tam Petr a Jan, „vložili na ně ruce“ 
a „oni přijali Ducha svátého44 (Sk 8,17). Tuto moc neměli jen 
apoštolově, ale i rada starších. Svatý Pavel totiž radil Timoteovi 
„Nevkládej na nikoho ruce ukvapeně44 (lTm  5,22), což znamená 
neustanovuj nikoho knězem unáhleně. Na Timoteje, jak čteme 
v prvním listu (lTm  4,14), vložilo ruce celé shromáždění star
ších; tomu však nemáme rozumět tak, že to učinili někteří, které 
tím starší pověřili, ale že to učinil nejspíš jejich jipoECTOtx; neboli 
mluvčí, jímž byl možná sám sv. Pavel. Ve druhém listu mu totiž 
říká: „Rozněcuj oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vkládá
ním mých rukou.44 (2Tm 1,6) Zde mimochodem poznamenejme, 
že Svatým Duchem se zde nemyslí třetí osoba Trojice, nýbrž 
vlohy nezbytné pro kněžský úřad. Čteme také, že na sv. Pavla 
byly vloženy ruce dvakrát: jednou Ananiášem v Damašku, když 
byl pokřtěn (Sk 9,17-18), a v Antiochii, když byl poprvé vyslán 
kázat (Sk 13,3). Účelem tohoto obřadu při ustanovování kněží
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Politický 
suverén, 

je-li křesťan, 
je hlavou 
církve ve 

svých vlastních 
panstvích

tedy tehdy bylo označit osobu, které se tato moc dávala. Kdyby 
však tehdy již byl nějaký křesťan, který by měl moc učit, pak 
by mu křest, to jest jeho přeměna v křesťana, nedal novou moc, 
nýbrž ho pouze přiměl kázat pravé učení, to jest správně svou 
moc užívat; vkládání rukou by tudíž nebylo zapotřebí, protože 
by postačil křest. Před křesťanstvím měl však moc učit a ustano
vovat učitele každý suverén. Křesťanství mu tudíž nedalo žádné 
nové právo, nýbrž ho jen vedlo cestou učení k pravdě; k tomu, 
aby mohl vykonávat jakoukoli kněžskou funkci, zejména křtít 
a světit, tudíž žádné vkládání rukou -  kromě toho, k němuž došlo 
při křtu -  nepotřeboval. A ve Starém zákoně, dokud měl svrcho
vanou moc velekněz, měl právo světit jedině kněz. Tak tomu však 
již nebylo, když suverenita přešla na krále. Čteme totiž, že Ša
lomoun udělil lidu požehnání, posvětil chrám a pronesl právě tu 
veřejnou modlitbu, která se nyní stala vzorem pro svěcení všech 
křesťanských kostelů a kaplí (IKr 8). Z toho je zjevné, že neměl 
jen právo církvi vládnout, ale také vykonávat církevní funkce.

79. Z tohoto spojení politických a církevních práv v rukou 
křesťanských suverénů je zřejmé, že měli nad svými poddanými 
veškerou moc, kterou lze člověku svěřit, aby vládli nad vnějším 
jednáním lidí v politice i náboženství, a že ve státě i církvi mohli 
vydávat takové zákony, které k panování nad svými poddanými 
pokládali za nejvhodnější. Stát a církev jsou totiž jedni a titéž 
lidé.

80. Jestliže se suverénům zachce, mohou (jak to dnes činí 
mnozí křesťanští králové) vládu nad svými poddanými ve věcech 
náboženských přenést na papeže. Pak je jim ovšem papež v tom
to bodě podřízen a na panství, kde vládne někdo jiný, vykonává 
tento úřad iure civili, právem politického suveréna, nikoli iure 
divino, právem Božím. A proto může být tohoto úřadu zbaven, 
pokud se suverén domnívá, že je to pro dobro jeho poddaných 
nezbytné. Suveréni mohou, jestliže se jim zlíbí, také svěřit péči 
o náboženství jednomu nej vyššímu knězi nebo shromáždění kně- 
ží a přenést na ně jakoukoli pravomoc nad církví i nad sebou 
navzájem, kterou považují za nejvhodnější. Mohou jim podle 
své vůle udílet čestné tituly jako arcibiskup, biskup, kněz nebo 
presbyter, vydávat podle své libosti zákony upravující jejich ob
živu desátky či jinak; činí tak totiž z upřímného svědomí, jehož
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jediným soudcem je Bůh. Politickému suverénovi přísluší jme
novat soudce a vykladače kanonických Písem, neboť právě on 
z nich činí zákony. Je to také on, kdo dodává účinku vyobcování, 
jímž by se mohlo opovrhovat, kdyby nebylo zákonů a trestů, jež 
mohou pokořit tvrdošíjné volnomyšlenkáře a znovu je přivést 
k jednotě s ostatní církví. Souhrnně řečeno, politický suverén má 
nejvyšší moc ve všech věcech církevních i politických, pokud se 
týkají skutků a slov, neboť pouze ty jsou známy a lze je žalovat. 
Pro to, co žalovat nelze, neexistuje jiný soudce než Bůh, jenž zná 
srdce. A tato práva jsou vlastní všem suverénům, ať už monar
chům nebo shromážděním, neboť ti, kdo jsou zástupci křesťan
ského lidu, jsou představiteli církve: církev a stát křesťanského 
lidu jsou totiž jedno a totéž.

81. Zdá se sice, že to, co jsem zde a na jiných místech této kni
hy řekl, je dostatečně jasné, abychom křesťanským suverénům 
přiznali nejvyšší církevní moc. Jelikož však všeobecný nárok 
římského papeže na tuto moc obhajoval zejména a podle mého 
názoru tak důrazně, jak jen lze, kardinál Bellarmino ve svém po
lemickém pojednání De summo pontifice, pokládal jsem za nutné 
co nejstručněji přezkoumat důvody a průkaznost jeho rozpravy.

82. Z pěti knih, které na toto téma napsal, první zahrnuje tři 
otázky. První otázka se týká toho, zda nejlepší vládou je mo
narchie, aristokracie, nebo demokracie', dospívá se k závěru, že 
ani jedno, nýbrž že nejlepší je smíšení všech tří. Druhá otázka 
se týká toho, která z těchto forem vlád je nejlepší pro církev; 
dospívá se k závěru, že smíšená, jež by však měla obsahovat co 
nejvíc prvků monarchie. Třetí otázka zní, zda v takové smíšené 
monarchii zaujímal sv. Petr místo monarchy. Pokud jde o jeho 
první závěr, v kapitole XVIII jsem již dostatečně prokázal, že 
všechny vlády, jimž jsou lidé zavázáni poslušností, jsou nesmí
šené a neomezené. V monarchii má nejvyšší moc pouze jeden 
člověk a všichni ostatní, kteří mají ve státě nějakou moc, ji mají 
jen z jeho pověření, dokud jim ji podle své libosti ponechává, 
a vykonávají ji jeho jménem. V aristokracii a demokracii je pak 
pouze jedno nejvyšší shromáždění, které má stejnou moc jako 
panovník v monarchii; není to moc smíšená, nýbrž neomezená 
suverenita. O tom, který z těchto tří druhů je nej lepší, se již ne
smí diskutovat tam, kde už byl jeden z nich ustaven; tam je třeba

Posouzení 
knih kardinála 
Bellarmina 
De summo 
pontifice

První kniha
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upřednostňovat, podporovat a za nej lepší považovat stávající, 
protože činit něco, co směřuje k podvracení, odporuje jak zákonu 
přírody, tak pozitivnímu zákonu Božímu. Kromě toho z hlediska 
moci kteréhokoli kněze (pokud nemá politickou pravomoc) ne
hraje žádnou roli, který druh vlády je nejlepší, protože posláním 
kněží není vládnout lidem rozkazy, nýbrž lidi učit, argumenty 
přesvědčovat a jejich vlastnímu uvážení ponechávat, zda nauku, 
které jsou učeni, přijmou, nebo odmítnou. Monarchie, aristokra
cie a demokracie nás totiž odkazují na tři druhy suverénů, nikoli 
kněží neboli -  můžeme říci -  na tři druhy hlav rodin, nikoli uči
telů jejich dětí.

83. A proto druhý závěr, který se týká nejlepší formy vlády 
v církvi, nemá nic společného s otázkou moci papeže mimo jeho 
vlastní panství. Ve všech jiných státech je totiž jeho moc, má-li 
vůbec nějakou, pouze mocí učitele, nikoli mocí hlavy rodiny.

84. Pokud jde o třetí závěr, totiž že sv. Petr byl monarchou 
církve, uvádí Bellarmino jako hlavní argument to místo z evan
gelia sv. Matouše, kde se říká: „A já ti pravím, že ty jsi Petr; 
a na té skále zbuduji svou církev ( ...)  Dám ti klíče od králov
ství nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, 
a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Mt 16,18-19) Toto 
místo, promyslíme-li je dobře, dokazuje pouze to, že základem 
Kristovy církve je jen jeden článek víry, který Petr jménem  
všech apoštolů vyznal, a tím dal našemu Spasiteli podnět, aby 
vyslovil slova zde uvedená. Aby nám to bylo zcela jasné, mu
síme uvážit, že náš Spasitel sám i skrze Jana Křtitele a své 
apoštoly nic jiného nehlásal než tento článek víry, totiž že on je  
Kristus; všem ostatním článkům se má věřit jen proto, že jsou 
na něm založeny. První byl Jan, který kázal pouze to, že „se 
přiblížilo království Boží“ (Mt 3,2). Náš Spasitel sám pak kázal 
totéž (Mt 4,17), a když pověřoval svých dvanáct apoštolů (Mt 
10,7), nebyla při tom zmínka o hlásání ničeho jiného než toho. 
Toto byl základní článek, základ víry církve. Když se k němu 
apoštolově vrátili, všech, nejen Petra, se otázal: „Za koho lidé 
pokládají Syna člověka?" (Mat 16,13) Oni odpověděli: „Jedni 
za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo za jed
noho z proroků." (Mt 16,14) Pak se opět všech, nikoli jen Pet
ra, otázal: „A za koho mě pokládáte vy?" (Mt 16,15) Proto sv.
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Petr za všechny odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ 
{Mt 16,16) To je, jak jsem řekl, základ víry celé církve, který 
přiměl našeho Spasitele, aby řekl „Na této skále zbuduji svou 
církev." Z toho je zřejmé, že základním kamenem církve se 
myslí základní článek víry církve. Ale proč, někteří namítnou, 
tam náš Spasitel vkládá slova „Ty jsi Petr“? Kdyby se originál 
tohoto textu přeložil přesně, byl by důvod nasnadě. Musíme 
tudíž vzít v úvahu, že apoštolu Šimonovi se přezdívalo „Skála" 
(což je význam aramejského „Cephas" a řeckého „ n é x p o q " ) .  

Náš Spasitel proto po vyznání tohoto základního článku víry 
v narážce na jeho jméno řekl (jako by mluvil naší řečí): „Ty jsi 
Skála a na této skále zbuduji svou církev." To znamená totéž, co 
tento článek víry, totiž že Já jsem  Kristus; to je základ veškeré 
víry, kterou vyžaduji po těch, kdo mají být členy mé církve. 
Tato narážka na jméno není v běžné řeči ničím neobvyklým. 
Byla by to však řeč zvláštní a nejasná, kdyby náš Spasitel, za
mýšleje zbudovat svou církev na osobě sv. Petra, to vyjádřil 
slovy: „Ty jsi skála a na této skále zbuduji svou církev." Zřejmě 
by měl zcela jednoznačně říci: „Zbuduji svou církev na tobě"; 
a přesto i zde by byla tatáž narážka na jeho jméno.

85. A pokud jde o následující slova „Dám ti klíče království 
nebeského" atd., není to o nic víc, než co náš Spasitel dal i všem  
svým ostatním učedníkům, totiž: „Cokoli odmítnete na zemi, 
bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato 
v nebi." {Mt 18,18) Ať se to však vyloží jakkoli, není pochyb 
o tom, že pravomoc zde daná náleží všem nejvyšším kněžím, 
jimiž ve svých panstvích jsou všichni křesťanští političtí suve- 
réni. Kdyby sv. Petr nebo sám náš Spasitel kteréhokoli z nich 
obrátil, aby v něho uvěřil a uznal jeho království, nikomu než 
politickému suverénovi by nejvyšší péči o obracení poddaných 
nepředali, jelikož Kristovo království není z tohoto světa. Jinak 
by ho museli připravit o jeho suverenitu, s níž je právo učit ne
dílně spjato. Tolik tedy k vyvrácení první knihy, kterou chtěl 
Bellarmino dokázat, že Petr byl všeobecným monarchou církve, 
to jest všech křesťanů světa.

86. Druhá kniha má dva závěry: jeden, že sv. Petr byl řím
ským biskupem a že v Římě zemřel, a druhý, že římští pape
žové jsou jeho nástupci. Oba tyto závěry už zpochybnili jiní.

Druhá kniha
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Třetí kniha

I kdybychom však předpokládali, že jsou správné, a i kdybychom 
pod římským biskupem rozuměli monarchu církve nebo jejího 
nejvyššího kněze, nebyl by tímto biskupem Silvestr, nýbrž první 
křesťanský císař Konstantin. Stejně jako Konstantin, i všichni 
ostatní křesťanští císařové byli po právu nejvyššími biskupy řím
ského impéria. Říkám římského impéria, nikoli veškerého křes
ťanstva, neboť jiní křesťanští suveréni měli ve svých teritoriích 
stejné právo, totiž právo na úřad, který je svou podstatou spjat 
se suverenitou. Toto je odpověď na druhou knihu.

87. Ve třetí knize se pojednává o otázce, zdaje papež Anti
krist. Pokud jde o mne, nevidím žádný argument, který dokazuje, 
že jím je, a to v tom smyslu, v jakém Písmo toto slovo užívá. 
Nebudu ani argumentovat vlastností Antikrista a stavět se proti 
pravomoci, kterou uplatňuje nebo dosud uplatňoval v panstvích 
jakéhokoli jiného vladaře nebo státu.

88. Je zřejmé, že proroci Starého zákona předpověděli a Židé 
očekávali příchod Mesiáše, to jest Krista, jenž by měl mezi nimi 
obnovit Boží království, které zavrhli v době Samuelově, když 
požadovali krále po způsobu jiných národů. Toto očekávání je 
vydalo napospas všem podvodníkům, kteří se ve své ctižádosti 
snažili získat království pro sebe a dokázali klamat lid podvod
nými zázraky, pokryteckým životem, proslovy nebo učením, kte
rému se dalo uvěřit. Proto náš Spasitel a jeho apoštolově varovali 
lid před falešnými proroky a falešnými Kristy. Falešnými Kris
ty jsou ti, kdo předstírají, že jsou Kristus, Kristus však nejsou, 
a které právem nazýváme Antikrist v témže smyslu, v jakém se to 
říkalo za církevního schismatu, vzniklého zvolením dvou papežů: 
jeden nazývá druhého antipapežem neboli falešným papežem. 
A proto má Antikrist ve vlastním slova smyslu dva podstatné 
znaky: jeden, že popírá, že Ježíš je Kristus, a druhý, že se sám 
za Krista vydává. První znak uvádí sv. Jan ve svém prvním listu: 
„Žádný duch, který nevyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, není 
z Boha. To je duch Antikristův.“ (7.74,3) Druhý je vyjádřen slovy 
našeho Spasitele: „mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ,Já 
jsem Kristus1.“ {Mt 24,5) A dále: „Tehdy, řekne-li vám někdo: 
,Hle, tuje Kristus nebo tam1, nevěřte!11 {Mt 24,23) Antikrist proto 
musí být falešný Kristus, to jest jeden z těch, kdo budou předstí
rat, že jsou Kristus. A z obou znaků, tedy z popíráni, že Ježíš je
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Kristus a 2  tvrzení, že sám je  Kristus, vyplývá, že musí být ne
přítelem Ježíše, pravého Krista, což je další běžný význam slova 
Antikrist. Mezi mnoha takovými Antikristy však existuje jeden 
zvláštní, ó ávtíxpioioí;, ten Antikrist neboli Antikrist jako takový, 
Antikrist jako určitá osoba, nikoli jako nějaký Antikrist. Uváží
me-li však, že římský papež ani nepředstírá, že sám je Kristus, 
ani nepopírá, že Ježíš Kristus je, nechápu, jak ho lze zvát Anti
krist. Tímto slovem se neoznačuje někdo, kdo falešně předstírá, 
že je Jeho náměstkem neboli generálním-vikářem, nýbrž někdo, 
kdo předstírá, že je to On. Existuje i časový znak tohoto zvlášt
ního Antikrista, totiž {Mt 24,15) ono „ohavné zpuštění", o němž 
je řeč u proroka Daniela {Da 9,27), ,jak stojí na místě svátém; 
tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až 
do nynějška a nikdy již nebude" (Mt 24,21). A kdyby ty dny 
nebyly zkráceny, „nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli 
vyvoleným budou ty dny zkráceny" (Mt 24,22). Toto soužení 
však ještě nenastalo, neboť hned po něm má následovat zatmění 
Slunce a Měsíce, hvězdy budou padat z nebe, nebeské mocnosti 
se budou chvět a na nebi se objeví znamení našeho Spasitele 
(Mt 24,29). Antikrist tedy ještě nepřišel, zatímco mnoho papežů 
přišlo a odešlo. Je pravda, že papež si uzurpuje království na 
tomto světě tím, že si přisvojuje právo dávat zákony všem křes
ťanským králům a národům, které si Kristus nepřisvojil. Nečiní 
to však jako Kristus, nýbrž za Krista, což s Antikristem nemá nic 
společného.

89. Ve čtvrté knize uvádí kardinál Bellarmino tři teze, jimiž 
chce dokázat, že papež je nej vyšším soudcem ve všech otázkách 
víry a mravů, a že je  tudíž neomezeným panovníkem všech křes
ťanů na světě. První zní, že jeho soudy jsou neomylné, druhá, 
že může vydávat skutečné zákony a trestat ty, kdo je nedodržují, 
a třetí, že náš Spasitel přenesl veškerou církevní jurisdikci na 
římského papeže.

90. Pokud jde o neomylnost papežových soudů, uvádí Písmo, 
a to nejdříve evangelium podle Lukáše: „Šimone, Šimone, hle, 
satan si přál, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za 
tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posi
lou svým bratřím." (L 22,31-32) To podle Bellarminova výkla
du znamená, že zde Kristus udělil Šimonu Petrovi dvě výsady:

Čtvrtá kniha

Texty na 
podporu 
neomylnosti 
papežových 
soudů ve 
věcech víry
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jednu, že ani jeho víra, ani víra kteréhokoli z jeho nástupců 
neochabne, a druhou, že ani on, ani kdokoli z jeho nástupců 
se nikdy nezmýlí v řešení jakékoli otázky týkající se víry nebo 
mravů, ani se nedostane do rozporu s tím, jak otázku rozhodl 
některý dřívější papež. To je výklad podivný a značně násilný. 
Kdo však tuto kapitolu přečte pozorně, zjistí, že v celém Písmu 
není ani jediné místo, které mluví proti papežově moci víc než 
právě toto. Když kněží a zákonici usilovali o to, aby náš Spa
sitel byl o Velikonocích usmrcen, a Jidáš se rozhodl ho zradit, 
a když nadešel den, kdy měl být obětován velikonoční beránek, 
slavil náš Spasitel tento svátek se svými apoštoly a řekl jim, 
že ho do příchodu Božího království už slavit nebude. K tomu 
dodal, že jeden z nich ho zradí. Nato se začali jeden po druhém 
ptát, kdo z nich to má být. Nadto, vidouce, že příští Velikono
ce bude jejich Pán slavit jako král, se začali dohadovat, kdo 
z nich pak bude největší. Náš Spasitel jim proto řekl, že králové 
národů panují nad svými poddanými, a ti, kdo jsou u moci, si 
dávají říkat „dobrodinci" (L 22,24-25). Ale u nich ať tomu tak 
není; oni musí usilovat o to, aby sloužili jeden druhému. „Já 
vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně" (Z, 22,29), 
království, které nyní vykoupím svou krví a nebudu je mít až 
do svého druhého příchodu. „Pak budete jíst a pít u mého sto
lu, usednete na trůny a budete soudit dvanáct kmenů Izraele." 
(L 22,30) Pak se obrátil na sv. Petra a řekl: Šimone, Šimone, 
satan se snaží oslabit tvou příští víru tím, že ti navrhuje vlád
nout už teď. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. 
Proto si pamatuj: až se obrátíš a pochopíš, že mé království je 
z jiného světa, posiluj tutéž víru ve svých bratřích. Na to od
pověděl sv. Petr jako člověk, který už žádnou moc a pravomoc 
v tomto světě neočekává: „Pane, s tebou jsem ochoten jít do 
vězení i na smrt." (L 22,33) Z toho je zřejmé, že sv. Petru nejen 
nebyla svěřena žádná jurisdikce na tomto světě, ale že mu bylo 
uloženo poučit všechny apoštoly, že ani oni nesmí žádnou mít. 
A  pokud jde o neomylnost konečných soudů ve věcech víry, 
lze z tohoto místa vyvodit jen to, že Petr měl setrvat ve víře, 
že Kristus v soudný den opět přijde a bude kralovat. Toto krá
lovství nebylo tímto textem dáno všem jeho nástupcům; vidíme 
totiž, že si je nárokují ve světě, který je nyní.
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91. Druhé místo je z Matouše: „ty jsi Petr; a na té skále zbu
duji svou církev a brány pekel ji nepřemohou" (M  16,18). Tím, 
jak jsem v této kapitole již ukázal, se dokazuje pouze to, že brány 
pekel nepřemohou Petrovo vyznání, totiž že Ježíš je  Kristus, syn 
Boží, které dalo k těmto slovům podnět.

92. Třetím textem je místo z evangelia podle Jana: „Buď pas
týřem mých ovcí.“ (.721,16-17) To neobsahuje nic jiného než po
věření učit. A když připustíme, že pod slovem „ovce" se mohou 
rozumět i ostatní apoštolové, jde o nejvyšší moc učit; to se však 
vztahovalo jen na dobu, kdy neexistovali křesťanští suveréni, 
kteří by již tuto nejvyšší moc měli. Už jsem však dokázal, že na 
svých vlastních panstvích jsou křesťanští suveréni nejvyššími 
kněžími a že jsou k tomu povoláni svým křtem, byť bez násled
ného vkládání rukou. Toto vkládání rukou, což je obřad, jímž se 
někdo ustanovuje, je totiž zbytečné, byl-li už svým uvedením 
do absolutní moci nad svými poddanými povolán učit tomu, co 
chce. Jak jsem totiž dokázal výše, suveréni jsou díky svému úřa
du nejvyššími učiteli obecně, a svým křtem se tudíž zavazují učit 
Kristově nauce. Jestliže strpí, aby jejich lid učili jiní, činí tak 
s rizikem pro své vlastní duše, neboť Bůh bude po otcích rodin 
žádat, aby se zodpovídali z toho, jak poučovali své děti a slu
hy. Bůh míní samého Abrahama, nikoli nějakého prostředníka, 
když říká: „Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým 
synům a všem, kteří přijdou po něm: ,Dbejte na Hospodinovu 
cestu a jednejte podle spravedlnosti a soudu. ( G n  18,19)

93. Čtvrté místo je z 2. knihy Mojžíšovy: „A ty vložíš do 
náprsníku Božích rozhodnutí posvátné losy urím a tumín." (Ex 
28,30) Tato slova, jak říká, jsou v Septuagintě vyložena jako 
5ijtaocnv xai aTrjOíuav, což znamená osvícení a pravda. Z toho 
vyvozuje, že Bůh dal, veleknězi osvícení a pravdu, tedy téměř 
neomylnost. Ale ať je opravdu dal, nebo ať jde o pouhé napome
nutí knězi, že se má snažit získat si správné informace a vynést 
spravedlivý rozsudek, tím, že je dal veleknězi, dal je politickému 
suverénovi, neboť tím velekněz, první po Bohu, v izraelském 
státě byl. To je argument pro osvícení a pravdu, to znamená pro 
církevní nadvládu politického suveréna nad vlastními poddanými 
a proti údajné moci papeže. To jsou všechny texty, které o ne
omylnosti papežových soudů ve věcech víry Bellarmino uvádí.
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Texty na 94. Pro neomylnost jeho soudů ve věcech mravnosti uvá-
podporu 

téhož ve věcech 
mravnosti

dí kardinál Bellarmino jeden text z Janova evangelia: „Jakmi
le však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy“ 
(J 16,13), kde se podle něho „veškerou pravdou“ rozumí při
nejmenším veškerá pravda nutná ke spáse. S tímto zmírněním 
však papeži nepřisuzuje o nic větší neomylnost než každému, 
kdo vyznává křesťanství a nemá být zavržen. Jestliže se totiž 
někdo mýlí v něčem, v čem se mýlit nesmí, protože nemýlit se 
v tom je nezbytným předpokladem spasení, není možné, aby byl 
spasen. Jedině to je totiž nezbytným předpokladem, bez něhož 
je spása nemožná. 0  které body se přitom jedná, uvedu z Písma 
v následující kapitole. Zde říkám jen to, že i kdyby se mu toho 
dostalo a papež nemohl vůbec ničemu mylnému učit, přesto ho 
to neopravňuje k žádné jurisdikci na panstvích jiného vladaře, 
ledaže bychom zároveň řekli, že člověk je svým svědomím vázán 
zapojit ve všem do práce toho nejlepšího pracovníka, a to i tehdy, 
když jeho práci již slíbil někomu jinému.

95. Bellarmino neargumentuje jen textem, ale i rozumem, 
a sice takto. Kdyby se papež mohl v nutných věcech mýlit, pak 
by se Kristus dostatečně nepostaral o spásu církve, protože jí 
přikázal řídit se papežovými pokyny. Tento důvod však neob
stojí, ledaže by ukázal, kdy a kde to Kristus přikázal nebo kde 
se o papeži vůbec zmínil. I když připustíme, že vše, co bylo 
dáno sv. Petru, bylo dáno papeži, přesto vidíme-li, že v Písmu 
se nikomu nepřikazuje poslouchat sv. Petra, nemůže nikdo být 
spravedlivý, kdo je poslušen jeho příkazů, odporují-li příkazům 
jeho zákonného suveréna.

96. Konečně, ani církev neprohlásila, ani sám papež nepro- 
hlásil, že papež je politickým suverénem všech křesťanů na 
světě. Žádný křesťan není proto povinen uznávat jeho jurisdik
ci ve věcech mravnosti. Politická suverenita a nejvyšší soudní 
moc ve sporných otázkách mravnosti jsou totiž jedno a totéž. 
A tvůrci politických zákonů nejsou pouhými vyhlašovateli, ale 
také tvůrci spravedlnosti a nespravedlnosti jednání. Chování 
lidí je řádné, nebo nepoctivé jedině podle toho, zda je, či není 
v souladu se zákony suveréna. Když si tedy papež nárokuje 
nejvyšší moc ve sporných otázkách mravnosti, učí lidi nepo
slouchat politického suveréna. To je mylné učení odporující
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četným příkazům našeho Spasitele a jeho apoštolů, sděleným 
nám v Písmu svátém.

97. Aby dokázal, že papež má pravomoc vydávat zákony, 
uvádí Bellarmino mnoho míst; nejprve toto: „Kdo bude jednat 
opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě 
Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš 
zlo z Izraele.11 (Dt 17,12) Na to musíme odpovědět připomenu
tím, že velekněz jako první po Bohu a Bohu přímo podřízený byl 
politický suverén a všichni soudci jím museli být ustanovováni. 
Uvedená slova znějí tedy takto: Kdo se při výkonu svého úřadu 
opováží neuposlechnout současného politického suveréna nebo 
kteréhokoli z  jeho úředníků při výkonu jejich služby, musí zemřít 
atd.; to jasně mluví ve prospěch politického suveréna a proti 
všeobecné moci papeže.

98. Za druhé uvádí „a co svážeš na zemi11 (Mt 16,19), a toto 
místo vykládá tak, že jde o svazování, které se připisuje zákoní
kům a farizeům: „Svazují těžká břemena a vkládají je lidem na 
ramena.11 (Mt 23,4) Tím se podle něj rozumí vydávání zákonů; 
z toho vyvozuje, že papež může vydávat zákony. Také to však 
platí jen pro zákonodárnou moc politických suverénů, neboť zá
konici a farizeové seděli na Mojžíšově stolci, avšak Mojžíš jako 
první po Bohu byl suverénem izraelského lidu. A proto jim náš 
Spasitel přikázal, aby činili vše, co řeknou, ale ne vše, co učiní, 
to jest aby byli poslušní jejich zákonů, avšak neřídili se jejich 
příkladem.

99. Třetí místo je „Buď pastýřem mých ovcí!11 (J 21,16). To 
však není pravomoc vydávat zákony, ale příkaz učit. Vydávat zá
kony přísluší hlavě rodiny, která podle vlastního uvážení vybírá 
svého kaplana, stejně jako vybírá učitele pro výuku svých dětí.

100. Čtvrté místo hovoří proti němu: „Jako mne poslal Otec, 
tak já posílám vás.11 (J 20,21) Náš Spasitel byl však poslán, aby 
svou smrtí vykoupil věřící a aby je svým kázáním i kázáním 
apoštolů připravil pro vstup do svého království, o němž sám 
řekl, že není z tohoto světa; za jeho budoucí příchod, třebaže od
mítl svým apoštolům říci (Sk 1,6-7), kdy přijde, nás učil modlit, 
v něm, až přijde, bude na dvanácti trůnech, z nichž každý nejspíš 
bude stejně vysoký jako trůn sv. Petra, sedět dvanáct apoštolů, 
aby soudili dvanáct kmenů Izraele. Vidíme-li tedy, že Bůh Otec
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našeho Spasitele neposlal vydávat zákony v tomto přítomném 
světě, můžeme z textu dovodit, že stejně tak náš Spasitel neposlal 
sv. Petra, aby zde vydával zákony, nýbrž aby lidi přesvědčil, že 
mají v pevné víře očekávat jeho druhý příchod a zatím, pokud 
jsou poddanými, poslouchat své vladaře, a pokud jsou vladaři, 
sami v to věřit a činit, co mohou, aby v to věřili i jejich podda
ní. To je úřad biskupa. Proto mluví toto místo jednoznačně pro 
spojení církevní supremace s politickou suverenitou, v rozporu 
s tím, na podporu čeho je uvádí kardinál Bellarmino.

101. Páté místo zní: „Toto se zdálo dobré Duchu svátému 
i nám: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, 
které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětová
no modlám, také krve, pak masa zvířat, která nejsou zbavena 
krve, a koneěně smilstva.41 (Sk 15,28-29) Bellarmino zde vykládá 
slova „nezatěžujte povinnostmi11 jako zákonodárnou moc. Kdo 
však při čtení tohoto místa neřekne, že se toto vyjádření apoštolů 
nedá stejně dobře užít pro udílení rady jako pro vydávání záko
nů? V zákonech se říká: „přikazujeme11. Avšak „považujeme za 
dobré11 jsou obvyklá slova těch, kdo pouze radí, a ti, kdo radí, 
ukládají břemena jen podmíněně, to jest jen tehdy, když ti, jimž 
byla uložena, chtějí dosáhnout svého cíle. Sem patří břemeno 
zdržovat se krve a masa zvířat, která nejsou zbavena krve: není 
to břemeno absolutní, nýbrž jen pro případ, že se nezmýlí. Výše 
(v XXV. kapitole) jsem ukázal, že od rady se zákon liší tím, že 
zákon je založen na záměru a užitku toho, kdo jej dává, rada 
však na záměru a užitku toho, komu se dává. Zde však apošto
lům jde pouze o užitek obrácených pohanů, totiž o jejich spásu, 
nikoli o užitek vlastní. Jestliže totiž úsilí vynaložili, dostane se 
jim odměny, ať je uposlechli, nebo ne. Usnesení tohoto koncilu 
nebyla tudíž žádnými zákony, nýbrž radami.

102. Šesté místo zní: „Každý se má podřídit vyšším mocnos
tem, neboť není moci, která by nepocházela od Boha.11 (Ř 13,1) 
Tím, že se rozumí, říká, vladaři nejen světští, ale i církevní. Na 
to odpovídám nejdříve tak, že neexistují žádní církevní vladaři 
kromě těch, kdo jsou zároveň politickými suverény, a že jejich 
vládnutí nejde nad rámec jejich politické suverenity. Vně tohoto 
rámce je sice lze přijímat za theology, nemůžeme je však uznat 
za vladaře. Kdyby totiž apoštolově mínili, že bychom měli být
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poddáni jak našim vlastním vladařům, tak i papeži, pak by nás 
učili tomu, o čem sám Kristus říká, že je to nemožné, totiž slou
žit dvěma pánům. A třebaže apoštol na jiném místě říká: „Píšu 
vám to proto, abych, až přijdu, nemusel být přísný na základě 
pravomoci, kterou mi přece Pán dal“ {2K 13,10), neznamená to, 
že si činí nárok na moc kohokoli z nich usmrtit, uvěznit, poslat 
do vyhnanství, učinit rukojmím nebo pokutovat, což jsou tresty, 
nýbrž jen někoho vyobcovat, což bez politické moci znamená 
jen vzdát se jeho společnosti a nemít s ním co do činění víc než 
s pohanem nebo celníkem. To mohlo být v mnoha situacích bo
lestnější pro vyobcujícího než pro vyobcovaného.

103. Sedmé místo je toto: „Mám na vás přijít s holí, nebo s lás
kou a mírností?14 ( IK  4,21) 1 zde se však holí nerozumí moc správ
ního hodnostáře provinilce trestat, nýbrž jen moc vyobcovávat. 
Vyobcování však svou podstatou není trest, nýbrž jen oznámení 
trestu, který uloží Kristus, až se v soudný den ujme držby své
ho království. A ani pak to nebude v pravém slova smyslu trest 
jako pro poddaného, který porušil zákon, nýbrž pomsta jako pro 
nepřítele nebo vzbouřence, který popírá právo našeho Spasitele 
na království. A proto to nedokazuje zákonodárnou moc žádného 
biskupa, který nemá zároveň politickou moc.

104. Osmé místo je: „Nuže, biskup má být manželem jen jedné 
ženy, má být bdělý, střídmý" atd. {ITm 3,2), což, jak Bellarmi
no říká, byl zákon. Domníval jsem se, že v církvi nemohl vydat 
zákon nikdo jiný než monarcha církve sv. Petr. Předpokládejme 
však, že byl tento pokyn dán na základě pravomoci sv. Petra; pře
sto nevidím žádný důvod, proč bychom ho měli nazývat spíše 
zákonem než radou, neboť Timoteus nebyl poddaným sv. Pavla, 
nýbrž jeho učedníkem; ani stádo v Timoteově péči netvořili jeho 
poddaní v království, nýbrž jeho učedníci v Kristově škole. Jsou-li 
všechny pokyny, které dává Timoteovi, zákonem, proč jím není i 
tento: Nepij už jen vodu, nýbrž užij také trochu vína kvůli svému 
zdravil A  proč nejsou zákony i pokyny dobrých lékařů? Není to 
snad tím, že z pokynů něčiní zákony rozkazovací způsob, nýbrž 
neomezená podřízenost nějaké osobě?

105. Obdobně deváté místo „Stížnost proti starším nepřijímej, 
leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků" {ITm 5,19) je 
moudrý pokyn, nikoli zákon.
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106. Desáté místo zní: „Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá 
vás, odmítá mne.“ (L 10,16) Zde není pochyb, že ten, kdo odmítá 
radu těch, které Kristus vyslal, odmítá radu samotného Krista. 
Avšak kdo jsou nyní ti, které Kristus vyslal, ne-li kněží ustano
vení zákonnou mocí? A je někdo ustanoven zákonnou mocí, kdo 
nebyl ustanoven suverénním knězem? A je někdo v křesťanském 
státě ustanoven suverénním knězem, kdo nebyl ustanoven na 
základě pravomoci suveréna tohoto státu? Z tohoto místa tedy 
vyplývá, že ten, kdo slyší svého křesťanského suveréna, slyší 
Krista, a že ten, kdo odmítá učení, které autorizoval jeho křesťan
ský suverén, odmítá učení Kristovo. Bellarmino ovšem nechtěl 
dokázat toto, nýbrž pravý opak. Nicméně to vše nemá nic spo
lečného se zákonem. A co víc: křesťanský král jako kněz a uči
tel svých poddaných tím nečiní ze svého učení zákon. Nemůže 
lidem stanovit povinnost věřit, třebaže jako politický suverén 
může vydávat zákony, které odpovídají jeho učení a mohou lidi 
zavazovat k určitým činům, někdy i takovým, které by jinak 
nekonali a které by přikazovat neměl. Přesto jsou to zákony, 
protože to nařídil. Vnější činy učiněné bez vnitřního souhlasu 
z poslušnosti vůči nim jsou činy suveréna, nikoli poddaných, kte
ří jsou v tomto případě pouze nástrojem bez jakéhokoli vlastního 
podnětu, protože Bůh jim přikázal, aby jich byli poslušní.

107. Jedenácté je  každé místo, kde apoštol používá pro 
radu nějaké slovo, jímž lidé obvykle označují rozkaz, nebo kde 
uposlechnout tuto radu se nazývá poslušností. Proto se cituje: 
„Chválím vás, že se držíte tradice, kterou jste ode mne přija
li." (1K 11,2) Řecké znění je: „Chválím vás, že jste tyto věci, 
jak jsem vám je dal, drželi tak, jak jsem je dal.“ To je značně 
vzdáleno významu, že jsou to zákony či cokoli jiného než dobrá 
rada. Dále se cituje: „Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali.“ 
(ITe 4,2) Řecké slovo je zde reapayyEX,íag éSó)Ka|i£V, což má 
stejný význam jako JtapeSčÓKapev, co jsme vám dali, stejně jako 
v předtím citovaném místě, které nedokazuje, že to, co apoštolo
vě dali, bylo něčím víc než radou, třebaže v ITe 4,8 stojí: „Kdo 
tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem." Náš Spasitel 
přece nepřišel na svět, aby soudil, to jest, aby byl na tomto světě 
králem, nýbrž aby se obětoval za hříšníky a své církvi zanechal 
theology, kteří mají lidi vést, ale nikoli hnát ke Kristu, který

386



XLII. O církevní moci

nikdy nesouhlasil s vynuceným jednáním (a zákon k ničemu ji
nému nevede), nýbrž vždy jen s vnitřním obrácením srdce, jež 
není dílem zákonů, nýbrž rad a nauky.

108. A dále: „Neuposlechne-li někdo našich slov v tomto listu, 
dejte mu znát, že do vaší společnosti nepatří; tím bude zahan
ben.“ (2Te 3,14) Zde chtěl Bellarmino ze slova „uposlechnout" 
vyvodit, že tento list byl pro soluňské zákonem. Listy císařů 
skutečně zákony byly. Kdyby tedy list sv. Pavla byl i zákonem, 
museli by uposlechnout dva pány; slovo „uposlechnout", v řečti
ně í)7nik'oi)€i. však znamená na něco slyšet nebo něco uskutečnit, 
a to nikoli jen to, co poručil ten, kdo má právo trestat, nýbrž 
i to, co nám bylo dáno jako rada k našemu dobru. Tomu, kdo 
neuposlechne, proto sv. Pavel neslibuje, že ho zabije, že ho bude 
bít, uvrhne ho do vězení nebo mu dá pokutu, což všechno mo
hou učinit zákonodárci, ale že se mu bude vyhýbat a že mu to 
může způsobit hanbu. Z toho je zřejmé, že křesťané neměli hrůzu 
z apoštolovy moci, ale že měli respekt před jeho pověstí mezi 
věřícími.

109. Poslední místo pochází z dopisu Židům: „Poslouchejte 
ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi 
a budou se za vás zodpovídat." (Žd  13,17) Také zde se posluš
ností rozumí následování jejich rad. Důvod naší poslušnosti to
tiž není odvozen z vůle a příkazů našich kněží, nýbrž z našeho 
vlastního prospěchu, protože pečují o spásu našich duší, nikoli 
o zvýšení své vlastní moci a pravomoci. Kdyby se zde mínilo, že 
vše, čemu učí, jsou zákony, neměl by mít zákonodárnou moc jen 
papež, nýbrž ve své farnosti každý kněz. Dále, ti, kdo jsou zavá
záni poslušností svým kněžím, nemají moc přezkoumávat jejich 
příkazy. Co máme pak říci sv. Janovi, který nás prosí: „Milovaní, 
nevěřte každému vnuknutí a duchu, nýbrž zkoumejte duchy, zda 
jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." 
(1J 4,1) Je tudíž zřejmé, že o učení svých kněží se přít můžeme, 
o zákon se však nikdo přít nemůže. Ze všech stran se uznává, že 
příkazy politického suveréna jsou zákony. Kdyby kromě něho 
mohl vydávat zákony ještě někdo jiný, byl by to nutně konec 
každého státu, a tedy každého míru a každé spravedlnosti; to od
poruje všem zákonům božským i lidským. Z těchto ani z jiných 
míst Písma svátého tedy nelze vyvodit nic, co by dokazovalo, že
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Otázka 
nadřazenosti 

papeže nad 
ostatními 

biskupy

papežova rozhodnutí jsou zákony i tam, kde papež nemá i poli
tickou suverenitu.

110. Poslední bod, který chtěl Bellarmino dokázat, je, že Kris
tus, náš Spasitel, přenesl církevní jurisdikci přímo jedině na pa
peže. Na tomto místě nepojednává o otázce nadřízenosti ve vzta
hu mezi papežem a křesťanským králem, nýbrž mezi papežem 
a ostatními biskupy. Za prvé, říká, existuje shoda, že jurisdikce 
biskupuje přinejmenším obecně de iure divino, to znamená po
dle božského práva; uvádí pro to Pavlův List Efezským, kde se 
říká, že Kristus po svém nanebevstoupení „dal dary lidem a jedny 
povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evan
gelia, jiné za kněze a učitele" (E f 4,11). Z toho pak dovozuje, 
že skutečně mají jurisdikci podle božského práva; nechce však 
připustit, že ji mají přímo od Boha, nýbrž zprostředkovaně skrze 
papeže. Ale když lze o někom říci, že má svou jurisdikci de iure 
divino, a přesto nikoli přímo, jaká zákonná jurisdikce, byť i jen 
politická, potom existuje v křesťanském státě, která není rovněž 
de iure divino? Křesťanští králové mají totiž svou politickou moc 
přímo od Boha a správní úředníci, jim podřízení, plní různé své 
úkoly z jeho pověření, přičemž to, co činí, není o nic méně de 
iure divino mediato než to, co činí biskupové díky tomu, že je 
dosadil papež. Veškerá zákonná moc je od Boha, přímo pokud 
jde o nejvyššiho vladaře a zprostředkovaně pokud jde o ty, kdo 
mají pravomoc pod ním. Proto tedy Bellarmino buď musí kaž
dému policistovi ve státě přiznat, že má svůj úřad díky božské
mu právu, nebo nesmí tvrdit, že ho tak vedle papeže má každý 
biskup.

111. Když se však celý tento spor, zda Kristus přenechal ju
risdikci pouze papeži, nebo i jiným biskupům, posuzuje podle 
oblastí, kde má papež politickou suverenitu, pak jde o spor de 
lana caprina: tam, kde nejsou suverény, nemá totiž ani jeden 
z nich jurisdikci vůbec žádnou. Jurisdikce je totiž moc projed
návat a rozhodovat spory mezi lidmi, a tu nemůže mít nikdo jiný 
než ten, kdo má moc stanovit pravidla toho, co je po právu a co je 
protiprávní, to znamená vydávat zákony a mečem spravedlnosti 
nutit lidi, aby byli poslušní jeho rozhodnutí, ať už je vynesl on 
sám nebo soudci, které k tomu ustanovil; to může právoplatně 
činit jedině politický suverén.
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112. Když tedy Bellarmino cituje z 6. kapitoly Lukášova 
evangelia, že náš Spasitel zavolal k sobě své učedníky a vyvolil 
z nich dvanáct, které také nazval apoštoly (L 6,13), dokazuje, že 
je vyvolil (a to všechny s výjimkou Matěje, Pavla a Bamabáše), 
dal jim moc a přikázal jim kázat, nikoli však rozsuzovat spory 
mezi lidmi; to je totiž pravomoc, kterou sám odmítl na sebe 
vzít, a to slovy: „Kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo 
rozhodčím?" (L 12,14); a na jiném místě: „Moje království není 
z tohoto světa." (J  18,36) O člověku, který nemá moc projedná
vat a rozhodovat spory mezi lidmi, však nemůžeme říci, že má 
nějakou jurisdikci. To však neznamená, že jim náš Spasitel nedal 
moc po celém světě kázat a křtít, pokud jim to jejich zákonný 
suverén nezakázal. Kristus sám i jeho apoštolově nám totiž na 
různých místech výslovně přikázali, abychom své suverény ve 
všem poslouchali.

113. Všechny argumenty, jimiž by chtěl dokázat, že bisku
pové mají svou jurisdikci od papeže, jsou liché, uvážíme-li, že 
sám papež nemá žádnou jurisdikci na panstvích jiných vladařů. 
Protože však dokazují opak, totiž že všichni biskupové, pokud 
jurisdikci mají, ji získali od svých politických suverénů, nechci 
jejich uvedení opomenout.

114. První argument je ze 4. knihy Mojžíšovy (Nu 4,11), kde 
Bůh, jelikož sám Mojžíš nebyl s to unést celé břímě správních 
záležitostí izraelského lidu, přikázal Mojžíšovi zvolit sedmdesát 
starších a odňal mu část ducha, aby ho vložil na oněch sedm
desát starších. Tomu se nemá rozumět tak, že Bůh Mojžíšova 
ducha oslabil, protože to by mu sebeméně neulevilo, ale tak, 
že všichni měli svou pravomoc od něho. V tom Bellarmino vy
kládá toto místo správně a bezelstně. Protože však, jak víme, 
měl Mojžíš v židovském státě veškerou suverenitu, zjevně se 
tím naznačuje, že byli autorizováni politickým suverénem. Toto 
místo proto dokazuje, že ve všech křesťanských státech mají 
biskupové svou pravomoc od politického suveréna; od papeže 
pouze na jeho vlastních územích, nikoli na územích kteréhokoli 
jiného státu.

115. Druhý argument vychází z povahy monarchie, v níž je  
veškerá pravomoc v rukou jednoho člověka, zatímco pravo
moc ostatních lidí je od něho odvozena. Vláda církve, jak říká
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Bellarmino, je však monarchická. To platí rovněž o křesťanských 
monarších. Jsou totiž skutečnými monarchy svého vlastního lidu, 
to jest své vlastní církve, neboť církev a křesťanský lid jsou jed
no a totéž, zatímco moc papeže, i kdyby to byl sv. Petr, není ani 
monarchická, ani archická či kratičká, ale jen didaktická, neboť 
Bůh nepřijímá poslušnost vynucenou, nýbrž jen dobrovolnou.

116. Třetí argument spočívá v tom, že stolec sv. Petra nazý
vá sv. Cyprián hlavou, zdrojem, kořenem a sluncem, z něhož je 
odvozena pravomoc biskupů. Avšak podle zákona přírody, který 
je lepším principem toho, co je po právu a co je protiprávní, než 
slovo kteréhokoli theologa, jenž je pouhým člověkem, je politic
ký suverén v každém státě hlavou, zdrojem, kořenem a sluncem, 
z něhož je odvozena veškerá jurisdikce. Proto je jurisdikce bis
kupů odvozena od politických suverénů.

117. Čtvrtý argument je vzat z nerovnosti jejich jurisdikcí. 
Kdyby jim ji totiž, říká, dal Bůh přímo, dal by jim právě tak 
stejnou jurisdikci jako stejné pořadí. Vidíme však, že někteří 
jsou biskupy jednoho města, někteří stovek měst a někteří celých 
provincií; protože ale tyto rozdíly nebyly dány příkazem Božím, 
nepochází jejich jurisdikce od Boha, nýbrž od člověka, a jeden 
ji má větší a jiný menší, jak se to zlíbilo vladaři církve. Tento 
argument by jeho záměru posloužil, kdyby předtím dokázal, že 
papež má universální jurisdikci nad všemi křesťany. Uvážíme- 
li však, že to dokázáno nebylo a že je notoricky známo, že onu 
velkou jurisdikci dali papeži ti, kdo ji měli, to jest římští císařové 
(vždyť patriarcha konstantinopolský si na základě téhož titulu, 
totiž biskupa hlavního města impéria a sídla císařova, činil nárok, 
aby mu byl postaven naroveň), vyplývá z toho, že všichni ostatní 
biskupové mají svou jurisdikci od suverénů míst, v nichž ji vy
konávají. A protože tudíž nemají svou pravomoc de iure divino, 
nemá ji, vyjma tam, kde je zároveň politickým suverénem, de 
iure divino ani papež.

118. Jeho pátý argument je tento: kdyby biskupové měli svou 
jurisdikci přímo od Boha, nemohl by jim  j i  papež odejmout, ne
boť nemůže jednat proti Božímu uspořádání. Tento důsledek je 
správný a dobře dokázaný. Ale papež, říká Bellarmino, to uči
nit může a učinil to. I to je třeba připustit, činí-li tak na vlast
ních panstvích nebo na panstvích jiného vladaře, který mu tuto
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pravomoc dal, nikoli však obecně na základě papežského práva. 
Tato pravomoc totiž v rámci jeho vlastní říše náleží každému 
křesťanskému suverénovi v rámci jeho vlastní říše a je od su
verenity neoddělitelná. Dříve než izraelský lid, podle příkazu, 
který Bůh dal Samuelovi, ustanovil nad sebou krále po vzoru 
jiných národů, měl velekněz politickou vládu a jedině on mohl 
ustanovit, nebo odvolat podřízeného kněze. Tuto pravomoc měl 
však později král, jak lze dokázat právě tímto Bellarminovým 
argumentem. Měl-li totiž kněz, ať už velekněz nebo kterýkoli 
jiný, svou jurisdikci přímo od Boha, nemohl mu ji král odejmout, 
neboť nemohl jednat proti Božímu uspořádání. Je však jisté, že 
král Šalomoun ( lK r  2,26-27.35) zbavil velekněze Ebjátara jeho 
úřadu a na jeho místo dosadil Sádocha. Proto mohou stejně tak 
králové ustanovovat a odvolávat biskupy, budou-li mít za to, že 
to prospěje dobré vládě nad jejich poddanými.

119. Jeho šestý argument je tento: jestliže biskupové mají 
svou jurisdikci de iure divino (to znamená přímo od Boha), mu
seli by ti, kdo to tvrdí, uvést nějaké slovo Boží, jímž by to do
kázali; žádné však uvést nemohou. Tento argument je  dobrý; 
nemám proto proti němu co říci. Tímto argumentem však lze 
stejně dobře dokázat, že sám papež nemá žádnou jurisdikci na 
panství jiného vladaře.

120. Konečně uvádí jako argument svědectví dvou papežů, 
Inocence a Lva; nepochybuji, že stejně dobře by mohl uvádět 
svědectví téměř všech papežů po sv. Petru. Uvážíme-li totiž, že 
láska k moci je lidstvu přirozeně vrozena, bude každý, kdo se sta
ne papežem, v pokušení zastávat stejný názor. Přesto by všichni, 
stejně jako Inocenc a Lev, vydávali svědectví jen sami o sobě, 
a jejich svědectví by proto nebylo dobré.

121. V páté knize dospívá Bellarmino ke čtyřem závěrům. 
První je, že papež není pánem celého světa, druhý, že papež 
není pánem celého křesťanského světa, třetí, že papež (vně svého 
vlastního území) nemá žádnou světskou jurisdikci PŘÍMO. S tě
mito třemi závěry lze beze všeho souhlasit. Čtvrtý je, že papež 
má, na panstvích jiných vladařů, nejvyšší světskou moc NEPŘÍ
MO; to se musí popřít, pokud slovem „nepřímo41 Bellarmino ne
chce říci, že byla získána nepřímými, tj. nečestnými prostředky; 
pak je  i s tím třeba souhlasit. Jestliže říká, že ji má nepřímo,

O papežově 
světské moci
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rozumím tomu ovšem tak, že tato světská jurisdikce mu podle 
něho patří podle práva, že však toto právo je pouze důsledkem 
jeho kněžské autority, kterou by nemohl uplatňovat, kdyby to 
právo zároveň neměl. K moci kněžské, kterou nazývá duchovní, 
je proto nutně připojena nejvyšší moc politická, a v důsledku 
toho je oprávněn měnit království: dávat je jednomu a odnímat 
druhému, bude-li mít za to, že to přispěje ke spáse duší.

122. Dříve než přejdu ke zkoumání argumentů, jimiž se snaží 
své učení dokázat, nebude na závadu odhalit jejich důsledky, aby 
vladaři a státy, mající politickou suverenitu ve svých několika 
panstvích (commonwealths), mohli zvážit, zdaje pro ně výhodné 
to učení přijmout a zda to povede k dobru jejich poddaných, za 
něž se budou muset v soudný den zodpovídat.

123. Říká-li se, že papež nemá na území jiných států nejvyšší 
politickou moc přímo, pak tomu máme rozumět tak, že ji, jako 
činí jiní političtí suveréni, nenárokuje na základě toho, že ti, jimž 
se má vládnout, se jí původně podrobili. Je totiž zřejmé, a bylo 
to již v tomto pojednání dostatečně prokázáno, že právo všech 
suverénů je původně odvozeno od souhlasu každého z těch, jimž 
se má vládnout, ať už ti, kdo ho vybírají, to činí pro vlastní spo
lečnou obranu proti nepříteli, nebo na základě vzájemné dohody, 
že vyberou jednotlivce nebo shromáždění, kteří by je chránili, 
nebo zda to činí proto, aby zachránili své životy tím, že se pod
řídí nepřátelskému dobyvateli. Jestliže si tedy papež nečiní přímý 
nárok na nejvyšší politickou moc nad jinými státy, pak tím jen 
sám popírá, že se mu tohoto jeho práva dostává takto. Přesto se 
ho nepřestává domáhat jinak, tedy bez souhlasu těch, jimž se má 
vládnout, totiž na základě práva, které mu při jeho nástupu na 
papežský trůn (tedy, jak říká, nepřímo) bylo dáno Bohem. Ale 
ať už předstírá jakoukoli cestu, moc je táž a on, připustí-li se, že 
je  to jeho právo, může sesazovat vladaře a rušit státy tak často, 
jak často to bude ke spáse duší, to jest kdykoli chce; nárokuje si 
totiž také výhradní právo posoudit, zda se tak děje pro spásu lid
ských duší, či nikoli. Toto je učení, které nehlásá jen Bellarmino 
v tomto díle, ale i mnozí jiní theologové ve svých kázáních a kni
hách. Bylo také vyhlášeno na některých koncilech a papežové je 
uváděli do praxe, když se jim k tomu naskytla příležitost. Čtvrtý 
lateránský koncil, který se konal za papeže Inocence III., vyhlásil
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následující kánon: „Jestliže po papežově napomenutí král neo- 
čistí své království od kacířů a poté, co je za to vyobcován, do 
roka tomuto požadavku nevyhoví, jsou jeho poddaní zbaveni 
poslušnosti11 (třetí kapitola, De Haereticis). Ze se tak skutečně 
stalo, jsme již při různých příležitostech mohli vidět, například 
při sesazení francouzského krále Chilpérica, při přenesení řím
ského impéria na Karla Velikého, při vydírání anglického krále 
Jana, při převodu království Navarry a v posledních letech při 
spojenectví proti francouzskému králi Jindřichu III. a při mnoha 
jiných příležitostech. Domnívám se, že jen málo vladařů to ne
bude pokládat za nespravedlivé a nemístné, nicméně si přeji, aby 
se všichni rozhodli být buď panovníky, nebo poddanými. Lidé 
nemohou sloužit dvěma pánům. Měli by jim to proto ulehčit buď 
tím, že plně podrží otěže vládnutí ve svých rukou, nebo tím, že 
je zcela vloží do rukou papežových; ti totiž, kdo jsou ochotni 
poslouchat, by tak mohli být ochráněni ve své poslušnosti. Rozdíl 
mezi mocí světskou a mocí duchovní je totiž pouze ve slovech. 
Rozdělená moc je nebezpečná ve všech ohledech, ať už se dělí 
s jinou mocí nepřímou nebo přímou. Přejděme však nyní k jeho 
argumentům.

124. První argument zní: politická moc je  podřízena moci 
duchovní. Proto ten, kdo má nejvyšší moc duchovní, má právo 
poroučet světským vladařům a uspořádávat jejich světské zále
žitosti ku prospěchu věcí duchovních. Pokud jde o rozdíl mezi 
světským a duchovním, zvažme, v jakém smyslu lze rozumně 
říci, že světská neboli politická moc je podřízena moci duchov
ní. Jsou pouze dva způsoby, jak dát těmto slovům smysl. Když 
totiž říkáme, že jedna moc je podřízena nějaké jiné, znamená to 
buď že ten, kdo má jednu moc, je podřízen tomu, kdo má dru
hou, anebo že jedna moc se má k druhé jako prostředek k úče
lu. Nelze totiž pochopit, jak by jedna moc mohla mít moc nad 
jinou, nebo jak by jedna moc mohla mít nad jinou právo nebo 
velení. Podřízenost, velení, právo a moc nejsou totiž nahodilý
mi vlastnostmi mocí, nýbrž lidí. Jedna moc může být podříze
na jiné, jako je umění sedlářské podřízeno umění jezdeckému. 
I kdybychom připustili, že politická vládaje ustavena jako pro
středek, který nás má dovést k duchovnímu štěstí, přesto z toho 
nevyplyne, že má-li král politickou moc a papež moc duchovní,
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je proto král povinen poslouchat papeže víc než sedlář jezdce. 
Stejně jako nelze z podřízenosti nějakého umění usuzovat na 
podřízenost toho, kdo ho provozuje, nelze ani z podřízenosti 
vládní moci usuzovat na podřízenost vladaře. Když tedy Bel- 
larmino říká, že politická moc je podřízena duchovní, chce tím 
říci, že politický suverén je podřízen suverénovi duchovnímu. 
Argument tedy zní takto: politický suverén je  podřízen suveré
novi duchovnímu; duchovní vladař může tudíž poroučet vlada
řům světským. Zde je závěr týž jako antecedent, který se měl 
dokázat. Aby jej však dokázal, uvádí Bellarmino nejprve tento 
důvod: Králové a papežové, duchovní a laikové tvoří jen  jed 
no společenství a stát (commonwealth), to znamená jen  jednu 
církev; údy ve všech tělech závisejí jeden na druhém; duchov
ní záležitosti však na světských záležitostech nezávisejí; tudíž 
světské záležitosti závisejí na záležitostech duchovních, a jsou  
jim  proto podřízeny. V této argumentaci jsou dvě hrubé chyby. 
Jednou je, že všichni křesťanští králové, papežové, duchovní 
a všichni ostatní křesťané tvoří jen jedno společenství a stát 
(commonwealth). Je přece očividné, že Francie je jeden stát, 
Španělsko druhý, Benátky třetí atd. Tyto státy sestávají z křes
ťanů; existují tudíž také různé soubory křesťanů, to znamená 
různé církve. Zastupují je různí suveréni, a jsou tudíž schopny 
poroučet a poslouchat, jednat a trpět jako přirozený člověk. 
Toho však žádná obecná (generál) a universální církev schopna 
není, dokud nemá představitele, a toho na zemi nemá. Kdyby 
ho totiž měla, bylo by veškeré křesťanstvo nepochybně jedním 
státem, jehož suverénem by jak v duchovních, tak ve světských 
záležitostech byl tento představitel. Na to, aby papež mohl sám 
sebe tímto představitelem učinit, mu scházejí tři věci, které mu 
náš Spasitel nedal, totiž přikazovat, soudit a trestat jinak, než 
se vyobcováním oddělit od těch, kdo se od něho nechtějí učit. 
I kdyby totiž papež byl jediným Kristovým náměstkem, přesto 
by nemohl svou vládu vykonávat, dokud náš Spasitel nepřijde 
podruhé. A ani pak to nebude papež, nýbrž sám sv. Petr s ostat
ními apoštoly, kdo mají být soudci světa.

125. Druhou chybou v jeho prvním argumentuje tvrzení, že 
členové každého státu jeden na druhém závisejí jako údy při
rozeného těla. Je pravda, že spolu souvisejí, ale závisejí pouze

394



XLII. O církevní moci

na suverénovi, který je duší státu. Jestliže tomu tak není, stát 
se rozpadá a propuká občanská válka, protože pak ani jeden 
člověk nesouvisí s druhým, jelikož schází společná závislost na 
známém suverénovi; stejně tak se údy přirozeného těla rozpustí 
do země, protože schází duše, která by je držela pohromadě. 
V této podobnosti není tedy nic, z čeho by se dala odvodit 
závislost laiků na kněžích nebo světských úředníků na úřední
cích duchovních. To jediné, co odvodit lze, je závislost obou 
na politickém suverénovi, který věru musí směrovat politické 
příkazy ke spáse duší; pro to však není podřízen nikomu leč sa- 
mému Bohu. Tak tedy vidíte šroubovanou klamnost prvního ar
gumentu, jenž má ošálit lidi, kteří nerozlišují mezi podřízeností 
činností na cestě k cíli a podřízeností jedné osoby druhé při 
uplatňování prostředků. Ke každému cíli jsou totiž prostředky 
určeny přírodou nebo nadpřirozeně samým Bohem; moc, která 
lidi vede, aby tyto prostředky využívali, je v každém národě 
přenechána politickému suverénovi, a to zákonem přírody, který 
lidem zakazuje porušit daný slib.

126. Jeho druhý argument zní takto: Každé společenství a stát 
(commonwealth), protože se předpokládá, že je  dokonalé a so
běstačné, může poroučet kterémukoli jinému společenství a státu 
(commonwealth), které mu není podřízeno, a nutit je, aby změnilo 
způsob vládnutí; může dokonce zbavit vladaře trůnu a na jeho 
místo dosadit jiného, nemůže-li se jinak bránit proti bezpráví, 
které se mu tento vládce chystá způsobit. Tím spíš může duchovní 
společenství (commonwealth) poručit světskému změnit způsob 
svého vládnutí a sesadit vladaře a ustanovit jiného, nemůže-li 
duchovní dobro hájit jinak.

127. To, že stát, aby se ubránil bezpráví, může činit vše, co 
zde Bellarmino řekl, je čistá pravda a bylo to již výše dostateč
ně prokázáno. Kdyby stejně tak byla pravda, že v tomto světě 
dnes existuje nějaký duchovní stát, odlišný od státu politického, 
jeho vladař by se mohl, kdyby se mu stalo bezpráví nebo kdyby 
se chtěl zabezpečit, aby se mu v budoucnu nestalo, odškodnit 
a zajistit válkou; takovým bezprávím je, souhrnně řečeno, zba
vení trůnu, zabití, podrobení nebo jakýkoli jiný nepřátelský akt. 
Z téhož důvodu by však nebylo o nic méně legitimní, kdyby 
politický suverén pro stejná bezpráví, ať už k nim došlo nebo
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ať se jich obává, vedl válku proti suverénovi duchovnímu. To je 
podle mého názoru víc, než by ze svého vlastního tvrzení kardi
nál Bellarmino vyvodil.

128. Na tomto světě však žádný duchovní stát neexistuje. Du
chovní stát je přece totéž co království Kristovo, o němž Kristus 
sám říká, že není z tohoto světa, ale že bude až v příštím světě 
při vzkříšení, kdy ti, kdo žili spravedlivě a věřili, že je Kristus, 
vstanou v těle duchovním, třebaže zemřeli v těle přirozeném. 
Pak teprve bude náš Spasitel svět soudit, přemůže své nepřátele 
a zřídí duchovní stát. Protože prozatím žádní lidé s duchovním 
tělem na Zemi neexistují, nemůže mezi lidmi, kteří jsou dosud 
v těle, existovat ani duchovní stát, ledaže bychom státem zvali 
kazatele, pověřené lidi učit a připravovat, aby byli při vzkříšení 
přijati do Kristova království. Ti, jak jsem již dokázal, však stá
tem nejsou.

129. Třetí argument zní takto: Pro křesťany není zákonné tole
rovat nevěřícího nebo kacířského krále, jestliže se je  snaží získat 
pro své kacířství nebo nevěru. Posoudit, zda král svádí své pod
dané ke kacířství či nikoli, je  však věcí papeže. Proto má papež 
právo rozhodnout, zda vladař má, nebo nemá být zbaven trůnu.

130. Na to odpovídám, že obě tato tvrzení jsou nepravdivá. 
Když totiž křesťané nebo lidé kteréhokoli náboženství netoleru
jí svého krále, ať již vydává jakékoli zákony, byť by se týkaly 
i jejich náboženství, porušují svou věrnost v rozporu s Božím  
zákonem jak přirozeným, tak pozitivním. Nadto mezi poddaný
mi neexistuje žádný soudce nad kacířstvím; tím je pouze jejich 
politický suverén. Neboť kacířství není nic jiného než soukromé 
mínění, tvrdošíjně zastávané v rozporu s míněním, jemuž veřejná 
osoba, to znamená představitel státu, přikázala učit. Z toho se 
jasně podává, že kacířstvím nemůže být mínění veřejně určené 
k učení; kacíři nemohou být ani suverénní vladaři, kteří je auto
rizovali. Kacíři jsou totiž jedině soukromé osoby, jež umanutě 
hájí učení, jež jejich zákonní suveréni zakázali.

131. Aby však dokázal, že křesťané nemají tolerovat nevě
řící ani kacířského krále, uvádí Bellarmino místo z 5. knihy 
M ojžíšovy (Dt 17,15), kde Židům, když už chtějí nad sebou 
ustanovit krále, Bůh zakazuje zvolit si cizince. Z toho pak vy
vozuje, že pro křesťana je nezákonné zvolit si za krále někoho,
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kdo není křesťanem. Je pravda, že křesťan, tedy ten, kdo se 
již zavázal přijmout po jeho příchodu za svého krále našeho 
Spasitele, bude až příliš pokoušet Boha, zvolí-li za krále na 
tomto světě někoho, o němž ví, že se bude snažit ho zastrašo
váním a přesvědčováním přimět, aby porušil svou víru. Avšak 
stejně tak, říká, je nebezpečné zvolit za krále někoho, kdo není 
křesťan, a po jeho zvolení ho nezbavit trůnu. K tomu říkám, 
že otázkou není, zda nezbavit ho trůnu je nebezpečné, ale zda 
je takové zbavení trůnu spravedlivé. Zvolit ho může být v ně
kterých případech nespravedlivé, ale zbavit ho trůnu poté, co 
byl zvolen, není spravedlivé nikdy. Je to totiž vždy porušení 
povinné věrnosti, a odporuje to tedy zákonu přírody, jenž je 
věčným zákonem Božím. Nečteme, že by se takové učení po
važovalo za křesťanské v době apoštolů, ani že by se za takové 
považovalo v době římských císařů, dokud papežové nenabyli 
politické suverenity v Římě. Na to však Bellarmino odpově
děl, že Nerona, Diokleciána, Juliána či ariána Valenta starověcí 
křesťané nezbavili trůnu jen proto, že jim scházely světské síly. 
Možná ano. Avšak nedostávalo se snad sil našemu Spasiteli, 
jemuž by dvanáct legií nezranitelných andělů přispěchalo na 
pomoc, kdyby je zavolal, aby sesadil císaře nebo aspoň Piláta, 
který, aniž na něm shledal vinu, ho nespravedlivě vydal Židům 
k ukřižování? Nebo jestliže se apoštolům nedostávalo světských 
sil, aby sesadili Nerona, měli snad proto zapotřebí učit ve svých 
listech právě obrácené křesťany poslouchat moci nad nimi usta
novené, k nimž tehdy patřil i Nero, a to nikoli ze strachu před 
jejich hněvem, nýbrž kvůli svému svědomí? Řekneme tedy, že 
nejen poslouchali, ale že také učili tomu, co nemysleli vážně 
jen proto, že se jim nedostávalo síly? Tedy nikoli z nedostatku 
síly, nýbrž kvůli svému svědomí mají křesťané tolerovat své 
pohanské vladaře či vladaře, kteří autorizují šíření nějakého 
omylu (nemohu přece nazývat kacířem někoho, jehož učení je 
učením veřejným). Uvádí-li dále Bellarmino na důkaz papežo
vy světské moci to, že sv. Pavel (1K 6) jmenoval za tehdejších 
pohanských vladařů soudce, které tito vladaři neustanovili, pak 
to není pravda. Svatý Pavel totiž křesťanům pouze radil, aby 
k urovnávání svých sporů přijímali za rozhodce raději některé 
své bratry, než aby se chodili soudit k pohanským soudcům. To
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je správná zásada, plná lásky k bližnímu a vhodná, aby se podle 
ní postupovalo i v nejlepších křesťanských státech. A pokud jde 
o nebezpečí, které by pro náboženství mohlo vzniknout, kdyby 
poddaní tolerovali pohanského nebo mýlícího se vladaře, jde 
o věc, v níž žádný poddaný není způsobilým soudcem; kdyby 
jím  totiž byl, mohli by papežovi světští poddaní soudit i pape
žovo učení. Žádný křesťanský vladař, jak jsem výše dokázal, 
není nejvyšším knězem svých vlastních poddaných o nic méně, 
než je papež svých.

132. Čtvrtý argument se opírá o křest králů. Aby se mohli stát 
křesťany, postupují při něm svá žezla Kristu a slibují, že se budou 
držet křesťanské víry a budou ji hájit. To je pravda, neboť křes
ťanští králové jsou pouhými Kristovými poddanými. Ze všech 
těchto důvodů však mohou být papežovými kolegy. Jsou totiž 
nejvyššími kněžími svých vlastních poddaných a papež není nic 
víc než král a kněz, a to dokonce i v samotném Římě.

133. Pátý argument je odvozen ze slov, která pronesl náš 
Spasitel: „Pas mé ovce!“ (J21,17) Tím byla dána veškerá moc, 
kterou kněz nutně potřebuje, například zahánět vlky, jimiž jsou 
kacíři, zavírat berany, jestliže zdivočeli nebo trkají ostatní ovce, 
což jsou zlí, byť křesťanští králové, a dávat stádu náležitou potra
vu. Z toho Bellarmino vyvozuje, že sv. Petr obdržel tyto tři moci 
od Krista. Na to odpovídám, že poslední z těchto mocí není nic 
jiného než moc nebo spíše příkaz učit. Jako doklad první moci, 
totiž zahánět vlky, to jest kacíře, cituje: „Střežte se lživých pro
roků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví 
vlci.“ (Mt 7,15) Kacíři (připustíme-li, že vlky se zde rozumějí ka
cíři) však nejsou proroci -  ať už falešní nebo praví -  a apoštolům 
nebylo přikázáno je zabíjet nebo, jsou-li to králové, sesazovat, 
nýbrž mít se před nimi na pozoru, prchat před nimi a vyhýbat se 
jim. Nebyl to však ani sv. Petr, ani žádný z apoštolů, nýbrž židov
ský dav, který ho následoval do hor, lidé, kteří z větší části ještě 
nebyli obráceni a jimž dal radu varovat se lživých proroků, která 
tedy, znamená-li moc vyhánět krále, byla dána nikoli pouhým 
soukromým osobám, nýbrž také lidem, kteří vůbec nebyli křes
ťané. A pokud jde o moc odlučovat zdivočelé berany a zavírat 
je (Bellarmino zde má na mysli křesťanské krále, kteří odmítají 
podřídit se římskému knězi), sám náš Spasitel odmítl vzít na sebe
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na tomto světě tuto moc a radil nechat pšenici i koukol spolu růst 
až do soudného dne (Mt 13,25-30; 13,36^0). Tím méně ji dal 
sv. Petrovi a tím méně ji sv. Petr může dát papeži. Svatý Petr 
a všichni ostatní apoštolově jsou totiž nabádáni, aby křesťany, 
kteří nejsou poslušní církve (to jest nejsou poslušní křesťanské
ho suveréna), považovali za pohany a celníky. Vidíme-li, že lidé 
nežádají po papeži žádnou pravomoc nad pohanskými vladaři, 
neměli by žádat žádnou ani nad těmi, na něž se má hledět jako 
na pohany.

134. Avšak z pouhé pravomoci učit vyvozuje Bellarmino také 
donucovací moc papeže nad králi. Kněz a pastýř, říká Bellarmi
no, musí dávat svému stádu náležitou potravu: proto papež může 
a měl by nutit krále, aby konali svou povinnost. Z toho vyplývá, 
že papež jako kněz a pastýř křesťanů je králem králů. To by měli 
všichni křesťanští králové buď skutečně přiznat, nebo vzít nej- 
vyšší kněžské pověření sami na sebe, každý na svém vlastním 
panství.

135. Jeho šestý a poslední argument je vzat z příkladů. Na 
to odpovídám, za prvé, že příklady nic nedokazují; za druhé, že 
příklady, které uvádí, nečiní toto právo ani pravděpodobným. 
Skutek Jójady, když usmrtil Atalju (2Kr 11), se buď stal na 
základě zmocnění krále Jóaše, nebo to byl hrozný zločin ve
lekněze, který byl po zvolení krále Saula pouhým poddaným. 
Skutek sv. Ambrože, když vyobcoval císaře Theodosia, pokud 
je pravda, že se stal, byl hrdelním zločinem. Pokud jde o papeže 
Řehoře I., Řehoře II., Zachariáše a Lva III., jejich soudy jsou  
neplatné, protože byly vyneseny ve vlastní věci. A činy, které 
uskutečnili v souladu s tímto učením, zvláště čin Zachariášův, 
jsou nejtěžší zločiny, jichž se lidé vzhledem ke své povaze mo
hou dopustit. Tolik tedy o církevní moci. Byl bych mnohem 
stručnější a ušetřil bych si zkoumání Bellarminových argumen
tů, kdyby to byly argumenty soukromé osoby, nikoli argumenty 
hlavního zastánce papežství proti všem ostatním křesťanským 
vladařům a státům.
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X L III.
O tom, co je nutné pro přijetí člověka 

do království nebeského

Je obtížné 
poslouchat 

zároveň Boha 
a člověka

Není to obtížné 
pro ty, kdo 

rozlišují, co je 
ke spáse nutné 

a co není

1. Nejčastější záminka pro vzpouru a občanskou válku vyplýva
la v křesťanských státech po dlouhou dobu z obtížnosti, dosud 
ještě nedostatečně vyřešené, poslouchat zároveň Boha a člověka, 
když si jejich příkazy odporují. Je dostatečně známo, že obdrží-li 
člověk dva protichůdné příkazy a ví, že jeden pochází od Boha, 
musí uposlechnout ten a neuposlechnout druhý, byť by šlo o pří
kaz jeho zákonného suveréna (ať již panovníka či suverénního 
shromáždění) nebo otce. Obtíž tedy spočívá v tom, že lidé, při- 
kazuje-li se jim ve jménu Božím, v různých případech nevědí, 
zda příkaz pochází od Boha, nebo zda ten, kdo přikazuje, jenom 
zneužívá Boží jméno pro nějaké své soukromé cíle. Stejně jako 
bylo v židovské církvi mnoho falešných proroků, kteří se snažili 
získat si věhlas u lidu předstíranými sny a viděními, tak byli ve 
všech dobách i v Kristově církvi falešní uěitelé, kteří se snažili 
získat si věhlas u lidu fantastickými a falešnými učeními a na 
základě tohoto věhlasu (jak je v povaze ctižádosti) jej ovládat 
ke svému vlastnímu prospěchu.

2. Tato obtížnost poslouchat Boha i politického suveréna na 
zemi však netíží ty, kdo dovedou rozlišovat mezi tím, co je  nut
né k jejich přijetí do nebeského království a co k tomu nutné 
není. Je-li totiž příkaz politického suveréna takový, že ho lze 
uposlechnout bez ztráty věčného života, je nespravedlivé ho ne
uposlechnout. V tomto případě se uplatní příkaz apoštolův: „Slu
hové, poslouchejte ve všem své (...)  pány“ (Kol 3,22) a „Děti, 
poslouchejte ve všem své rodiče" (E f 6,1), jakož i příkaz našeho 
Spasitele: „,Na stolici Mojžíšově zasedli zákonici a farizeové. 
Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou." (Mt 23,2-3) 
Je-li však příkaz takové povahy, že ho nelze uposlechnout, aniž 
by byl člověk odsouzen k věčné smrti, bylo by šílenství ho upo
slechnout; v takovém případě se uplatní rada našeho Spasitele: 
„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou." 
(M  10,28) Všichni, kdo se chtějí vyhnout jak trestům, které se 
jim mají za neposlušnost vůči jejich pozemskému suverénovi
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uložit na tomto světě, tak trestům, které jim za neposlušnost vůči 
Bohu budou uloženy ve světě, který přijde, se tudíž musí učit 
dobře rozlišovat mezi tím, co je pro věčnou spásu nutné a co pro 
ni nutné není.

3. Vše, co je NUTNÉ pro spásu, je obsaženo ve dvou ctnos
tech: ve víře v Krista a v poslušnosti zákonům. Druhá z nich, 
byla-li by dokonalá, by nám stačila. Ale neboť jsme všichni vinni 
neposlušností vůči Božímu zákonu, a to nejen původně v Ada
movi, ale i našimi vlastními přestupky v současnosti, vyžaduje 
se od nás nejen poslušnost po zbytek našich dní, ale i odpuštění 
hříchů minulých; toto odpuštění je odměnou za naši víru v Kris
ta. Že nic jiného se ke spáse nutně pevyžaduje, je zřejmé z toho, 
že království nebeské je uzavřeno jedině hříšníkům, to znamená 
neposlušným nebo těm, kdo přestupují zákony; dokonce ani jim  
ne, jestliže činí pokání a věří všem článkům křesťanské víry, 
nutným ke spáse.

4. Poslušnost, kterou od nás požaduje Bůh, jenž při veškerém 
našem počínání uznává vůli ke skutku, je vážně míněná snaha být 
ho poslušen; označuje se také všemi slovy, jež znamenají sna
hu. A proto se poslušnosti někdy říká láska k bližnímu (charity) 
a láska (love), protože obojí v sobě zahrnuje vůli poslouchat; sám 
náš Spasitel činí naši lásku k Bohu a k sobě navzájem naplněním 
celého zákona. Někdy se jí říká také spravedlnost, neboť spra
vedlnost není nic jiného než vůle dávat každému, co jeho jest, 
to znamená vůle být poslušen zákonů. Někdy se jí říká i lítost 
a pokání, neboť litovat v sobě zahrnuje odklon od hříchu, což 
je totéž jako návrat vůle k poslušnosti. Kdokoli tedy opravdově 
touží plnit Boží přikázání nebo kdokoli upřímně lituje svých 
hříchů nebo miluje Boha z celého svého srdce a svého bližního 
jako sebe samého, projevuje poslušnost nutnou pro jeho přijetí 
do Božího království. Kdyby měl totiž Bůh požadovat naprostou 
nevinnost, nemohl by být spasen nikdo.

5. Jaká přikázání jsou však ta, která nám dal Bůh? Jsou Boží
mi přikázáními všechny zákony, které dal Mojžíš Židům? Jestliže 
ano, proč se křesťané neučí být jich poslušní? Jestliže ne, které 
jiné kromě zákona přírody to jsou? Náš Spasitel Ježíš Kristus 
nám totiž nedal žádné nové zákony, nýbrž jen radu dodržovat 
ty, jimž jsme podřízeni, to jest zákony přírody a zákony našich

Vše, co je 
nutné pro 
spásu, je ob
saženo ve víře 
a poslušnosti

Jaká poslušnost 
je nutná

Ajakých 
zákonů
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Komu má 
věřící křesťan 

věřit

Příčiny 

křesťanské víry

jednotlivých suverénů. Ani ve svém kázání na hoře nedal Ži
dům žádný nový zákon; pouze vyložil zákon Mojžíšův, jemuž 
podléhali už předtím. Boží zákony jsou tudíž jen zákony pří
rody, z nichž hlavní je ten, že nesmíme znectít svou víru, to 
jest přikázání poslouchat své politické suverény, které jsme nad 
sebou vzájemnou dohodou ustanovili. A tento Boží zákon, kte
rý přikazuje poslušnost politickému zákonu, přikazuje ve svém 
důsledku poslušnost všem biblickým předpisům, které, jak jsem 
dokázal v předchozí kapitole, jsou zákonem pouze tam, kde je 
za zákon prohlásil politický suverén; jinde jsou jen radou, které 
může člověk na vlastní riziko odepřít poslušnost, aniž by jednal 
protiprávně.

6. Jestliže nyní víme, co je poslušností nutnou ke spáse a komu 
jsme jí povinováni, musíme dále s ohledem na víru zvážit, komu 
a kdy věříme a jakým článkům nebo bodům musí nutně věřit ti, 
kdo budou spaseni. Nejprve pokud jde o osobu, které věříme; 
jelikož nemůžeme někomu věřit dřív, než víme, co říká, musí 
to nutně být někdo, koho jsme slyšeli mluvit. Tím, komu věřili 
Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš a proroci, byl tudíž sám Bůh, kte
rý k nim promlouval nadpřirozeně. Tím, komu věřili apoštolově 
a učedníci, kteří rozmlouvali s Kristem, byl sám náš Spasitel. 
O těch, k nimž ani Bůh Otec, ani náš Spasitel nikdy nepromlou
val, však nelze říci, že tím, komu věřili, byl Bůh. Věřili apošto
lům a po nich kněžím a theologům, kteří jim k jejich víře doporu
čili dějiny Starého a Nového zákona. Křesťanská víra se tudíž od 
časů našeho Spasitele zakládá nejprve na pověsti kněží, později 
na autoritě těch, kdo se postarali o uznání Starého a Nového 
zákona za reguli víry. To mohli učinit jedině křesťanští suveré- 
ni, kteří jsou proto nejvyššími kněžími a jedinými osobami, jež 
nyní křesťané slyší mluvit z Božího pověření, nepočítáme-li ty, 
k nimž Bůh v těchto dnech promlouvá nadpřirozeně. Ale protože 
„mnoho falešných proroků vyšlo do světa“, ostatní musí, jak nám 
radí sv. Jan, takové duchy zkoumat, „zdali jsou z Boha“ (A /4,1). 
A protože, jak víme, zkoumat učení náleží nejvyššímu knězi, tím, 
komu všichni, kdo nemají žádné zvláštní zjevení, musí věřit, je 
v každém státě nejvyšší kněz, jinak řečeno politický suverén.

7. Příčiny, proč lidé věří v nějaké křesťanské učení, jsou různé. 
Víra je totiž dar Boží a Bůh působí v každém tak, jak považuje
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za dobré. Nejčastější bezprostřední příčinou naší důvěry, týkající 
se jakéhokoli článku křesťanské víry, je to, že věříme, že bible 
je slovem Božím. Proč však věříme, že bible je slovem Božím, 
je značně sporné, stejně jako musí být sporné všechny otázky, 
které nejsou správně položeny. Lidé se totiž netážou „Proč tomu 
věříme?“, ale „Jak to víme?“, jakoby věření a vědění byly jedno 
a totéž. A tak, zatímco jedna strana zakládá své vědění na ne
omylnosti církve a druhá na svědectví soukromého ducha, ani 
jedna nedospívá k závěru, který si nárokuje. Jak má totiž člo
věk vědět, že církev je neomylná, nebude-li nejprve vědět, že 
neomylné je Písmo? Nebo jak má člověk vědět, že jeho vlastní 
soukromý duch je něco jiného než důvěra založená na autoritě 
a argumentech jeho učitelů, nebo na předpokladu jeho vlastních 
vloh? Nadto v Písmu není nic, z čeho by se dala vyvodit neo
mylnost církve, tím spíše neomylnost nějaké konkrétní církve, 
ani nemluvě o neomylnosti nějakého konkrétního člověka.

8 . Je proto zřejmé, že křesťané nevědí, nýbrž jen věří, že Pis- Víra je  ze 

m oje slovem Božím a že prostředek, jak je k věření dovést, který slyšení 

jim Bůh rád běžně poskytuje, je zcela přirozený, to znamená, že 
křesťané se učí věřit od svých učitelů. Toto je učení sv. Pavla
o křesťanské víře obecně: „Víra povstává ze slyšení11 (Ř 10,17), 
to znamená z naslouchání našim zákonným kněžím a pastýřům.
Svatý Pavel také říká: „A jak mohou uvěřit v toho, o kom ne
slyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho hlásal?
A jak mohou hlásat, nejsou-li posláni?11 (Ř 10,14-15) Z toho je 
zřejmé, že obvyklá příčina víry, že Písmo je slovem Božím, je 
táž jako příčina víry ve všechny ostatní články naší víry, totiž 
slyšení těch, kdo jsou zákonem připuštěni a určeni k tomu, aby 
nás učili, jako jsou naši rodiče ve svých domech a naši kněží 
v kostelích. Ze zkušenosti je to ještě zřetelnější. Vždyť čím jiným 
můžeme zdůvodnit, že v křesťanských státech všichni buď věří, 
nebo alespoň vyznávají, že Písmo je slovem Božím, a v jiných 
sotva někdo, než tím, že v křesťanských státech jsou víře učeni 
od dětství, avšak jinde jinak?

9. Je-li však učení příčinou víry, proč nevěří všichni? Je pro
to jisté, že víra je Boží dar, který Bůh dává, komu chce. Přes
to je bezprostřední příčinou víry slyšení, neboť dává-li někomu 
víru, dává ji prostřednictvím učitelů. Ve škole, kde se učí mnozí,
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Jediný 
nutný článek 

křesťanské víry

Důkaz ze 
záměru 

evangelistů

a jedni z toho mají prospěch, jiní však nikoli, je učitel příčinou 
toho, že se naučí ti, kdo z toho mají prospěch. Z toho ale nelze 
vyvodit, že učení není Boží dar. Všechny dobré věci pocházejí od 
Boha, přesto je všichni mít nemohou; mohou je mít jen ti, jimž 
se jich od Boha dostalo; to předpokládá nadpřirozený dar a pří
mé působení Boží. Kdo si je osobuje, tvrdí o sobě, že je prorok 
a podléhá přezkoumání církve.

10. Avšak ať už lidé vědí, věří nebo připouštějí, že Písmo je 
Božím slovem, jestliže z těch jeho míst, jež jsou zcela jasná, 
ukážu, jaké články víry jsou nutné, a to jediné nutné ke spáse, 
musí tito lidé nutně vědět, věřit nebo připustit totéž.

11. Unum necessarium, jediný článek víry, který Písmo činí 
nutným ke spáse, zní: JEŽÍŠ JE KRISTUS. Slovem „Kristus“ 
se rozumí král, jehož Bůh skrze proroky Starého zákona slíbil 
poslat na svět, aby pod ním nad Židy a těmi z jiných národů, 
kteří v něho uvěří, věčně panoval a dal jim věčný život, ztracený 
Adamovým hříchem. Poté, co to dokážu z Písma, ukážu také, 
kdy a v jakém smyslu lze i některé jiné články víry označit za 
nutné.

12. Abych dokázal, že víra v to, že Ježíš je  Kristus, je veške
rou vírou, které je ke spáse zapotřebí, dovodím svůj první argu
ment ze záměru evangelistů; vylíčením života našeho Spasitele 
dokázat tento jediný článek: Ježíš je  Kristus. Evangelium podle 
Matouše lze shrnout takto: Ježíš byl z rodu Davidova a narodil 
se z panny, což jsou znaky pravého Krista, mudrci ho přišli uctít 
jako židovského krále, Herodes se ho ze stejného důvodu snažil 
usmrtit, Jan Křtitel to o něm veřejně prohlásil, sám i skrze své 
apoštoly kázal, že je král, neučil zákonu jako zákoník, nýbrž 
jako člověk mající autoritu, léěil nemoci pouhým slovem, učinil 
mnoho jiných zázraků, o nichž bylo předpovězeno, že je Kris
tus učiní, při svém vstupu do Jeruzaléma byl zdraven jako král, 
předem nabádal vystříhat se všech těch, kdo budou o sobě tvrdit, 
že jsou Kristus, byl jat, obžalován a vydán na smrt, protože řekl, 
že je král, a důvod jeho odsouzení, napsaný na kříži, zněl: JEŽÍŠ 
NAZARETSKÝ, KRÁL ŽIDOVSKÝ. Toto vše sleduje jediný cíl, 
totiž aby lidé uvěřili, že Ježíš je  Kristus. To byl tedy záměr evan
gelia podle Matouše. Záměr ostatních evangelistů, jak lze zjistit 
z četby jejich textů, byl však týž. Záměrem celého evangelia
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tudíž bylo dokázat tento jediný článek. Svatý Jan to říká ve svém 
závěru zcela jasně: „Tato znamení však zapsánajsou, abyste vě
řili, že Ježíš je Kristus, Syn Boha živého." (J  20,31)

13. Můj druhý argument je vzat z toho, o čem kázali apošto
lově jak v době, kdy náš Spasitel žil na zemi, tak po jeho nane
bevstoupení. Za časů našeho Spasitele byli apoštolově posláni 
(L 9,2) hlásat Boží království. Ani zde, ani podle Matouše (Mt 
10,7) jim totiž nedal jiný úkol než , jděte a hlásejte, že se přiblíži
lo království Boží", to jest, že Ježíš je Mesiáš, Kristus, král, který 
měl přijít. Že totéž kázali i po jeho nanebevstoupení, je zřejmé 
ze Skutků apoštolů: „vlekli", říká sv. Lukáš, „Jásona a několik 
bratří k představeným města a křičeli: ,Ti, kteří pobouřili celý 
svět, přišli i k nám, a Jáson je přijal do svého domu! Ti všichni 
porušují císařovo nařízení, protože tvrdí, že existuje nějaký jiný 
král, jakýsi Ježíš1.“ (Sk 17,6-7) To také vyplývá z 2. a 3. verše 
téže kapitoly, kde se říká, že sv. Pavel Jako obvykle přišel do 
jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil, vykládal Písmo 
a dokazoval, že Kristus musel trpět a vstát opět z mrtvých. ,Aten 
Kristus1, řekl Pavel, ,je Ježíš, kterého já vám hlásám4".

14. Třetí argument je vzat z těch míst Písma, kde se o víře 
nezbytné ke spáse říká, že je snadná. Kdyby totiž vnitřní souhlas 
mysli se všemi učeními dnes vyučované křesťanské víry, jejichž 
převážná část je sporná, byl nutný ke spáse, nebylo by na světě 
nic těžšího než být křesťanem. Zloděj na kříži, byť kající, nemohl 
být spasen kvůli slovům „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do 
svého království" (L 23,42), jimiž dosvědčoval víru jedině v to, 
že Ježíš je  král. Nedalo by se ani říci, že „Kristovo jho netlačí 
a břemeno netíží" (jako v Mt 11,30), ani že „malé děti v něho 
věří" (jak v Mt 18,6). Ani sv. Pavel by nemohl říci: „Zalíbilo se 
Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí." (1K 1,21) Ani sám 
sv. Pavel by nemohl být spasen a ještě méně by se mohl tak náhle 
stát tak velkým učitelem církve, jelikož nejspíš nikdy nepomyslel 
na transsubstanciaci, na očistec a na mnohé jiné články, které se 
dnes vynucují.

15. Čtvrtý argument je vzat z míst, která jsou jednoznačná 
a neprobouzí výkladové spory, jako především: „Zkoumáte Pís
ma a myslíte si, že v nich máte věčný život; Písma svědčí o mně." 
(J5,39) Náš Spasitel zde hovoří pouze o knihách Starého zákona,

Z kázání 
apoštolů

Ze snadnosti 
učení

Z výslovných 
ajasných 
formulací
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Z toho, že 
je  to základ 

všech ostatních 
článků

neboť tehdy Židé ještě nemohli hledat v dosud nesepsaných kni
hách Nového zákona. Avšak Starý zákon uvádí o Kristu jen zna
mení, podle nichž by ho lidé mohli poznat, až přijde: že bude 
pocházet z Davidova rodu, narodí se v Betlémě, a to z panny, 
že bude činit velké zázraky a podobně. K věčnému životu proto 
postačovalo věřit, že jím  tento Ježíš byl. Nad to, co postačuje, 
není nic nezbytné. Proto se žádný jiný článek nevyžaduje. Dále: 
„A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (./11,26) Pro 
věčný život proto stačí věřit v Krista; není tedy nutno věřit víc. 
Věřit v Ježíše a věřit, že Ježíš je Kristus, je však jedno a totéž, jak 
se ukazuje v bezprostředně následujících verších. Když se totiž 
náš Spasitel zeptal Marty: „Věříš tomu?“ (./ 11,26), odpověděla: 
„Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Kristus, Syn Boží, který 
má přijít na svět.“ (J  11,27) Proto je pouze tento článek vírou 
postačující k věčnému životu; žádný jiný článek nutný není. Za 
třetí, evangelium podle Jana: „Tato znamení však zapsána jsou, 
abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli 
život v jeho jménu.“ (./ 20,31) Věřit, že Ježíš je  Kristus, je zde 
vírou postačující k věčnému životu; žádného jiného článku víry 
tedy není zapotřebí. Za čtvrté: „Každé vnuknutí, které vede k vy
znání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha.“ (7.74,2) A „každý, 
kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha“ (1J 5,1). A „kdo 
jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ 
(1J 5,5). Za páté: „Dvořan řekl: ,Zde je voda. Co brání, abych 
byl pokřtěn?1 Filip mu řekl: Jestliže věříš celým svým srdcem, 
nic tomu nebrání.1 On na to odpověděl:,Věřím, že Ježíš Kristus 
je Syn Boží1.11 (Sk 8,36-37) K pokřtění, to znamená k našemu 
přijetí do Božího království, proto stačí víra v článek Ježíš je  
Kristus, a jedině ta je nutná. Obecně všude, kde náš Spasitel 
někomu říká: „Tvá víra tě zachránila11, je příčinou, proč to říká, 
nějaké vyznání, které v sobě přímo nebo jako důsledek obsahuje 
víru, že Ježíš je  Kristus.

16. Poslední argument je vzat z míst, kde se tento článek činí 
základem víry; ten totiž, kdo věří v základ, bude zachráněn. První 
z těchto míst zní: „Tehdy, řekne-li vám někdo: ,Hle, tu je Kris
tus nebo tam1 nevěřte! Neboť vyvstanou lžikristové a lžiproroci 
a budou předvádět veliká znamení a zázraky11 atd. (Mt 24,23-24) 
Zde vidíme, že v článek Ježíš je  Kristus je třeba věřit i tehdy,
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kdyby ti, kdo hlásají opak, měli konat velké zázraky. Druhým 
místem je: „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe při
šel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám hlásali, budiž 
proklet!" (Ga 1,8) Evangeliem, které Pavel a ostatní apoštolové 
hlásali, byl však pouze tento článek, že Ježíš je  Kristus. Pro víru 
v tento článek máme tudíž odmítnout autoritu anděla z nebe, 
a tím spíš kteréhokoli smrtelníka, učí-li opak. Toto je tedy zá
kladní článek křesťanské víry. Třetím místem je: „Milovaní, ne
věřte každému vnuknutí a duchu (...)  Podle toho poznáte Ducha 
Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus 
přišel v těle, je z Boha.“ (7,74,1-2) Z tohoto je zřejmé, že tento 
článek je měřítkem a normou, podle níž je třeba všechny ostatní 
články zkoumat a hodnotit; jen on je proto základní. Čtvrtým 
místem je evangelium podle Matouše, kde sv. Petr tento článek 
vyznal tím, že našemu Spasiteli řekl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha 
živého." (Mt 16,16) Na to náš Spasitel odpověděl: „Ty jsi Petr; 
a na té skále zbuduji svou církev." (Ml 16,18) Odtud vyvozuji, 
že na tomto článku jako na svém základě jsou postavena všechna 
ostatní učení církve. Pátým místem je: „Nikdo totiž nemůže polo
žit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 
Zda někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahého kame
ní, či ze dřeva, trávy, slámy -  dílo každého vyjde najevo. Ukáže 
je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo 
každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když 
mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde 
ohněm." (1K 3,11-15) Tato slovajsou zčásti jasná a snadno sro
zumitelná, zčásti alegorická a obtížná. Z toho, co je jasné, lze 
vyvodit, že kněží, kteří učí tomuto základu, že Ježíš je  Kristus, 
mohou být přesto spaseni, i když z něho vyvozují falešné závěry, 
což se všem lidem občas stává. Tím spíše mohou být spaseni ti, 
kdo jako posluchači, nikoli kněží, věří tomu, čemu je učí jejich 
právoplatní kněží. Víra v tento článek tedy stačí, a žádného ji
ného článku víry není tudíž ke spáse zapotřebí.

17. Pokud jde nyní o alegorickou část, že oheň vyzkouší, jaké 
je  dílo každého člověka, a že sám bude sice zachráněn, ale projde 
ohněm nebo skrze oheň (neboť v originále je Sióuiupói;), ta ne
odporuje závěru, který jsem vyvodil z ostatních slov, která jsou 
jasná. Přesto bych vám zde chtěl nabídnout i svou domněnku
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V jakém 
smyslu lze říci, 

že jiné články 
jsou nutné

o tom, co znamená tato zkouška učení a záchrana lidí jakoby oh
něm, protože tímto místem se argumentovalo jako důkazem ohně 
v očistci. Apoštol zde patrně naráží na slova proroka Zacharjáše, 
který mluví o obnovení Božího království a říká, že „budou dvě 
třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude. Tu třetinu však 
provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, 
jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpo- 
vím“ (Za 13,8-9). Soudný den je dnem obnovení Božího králov
ství, a právě v tento den, jak říká sv. Petr (2P[t]  3,7-12), dojde 
k požáru světa, při němž bezbožní zahynou. Zbylí však, které 
Bůh zachrání, projdou tímto ohněm nezraněni, a tím (stejně jako 
se stříbro a zlato zbaví ohněm své strusky) se podrobí zkoušce, 
očistí se od svého modlářství a budou přivedeni k vzývání jména 
pravého Boha. V narážce na toto místo říká sv. Pavel, že v ten 
den, to jest v soudný den, ve velký den, kdy přijde náš Spasitel, 
aby obnovil v Izraeli království Boží, podrobí učení každého 
člověka zkoušce, a to tak, že posoudí, co je zlato, stříbro, drahé 
kamení, dřevo, seno nebo sláma, a ti, kdo z pravdivého základu 
vyvozovali nepravdivé důsledky, pak uvidí, že jejich učení bylo 
zatraceno; přesto oni sami budou zachráněni, projdou nedotčeni 
tímto všeobecným ohněm a budou věčně žít, aby vzývali jméno 
pravého a jediného Boha. V tomto smyslu není v této pasáži 
nic, co by neodpovídalo všemu ostatnímu, co je v Písmu svátém 
obsaženo, a není v ní ani jiskérka ohně očistce.

18. Na tomto místě se však někdo může zeptat, zda věřit, že 
Bůh je všemocný, že je stvořitelem světa, že Ježíš Kristus vstal 
z mrtvých a že všichni ostatní vstanou posledního dne z mrtvých, 
není ke spáse stejně důležité jako věřit, že Ježíš je  Kristus. Na to 
odpovídám, že je a že stejně důležité jsou i mnohé další články. 
Jsou však v tomto jednom článku obsaženy a lze je z něj více 
či méně snadno vyvodit. Je snad někdo, kdo nechápe, že ti, kdo 
věří, že Ježíš je Synem Boha Izraele a že Izraelité měli za Boha 
všemocného stvořitele všech věcí, zároveň věří, že Bůh je vše
mocným stvořitelem všech věcí? Nebo jak může člověk věřit, že 
Ježíš je král, který bude navěky vládnout, nevěří-li zároveň, že 
vstal z mrtvých? Mrtvý král nemůže přece svůj královský úřad 
vykonávat. Souhrnně řečeno, kdo věří v tento základ, totiž že 
Ježíš je  Kristus, věří výslovně ve vše, co z něj bylo podle jeho
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názoru správně vyvozeno a nepřímo ve vše, co z toho vyplývá, 
byť sám nemá dost důvtipu, aby si byl těchto důsledků vědom. 
A proto stále platí, že víra v tento jeden článek stačí, aby byly 
kajícníkovi odpuštěny jeho hříchy, a byl tudíž přijat do nebeské
ho království.

19. Poté co jsem ukázal, že veškerá poslušnost vyžadovaná 
ke spáse spočívá ve vůli být poslušen Božího zákona, to zna
mená v pokání, a že všechna víra, které je k tomu zapotřebí, 
je shrnuta ve víře v článek, že Ježíš je  Kristus, chtěl bych dále 
uvést ta místa z evangelií, která dokazují, že vše, co je nutné ke 
spáse, je obsaženo ve spojení obojího. Lidé, jimž o velikono
cích po nanebevstoupení našeho Spasitele kázal sv. Petr, se jeho 
i ostatních apoštolů ptali: „Co máme dělat, bratři?“ (Sk 2,37) 
Svatý Petr jim odpověděl: „Čiňte pokání a každý z vás ať přijme 
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dosta
nete dar Ducha svátého.“ (Sk 2,38) Pokání a křest, to jest víra, 
že Ježíš je  Kristus, jsou proto vším, čeho je ke spáse zapotřebí. 
Když se dále jeden z předních mužů otázal našeho Spasitele: 
„Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ (L 
18,18), odpověděl mu: „Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, 
nebudeš krást, nevydáš křivého svědectví, cti otce svého i mat
ku." (L 18,20) Když onen muž řekl, že je dodržoval, dodal náš 
Spasitel: „Prodej všechno, co máš, rozděl chudým; pak přijď 
a následuj mne!" (L 18,22) To vlastně znamenalo: spoléhej na 
mne, že jsem král. Proto je dodržování zákonů a víra, že Ježíš 
je  Kristus, vším, čeho je zapotřebí, aby to člověka dovedlo 
k věčnému životu. Za třetí říká sv. Pavel „spravedlivý z víry 
bude živ" (Ř 1,17), nikoli tedy každý, nýbrž spravedlivý. Proto 
jsou víra a spravedlnost (to jest vůle být spravedlivý čili činit 
pokání) vším, čeho je zapotřebí pro věčný život. A náš Spasi
tel kázal: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte 
pokání a věřte evangeliu" (Mk 1,15), to znamená dobré zvěsti, 
že přišel Kristus. Pokání a víra, že Ježíš je  Kristus, jsou tudíž 
vším, čeho je zapotřebí ke spáse.

20. Uvážíme-li tedy, že je nutné, aby se k naší spáse spojila 
víra s poslušností, obsaženou ve slově pokání, je nemístné vést 
spor o to, čím z tohoto obého budeme ospravedlněni. Nebude 
však nepatřičné ozřejmit, jak k tomu jedno a druhé přispívá,

0  tom, že ke 
spáse je nutné 
oboj í -  víra
1 poslušnost

Čím jedno 
a druhé přispívá 
ke spáse
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Poslušnost vůči 
Bohu a vůči 
politickému 

suverénovi není 
neslučitelná, ať 
jde o křesťana

a v jakém smyslu se říká, že jsme tím a oním ospravedlněni. Za 
prvé, rozumí-li se řádností spravedlnost samotných skutků, ne
může být spasen nikdo; není totiž nikoho, kdo by nepřestoupil 
zákon Boží. Říká-li se tedy, že jsme ospravedlněni skutky, míní 
se tím vůle, kterou Bůh vždy přijímá za sám skutek, a to člo
věka dobrého i zlého. Jedině v tomto smyslu se o někom říká, 
že je spravedlivý nebo nespravedlivý, a že to, že je spraved
livý, ho ospravedlňuje, to jest dává mu před Bohem označení 
spravedlivého a schopného žít ze své víry, což předtím nemohl. 
Spravedlnost tedy ospravedlňuje v tom smyslu, v němž osprave
dlnit znamená totéž co označit někoho za spravedlivého, nikoli 
ve smyslu zrušení zákona; tím by se trestání jeho hříchů stalo 
nespravedlivým.

2 1 . 0  člověku se pak také říká, že je ospravedlněn, je-li při
jata jeho omluva, byť sama o sobě nedostatečná, například když 
se dovoláváme své vůle a snahy naplňovat zákon a kajeme se 
za svá pochybení, a Bůh to přijme za samo naplnění. Protože 
však Bůh přijímá vůli ke skutku jedině u věřících, je to víra, 
co činí naši omluvu hodnotnou; v tomto smyslu platí, že jedině 
víra ospravedlňuje. Ke spáse je tedy nezbytné obojí, víra i po
slušnost, přesto se v různém smyslu říká, že ospravedlňuje to 
i ono.

22. Poté, co jsem ukázal, co je nutné ke spáse, není těžké 
sladit naši poslušnost vůči Bohu s naší poslušností vůči poli
tickému suverénovi, ať už je křesťan, nebo nevěřící. Je-li křes
ťan, dovoluje věřit ve článek, že Ježíš je  Kristus, a ve všechny 
články, které jsou v něm obsaženy, nebo se z něj jako zřej
mé důsledky dají odvodit, což je veškerá víra nutná ke spáse. 
A protože je suverén, vyžaduje dodržování všech vlastních, to 
jest všech politických zákonů, v nichž jsou i všechny zákony 
přírody, to jest všechny zákony Boží, obsaženy; vedle zákonů 
přírody a zákonů církve, které jsou součástí politického zákona 
(neboť církev, která může vydávat zákony, je státem), totiž žád
né jiné Boží zákony neexistují. Nikomu, kdo je poslušen svého 
křesťanského suveréna, nebude tudíž bráněno věřit v Boha ani 
Boha poslouchat. Předpokládejme však, že by nějaký křesťan
ský král vyvodil z tohoto základu, že totiž Ježíš je  Kristus, 
nějaké nesprávné závěry, to jest že by vytvořil jakési nástavby
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ze sena nebo slámy a přikázal, aby se jim učilo. Podle slov sv. 
Pavla by byl přesto spasen. Tím spíš by byl spasen, kdo jim učí 
na jeho rozkaz, a ještě spíš ten, kdo neučí, ale jen svému prá
voplatnému učiteli věří. A pokud politický suverén poddanému 
zakáže vyznávat některý z jeho názorů, z jakého oprávněného 
důvodu ho nemusí poslechnout? Křesťanští králové se mohou 
při vyvozování závěru mýlit, kdo to však rozpozná? Má to být 
soukromá osoba, jde-li o její vlastní poslušnost? Nebo to má 
být jen ten, kdo byl k tomu určen církví, to jest politickým su- 
verénem, který ji zastupuje? Má-li to být papež nebo apoštol, 
což ti se nemohou při vyvozování nějakého závěru mýlit? N e
mýlil se ve svých názorech buď sv. Petr, nebo sv. Pavel, když 
sv. Pavel odporoval sv. Petrovi? Proto nemůže existovat rozpor 
mezi Božími zákony a zákony křesťanského státu.

23. Je-li politický suverén nevěřící, pak se každý z jeho pod
daných, jenž mu odporuje, prohřešuje proti zákonům Božím  
(neboť těmi zákony přírody jsou) a odmítá radu apoštolů, která 
všechny křesťany vybízí poslouchat své vladaře a všechny děti 
a sluhy poslouchat ve všem své rodiče a pány. A pokud jde o je 
jich víru, taje vnitřní a není ji vidět. Mají povolení, které měl 
Naamán, a nemusí se pro ni vydávat v nebezpečí. Jestliže se 
v ně vydají, měli by očekávat svou odměnu v nebi a neměli by 
si stěžovat na svého zákonného suveréna; tím spíš by proti němu 
vést válku. Kdo se totiž neraduje z každé spravedlivé příležitosti 
neměli k mučednictví, nemá víru, kterou vyznává, nýbrž ji pouze 
předstírá, aby zastřel vlastní vzpurnost. Který nevěřící král je 
však tak nerozumný, aby odsoudil k smrti nebo pronásledoval 
poddaného, o němž ví, že očekává, že Kristus přijde podruhé, až 
tento svět shoří, a chce ho tudíž poslouchat (což je v intencích 
víry, že Ježíš je Kristus), zatím však pokládá za svou povinnost 
dodržovat zákony tohoto nevěřícího krále (k čemuž jsou všichni 
křesťané svým svědomím zavázáni)?

24. Tolik snad postačí, pokud jde o království Boží a církevní 
politiku. Přitom si nedělám nárok, že předkládám nějaké vlastní 
stanovisko; ukazuji jen, jaké důsledky lze, zdá se mi, vyvodit 
ze zásad křesťanské politiky (jimiž je Písmo svaté) k potvrzení 
moci politických suverénů a povinností jejich poddaných. Při 
dovolávání se Písma jsem se snažil pomíjet texty nejasné nebo

Nebo

nevěřícího

Závěr
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ty, jejichž výklad je sporný, a uvádět každé místo pouze v tom 
smyslu, který je nejzřejmější a který lze nejlépe sladit se zámě
rem celé bible, jež byla napsána k obnovení Božího království 
v Kristu. Pravé světlo, v němž je třeba každý spis vykládat, totiž 
nevrhají pouhá slova, nýbrž záměr pisatele. Ti, kdo se opírají 
o jednotlivé texty, aniž by vzali v úvahu celkový záměr, z nich 
nemohou jasně vyvodit nic; tím, že vrhají atomy Písma jako 
prach do očí lidí, vše spíš jen zatemňují. To je běžný trik těch, 
jimž nejde o pravdu, ale o vlastní prospěch.
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Čtvrtý díl

O království temnot

XLIV.

O duchovní temnotě, která vzniká z mylných 

výkladů Písma

1. Vedle suverénních mocí, božské a lidské, o nichž jsem zatím 
pojednával, je v Písmu zmínka ještě o jedné moci, totiž o té, „co 
ovládá tento věk tmy“ {Ef 6 ,12), „království satana“ (Ml 12,26) 
a „vladaře Belzebuba nad démony" (Mt 9,34), to znamená nad 
přeludy, které se objevují ve vzduchu. Proto bývá satan nazýván 
také „vladařem nadzemských mocí" (E f 2,2) a (protože vládne 
v temnotách tohoto světa) „vladařem tohoto světa" (J  16,11). 
Důsledkem je, že ti, kdo jsou pod jeho panstvím, se (na rozdíl od 
věřících, kteří jsou syny světla) nazývají synové temnot. Vidíme 
totiž, že Belzebub je vladařem přeludů, obyvatel žijících v jeho 
panství vzduchu a temnoty, neboli synů temnot, a tito démoni, 
přeludy nebo duchové znamenají obrazně jedno a totéž. Jestliže 
toto uvážíme, není království temnot, jak je na těchto a na jiných 
místech Písma vylíčeno, ničím jiným než spolčením podvodní
ků, kteří se snaží uchvátit panství nad lidmi v tomto přítomném 
světě a temným a mylným učením v nich zhasit světlo přírody 
a evangelia, aby tak učinili lidi nepřipravenými na budoucí krá
lovství Boží.

2. Lidé, kteří jsou od narození zcela zbaveni světla tělesné
ho oka, nemají o tomto světle vůbec žádnou představu; stejně 
jako nikdo nedokáže pojmout silnější světlo než to, které již 
jednou svými vnějšími smysly vnímal, nedokáže také pojmout, 
že existuje vyšší stupeň světla evangelia a světla chápání, než 
jakého dosáhl. Výsledkem je, že lidé mohou poznávat vlastní

Co je to
království
temnot

Církev
ještě není zcela 
oproštěna od 
temnoty
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Čtyři příčiny 
duchovní 
temnoty

Omyly 
z chybného 

výkladu Písnaa, 
pokud jde 

o království 
Boží

temnotu jedině přemýšlením o nepředvídaných neštěstích, která 
se jim v životě přiházejí. Nejtemnější částí satanova království 
je  ta, která je vně Boží církve, to jest mezi těmi, kdo nevěří 
v Ježíše Krista. Nemůžeme však říci, že církev se (stejně jako 
země Gosen) těší veškerému světlu, které je nutné k vykonání 
díla, jež nám uložil Bůh. Jak to přijde, že takřka od časů apoštolů 
existovalo v křesťanství takové vzájemné vyhazování se ze sedla 
zahraničními i občanskými válkami, takové klopýtání o každou 
nepatrnou nerovnost vlastního osudu a o každý drobný věhlas 
jiných lidí a taková různost cest při běhu k témuž cíli, štěstí, ne-li 
proto, že nás obklopuje noc nebo alespoň mlha? Proto jsme stále 
ještě v temnotě.

3. V noci naší přirozené nevědomosti zde byl nepřítel a zašil 
plevel našich duchovních omylů, a to za prvé tím, že zneužil 
a zhasil světlo Písma: mýlíme se totiž proto, že neznáme Písmo. 
Za druhé tím, že zavedl démonologii pohanských básníků, to 
znamená jejich vybájené učení o démonech, kteří jsou pouhými 
idoly čili přeludy mozku bez jakékoli reálné povahy, odlišné od 
lidské fantazie, stejně jako jimi jsou přízraky mrtvých, elfové 
a jiné věci, vyskytující se ve vyprávění stařen. Za třetí tím, že 
s Písmem smíchal různé zbytky řeckého náboženství a mnoho 
z jalové a mylné řecké filosofie, zejména Aristotelovy. Za čtvrté 
tím, že s obojím smísil falešné či nejisté tradice a smyšlenou či 
nejistou historii. Konečně se mýlíme proto, že „poslouchajíce 
svůdných duchů“ a démonologie těch, kteří „v pokrytectví mluví 
lži“, nebo -  jak stojí v originále -  že se přidržujeme „těch, kdo 
ze sebe dělají lháře se zakrnělým svědomím" (ITm  4 ,1-2), to jest 
těch, co jednají v rozporu s vlastním věděním. O prvním z těchto 
bodů, totiž o svádění lidí zneužíváním Písma, chci stručně poho
vořit v této kapitole.

4. Největším a hlavním zneužitím Písma, z něhož vyplý
vají nebo jemuž napomáhají takřka všechna ostatní, je násilné 
zkreslení, jímž se má dokázat, že královstvím Božím, o němž 
se Písmo tak často zmiňuje, je stávající církev nebo že mnoho 
dnes žijících či už zemřelých křesťanů posledního dne zno
vu vstane. Království Boží však bylo zprvu ustaveno skrze 
Mojžíše jen pro Židy, kteří se proto nazývali vyvoleným ná
rodem Božím. To později skončilo při zvolení Saulově, kdy
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Židé odmítli, aby jim Bůh nadále vládl, a požadovali krále 
po způsobu pohanů. Bůh s tím souhlasil, jak jsem v XXXV. 
kapitole již obšírně dokázal. Poté žádné jiné království Boží, 
zřízené dohodou nebo jinak, na světě neexistovalo; Bůh však 
vždy byl, je a bude králem všech lidí a všech tvorů, jelikož jim 
podle své vůle vládne svou nekonečnou mocí. Přesto skrze své 
proroky slíbil, že nad nimi svou vládu opět obnoví, až nadejde 
čas, který k tomu ve svém tajném úradku určil, a až se k němu 
v pokání obrátí a polepší se. Ale nejen to: za stejných podmínek 
obrácení a pokání pozval také pohany, aby vstoupili a těšili se 
z blaha jeho panování. Slíbil také poslat na tento svět svého 
Syna, aby svou smrtí vykoupil hříchy jich všech a svým učením 
je připravil, aby ho přijali při jeho druhém příchodu. Protože 
však podruhé ještě nepřišel, nepřišlo ani království Boží, a my 
nyní na základě dohody nepodléháme jiným králům než našim 
politickým suverénům, s tím ovšem, že křesťané jsou už v krá
lovství milosti, nakolik již mají jeho příslib, že budou přijati 
při jeho opětném příchodu.

5. Z tohoto omylu, že stávající církev je královstvím Kris
tovým, vyplývá, že musí existovat nějaký člověk nebo nějaké 
shromáždění, jejichž ústy náš Spasitel, který je nyní v nebi, pro
mlouvá a dává zákony, a kteří vůči všem křesťanům zastupují 
jeho osobu, anebo že musí existovat různí lidé a různá shromáž
dění, kteří činí totéž vůči různým částem křesťanstva. O této 
královské moci pod Kristem, kterou si pro celý svět nárokuje 
papež a kterou si v jednotlivých státech nárokují shromáždění 
místně příslušných kněží (zatímco Písmo ji nesvěřilo nikomu ji
nému než politickému suverénovi), se diskutuje natolik vášnivě, 
že to zháší světlo přírody a v lidském chápání působí tak velkou 
temnotu, že lidé nevědí, komu se svou poslušností zavázali.

6. Z papežova tvrzení, že je ve stávající církvi (o níž se 
předpokládá, že je Kristovým královstvím, o kterém se k nám 
promlouvá v Písmu) Kristovým generálním vikářem, vyplývá 
učení, že křesťanský král musí nutně přijmout svou korunu od 
biskupa, jako kdyby se slova Dei gratia v jeho titulu odvozo
vala od tohoto obřadu, že se králem z Boží milosti stane až 
poté, co byl z moci všeobecného náměstka Božího na zemi 
korunován, a že každý biskup, ať je jeho suverénem kdokoli,

Pokud jde o to, 
že královstvím 
Božím je 
stávající církev

A že papež je 
jeho generál
ním vikářem
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A že knězi jsou 
klérus

přísahá při svém svěcení neomezenou poslušnost papeži. Z to
hoto tvrzení vyplývá i učení čtvrtého lateránského koncilu, kte
rý se konal za papeže Inocence III.: „Jestliže král na papežovo 
napomenutí neočistí své království od kacířství a poté, co byl 
kvůli tomu vyobcován, tomu do roka nevyhoví, jsou jeho pod
daní vyvázáni z pout své poslušnosti." (III. kap., De haereticis) 
Zde se kacířstvím rozumějí všechny názory, které římská církev 
zakázala mít. Dojde-li k rozporu mezi politickými záměry pa
peže a politickými záměry jiných křesťanských vladařů, což se 
velmi často stává, vzniká u jejich poddaných takové zmatení, 
že cizince, který se dere na trůn zákonného vladaře, nedokážou 
odlišit od toho, koho na něj sami dosadili. A v této temnotě 
mysli jsou dováděni k tomu, aby kvůli ctižádosti někoho jiného 
jeden proti druhému bojoval, aniž by rozlišoval své nepřátele 
od svých přátel.

7. Z téhož názoru, že stávající církev je královstvím Božím, 
také vyplývá, že kněží, jáhni a všichni ostatní služebníci církve si 
sami říkají klérus a všem ostatním křesťanům laici, to jest prostě 
lid. Klérus totiž označuje ty, jejichž obživou je příjem, který Bůh 
za své vlády nad Izraelity vyhradil sám sobě a který stanovil za 
dědictví kmeni Levi (kteří měli být jeho veřejnými služebníky 
a kterým na rozdíl od jejich bratří nepřidělil k obživě žádnou ěást 
půdy). Jelikož papež, jenž předstírá, že stávající církev je stejně 
jako izraelská říše Božím královstvím, nárokuje jako dědictví 
Boží týž příjem sobě a svým podřízeným služebníkům, je ozna
čení klérus pro tento nárok vhodné. Proto tedy duchovní dlouho 
požadovali a vybírali desátky a jiné dávky, které byly u Izraelitů 
placeny levitům, od křesťanů jako božské právo, iure divino, to 
jest podle božského práva. Lidé byli tedy všude povinni dávat 
dva poplatky, jeden státu a druhý kléru. Poplatek určený kléru, 
který představuje desetinu jejich příjmu, je přitom dvojnásobkem 
toho, co athénský král, pokládaný za tyrana, vymáhal od svých 
poddaných k zapravení všech veřejných výdajů. Požadoval totiž 
jen dvacetinu, a přesto měl dost prostředků k financování státu. 
A v království Židů za kněžské vlády Boží tvořily desátky a oběti 
veškeré veřejné příjmy.

8. Totéž zaměňování stávající církve za království Boží 
se projevilo v rozlišování politických a kanonických zákonů:
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politickým zákonem jsou akty suverénů na jejich vlastních pan
stvích a kanonickým zákonem akty papeže na témže panství. 
Třebaže tyto kánony byly pouhé kánony, to znamená doporuče
ná pravidla, a křesťanští vladaři je až do přenesení říše na Karla 
Velikého přijímali jedině na základě dobrovolnosti, později, jak 
moc papežů rostla, se z nich stala pravidla přikázaná a císaři je 
museli uznávat za platné zákony, aby se vyhnuli větším škodám, 
které by mohl způsobit zaslepený lid.

9. Proto na všech panstvích, kde se plně uplatňuje papežova 
církevní moc, římská církev také nadále toleruje náboženství 
Židů, Turků a pohanů, jelikož ti se jeho vykonáváním a vyznává
ním neprotiví politické moci; u křesťana, byť by šlo o cizince, je 
nebýt římského vyznání, naopak hrdelním zločinem, papež totiž 
předstírá, že všichni křesťané jsou jeho poddanými. Pronásledo
vat křesťanského cizince za to, že vyznává víru své země, jako 
nevěřícího, by totiž jinak odporovalo zákonu národů, neboť ti, 
kdo nejsou proti Kristu, jsou s ním.

10. Z téhož důvodu existují v každém křesťanském státě ur
čití lidé, kteří jsou díky svobodě církve osvobozeni od poplatků 
a od soudů politického státu. Kromě řeholníků a mnichů je to 
i světský klérus. Tj všichni představují tak velkou část obecného 
lidu, že by se jen z ní dala v případě potřeby postavit armáda 
dostatečná pro každou válku, v níž by ji bojující církev mohla 
použít proti domácím i jiným vladařům.

11. Druhým rozšířeným zneužitím Písma je záměna promě
ňování za zaklínání nebo čarování. Proměňovat znamená v Pís
mu zbožným a slušným jazykem a-gestem obětovat, darovat 
nebo věnovat člověka nebo cokoli jiného Bohu, a to vyloučením  
z běžného užívání. To znamená posvětit to nebo to učinit Božím 
a dát to k užívání pouze těm, které Bůh vyvolil, aby byli jeho 
veřejnými služebníky (jak jsem již obšírně dokázal v XXXV. 
kapitole), a proto nezměnit proměňovanou věc, nýbrž pouze 
její užití, totiž ze světského a obyčejného ve svaté a bohoslužbě 
vlastní. Jestliže se však tvrdí, že by se těmito slovy měnila při
rozenost nebo kvalita věci samé, pak to není proměňování, ale 
buď mimořádné dílo Boží, nebo nicotné a bezbožné zaklínání. 
Jelikož však -  vzhledem k tomu, jak často se tvrdí, že se přiro
zenost při proměňování změnila -  proměňování nelze hodnotit

Omyl ze 
záměny 
proměňování 
za zaklínání
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jako mimořádné dílo, nejde o nic jiného než o zaklínání nebo 
čarování, jímž by měli být lidé přivedeni k tomu, aby v roz
poru se svědectvím zraku a ostatních lidských smyslů věřili 
ve změnu přirozenosti. Tak je tomu, když kněz, místo aby při 
svátosti Večeře Páně chléb a víno proměnil k zvláštní službě 
Bohu (to jest aby chléb a víno pouze vyloučil z běžného užívá
ní, a tak naznačil, to jest lidem připomněl, že byli vykoupeni 
Kristovým utrpením, kdy bylo za naše hříchy jeho tělo rozru
šeno a jeho krev prolita), tvrdí, že když pronese slova našeho 
Spasitele „Toto jest mé tělo“ (Mt 26,26) a „Toto jest má krev“ 
(Mt 26,28), není tu již  přirozenost chleba, nýbrž samo jeho 
tělo, ačkoli ani zraku, ani jiným smyslům se neukazuje nic, co 
se neukazovalo již před proměňováním. O egyptských kejklí- 
řích, o nichž se říká, že proměňovali své hole v hady a vodu 
v krev, se soudí, že pouze šálili smysly diváků tím, že falešně 
ukazovali věci; přesto jsou hodnoceni jako kouzelníci. Co ji
ného bychom si však o nich měli myslet, kdyby se jejich hole 
nejevily jako hadi a začarovaná voda jako krev nebo jako něco 
jiného než voda, než že namluvili králi, že to, co vypadá jako 
hole, jsou hadi, a to, co se zdá být vodou, je krev? To by bylo 
obojí: čarování i lhaní. A přesto činí kněží denodenně přesně 
totéž, když svátá slova mění v jakási zaklínadla, jež smyslům 
nic nového nepřinášejí. Pouze nám namlouvají, že chléb pro
měnili v člověka, ba dokonce v Boha a požadují, aby to lidé 
uctívali, jako by sám náš Spasitel byl jako Bůh a člověk příto
men, a dopouštějí se tak toho nejhoršího modlářství. Kdyby na 
omluvu proti výtce modlářství stačilo říci, že to již není chléb, 
nýbrž Bůh, proč by nemohla táž omluva posloužit Egypťanům, 
kdyby bývali měli odvahu říci, že pór a cibule, které uctívají, 
nejsou opravdovým pórem a cibulí, nýbrž božstvem pod jejich 
species neboli podobou. Slova „Toto jest mé tělo“ znamenají 
totéž, co „Toto označuje nebo zastupuje mé tělo“, a to je běžný 
slovní obrat. Zneužívají se však, pojímají-li se doslova; dokon
ce i když se takto pojímají, nelze je vztáhnout k ničemu jinému 
než ke chlebu, který Kristus sám svýma rukama posvětil. N i
kdy totiž neřekl, že jakýkoli chléb, o němž jakýkoli kněz řekne 
„Toto jest mé tělo“ nebo „Toto jest Kristovo tělo“, se okamžitě 
promění. I sama římská církev prosadila tuto transsubstanciaci
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až v době Inocence III.,1 tedy před méně než 500 lety, kdy byla 
moc papeže na vrcholu a temnota doby tak velká, že lidé neroz
poznávali chléb, který jim byl předložen, zvláště tehdy, když 
na něm byl zobrazen Kristus na kříži, jako by měli uvěřit, že 
se neproměnil jen v Kristovo tělo, ale i v dřevo jeho kříže a že 
ve svátosti jedli obojí pospolu.

12. Stejné zaklínání se neužívá jen při proměňování, ale 
i při obřadech křtu. Kouzlí se zde zneužíváním Božího jména 
a jmenováním každé ze tří osob a celé Trojice, provázeném  
znamením kříže při každém jménu. Nejprve, když se připra
vuje křestní voda, kněz říká: „Zaříkávám tě, stvořená vodo, 
ve jménu Boha, všemohoucího Otce, a ve jménu Ježíše Krista, 
jeho jednorozeného Syna, našeho Pána, a mocí Ducha svátého, 
aby ses stala svěcenou vodou, zahánějící všechny nepřátelské 
mocnosti, ničící nepřítele atd.“ Totéž se děje při žehnání soli, 
která má být do vody přimíšena: „Ať se staneš posvěcenou solí, 
aby unikly všechny přeludy a hanebnosti ďáblovy, aby opustily 
místo, které bude tebou pokropeno a aby každý nečistý duch byl 
vymýcen tím, kdo přijde soudit živé a mrtvé.“ Totéž při žehnání 
oleje: „Ať tento stvořený olej zažene všechnu moc nepřítele, 
všechny houfy ďáblů, všechny útoky a přeludy satanovy.44 Po
kud jde o dítě, které má být pokřtěno, i to je vystaveno mno
hému kouzlení. U kostelních dveří nejprve kněz třikrát dechne 
do obličeje dítěte a řekne: „Vyjdi z něho, nečistý duchu, udělej 
místo Duchu svátému, Utěšiteli.44 Jako kdyby všechny děti, než 
na ně dechne kněz, byly posedlé. Předtím než vejde do kostela, 
řekne znovu: „Zaříkávám tě atd., vyjdi a vzdal se od tohoto slu
hy Božího.44 Stejné vymítání ďábla se opakuje ještě jednou před 
křtem. Tato a některá další zaklínání se užívají místo žehnání 
a proměňování při udílení svátosti křtu a Večeře Páně, přičemž 
vše, co slouží těmto svátým cílům (kromě nesvaté sliny kněze), 
obsahuje určitou stanovenou formu exorcismu.

13. Ani jiné obřady, jako například uzavírání manželství, po
slední pomazání, návštěva nemocných, svěcení kostelů a hřbi
tovů a podobně'; nejsou prosty kouzlení, nakolik se při nich

Zaklínání 
v obřadech křtu

A při uzavírání 
manželství, při 
návštěvě

1 Inocenc III. byl papežem v letech 1198-1296. -  Pozn. překl.
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nemocných 

a při posvěco

vání míst

Omyly 
z mylného 

pojetí věčného 
života a trvalé 

smrti

užívá očarovaný olej a voda a zneužívá se kříž a svaté slovo 
Davidovo: Asperges me Domine hyssopo,2 jako kdyby se to vše 
hodilo k zahánění přeludů a imaginárních duchů.

14. Jiný obecný omyl vychází z chybného výkladu slov „věč
ný živoť1, „trvalá smrt“ a „druhá smrt“. Přitom v Písmu svátém 
jasně čteme, že Bůh stvořil Adama v podmíněném stavu věčného 
života, tedy podmíněném tím, že nepřestoupí jeho přikázání. To 
nepatřilo k podstatě lidské přirozenosti, ale bylo to důsledkem 
účinnosti stromu života, z něhož směl jíst, dokud nezhřešil; a že 
poté, co zhřešil, byl vyhnán z ráje, aby z něj už nejedl a nežil 
věčně, a že Kristovo utrpení mělo vysvobodit z hříchu všechny, 
kdo v něho věří; mělo tedy všem věřícím a jen jim znovu darovat 
věčný život. Nicméně dnes a již dlouho zní toto učení zcela jinak, 
totiž že každý člověk má věčný život od přirozenosti, protože 
jeho duše je nesmrtelná. Plamenný meč u vstupu do ráje sice 
člověku zamezuje cestu ke stromu života, neodnímá mu však 
nesmrtelnost, kterou mu Bůh pro jeho hříchy odňal. Nečiní ho ani 
potřebným Kristovy oběti, aby jí znovu dosáhl; z věčného života 
se nebudou těšit jen věřící a řádní, nýbrž i bezbožní a pohané, 
aniž by propadli jakékoli smrti, tím spíše smrti druhé a trvalé. 
Aby se to zachránilo, říká se, že druhou a trvalou smrtí se rozumí 
druhý a trvalý věčný život, avšak v mukách, což je obrat použitý 
pouze v tomto jediném případě.

15. Celé toto učení se zakládá na některých temnějších místech 
Nového zákona -  která však, vezmeme-li v úvahu celek Písma, 
jsou dostatečně jasná a mají odlišný význam -  a není pro křesťan
skou víru nezbytné. Předpokládáme-li totiž, že po smrti nezbyde 
z člověka nic než mrtvola, nemůže snad Bůh, který svým slovem 
proměnil neživý prach a hlínu v živého tvora, stejně snadno jiným 
slovem probudit k životu nebožtíka, způsobit, aby žil věčně, nebo 
ho nechal opět zemřít? Duše znamená v Písmu vždy buď život, 
nebo živého tvora a tělo a duše dohromady živé tělo. Pátého dne 
stvoření Bůh řekl: „Hemžete se vody reptile animae viventis,“3 to

2 Srv. „Zbav mě hříchu, yzopem.“ (Ž 51,9) Yzop (hyssopum) je 
rostlina, jejíž listí má kořennou vůni. -  Pozn. překl.

3 „Hemžete se vody živočišnou havětí.“ (Gn 1,20) -  Pozn. překl.
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znamená živočichy majícími v sobě živou duši; v našem jazyce se 
to překládá slovy „majícími živoť‘. A Bůh dále stvořil velryby et 
omnem animam viventem, což znamená všechny živé tvory. A ob
dobně vytvořil z prachu země člověka a vdechl mu v chřípí dech 
života et factus est homo in animam viventem; tak se „člověk stal 
živým tvorem11 {Gn 2,7). Poté co Noe vystoupil z archy, Bůh řekl, 
že už nikdy nezhubí omnem animam viventem, to jest „všechny 
živé tvory“ {Gn 8,21). A 5. kniha Mojžíšova uvádí: „Jenom roz
hodně odmítej jíst krev, neboť krev je duše,“ to jest život.“ {Dt 
12,23) Kdyby se duši rozuměla netělesná substance s existencí 
oddělenou od těla, mohlo by se to z těchto míst vyvodit nejen 
pro člověka, ale stejně dobře i pro každého jiného živého tvora. 
Nicméně, že duše věřících mají zůstat v jejich tělech od vzkříšení 
po celou věčnost nikoli z vlastní přirozenosti, nýbrž ze zvláštní 
milosti Boží, jsem již, domnívám se, z Písma dostatečně dokázal 
v XXXVIII. kapitole. A pokud jde o místa v Novém zákoně, kde 
se říká, že někdo bude vržen do ohně s tělem a duší, neznamená 
to nic jiného než s tělem a životem; jinak řečeno, tito lidé budou 
vrženi do věčného ohně Gehenny za živa.

16. Je to právě toto okno, co vpouští temné učení, nejprve 
o věčných mukách a následně o očistci, tedy že zejména na po
svěcených, osamělých a temných místech obcházejí přízraky ze
mřelých. To zase vede k předstírání vymítání ďábla a zaklínání 
přeludů, jakož i ke vzývání zemřelých a k učení o odpustcích, to 
znamená o dočasném nebo trvalém osvobození od ohně očistce, 
kde se tyto netělesné substance mají údajně očistit plameny a při
pravit pro nebe. Protože před dobou našeho Spasitele byli lidé 
nakažení démonologií Reků, byli obecně posedlí domněnkou, 
že duše lidí jsou substance odlišné od jejich těl, a že tudíž duše 
každého jednotlivce, ať zbožného či bezbožného, musí i po smrti 
těla dále existovat z vlastní přirozenosti. Tak spekulují theolo
gové, aniž by v tom spatřovali nějaký nadpřirozený dar Boží, již 
dlouho o tom, kde by se duše měly nacházet, než se při vzkříšení 
opět spojí se svým tělem. Krátkou dobu měli za to, že leží pod 
oltáři, později však římská církev shledala výhodnějším zřídit pro 
ně očistec; některé jiné církve s tím v novější době skoncovaly.

17. Podívejme se nyní, které texty Písma se zdají co nejvíc 
potvrzovat tyto tři hlavní omyly, jichž jsem se zde dotkl. Pokud

Omyly
z nesprávného 
chápání očistce, 
vymítání 
ďábla a vzývání 
Svatých

Na texty 
uváděné na
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podporu shora 
zmíněných 

učení bylo už 
odpovězeno

Odpověď na 
text, z něhož 

Beza vyvozuje, 
že Kristovo 

království 
začalo 

vzkříšením

jde o ty, které jako důkaz současného království Božího spravo
vaného papežem uvedl kardinál Bellarmino (kromě nich žádná 
místa připomínající důkazy neexistují), již jsem na ně odpověděl 
a prokázal jsem, že Boží království zřízené Mojžíšem, skončilo 
zvolením Saulovým. Pak už ze své pravomoci žádný kněz žád
ného krále nesesadil. Co velekněz provedl Atalji, to neučinil ze 
své pravomoci, ale z moci mladého krále Jóaše, jejího syna. Ša
lomoun však ze své pravomoci sesadil velekněze Ebjátara a na 
jeho místo dosadil jiného. Ze všech míst, která lze uvést na dů
kaz toho, že skrze Krista je království Boží již na tomto světě, 
je nejobtížnější reagovat na to, které neuvádí ani Bellarmino, ani 
nikdo jiný z římské církve, nýbrž Beza.4 Ten chce, aby se toto 
království počítalo od Ježíšova vzkříšení. Zda tím chce dát právo 
na nejvyšší církevní moc v Ženevské republice, a tedy i ve všech 
ostatních státech radě starších nebo vladařům a jiným politickým 
suverénům, to nevím. Všude, kde existuje tato forma církevní 
vlády, si totiž rada starších nárokovala stejnou moc vyobcovávat 
vlastní krále a být nejvyšším rozhodčím v náboženských otáz
kách, jakou si všeobecně nárokuje papež.

18. Pasáž zní takto: „Řekl jim také: Amen, pravím vám, že 
někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží 
království, přicházející v moci.“ (Mk 9,1) Vyložíme-li tato slova 
z hlediska gramatického, nepochybně z nich vyplývá, že bud’ ně
kteří z těch, kdo tehdy stáli při Kristovi, jsou ještě naživu, nebo 
že království Boží musí existovat teď, v tomto přítomném světě. 
A je tu ještě jedno nejasnější místo. Když se totiž apoštolově po 
jeho vzkříšení a bezprostředně před jeho nanebevstoupením na
šeho Spasitele otázali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit krá
lovství pro Izrael?" (Sk 1,6), odpověděl jim: „Není vaše věc znát 
čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu 
Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky (mu
čedníky) v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám 
konec země." (Sk 1,7-8) To znamená tolik, co: mé království ještě 
nepřišlo, a vy ani nemáte vědět, kdy přijde, neboť přijde jako zlo
děj v noci. Pošlu vám však Ducha svátého, s jehož pomocí budete

4 Theodore von Beza (1519-1605), kalvínský theolog. -  Pozn. 
překl.
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mít sílu vydávat svým kázáním v celém světě svědectví o mém 
vzkříšení a skutcích, které jsem vykonal, a o učení, kterému jsem  
učil, aby ve mne mohli věřit a očekávat věčný život po mém opě
tovném příchodu. Jak to souhlasí s příchodem Kristova království 
při vzkříšení? A to, co říká sv. Pavel, „a jak jste se obrátili od model 
(...), abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe 
jeho Syna?“ (ITe 1,9-10) Slova „očekávali z nebe jeho Syna“ zde 
znamenají čekat na jeho příchod, aby převzal královskou moc; 
toho by nebylo zapotřebí, kdyby jeho království už tehdy existo
valo. Dále, kdyby království Boží započalo při vzkříšení, jak by 
Beza na tomto místě (Mk 9,1) chtěl, jaký důvod křesťané mají, 
aby od vzkříšení neustále ve svých modlitbách říkali: „Přijď krá
lovství tvé?“ Je proto zřejmé, že takto se slova sv. Marka vykládat 
nemají. „Někteří z těch, kteří tu stojí,“ říká náš Spasitel, „neokusí 
smrt, dokud nespatří Boží království, přicházející v moci.“ (Mk 
9,1) Mělo-li by tedy toto království přijít při vzkříšení, proč se říká 
„někteří z těch“, a nikoli „všichni”? Všichni totiž přežili Kristovo 
vzkříšení.

19. Ti však, kdo požadují přesný výklad textu, nechť prve 
vyloží obdobná slova našeho Spasitele, která jsou určena sv. Pe
trovi a týkají se sv. Jana: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud 
nepřijdu, není to tvá věc“ (J 21,22); a z nich se dovozovalo, že 
nezemře. Přesto nebyla pravdivost tohoto sdělení ani jako těmito 
slovy podložená potvrzena, ani jako těmito slovy nepodložená 
vyvrácena; zůstala jako rčení, jemuž se nerozumělo. Stejná ob
tíž se objevuje i na místě z evangelia podle sv. Marka. Je-li zde 
a v evangeliu podle sv. Lukáše, kde se táž věta znovu opakuje 
(L 9,27), dovoleno usuzovat z bezprostředně následujícího textu 
na význam těchto míst, není nepravděpodobné, že mají vztah 
k proměnění, které je popsáno ve verších bezprostředně násle
dujících. Zde se praví, že „po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen 
Petra, Jakuba a Jana” (nikoli všechny své učedníky, ale jen někte
ré) „a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl přeměněn 
před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, překonávající bělost 
sněhu, a to tak, že žádný bělič na zemi by ho nedovedl vybílit. 
Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem atd.“ (Mk 
9,2-4). Viděli tedy Krista v jeho slávě a velebnosti, jak má přijít; 
proto „tak byli zděšeni”. Slib našeho Spasitele se tedy naplnil

Vysvětlení 
místa u Marka, 
kap. 9,1
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Zneužití ně
kterých jiných 
textů k obraně 

papežovy moci

Způsob 
proměňování 
v Písmu byl 

bez exorcismu

skrze vidění. Neboť to bylo vidění, jak lze patrně vyvodit ze 
sv. Lukáše, který vypráví totéž (L 9,28 a násl.) a říká, že Petra 
a ty, kteří s ním byli, obestřel těžký spánek, a zcela nepochybně 
z evangelia podle sv. Matouše, kde se opět sděluje totéž. Náš 
Spasitel jim totiž výslovně přikázal: „Nikomu o tom vidění neří
kejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ (Mt 17,9) 
Ať je tomu však jakkoli, nelze z toho vyvodit žádný argument, 
který by dokazoval, že království Boží má svůj počátek již před 
soudným dnem.

20. Pokud jde o jiná místa, jež mají dokázat papežovu moc 
nad politickými suverény (kromě těch, která uvedl Bellarmino), 
například že dva meče, duchovní a světský, které Kristus a apo
štolově měli u sebe, měl sv. Petr obdržet od Krista, a že větší 
z obou nebeských světel znamená papeže a menší krále, mohlo 
by se stejně dobře z prvního verše bible vyvozovat, že nebem se 
rozumí papež a zemí král. To není žádné zdůvodňování z Písma, 
nýbrž svévolné urážení vladařů, které se stalo módou poté, co si 
papežové byli natolik jisti svou velikostí, že opovrhovali všemi 
křesťanskými králi, šli po krku císařům a vysmívali se jim i Pís
mu slovy žalmu „Po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvice 
i draka“ (Ž 91,13).

21. Přestože obřady proměňování závisejí většinou na schop
nosti rozlišovat a na soudnosti církevních vladařů, a nikoli na 
Písmu, jsou tito vladaři povinni dávat takové pokyny, které vyža
duje sama povaha jednání, aby obřady, slova a gesta byly slušné 
a smysluplné nebo alespoň jednání přiměřené. Když Mojžíš svě
til svatostánek, oltář a příslušné náčiní (Ex 40,9), pomazal je ole
jem, který Bůh poručil pro tuto příležitost připravit, a byly svaté; 
nebylo žádné vymítání, které by zahánělo přeludy. Když Mojžíš, 
politický suverén Izraele, světil velekněze Árona a jeho syny, 
omyl je vodou, nikoli svěcenou vodou, oděl je a pomazal olejem; 
tím byli vysvěceni, aby v kněžském úřadě sloužili Hospodinu; to 
bylo prosté a vhodné očištění a ozdobení, než je představil Bohu 
jako jeho sluhy. Když král Šalomoun, politický suverén Izraele, 
světil chrám, který dal postavit ( lK r  8), předstoupil před celé 
shromáždění Izraele a poté, co mu požehnal, poděkoval Bohu za 
to, že vzbudil v srdci jeho otce úmysl dát tento chrám postavit 
a že jemu samému dal milost jej dokončit. Pak se k němu modlil,
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nejprve, aby přijal tento dům, byť byl neodpovídající jeho neko
nečné velikosti, poté aby vyslyšel modlitby svých sluhů, kteří by 
se v tomto domě (nebo kdyby byli nepřítomni směrem k němu) 
modlili, a nakonec vykonal smírnou oběť a dům byl vysvěcen. 
Nebylo zde žádné procesí, král stál v tichosti tam, kde stál na 
počátku, žádná svěcená voda, žádné Asperges me nebo jiné ne
přiměřené používání slov, která se říkají při jiné příležitosti; byla 
to klidná a rozumná řeč, jako když se Bohu dává darem právě 
postavený dům, a zcela odpovídala situaci.

22. Nikde nečteme, že sv. Jan vymítal zlé duchy z vody Jordá
nu nebo Filip z řeky, v níž pokřtil dvořana, ani že v době apoštolů 
nějaký kněz pomazal svou slinou nos toho, kdo měl být pokřtěn, 
a řekl In odorem suavitatis, to jest „aby to Pánu sladce chutnalo", 
z čehož plyne, že žádná lidská autorita nemůže ospravedlnit ani 
obřad pomazání slinou (pro jeho neslušnost), ani aplikaci tohoto 
obřadu Písma na levity.
, 23. Existují různá místa, která na první pohled zdánlivě do
statečně dokazují, že duše odloučena od těla žije věčně a že se 
to netýká jen duší vyvolených, jim ž se díky zvláštní milosti 
a sebeobětování našeho Spasitele věřícím vrátil věčný život, 
který Adam hříchem ztratil, nýbrž i duší zavržených, protože 
jde o vlastnost, která přirozeně vyplývá z podstaty lidství, aniž 
by bylo zapotřebí jiné milosti Boží než té, která je obecně dána 
veškerému lidstvu. Existují různá místa, která na první pohled 
dostatečně prokazují opak; ta však, srovnám-li je s těmi, jež  
jsem výše (v XXXVIII. kapitole) uvedl ze 14. kapitoly knihy 
Jób, jsou, zdá se mi, daleko víc vystavena rozličným výkladům 
než slova knihy Jób.

24. Jsou to, za prvé, slova Šalomounova: „A prach se vrátí do 
země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“ {Kaz 12,7) 
To lze velmi dobře, neexistuje-li jiný text, který by tomu pří
mo protiřečil, vyložit tak, že pouze Bůh, nikoli člověk, ví, co 
se z lidského ducha stane, když člověk zemře. Týž Šalomoun 
uvádí v téže knize tutéž větu ve smyslu, který jsem jí dal. Jeho 
slova jsou: „Vše spěje" (člověk a zvíře) „k jednomu místu, 
všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kdo ví, zda 
duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů 
k zemi?" (Kaz 3,20-21) To znamená, že to ví jedině Bůh. Není

O nesmrtelnosti 
duše Písmo 
nedokazuje, že 
je z přirozenos
ti, ale z milosti
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to ani neobvyklé vyjádření: o věcech, kterým nerozumíme, ří
káme „Bůh ví co“ a „Bůh ví kde“. Místo v 1. knize Mojžíšově 
„I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal“ 
(Gn 5,24), které je vyloženo jako „nespatřil smrt, ale Bůh ho 
vzal k sob ě.,Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.1 Ještě než ho 
přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalí- 
bení“ (Zd 11,5). To mluví právě tak pro nesmrtelnost těla jako pro 
nesmrtelnost duše a dokazuje to, že toto jeho vzetí k sobě bylo 
příznačné pro ty, v nichž Bůh našel zalíbení, že je to nespojuje 
s bezbožnými a že to závisí na milosti, nikoli na přirozenosti. 
Ale jak jinak než doslovně máme naopak vyložit Šalomounova 
slova: „Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni 
jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou 
přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí." (Kaz 3,19) Vzato 
doslovně, není zde žádné přirozené nesmrtelnosti duše ani žádné 
neslučitelnosti s věčným životem, jemuž se vyvolení budou těšit 
z milosti. „Ale nad oboje lip je na tom ten, kdo ještě není" (Kaz 
4,3), to jest nad ty, kdo žijí nebo žili. To by se těžko dalo říci, 
kdyby duše všech, kdo žili, byly nesmrtelné. Pro ně by bylo horší 
mít nesmrtelnou duši než vůbec žádnou. A dále „živí totiž vědí, 
že zemrou, mrtví nevědí zhola nic" {Kaz 9,5), to jest nevědí to 
přirozeně a před vzkříšením těla.

25. Dalším místem, které se zdá hovořit pro přirozenou ne
smrtelnost duše, je to, kde náš Spasitel říká, že Abraham, Izák 
a Jákob žijí : to se ale říká o Božím slibu a o jejich jistotě, že zno
vu vstanou, nikoli o životě tehdy skutečném; ve stejném smyslu 
řekl Bůh Adamovi, že v den, kdy bude jíst zakázané ovoce, určitě 
zemře. Od té doby byl mrtev podle rozsudku, nikoli v důsledku 
jeho výkonu takřka tisíc let později. Abraham, Izák a Jákob byli 
tedy živi ve smyslu příslibu, který Kristus dal, když kázal; až do 
vzkříšení však ve skutečnosti živi nejsou. Příběh o bohatém muži 
a Lazarovi {L 16,19-25) na tom nic nemění, chápeme-li ho jako 
podobenství, jímž také je.

26. V Novém zákoně jsou však jiná místa, kde se zdá, že 
nesmrtelnost se výslovně přisuzuje bezbožným. Je totiž zřejmé, 
že oni všichni vstanou k soudu. A kromě toho se na mnoha mís
tech říká, že budou uvrženi do „věčného ohně", „do věčných 
muk", „že je očekávají věčné tresty" a že „červ svědomí nikdy
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neumírá14; to vše je obsaženo ve slovech „věčná smrt11, která se 
obvykle vykládají jako věčný život v mukách. A přesto nemohu 
nikde nalézt, že člověk bude žít v mukách navždy. Také lze sotva 
říci, že Bůh, který je otcem milosrdenství, který činí v nebi i na 
zemi vše, co chce, který řídí srdce všech lidí a způsobuje v lidech 
to, co činí, i to, co chtějí, a bez jehož dobrovolného daru člověk 
ani netíhne k dobru, ani nelituje zla, by měl trestat přestupky 
lidí donekonečna a těmi nejhoršími mukami, jaké si lidé dove
dou představit, ba ještě většími. Proto musíme prozkoumat, co 
znamenají slova „věčnýoheň11 a jiné obdobné výrazy v Písmu.

27. Ukázal jsem již, že Kristovo království Boží začíná 
v soudný den a že toho dne věřící opět vstanou se slavnými 
a duchovními těly a budou jeho poddanými v tomto království, 
které bude trvat věčně: že se nebudou ženit ani vdávat, že ne
budou jíst ani pít, jak činili ve svých přirozených tělech, ale že 
budou žít věčně jako jednotlivci, aniž by se věčně rozmnožovali, 
a že také zavržení vstanou, aby se jim dostalo trestu za jejich 
hříchy. Ukázal jsem také, že těla vyvolených, kteří budou toho 
dne žít ve svých pozemských tělech, se náhle změní a budou uči
něna duchovními a nesmrtelnými. V Písmu však není s výjimkou 
oněch míst o věčných mukách, která lze vykládat i jinak, jediné 
místo, kterým by se dalo dokázat, že i těla zavržených, jež tvoří 
království satanovo, budou skvělá a duchovní, že jako andělé 
Boží nebudou jíst, pít, ani se množit a že budou jako jednotlivci 
věčně žít jako každý věřící nebo jako by žil Adam, kdyby býval 
nehřešil.

28. Z toho lze dovodit, že stejně jako vyvolení budou po 
vzkříšení znovu přivedeni do stavu, v němž byl Adam předtím, 
než zhřešil, budou i zavržení ve stavu, v němž Adam a jeho po
tomstvo byli poté, co zhřešil, s tou výhradou, že Bůh slíbil Vy
kupitele Adamovi a těm z jeho semene, kteří v něj uvěří a budou 
činit pokání, nikoli však těm, kteří -  jako zavržení -  zemřou ve 
svých hříších.

29. Vezmeme-li tyto věci v úvahu, texty, které se zmiňují 
o „věčném ohni11, „věěných mukách11 nebo o „ěervu, který nikdy 
neumírá11, neodporují učení o druhé a věčné smrti ve vlastním 
a přirozeném smyslu slova smrt. Oheň nebo muka, připravená 
pro bezbožné v Gehenně, Tófetu nebo na kterémkoli jiném místě,

Co jsou věčná 
muka
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Odpověď na 
texty uváděné 

ve prospěch 
očistce

mohou trvat věčně a nikdy nebude nedostatek bezbožných, kteří 
by v nich byli trýzněni, třebaže nikoli každý a nikoli věčně. Jeli
kož totiž bezbožní jsou ponecháváni ve stavu, v němž se nacházeli 
po Adamově hříchu, mohou při vzkříšení žít jako předtím, ženit 
se a vdávat, mít hrubá a pomíjivá těla, jaká má dnes celé lidstvo, 
a mohou tedy neomezeně plodit jako dříve: v Písmu totiž není je
diné místo, které by tomu odporovalo. Neboť tam, kde sv. Pavel 
mluví o vzkříšení (1K 15), má na mysli jedině vzkříšení k věč
nému životu, nikoli vzkříšení k trestu. O prvním říká, že tělo , je  
zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto 
v poníženosti, vstává v úctě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 
Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní" ( 1K 15,42—44). Nic 
podobného nelze říci o tělech těch, kdo vstávají k trestu. Také náš 
Spasitel, když mluví o přirozenosti člověka po vzkříšení, má na 
mysli vzkříšení k věčnému životu, nikoli k trestu. Lukášův text 
(L 20,34-36) říká mnohé: „Děti tohoto světa se žení a vdávají. 
Avšak ty, které byly hodny dosáhnout budoucího světa a vzkříšení 
z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, ne
boť jsou rovny andělům a jsou dětmi Božími, poněvadž jsou dětmi 
vzkříšení." Děti tohoto světa, které žijí ve stavu, jaký jim zanechal 
Adam, se budou ženit a vdávat, to jest budou umírat a rodit se. 
To je nesmrtelnost druhu, nikoli osob jednotlivců. Nejsou hodny 
být počítány mezi ty, jimž se dostane příštího světa a naprostého 
vzkříšení ze smrti vyjma oné krátké doby, kdy žijí na tomto svě
tě; vstanou jen proto, aby byly za svou neposlušnost po zásluze 
potrestány. Vyvolení jsou jedinými dětmi vzkříšení, to znamená 
jedinými dědici věčného života; pouze oni již nemohou zemřít, 
pouze oni jsou rovni andělům, a pouze oni jsou Božími dětmi, 
nikoli zavržení. Zavrženým zůstává po vzkříšení druhá a věčná 
smrt. Mezi tímto vzkříšením a jejich druhou a věčnou smrtí je jen 
čas trestu a muk; a protože hříšníci k němu jeden po druhém do
spívají neustále, bude tento čas trvat tak dlouho, jak dlouho bude 
lidský rod přetrvávat rozmnožováním, to jest věčně.

30. Na tomto učení o přirozené věčnosti oddělených duší se 
zakládá, jak jsem řekl, učení o očistci. Předpokládáme-li totiž, 
že věčný život je jedině z milosti, neexistuje žádný život kromě 
života těla a až do vzkříšení žádná nesmrtelnost. Texty, jichž se 
Bellarmino na podporu očistce dovolává z kanonických spisů

428



XLIV. O duchovní temnotě, která vzniká z mylných výkladů Písma

Starého zákona, jsou za prvé Davidův půst pro Saula a Jónatana 
(2S 1,12) a pro smrt Abnérovu (2S 3,32). Tento Davidův půst, 
říká Bellarmino, sloužil k tomu, aby se po jejich smrti něco získa
lo z rukou Božích, neboť poté, co se postil, aby zajistil uzdravení 
vlastního dítěte, volal po mase, sotva se dozvěděl, že je mrtvé. 
Uvážíme-li tedy, že duše má existenci oddělenou od těla a že 
nic nelze získat, postí-li se lidé kvůli duším, které jsou již  v nebi 
nebo v pekle, vyplývá z toho, že existují nějaké duše mrtvých, 
které nejsou ani v nebi, ani v pekle, a musí tudíž být na něja
kém třetím místě, což musí být očistec. Takto s velkou námahou 
tato místa překroutil, aby dokázal očistec, zatímco je zřejmé, že 
obřady truchlení a půstu, dějí-li se kvůli smrti lidí, jejichž život 
nepřinesl truchlícím žádný užitek, dějí se k prokázání úcty jejich 
osobám, a dějí-li se kvůli smrti lidí, z jejichž života měli truchlí
cí prospěch, je jejich příčinou ztráta, kterou utrpěli. David tedy 
svým postem prokázal úctu Saulovi a Abnérovi; při smrti svého 
vlastního dítěte se utěšoval tím, že jedl jako obvykle.

31. Jiná místa, která uvádí ze Starého zákona, v sobě ne
obsahují ani stín důkazu či náběh k němu. Bellarmino uvádí 
každý text, v němž se nacházejí slova „hněv“, „oheň“, „spáliť‘, 
„smýt“ nebo „očistit", pokud je některý církevní otec, třeba jen 
v jednom kázání, řečnicky vztáhl na učení o očistci, ve který se 
už věřilo. Co by měl první verš 38. žalmu „Nekárej mě, Hos
podine, ve svém rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení" co 
činit s očistcem, kdyby Augustin nevztáhl rozlícení na pekelný 
oheň a rozhořčení na oheň očistce? A co má co činit s očist
cem: „šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost 
všeho" (2  66,12) a co s ním mají co činit jiné obdobné texty, 
jimiž tehdejší theologové chtěli krášlit či protahovat svá kázání 
či své komentáře poté, co je násilně nebo důvtipem upravili pro 
své účely?

32. Bellarmino však uvádí i jiná místa Nového zákona, na něž 
se nedá tak snadno odpovědět. První z nich je toto: „I tomu, kdo 
by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by 
řekl slovo proti Duchu svátému, tomu nebude odpuštěno v tomto 
světě ani v budoucím." (Mí 12,32) Zde by chtěl, abychom chá
pali očistec jako budoucí svět, v němž by mohly být odpuštěny 
některé hříchy, které na tomto světě odpuštěny nebyly. Přesto je

Odpověď na 
novozákonní 
místa uváděná 
ve prospěch 
očistce
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zřejmé, že existují pouze tři světy: jeden od stvoření do potopy, 
který zničila voda a kterému se v Písmu říká starý svěť, druhý od 
potopy do soudného dne, což je stávající svět, který bude zničen 
ohněm, a třetí, který bude existovat od soudného dne a který se 
nazývá svět, který přijde', v něm, jak se všichni shodují, nebude 
žádný očistec. Budoucí svět a očistec jsou tudíž neslučitelné. 
Avšak co by pak mohla znamenat ona slova našeho Spasitele? 
Přiznávám, že je velmi obtížné sladit je se všemi dnes jednomy
slně přijímanými učeními; stejně tak není žádná hanba připustit, 
že hloubka Písma je příliš velká, než aby se dala poměřovat 
omezeností lidského chápání. Přesto bych rád dal učenějším du
chovním ke zvážení, co naznačuje sám text. Za prvé: uvážíme-li, 
že mluvit proti Duchu svátému (jakožto třetí osobě Trojice) zna
mená mluvit proti církvi (v níž Duch svátý dlí), zdá se tedy, že tu 
jde o srovnání s lehkostí, s níž náš Spasitel snášel urážky, jichž 
se mu dostávalo, když on sám učil svět (to jest když pobýval na 
zemi), a přísností kněží po něm vůči těm, kdo by popírali jejich 
pravomoc, která je z Ducha svátého. Je to, jako by chtěl říci: 
vám, kteří popíráte mou moc, dokonce vám, kteří mne ukřižuje
te, odpustím, kdykoli se na mne v pokání obrátíte. Jestliže však 
budete popírat moc těch, kdo vás díky Duchu svátému budou učit 
později, budou nemilosrdní a neodpustí vám, nýbrž budou vás 
na tomto světě pronásledovat (a zanechají vás bez rozhřešení, 
i když se obracíte ke mně, ledaže se obrátíte i k nim) a pone
chají vás -  nakolik to závisí na nich -  trestům budoucího světa. 
Tato slova lze tedy chápat jako proroctví nebo jako předpověď 
časů, které v křesťanské církvi už dávno panují. Nejde-li však 
o význam tohoto textu (neboť u takových obtížných míst nejsem 
neústupný), existují možná místa, kde se někteří hříšníci budou 
kát po vzkříšení. Existuje ještě jiné místo, které, jak se zdá, tomu 
odpovídá. Uvážíme-li totiž slova sv. Pavla: „Jaký by jinak mělo 
smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec 
nevstanou, proč se za ně dávají křtít?“ (1K 15,29), lze nejspíše 
vyvodit, jak již někteří vyvodili, že za sv. Pavla bylo zvykem 
nechat se pokřtít za zemřelé, a tím způsobit, že budou ochotni 
našeho Spasitele přijmout za krále a poslouchat ho, až znovu 
přijde, takže dojdou odpuštění hříchů v příštím světě a nebudou 
muset do očistce. Podobně dnes lidé věří, že se mohou zaručit
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za víru dětí, které ještě věřit nemohou, a tak je zajistit. Oba tyto 
výklady jsou však natolik paradoxní, že jim nedůvěřuji; těm, kdo 
se dokonale vyznají v Písmu, naopak navrhuji, aby zkoumali, zda 
neexistuje nějaké jasnější místo, které jim odporuje. Mne Písmo 
za těchto okolností přesvědčuje, že ani v něm, ani v jiném textu 
se nevyskytuje slovo očistec, ani očistec sám, ani nic, co může 
prokázat nezbytnost nějakého místa pro duši bez těla, ani pro 
duši Lazarovu ve čtyřech dnech, kdy byl mrtev, ani pro duše 
těch, o nichž římská církev tvrdí, že jsou nyní trýzněni v očistci. 
Vždyť Bůh, který mohl dát život kusu hlíny, má stejnou moc dát 
opět život mrtvému a jeho bezduchou a zpráchnivělou mrtvolu 
obnovit ve slavné, duchovní a nesmrtelné tělo.

33. Jiné místo říká, že zanikne dílo každého, kdo na pravém 
základě staví z trávy, slámy atd., „sám bude sice zachráněn, ale 
projde ohněm" (1K 3,15). Podle Bellarmina by se v tomto ohni 
měl spatřovat oheň očistce. Tato slova, jak jsem řekl výše, jsou 
narážkou na slova Zacharjášova, kde prorok říká: „Tu třetinu 
však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkou
ším je, jako se zkouší zlato." (Za 13,9) To se praví o Mesiášově 
příchodu v moci a slávě, to jest o soudném dni a požáru součas
ného světa, v němž vyvolení nebudou stráveni, ale zušlechtěni; 
to znamená, že odloží svá mylná učení a tradice, jako by byly 
sežehnuty, a následně budou vzývat jméno pravého Boha. O těch, 
kdo věří v základ, že Ježíš je  Kristus, a na něm budují některá 
jiná učení, jež jsou mylná, apoštol obdobně říká, že nebudou 
stráveni oním ohněm, který obnovuje svět, nýbrž jím projdou ke 
své spáse, ovšem tak, že nahlédnou své někdejší omyly a vzda
jí se jich. Těmi, kdo staví, jsou kněží; základem je, že Ježíš je  
Kristus, tráva a sláma jsou mylné důsledky vyvozené ze základu 
z nevědomosti nebo křehkosti; zlato, stříbro a drahé kamení jsou 
jejich pravdivá učení a jejich očištění a zušlechtěni je vzdání se 
jejich omylů. Ve všem tom není ani stopy po pálení netělesných, 
to znamená nic nevnímajících duší.

34. Třetím je místo, o němž jsem se již  zmínil (1K  15,29) 
a které se týká křtu za mrtvé. Z tohoto místa Bellarmino vyvo
zuje, že modlitby za mrtvé nejsou neužitečné; z toho pak, že 
existuje oheň očistce. Ani jedno však není správné. Z mnoha 
výkladů slova křest totiž souhlasí především s tím, že křtem se

Jak chápat křest 
za mrtvého

431



Čtvrtý díl. O království temnot

metaforicky rozumí křest kající a že lidé jsou v tomto smyslu 
křtěni, když se postí, modlí a dávají almužny. Křest za mrtvého 
je tedy totéž co modlitba za mrtvého. To je však metafora, kterou 
z Písma ani odjinud nelze doložit a která také odporuje soulad- 
nosti a účelu Písma. Slovo křest se užívá (Mk 10,38; L 12,50) na 
označení toho, že někdo je ponořen do vlastní krve, jak se stalo 
Kristu na kříži a většině apoštolů, protože o něm vydali svědec
tví. Jen stěží však lze říci, že by se modlitba, půst a almužna 
nějak podobaly ponoření. Týž výraz je užit také v Mt 3,11 pro 
očištění ohněm (což se zdá jaksi svědčit pro očistec). Je však 
zřejmé, že oheň a očištění, o nichž se zde mluví, jsou totožné 
s tím, o čem mluví prorok Zacharjáš: „Tu třetinu však prove
du ohněm. Přetavím je“ atd. (Za 13,9), a o čem později praví 
sv. Petr: „aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než 
pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala 
k vaší chvále, cti a slávě v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus44 [IP(t) 
1,7], a sv. Pavel: „a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka44 
(1K  3,13). Svatý Petr i sv. Pavel však mluví o ohni při Kristově 
druhém příchodu a prorok Zacharjáš o soudném dni. Stejně lze 
tudíž vyložit i toto místo ze sv. Matouše; pak tedy nebude ohně 
očistce zapotřebí.

35. Jiný výklad křtu za mrtvé je ten, o kterém jsem se již 
výše zmínil, a který co do pravděpodobnosti uvádí Bellarmino 
na druhém místě; z něho vyvozuje, že modlitba za mrtvého je 
užitečná. Jestliže totiž lidé, kteří o Kristu neslyšeli nebo v něho 
nevěřili, mohou být po vzkříšení přijati do Kristova království, 
není marné, aby se jejich přátelé za ně po jejich smrti modlili, 
dokud nebudou vzkříšeni. Ale i když připustíme, že Bůh k sobě 
může na základě modliteb věřících obrátit některé z těch, kdo 
neslyšeli Krista hlásat, a nemohli ho tudíž odmítnout, a že lid
skou lásku k bližnímu nelze v tomto bodě vinit, nelze z toho 
vyvodit nic ve prospěch očistce: vstát k životu ze smrti a vstát 
k životu z očistce jsou totiž dvě různé věci; v jednom případě 
jde o vzkříšení k životu z života, ve druhém k životu v radosti 
z života v mukách.

36. Čtvrté místo je ze sv. Matouše: „Dohodni se se svým 
protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neo
devzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení.
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Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posled
ního haléře.“ {Mt 5,25-26) V tomto podobenství je pachatelem 
hříšník, protivníkem a soudcem je Bůh; cestou je tento život, vě
zením je hrob a žalářníkem je smrt. Z ní hříšník nevstane k věč
nému životu, nýbrž k druhé smrti, dokud nezaplatí do posledního 
haléře, nebo dokud za něj nezaplatí Kristus svým utrpením, které 
je úplným výkupným za všechny druhy hříchů, za menší stejně 
jako za větší, těžší zločiny; Kristovým utrpením se obojí staly 
stejně prominutelnými.

37. Páté místo je rovněž ze sv. Matouše: „Kdo se bezdůvodně 
hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo svému bratru říká 
ráchá, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne 
ohnivému peklu.“ {Mt 5,22) Z těchto slov Bellarmino vyvozuje tři 
druhy hříchů a tři druhy trestů, a to že jedině poslední druh bude 
trestán pekelným ohněm; menší hříchy budou tedy po tomto životě 
trestány v očistci. V žádném výkladu těchto slov, který byl zatím 
předložen, není sebemenší náznak takové dedukce. Budou snad po 
tomto životě existovat různé soudní dvory, jako existovaly u Židů 
za časů našeho Spasitele, které by jako soudci a senáty projedná
valy různé druhy zločinů a rozhodovaly o nich? Nebude veškerá 
soudní pravomoc náležet Kristu a jeho apoštolům? Abychom tudíž 
tomuto textu porozuměli, nesmíme jej zkoumat izolovaně, nýbrž 
v souvislosti se slovy předchozími i následujícími. Náš Spasitel 
vykládá v této kapitole Mojžíšův zákon, který Židé pokládali za 
naplněný, když nepřestoupili jeho gramatický význam, byť by se 
jakkoli prohřešili proti úmyslu či záměru zákonodárce. Proto měli 
za to, že páté přikázání je přestoupeno, pouze když člověk něko
ho zabije, a šesté pouze tehdy, když muž spí se ženou, která není 
jeho manželkou. Náš Spasitel jim však praví, že vraždou je i to, 
když se člověk bez spravedlivého důvodu hněvá na svého bratra. 
Slyšeli jste, říká, Mojžíšův zákon: „Nezabiješ11 a „Kdokoli zabije, 
bude odsouzen soudci11 nebo radou sedmdesáti. Já však vám říkám, 
že bezdůvodně se hněvat na svého bratra nebo mu říci ráchá čili 
blázne, je zabitím, které bude v soudný den, kdy Kristus a apošto
lově budou soudit, potrestáno pekelným ohněm. Tato slova proto 
nebyla použita, aby se rozlišily různé zločiny, různé soudní dvory 
a různé tresty, ale aby se zhodnotil rozdíl mezi hříchem a hříchem, 
který Židé nevyvozovali z rozdílné vůle poslouchat Boha, nýbrž
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z rozdílnosti svých světských soudních dvorů a aby se jim ukázalo, 
že ten, kdo má vůli ublížit svému bratru, byť by se její účinek měl 
projevit jen spíláním nebo vůbec ne, bude uvržen do pekelného 
ohně, a to soudci, kteří budou v soudný den tvořit jeden soud, 
nikoli soudy různé. Uvážíme-li to, nedovedu si představit, co lze 
z tohoto textu vyvodit jako důkaz pro očistec.

38. Šesté místo zní: „I nepoctivým mamonem si můžete získat 
přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných svatostán
ků." (L 16,9) Bellarmino je uvádí, aby jím dokázal vzývání ze
snulých svatých. Smysl je však prostý: svým bohatstvím bychom 
měli chudé činit svými přáteli, abychom, dokud žijí, byli zahrnuti 
do jejich modliteb. „Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smi- 
lovává.“ (Př 19,17)

39. Sedmé místo zní: „Pane, pamatuj na mne, až přijdeš do 
svého království." (L 23,42) Existuje tudíž, říká Bellarmino, po 
tomto životě odpuštění hříchů. To však není správný závěr. Náš 
Spasitel mu poté odpustil a až ve slávě znovu přijde, bude na něj 
pamatovat, aby ho vzkřísil k věčnému životu.

40. Osmé místo je ze Skutků apoštolů. Svatý Petr tam o Kris
tu říká, že „Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolesti smrti, a smrt 
ho nemohla udržet ve své moci.“ (Sk 2,24) Bellarmino vykládá 
toto místo tak, že Kristus sestoupil do očistce, aby tam některé 
duše vysvobodil z jejich muk. Přitom je zřejmé, že vysvobozen 
byl Kristus; byl to on, koho nemohla držet smrt ani hrob, nikoli 
duše v očistci. Uvážíme-li však dobře, co ve svých poznámkách 
k tomuto místu říká Beza, není nikoho, kdo by neviděl, že místo 
bolesti má být pouta; proto zde není žádný další důvod, abychom 
v tomto textu pátrali po očistci.

X L V .
O démonologii a jiných pozůstatcích 

náboženství pohanů

Původ 1. Působení svítících těles na zrakové orgány, ať už po jedné 
démonologie přímce, nebo po mnoha přímkách z neprůhledných těles či lome

ných průchodem průsvitnými tělesy vyvolává v živých tvorech,
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do nichž Bůh takové orgány umístil, představu předmětu, z něhož 
toto působení vychází. Této představě se říká viděni a zdá se, že 
není pouhou představou, nýbrž tělesem mimo nás; stejně tak se 
člověku, který silně tiskne své oko, jeví, že světlo, které vnímá 
jen on, je mimo něj a před ním. Ve skutečnosti totiž nic tako
vého mimo něj neexistuje; existuje jen pohyb v jeho vnitřních 
orgánech, kladoucí odpor směrem ven a působící, že si to člověk 
myslí. Pohyb tímto tlakem vyvolaný, který přetrvává i poté, co 
byl odstraněn předmět, který jej vyvolal, je tím, čemu se říká 
představa a paměť; ve spánku a někdy za značného narušení or
gánů nemocí nebo násilím sen. O těchto věcech jsem již stručně 
pohovořil ve druhé a třetí kapitole.

2. Protože tato povaha vidění nebyla nikdy odhalena těmi, 
kdo si ve starověku nárokovali poznání přírody, a ještě mnohem 
méně těmi, kdo neuvažovali o věcech natolik vzdálených jejich 
bezprostřednímu užitku, jako je toto poznání, mohli lidé tyto 
obrazy ve své fantazii a smyslovém vnímání sotva chápat jinak 
než jako věci, které skutečně existují mimo nás. Někteří měli za 
to, že jsou zcela netělesné (neboť mizí a oni nevědí kam a jak), 
to znamená nehmotné, čili že to jsou formy bez látky; že barva 
a tvar existují bez jakýchkoli zbarvených či tvarovaných těles 
a že mohou na sebe vzít vzdušná těla jako jakýsi oděv, aby se 
učinily, chtějí-li, našim tělesným očím viditelnými. Jiní říkají, 
že jsou to těla a živé bytosti, vytvořené však ze vzduchu nebo 
jiné jemnější a éterické látky, které se pak zhustí, chceme-li je 
vidět. V jednom se však obě skupiny shodují, totiž že jim všem se 
říká DÉMONI. Jako kdyby mrtví, o nichž snili, nebyli obyvateli 
jejich vlastního mozku, nýbrž vzduchu, nebe nebo pekla; nikoli 
přeludy, nýbrž duchové. To je stejně rozumné, jako kdyby někdo 
řekl, že uviděl svého vlastního ducha v zrcadle nebo duchy hvězd 
v řece, anebo kdyby slunce, které se obvykle jeví ve velikosti 
zhruba jedné stopy, nazval démonem či duchem onoho velkého 
slunce, které osvětluje celý viditelný svět. Proto se jich lidé báli 
jako věcí s neznámou, to jest neomezenou mocí, které jim mohou 
činit dobro, nebo škodit. Vládcům pohanských států se tak na
skytla možnost tento jejich strach usměrňovat zavedením DÉMO- 
NOLOGIE (obzvlášť se přitom uplatnili nebo zvláštní úctu si při 
tom získali básníci jako hlavní kněží pohanského náboženství),
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Co byli démoni 
u starověkých 

národů

Jak se toto 
učení šířilo

Jak dalece bylo 
převzato Židy

Proč to náš 

Spasitel 

nepotlačil

aby se tím posílil veřejný mír a k němu nezbytná poslušnost 
poddaných. Některé z těchto přeludů učinili dobrými démony, 
jiné zlými; jedni měli jako ostruhy pobízet k dodržování zákonů, 
druzí měli být uzdou, která by bránila zákony porušovat.

3. Co to bylo za věci, jimž přisoudili jméno démonů, vyplývá 
zčásti z genealogie jejich bohů, kterou sepsal Hésiodos, jeden 
z nejstarších řeckých básníků, a zčásti z jiných pověstí; o někte
rých z nich jsem se již zminil ve XII. kapitole této rozpravy.

4. Kolonizací a výboji přenesli Rekové svůj jazyk a své pí
semnictví do Asie, Egypta a Itálie; v důsledku toho tam přenesli 
i svou démonologii neboli, jak to nazývá sv. Pavel (lTm  4,1), své 
démonské nauky. Tímto způsobem se dostaly také k Židům z Ju
deje, Alexandrie a z jiných míst, do nichž byli rozptýleni. Jméno 
démon však (jako Řekové) nepřisuzovali duchům dobrým i zlým, 
nýbrž jen zlým; dobré démony pojmenovali duch Boží. Lidi, do 
jejichž těl tito duchové vstoupili, pokládali za proroky. Stručně 
řečeno, každou dobrou vlastnost připisovali duchu Božímu a kaž
dou špatnou určitému démonu, démonu zlému, KaicoůáipcDov, to 
jest ďáblu. Takové lidi, které označujeme za šílence nebo blázny, 
označovali tudíž za démoniaky, to jest posedlé ďáblem, stejně 
jako lidi, kteří trpěli padoucnicí nebo říkali něco, co pokládali 
za absurdní, protože to nemohli pochopit. Obdobně o někom, 
jehož nečistota byla všeobecně známá, říkávali, že má nečistého 
ducha, o němém, že má němého ducha, a o Janu Křtiteli, který 
se podivným způsobem postil (Mt 11,18), že je posedlý. A o na
šem Spasiteli, jelikož řekl „kdo zachovává mé slovo, neokusí 
smrti navěky“, řekli: „Teď jsme poznali, že jsi posedlý! Umřel 
Abraham, stejně i proroci!11 (J  8,52), a na to, že řekl: „Proč mne 
chcete zabít?, zástup odpověděl: Jsi posedlý?1 Kdo tě chce za
bít?" (77,19-20) Z toho je zřejmé, že o přeludech smýšleli Židé 
stejně jako Řekové, totiž že to nejsou idoly mozku, nýbrž reálné 
a na fantazii nezávislé věci.

5. Není-li toto učení pravdivé, proč (řeknou možná někteří) se 
proti němu náš Spasitel nepostavil a neučil opak? Proč dokonce 
při různých příležitostech používá takové obraty, které seje zdají 
potvrzovat? Na to odpovídám, za prvé, že tam, kde Kristus říká, 
že „duch přece nemá maso a kosti" (L 24,39), sice ukazuje, že 
duchové existují, přesto však nepopírá, že jsou to těla. A kde
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sv. Pavel říká „vstává tělo duchovní" {1K 15,44), tam uznává 
povahu duchů, jen pokud jsou to duchové tělesní, což není těž
ké pochopit. Vždyť vzduch a mnohé jiné věci jsou těla, byť ne 
z masa a kostí nebo jako jiná hrubá tělesa, která lze rozlišovat 
okem. Když ale náš Spasitel mluví k ďáblu a přikazuje mu, aby 
vyšel z člověka, a rozuměl-li tímto ďáblem chorobu jako napří
klad vzteklinu, šílenství nebo tělesného ducha, není to nevhodný 
výraz? Mohou nemoci slyšet? Nebo může v nějakém těle z masa 
a kostí, které je již plné životodárného ducha a životní síly, být 
nějaký tělesný duch? Neexistují tudíž duchové, kteří ani nemají 
tělo, ani nejsou pouhými představami? Na to první odpovídám, 
že příkaz našeho Spasitele určený šílenství nebo bláznovství, 
které léčí, není o nic nevhodnější než jeho kárání horečky, větru 
nebo moře, protože nic z toho nemůže slyšet, nebo Boží příkaz 
světlu, nebesům, Slunci a hvězdám, kterým poručil být; vždyť 
dokud neexistovaly, nemohly slyšet. Tyto formulace ale nejsou 
nepřiměřené, neboť vyjadřují moc Božího slova. Není proto o nic 
nepřiměřenější pod označením ďábel, jak to lidé tehdy běžně 
chápali, přikázat šílenství a bláznovství, aby vyšly z lidského 
těla. Pokud jde o druhý bod, to jest, že jsou netělesní, nezazna
menal jsem ještě v Písmu žádné místo, z něhož by se dalo usou
dit, že by někdo byl někdy posedlý jiným tělesným duchem než 
svým vlastním, jímž se jeho tělo přirozeně pohybuje.

6. Svatý Matouš o našem Spasiteli říká, že bezprostředně poté, 
co do něho v podobě holubice vstoupil Duch svátý, byl „Duchem 
vyveden na poušť" (Mt 4,1); totéž se opakuje slovy sv. Lukáše: 
„Plný Ducha svátého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po 
poušti." (L 4,1) Z toho je zřejmé, že duchem se zde rozumí Duch 
svátý. To nelze vykládat jako posedlost, neboť Kristus a Duch 
svátý jsou jedna a táž substance, což není žádná posedlost jedné 
substance či těla jinou. A když se o něm v následujícím verši 
říká, že ho „ďábel přivedl do svátého města a postavil ho na vr
cholek chrámu", budeme snad z toho vyvozovat, že byl posedlý 
ďáblem nebo že byl veden násilím? A dále, „pak ho ďábel vy
vedl na vysokou horu, v jediném okamžiku mu ukázal všechna 
království světa". Na základě toho nemáme věřit, že byl posedlý, 
že ho ďábel nutil, ani že nějaká hora je (doslova) natolik vysoká, 
aby mu ukázal celou polokouli. Co jiného tedy může toto místo

Písmo neučí, že 
duchové jsou 
netělesní
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znamenat, než že se sám odebral do pouště a že to bylo vidění, 
když byl z pouště veden do města a odtud na horu? Tomu také 
odpovídá věta sv. Lukáše, že byl veden do pouště nikoli duchem, 
nýbrž v duchu\ pokud jde o to, že Kristus byl veden na horu 
a odtud na vrcholek chrámu, vyjadřuje se sv. Lukáš stejně jako 
sv. Matouš: to odpovídá povaze vidění.

7. Když dále sv. Lukáš říká o Jidáši Iškariotském, že „tu 
vstoupil do něho satan. Odešel, aby se domluvil s velekněžími 
a veliteli stráže, že jim Krista vydá“ (L 22,3—4), lze k tomu říci, 
že slovy „satan“ (to jest nepřítel), „do něho vstoupil11 se rozumí 
nepřátelský a zrádný úmysl prodat svého Pána a Mistra. Stej
ně jako se totiž pod Duchem v Písmu namnoze rozumí milost 
a sklony k dobrému dávané Duchem svátým, lze pod vstoupením 
satana rozumět zlé myšlenky a záměry protivníka Kristova a jeho 
učedníků. Stejně jako můžeme těžko říci, že satan vstoupil do 
Jidáše, dříve než měl nějaký takový nepřátelský záměr, není ani 
na místě říci, že nejdříve byl ve svém srdci Kristovým nepříte
lem a že ďábel do něho vstoupil později. Vstoupení ďábla a jeho 
zlotřilý úmysl jsou tudíž jedno a totéž.

8. Neexistuje-li však žádný nehmotný duch a žádná posed
lost lidských těl vtěleným duchem, lze se opět tázat, proč tomu 
náš Spasitel a jeho apoštolově lidi neučili, a to slovy natolik 
jasnými, aby se o tom už nedalo pochybovat. Takové otázky 
jsou však spíše projevem zvědavosti a nejsou nutné ke spáse 
křesťana. Stejně tak by se mohli lidé ptát, proč Kristus, který 
mohl víru, zbožnost a veškeré morální ctnosti dát všem, je ne
dal všem, ale jen některým, a proč zkoumání přirozených příčin 
a vědy přenechal přirozenému rozumu a píli lidí a nadpřirozeně 
je nezjevil všem nebo nadpřirozeným způsobem někomu; a moh
li by si klást i další podobné otázky. Přesto i zde můžeme uvést 
pravděpodobné a zbožné důvody. Neboť stejně jako Bůh, když 
přivedl Izraelity do zaslíbené země, je v ní nezabezpečil tím, že 
by jim podrobil všechny národy kolem nich, ale mnohé z nich 
ponechal jako ostny v jejich bocích, aby občas probouzely je 
jich zbožnost a píli, ani náš Spasitel, který nás vede ke svému 
nebeskému království, neodstranil všechny obtíže přirozených 
otázek, ale ponechal je, aby cvičily naši píli a rozum. Účel jeho 
kázání spočívá pouze v tom, aby nám ukázal jasnou a přímou
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cestu ke spáse, totiž víru v článek, „že on je Kristus, Syn živého 
Boha, který byl poslán na svět, aby se za naše hříchy obětoval, 
po svém opětovném příchodu ve slávě panoval nad svými vy
volenými a na věky je zachránil před jejich nepřáteli**. Této víře 
nebrání názor, že existuje posedlost duchy nebo přeludy, třebaže 
některým lidem skýtá jakousi záminku sejít z cesty a držet se 
svých vlastních výmyslů. Požadujeme-li po Písmu, aby vyřešilo 
všechny otázky, které lze vznést, aby nás rušily při plnění Bo
žích přikázání, můžeme si stejně dobře stěžovat na Mojžíše, že 
neřekl, kdy byli tito duchové země a moře, lidé a zvířata stvo
řeni. Abychom dospěli k závěru: v Písmu nacházím, že existují 
andělé a duchové dobří a zlí, nikoli však, že jsou netělesní jako 
zjevení, která lidé vidí ve tmě, ve snu nebo vidění; těm Římané 
říkali spectra a pokládali je za démony. Také tam nacházím, že 
existují vtělení duchové (třebaže prchlaví a neviditelní), nikoli 
však, že tělo kohokoli bylo jimi posedlé nebo obývané a že ta
ková budou těla svátých, to jest že to budou, jak je nazývá sv. 
Pavel, těla duchovní.

9. Opačné učení, totiž že "existují netělesní duchové, přesto 
v církvi natolik převažovalo, že je na něm založeno užívání 
exorcismu (to znamená vymítání ďábla zaklínáním), a třebaže 
se tento obřad vykonává zřídka a vlažně, nebyl zatím zcela 
opuštěn. To, že v prvotní církvi bylo mnoho posedlých a málo 
šílenců a jiných podobnými zvláštními chorobami postižených 
lidí, zatímco dnes slyšíme a vidíme mnoho šílenců a málo po
sedlých, není dáno tím, že se změnila příroda, ale že se změ
nila pojmenování. Jiná otázka je, jak to přišlo, že apoštolově 
a jistou dobu po nich i kněží církve dříve tyto zvláštní choroby 
léčili, zatímco nyní to zřejmě nečiní. Právě tak se musíme tázat, 
proě není v moci každého věřícího činit vše, co věřící činili 
tehdy, totiž jak čteme: „Ve jménu mém budou vyhánět ďábly 
a mluvit novými jazyky; budou brát hady do rukou, a vypijí-li 
něco smrtíciho, nic se jim nestane; na choré budou vkládat ruce 
a uzdraví je“ (Mk 16,17-18), a to vše bez jiných slov než „ve 
jménu Ježíšově**. Tyto mimořádné dary byly pravděpodobně 
církvi dány jen pro ten čas, kdy lidé měli plnou důvěru v Krista 
a své štěstí spatřovali jedině v jeho příštím království; a když 
tudíž usilovali o moc a bohatství a ve snaze získat království

Moc vyhánět 
ďábly není 
stejná jako 
v prvotní církvi
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Jiným
pozůstatkem

pohanství
je  uctívání 

obrazů, v církvi 
ponechané, 

nikoli však do 
ní vnesené

Odpověď na 
texty, které 

domněle hovoří 
ve prospěch 

soch a obrazů

tohoto světa důvěřovali jen svému vlastnímu důvtipu, Bůh jim  
tyto nadpřirozené dary opět odňal.

10. Jiným pozůstatkem pohanství je uctívání obrazů, které ne
zavedl ani Mojžíš ve Starém zákoně, ani Kristus v Novém. Neby
lo převzato ani od pohanů, ale přetrvalo u nich i poté, co se stali 
křesťany. Předtím než náš Spasitel kázal, spočívalo náboženství 
pohanů obecně v tom, že jako bohy uctívali jevy, které zanechává 
v mozku působení vnějších těles na smyslové orgány a kterým 
se běžně říká ideje, idoly, přeludy či dojmy. Jako zpodobeniny 
(representations) vnějších těles, která je způsobují, však nejsou 
o nic reálnější než to, co se zdá být před námi ve snu. Proto také 
sv. Pavel říká: „víme, že idoly a modly (idols) nic nejsou“ (1K 
8,4). Rozhodně si nemyslel, že socha z kovu, kamene nebo dřeva 
není nic; myslel si však, že to, čemu v soše prokazují úctu, čeho 
se v ní bojí a co v ní pokládají za boha, je pouhou smyšlenkou bez 
místa, bydliště, pohybu nebo existence; že jsou to pouhé pohyby 
v mozku. Jejich uctívání a to, že se jim prokazují božské pocty, 
se v Písmu nazývá modlářství a vzpoura proti Bohu. Králem Židů 
byl Bůh a jeho náměstkem byl nejprve Mojžíš a po něm velekněží; 
kdyby se však lidem dovolilo uctívat sochy, které jsou zpodobeni- 
nami jejich vlastních fantazií, a modlit se k nim, už by nezáviseli 
na pravém Bohu, jehož nelze zpodobit, ani na jeho prvních slu
žebnících (prime-ministers) Mojžíšovi a velekněžích; každý by si 
vládl sám podle svého, a to by vedlo k naprostému rozkladu státu 
a k jejich vlastní záhubě, jelikož by se jim nedostávalo jednoty. 
A proto první zákon Boží zněl „Nebudeš mít mimo mne ALIENOS 
DEOS“ (Ex 20,3), to jest „bohy jiných národů, ale jen jednoho 
pravého Boha, který ráčil hovořit s Mojžíšem a dát jim skrze něj 
zákony a pokyny, aby žili v míru a byli chráněni před svými ne
přáteli". A druhý zněl: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho 
a nebudeš se tomu klanět." (Ex 20,4-5) Podřizujeme-li se totiž 
jinému králi, ať již byl dosazen sousedním národem nebo námi 
samými, je to totéž, jako když sesazujeme vlastního.

11. Místa z Písma, která domněle hovoří ve prospěch vytvá
ření soch a obrazů a jejich uctívání a ve prospěch jejich umísťo
vání tam, kde se uctívá Bůh, jsou, za prvé, dvě: jedním jsou oba 
cherubíni nad archou Boží a druhým bronzový had. Za druhé 
jsou zde texty, v nichž se nám přikazuje uctivat jako podnožku
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Boží určité tvory pro jejich vztah k Bohu. A konečně jsou zde 
některé jiné texty, jimiž je autorizováno zbožné uctívání posvát
ných věcí. Avšak dříve než prozkoumám průkaznost těchto míst, 
abych ověřil to, co se tvrdí, musím nejprve vysvětlit, co se má 
rozumět pod uctíváním a co pod obrazy a idoly.

12. Ukázal jsem již ve dvacáté kapitole této rozpravy, že ně
komu prokazovat úctu znamená vysoce si cenit jeho moci a že 
tato hodnota se poměřuje tím, že ho srovnáváme s jinými. Pro
tože však s Boží mocí nelze nic srovnávat, neprokazujeme mu 
úctu, nýbrž neúctu, přisuzujeme-li mu hodnotu, která je menší 
než nekonečná. Proto je prokazování úcty svou podstatou skry
té a niterné. Niterné myšlenky lidí se však navenek projevují 
jejich slovy a skutky, jež jsou znameními našeho prokazování 
úcty; říká se tomu UCTÍVÁNÍ, latinsky cultus. Modlit se k ně
komu, přísahat při něm, poslouchat ho, být pilný a horlivý ve 
službě, zkrátka všechna slova a skutky, jež naznačují, že se bo
jíme někoho urazit, nebo že si přejeme se někomu zalíbit, jsou 
proto uctíváním, ať již jsou tato slova a tyto skutky upřímné, 
nebo předstírané. Protože se projevují jako známky prokazování 
úcty, říká se jim běžně úcta.

13. Uctívání těch, jichž si vážíme, byť jsou to jen lidé, na
příklad uctívání králů nebo lidí v mocenském postavení, je po
litické uctívání. Avšak uctívání toho, o němž si myslíme, že je 
Bůh, ať již jsou slova, obřady, gesta či jiné úkony jakékoli, je 
božské uctívání. Padnout na tvář před králem, ve kterém spatřu
jeme pouhého člověka, je pouze politické uctívání; ten ale, kdo 
smeká v kostele, protože si myslí, že je to dům Boží, prokazuje 
úctu uctíváním božským. Ti, kdo rozdíl mezi božským a politic
kým uctíváním nehledají v úmyslu uctívajícího, nýbrž ve slovech 
Soukeía a Xaznsía, klamou sami sebe. Existují totiž dva druhy 
sluhů: jedni, kteří jsou zcela v moci svých pánů, jako například 
otroci získaní ve válce a jejich potomci, kteří nemají v moci své 
tělo (protože jejich životy závisejí na pánově vůli a mohou je 
ztratit při sebemenší neposlušnosti), kteří jsou kupováni a pro
dáváni jako zvířata a kterým se říkalo Soůkoi, to jest otroci ve 
vlastním slova smyslu; jejich služba se nazývala 8ouX,eía. Druzí, 
k nimž patří ti, kdo dobrovolně slouží (za mzdu nebo v naději, 
že budou mít ze své služby nějaký prospěch), se nazývají 0fjxe(g,

Co je uctívání

Rozdíl mezi 
uctíváním 
božským 
a uctíváním 
politickým
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to jest domácí sluhové; páni nemají na jejich službu žádné další 
právo než to, jež je obsaženo v úmluvách s nimi uzavřených. Tyto 
dva druhy sluhů mají společné to, že práci jim ukládá někdo jiný. 
Slovo Mipic; je obecným označením obou druhů: označuje toho, 
kdo pracuje pro někoho jiného buď jako otrok, nebo jako dobro
volný sluha. Aatpsía je tedy obecně jakákoli služba, óou/.dujen 
služba nevolníkova a stav otroctví. Oba tyto výrazy se v Písmu na 
označení naší služby Bohu užívají bez rozdílu: 5ouX,eía, protože 
jsme Božími otroky, a Xarpsía, protože mu sloužíme. Všechny 
druhy služby v sobě zahrnují nejen poslušnost, nýbrž také uctí
vání, to znamená skutky, gesta a slova, jež naznačují úctu.

Co je obraz 14. O B R A Z  (v nejužším smyslu slova) je to, co připomíná 
Přeludy podobu nějaké viditelné věci. V  tomto smyslu jsou fantazijní 

formy, jevy a odrazy viditelných těles ve zraku pouze obrazy, 
takové jsou podoby člověka nebo jiného tělesa ve vodě, vzniklé 
lomem nebo odrazem, nebo podoby slunce nebo hvězd způso
bené přímým viděním ve vzduchu: nejsou skutečné ani co do 
věcí, které vidíme, ani co do místa, kde se zdají být; ani jejich 
velikosti a tvary nejsou stejné jako velikosti a tvary předmětů, 
ale mohou se měnit podle změn v orgánech zraku nebo v brýlích 
a často jsou přítomné v naší obrazivosti a v našich snech, zatímco 
předmět sám přítomný není; nebo mění barvu i podobu, protože 
jsou něčím, co závisí pouze na naší fantazii. A to jsou obrazy, 
jimž se původně a plným právem říká ideje a idoly. Tato slova 
jsou odvozena z řečtiny, kde slovo etSco znamená vidět. Říká se 
jim také PŘELUDY, což v témže jazyce znamená zjevy. A podle 
těchto obrazů se jedna ze schopností lidské přirozenosti nazývá 
obrazivost. Z toho je zřejmé, že neexistuje žádný obraz nevidi
telných věcí a že si jej ani nelze utvořit.

Fikce 15. Je také zřejmé, že nemůže existovat žádný obraz neko
nečné věci, ježto všechny obrazy a přeludy vyvolané impresemi 
viditelných věcí mají tvar; tvar je však kvantita, která je ve všech 
směrech určená. A proto nemůže existovat žádný obraz Boha, ani 
lidské duše, ani duchů, nýbrž jen viditelných těles, to jest těles, 
která v sobě mají světlo, nebojsou takto osvětlena.

16. Stejně jako člověk může ve fantazii tvarovat věci, které 
nikdy neviděl, vytváří-li nějaký útvar z částí různých tvorů, jako 
činí například básníci vytvářející své kentaury, chiméry a jiné
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nestvůry, které nikdy neviděli, může také převést tyto útvary do 
zhmotnělé podoby a zhotovit je ze dřeva, hlíny nebo kovu. I těm 
se říká obrazy, a to nikoli kvůli podobnosti s nějakou tělesnou 
věcí, ale kvůli podobnosti s nějakým fantazijním obyvatelem  
mozku jeho tvůrce. Mezi těmito idoly, jak jsou původně v mozku 
a jak jsou zhmotněny namalováním, vyřezáním, zformováním 
nebo odlitím, je však vzájemná podobnost, díky níž můžeme 
o uměle vytvořeném hmotném tělese říci, že je obrazem fanta- 
zijního idolu vytvořeného přírodou.

17. V širším smyslu slova obraz je ale obsaženo také jaké
koli zpodobení jedné věci jinou. Tak může být světský suverén 
označen za obraz Boha a podřízený správní úředník za obraz 
světského suveréna. V modlářství pohanů se namnoze pramálo 
hledělo na podobnost mezi zhmotnělou modlou a idolem v jejich 
fantazii, a přesto sejí říkalo jeho obraz. Hrubý kámen se vydával 
za Neptuna, stejně jako se za něj vydávaly různé jiné útvary, kte
ré se velmi lišily od podoby, kterou podle jejich představ jejich 
bozi měli. Dnes zase vidíme mnoho obrazů Panny Marie a jiných 
světců vzájemně si nepodobných a neodpovídajících fantazii žád
ného jednotlivce; přesto docela dobře slouží účelu, k němuž byly 
vytvořeny. Tímto účelem nebylo nic jiného než pouhými jmény 
zpodobovat osoby zmiňované v dějinách, k nimž si buď dělá 
každý vlastní mentální obraz, nebo k nimž si nepřiřadí žádný. 
Obraz dělá svůj vlastní obraz nebo vůbec žádný. Obraz v nejšir
ším slova smyslu je buď podobou, nebo zpodobeninou něčeho 
viditelného, nebo obojím dohromady, jak se většinou stává.

18. Slovo idol se však v Písmu používá v ještě širším smyslu 
a označuje rovněž slunce nebo hvězdu či jakékoli jiné věci, vi
ditelné, nebo neviditelné, jsou-li uctívány jako bohové.

19. Ukázal jsem, co je uctívání a co je obraz-, nyní to chci 
spojit dohromady a prozkoumat, co je MODLÁŘSTVÍ, které je 
zakázáno v druhém přikázání i na jiných místech Písma.

20. Uctívat obraz znamená dobrovolně vykonávat takové 
vnější úkony, které jsou znamením toho, že se ctí buď materiál 
obrazu, což je dřevo, kámen, kov nebo jiný viditelný výtvor, nebo 
přelud mozku, kvůli jehož podobě nebo zpodobení byl materiál 
formován a tvarován, nebo obojí dohromady jako oživené tělo, 
složené z materiálu a přeludu jako z těla a duše.

Zhmotněné
obrazy

Co je 
modlářství
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21. Mít smeknuto před člověkem, který má moc a autoritu 
nebo před vladařovým trůnem nebo na jiných místech, která 
k tomu zřídil, bude-li nepřítomen, znamená uctívat tohoto muže 
nebo vladaře politickým uctíváním. Jelikož se jedná o zname
ní, že nectíme trůn ani místo, nýbrž osobu, není to modlářství. 
Kdyby však ten, kdo smeká, předpokládal, že vladařova duše 
j e v  trůnu nebo kdyby trůnu předával petici, bylo by to božské 
uctívání a modlářství.

22. Snažně prosit krále o věci, které je schopen pro nás učinit, 
je pouze politické uctívání, třebaže před ním padneme na tvář, 
protože tím v něm neuznáváme žádnou jinou moc než lidskou. 
Dobrovolně ho však prosit o dobré počasí nebo o něco jiného, 
co pro nás může učinit jedině Bůh, je božským uctíváním a mod
lářstvím. Jestliže k tomu naopak král někoho pod hrozbou smrti 
nebo jiné těžké újmy na těle nutí, modlářství to není; uctívání, 
které si suverén pro sebe vynutil tím, že hrozil svými zákony, 
totiž neznamená, že ten, kdo ho uposlechne, ho vnitřně jako Boha 
ctí, ale že se chce uchránit před smrtí nebo bědným životem. To, 
co není znamením vnitřní úcty, není uctívání, a tedy ani mod
lářství. Právě tak nelze říci, že kdo to činí, budí pohoršení nebo 
klade překážku před svého bratra. Neboť byť by ten, kdo takto 
uctívá, byl sebemoudřejší a sebevzdělanější, nikdo z toho nemů
že vyvozovat, že s tím souhlasí, nýbrž že tak činí ze strachu a že 
to není jeho čin, ale čin suverénův.

23. Uctívat Boha na nějakém zvláštním místě nebo se obracet 
k obrazu či určitému místu neznamená místo či obraz ctít, uzná
vat je za posvátné, to jest za vyčleněné z běžného užívání. To je 
totiž význam slova posvátný; plyne z něj, že místa nebo obraz 
nenabyly nové kvality, nýbrž že k nim máme nový vztah vzniklý 
tím, že jsme je vyhradili Bohu. Proto nejde o modlářství, stejně 
jako nebylo modlářstvím uctívat Boha před bronzovým hadem; 
modlářství se nedopouštěli Židé, kteří se -  když byli mimo svou 
vlast -  při modlení obraceli směrem k jeruzalémskému chrámu, 
ani se jej nedopouštěl Mojžíš, který si zul opánky, když stál před 
hořícím keřem na místě poblíž hory Sinaj. Toto místo, které si 
Bůh zvolil, aby se na něm zjevil a dal lidu Izraele své zákony, 
bylo tudíž posvátné nikoli proto, že by mu posvátnost byla vlast
ní, ale proto, že bylo vyčleněno, aby ho užíval Bůh. Stejně málo
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se modlářství dopouštějí křesťané, uctívají-li Boha v kostelích, 
které byly kdysi z moci krále nebo jiného pravého představitele 
církve k tomuto účelu slavnostně věnovány Bohu. Uctívat Boha 
tak, jako by takovým obrazům či místům dodával život nebo 
v nich pobýval, to znamená takto uctívat nekonečnou substanci 
na konečném místě, však modlářstvím je; koneční bohové jsou 
totiž pouhými idoly mozku, ničím skutečným; v Písmu jsou ob
vykle označováni slovy marnivost, lež a nic. Modlářstvím také 
je, jestliže se Bůh uctívá nikoli tak, jako by dodával život místu 
nebo obrazu nebo v nich byl přítomen, nýbrž se záměrem připo
mínat si ho nebo některý z jeho skutků, byly-li místo nebo obraz 
zasvěceny nebo zřízeny ze soukromé moci, a nikoli z pravomoci 
těch, kdo jsou našimi suverénními kněžími. Přikázání totiž zní: 
„Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho.“ (Ex 20,4) Bůh přiká
zal Mojžíšovi, aby udělal bronzového hada. Mojžíš ho neudělal 
pro sebe, a tudíž to neodporovalo přikázání. Modlářstvím však 
bylo, že Áron a lid odlili sochu zlatého býčka, protože se tak 
stalo bez Boží autorizace; o modlářství šlo nejen proto, že ji 
pokládali za Boha, ale také proto, že ji odlili k náboženskému 
užití, aniž jim to přikázal Bůh, jejich suverén, nebo Mojžíš, jeho 
náměstek.

24. Pohané uctívali jako bohy Jupitera a další, kteří možná 
za svého života vykonali velké a slavné činy, a jako děti boží 
různé muže a ženy; měli za to, že stojí kdesi mezi nesmrtelným 
bohem a smrtelným člověkem. To bylo modlářství, protože si 
je takovými učinili sami, aniž jim to nařídil Bůh svým věčným 
zákonem rozumu nebo svou pozitivní a zjevenou vůlí. A třebaže 
náš Spasitel byl člověk, o němž zároveň věříme, že je nesmrtel
ný Bůh a Syn Boží, modlářství to přesto není, protože tuto víru 
nezakládáme na své fantazii nebo na svém soudu, nýbrž na slově 
Božím, zjeveném v Písmu. A pokud jde o uctívání eucharistie, 
znamenají-li Kristova slova „Toto je mé tělo“, že on sám a zdán
livý chléb v jeho rukou, a to nejen tento, nýbrž všechny kousky 
zdánlivého chleba, které od té doby knězi posvětili a které kdykoli 
v budoucnu posvětí, jsou přečetnými Kristovými těly, a přesto 
tělem pouze jedním, nejde o modlářství, protože to autorizoval 
náš Spasitel. Pokud však tento text tento význam nemá (žádný 
jiný, jímž by se to dalo doložit, totiž neexistuje), modlářství to
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Pohoršlivě 
uctívání obrazů

je, protože jde o uctívání zavedené lidmi. Nestačí totiž říci, že 
Bůh může proměnit chléb v Kristovo tělo; vždyť i pohané tvrdili, 
že Bůh je všemohoucí, a mohli proto stejně dobře ospravedlnit 
své modlářství tvrzením, že dřevo nebo kámen se proměnily ve 
všemohoucího Boha.

25. Existují lidé, kteří tvrdí, že Boží vnuknutí je nadpřiro
zeným vstoupením Ducha svátého do člověka a nikoli nabytím 
Boží milosti učením a studiem; já se ale domnívám, že se oci
tají ve velmi nebezpečném dilematu. Neuctívají-li totiž toho, 
o němž věří, že je takto inspirován, upadají do bezbožnosti, 
protože neuctívají nadpřirozenou přítomnost Boží. Jestliže ho 
uctívají, dopouštějí se modlářství, neboť apoštolově by nikdy 
nedovolili být takto uctíváni. Nejbezpečnější cestou je tedy vě
řit, že sestoupením holubice na apoštoly, předáním Ducha svá
tého, Kristovým vdechnutím na ně a vkládáním rukou se mají 
rozumět znamení, která Bůh rád užíval nebo přikázal užívat, 
a sice znamení jeho slibu, že jim bude pomáhat v jejich úsilí 
hlásat jeho království a v jejich rozmluvách, aby jiné nepohor
šovaly, ale poučovaly.

26. Kromě modlářského uctívání obrazů existuje i jiné po
horšlivě uctívání; i to je hříchem, nikoli však modlářstvím. Mod
lářství je totiž uctívání znameními vnitřní a opravdové úcty,po
horšlivě uctívání je však uctívání pouze zdánlivé, které někdy 
může jít ruku v ruce s vnitřním a upřímným odporem jak k ob
razu, tak k neskutečnému démonu či modle, které je zasvěcen; 
vyvěrá jedině ze strachu ze smrti nebo z jiného těžkého trestu. 
Nicméně je to hřích těch, kdo takto uctívají, jde-li o lidi, na je
jichž činy ostatní pohlížejí jako na světlo, jež je má vést. Jestliže 
je  totiž následují, mohou na cestě náboženství jedině klopýtat 
a padnout, zatímco příklad lidí, kterých si nevšímáme, na nás 
vůbec nepůsobí, ale přenechává nás naší vlastní píli a opatrnosti; 
není tedy ani příčinou našeho pádu.

27. Jestliže tedy kněz, právoplatně povolaný poučovat a vést 
jiné, nebo kdokoli jiný, o jehož vědomostech panuje vysoké mí
nění, ze strachu prokazuje nějaké modle vnějškovou úctu, pohor
šuje svého bratra, protože navenek schvaluje modlářství, ledaže 
by svůj strach a nevoli dával najevo stejně, jako dává najevo 
své uctivání. Jeho bratr totiž z konání svého učitele nebo toho,
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jehož vědomostí si vysoce váží, vyvozuje závěr, že modlářství 
je legitimní. A to je hřích a pohoršení. Činí-li však totéž někdo, 
kdo není ani kněz, ani se netěší vysokému věhlasu pro svou zna
lost křesťanského učení, a někdo jiný ho napodobí, o pohoršení 
nejde, jelikož ten, kdo jeho příkladu následuje, k tomu neměl 
důvod. V takovém případě jde o pohoršení předstírané, a právě 
tím se tento člověk před lidmi omlouvá. Je-li totiž nevzdělanému 
člověku, který je v moci modloslužebného krále nebo státu, pod 
pohrůžkou smrti nařízeno uctívat nějakou modlu, kterou on ve 
svém srdci opovrhuje, učiní dobře, jestliže uposlechne. Učinil by 
však lépe, kdyby měl sílu spíše podstoupit smrt než ji uctívat. 
Kdyby to však učinil kněz, který se jako Kristův posel zavázal 
učit Kristovu učení všechny národy, nebylo by to s ohledem na 
svědomí jiných křesťanů jen hříšné pohoršení, ale věrolomné 
zběhnutí z jeho pověření.

28. Vše, co jsem zatím o uctívání obrazů řekl, lze shrnout 
takto: kdo v obraze nebo v jakémkoli výtvoru uctívá buď jeho 
materiál, nebo vlastní fantasma, o němž se domnívá, že v něm 
dlí, nebo obojí dohromady, nebo ten, kdo věří, že takové věci 
bez uší či očí slyší jeho modlitby nebo vidí jeho nadšenou odda
nost, dopouští se modlářství. Ten, kdo takové uctívání ze strachu 
před trestem předstírá, dopouští se hříchu, jde-li o člověka, jehož 
příklad mezi bratřími něco platí. Ten však, kdo uctívá Stvořitele 
světa před obrazem, který nevytvořil, nebo na místě, které si 
nevybral, nýbrž z poručení Božího slova přijal, jako činili Židé, 
když po určitý čas uctívali Boha před cherubíny a bronzovým 
hadem nebo když se -  rovněž jen po určitý čas -  obraceli směrem 
k jeruzalémskému chrámu, se modlářství nedopouští.

29. Pokud jde o uctívání světců, obrazů, ostatků a jiných věcí, 
které se dnes praktikuje v římské církvi, říkám, že není ani slo
vem Božím dovoleno, ani nebylo do římské církve zaneseno 
z učení v Římě šířeného, ale že v ní zčásti zbylo při prvním obrá
cení pohanů a později bylo podpořeno, potvrzeno a rozmnoženo 
římskými biskupy.

30. Pokud jde o důkazy uváděné z Písma, totiž o příklady ob
razů, které Bůh přikázal vytvořit, ty nebyly vytvořeny proto, aby 
je lid nebo kterýkoli jednotlivec uctíval, nýbrž proto, aby před 
nimi, například před cherubíny nad archou a před bronzovým

Odpověď 
na argument 
odvolávající se 
na cherubíny
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a bronzového 
hada

Malování 
fantasmat není 

modlářství, 
jejich 

zneužívání

hadem, byl uctíván sám Bůh. Nečteme totiž, že kněz či někdo 
jiný uctíval cherubíny, ale naopak že Chizkiáš „na kusy roztlou
kl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš“ (2Kr 18,4), protože 
mu lid pálil kadidlo. Kromě toho nejsou tyto příklady uvedeny 
proto, abychom je napodobovali, a tedy pod záminkou, že před 
nimi uctíváme Boha, rovněž vytvářeli obrazy, protože slova dru
hého přikázání: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho“ atd. 
rozlišují mezi obrazy, jejichž vytvoření nařídil Bůh, a těmi, které 
jsme si vytvořili sami. Cherubíny nebo bronzovým hadem tedy 
nelze argumentovat ve prospěch obrazů vytvořených lidmi, ani 
uctíváním, nařízeným Bohem, ve prospěch uctívání z libovůle 
lidí. Je také třeba vzít v úvahu, že stejně jako Chizkiáš rozbil na 
kusy bronzového hada, jehož Židé uctívali, aby tak už nečinili, 
i křesťanští suveréni by měli zničit obrazy, které si jejich poddaní 
navykli uctívat, aby k takovému modlářství už nebylo příleži
tosti. Neboť tam, kde se uctívají obrazy, dnes nevzdělaní lidé 
opravdu věří, že v těchto obrazech je božská moc, a jejich kněží 
jim říkají, že některé z nich mluvily, krvácely a konaly zázraky. 
Tomu rozumějí tak, že to učinil světec, o němž mají za to, že je 
jím buď sám jeho obraz, nebo že světec je v něm. Když Izraelité 
uctívali býčka, domnívali se, že uctívají Boha, který je vyvedl 
z Egypta. Přesto to bylo modlářství, protože soudili, že býček 
buď je Bohem, nebo má Boha ve svém břichu. I když si někdo 
může myslet, že lidé nemohou být tak pošetilí, aby si mysleli, že 
obraz je Bohem či světcem, nebo aby je v té víře uctívali, přesto 
se v Písmu jasně ukazuje, že opak je pravdou. Když byla odlita 
socha býčka, lid řekl: „To je tvůj bůh, Izraeli" (Ex 32,4), a o ob
razech Lábana se v Písmu praví, že jsou jeho bohy (Gn 31,30). 
A z každodenní zkušenosti se všemi vrstvami víme, že lidé, kteří 
se nestarají o nic než o jídlo a pohodlí, jsou ochotni spíše každé 
absurditě věřit, než aby se namáhali ji zkoumat. Drží se své víry, 
jako by byla nezměnitelná, ledaže by ji výslovně změnil nějaký 
nový zákon.

31. Z některých jiných míst se však vyvozuje, že je legitim
ní malovat anděly i samého Boha, například z toho, že Bůh se 
prochází po zahradě, že Jákob spatřil Boha na vrcholu žebříku 
i z jiných vidění a snů. Vidění a sny, ať již přirozené nebo nad
přirozené, jsou však jen přeludy, a ten, kdo je zachytil obrazem,
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nezpodobil Boha, ale svůj vlastní přelud; to znamená, že vytvořil 
modlu. Neříkám, že je hřích namalovat obraz podle fantazie, do
mnívat se však, že zastupuje Boha, odporuje druhému přikázání 
a takový obraz může sloužit jedině uctívání. Totéž lze říci o ob
razech andělů a zemřelých, nejde-li o památky na přátele nebo 
na lidi, kteří si zasloužili, aby se na ně vzpomínalo. Takové užití 
obrazu totiž není uctíváním obrazu, ale politickým prokazováním 
vážnosti osobě, která není, ale byla. Je-li však obraz vytvořen po
dle představy, kterou máme o světci, a jen proto, že si myslíme, 
že slyší naše modlitby a že ho těší úcta, kterou mu prokazujeme, 
ačkoli je mrtev a nevnímá, připisujeme mu nadlidskou moc, a tu
díž je to modlářství.

32. Zjišťujeme-li tedy, že v Mojžíšově zákoně ani v evange
liích není autorizováno náboženské uctívání obrazů či jiných zpo- 
dobenin Boha, které si lidé sami vytvořili, nebo uctívání obrazu 
jakékoli bytosti na nebi, na zemi nebo pod zemí, a uvážíme-li, že 
ani křesťanské krále, kteří jsou živými představiteli Boha, nemají 
jejich poddaní uctívat ničím, co naznačuje, že v jejich moci se 
spatřuje něco víc, než čeho je od přirozenosti schopen smrtel
ný člověk, nedokážeme si představit, že dnes běžné náboženské 
uctívání bylo do církve vneseno chybným pochopením Písma. 
Tak to v ní zůstalo, protože při obracení pohanů nebyly zničeny 
obrazy, které pohané uctívali.

33. Důvodem bylo nadměrné hodnocení a vysoké ceny umě
leckých děl, které jejich vlastníky — byť odvrácené od jejich ná
boženského uctívání coby démonů -  přiměly ponechat tato díla 
ve svých domovech pod záminkou, že tak činí na počest Krista, 
Panny Marie, apoštolů a jiných kněží prvotní církve. Vždyť to 
bylo snadné: obraz, jemuž se předtím možná říkalo Venuše nebo 
Kupido, se přejmenováním stal obrazem Panny Marie a jejího 
syna, našeho Spasitele; obdobně se z Jupitera stal Bamabáš, 
z Merkura Pavel atd. A s tím, jak se kněží postupně zmocňovala 
světská ctižádost a vedla je k tomu, aby uspokojovali nové křes
ťany, a jak sami také nacházeli zalíbení v takovém druhu ctění,
0 němž snad mohli doufat, že po jejich smrti se bude vztahovat
1 na ně (jak toho již někteří dosáhli), stávalo se uctívání obrazů 
Krista a jeho apoštolů stále modlářštějším. Po Konstantinovi sice 
různí císařové, biskupové a ekumenické koncily postřehli jeho

k náboženské
mu uctívání 
však ano

Jak modlářství 

zůstalo v církvi
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Kanonizování
světců

Jméno pontifex

nezákonnost a stavěli se proti němu, bylo však už příliš pozdě 
a oni sami si nepočínali dost důrazně.

34. Kanonizování světců je dalším pozůstatkem pohanství: 
není to ani chybné pochopení Písma, ani nový vynález římské 
církve, ale zvyk, který je starý jako sám římský stát. První, kdo 
byl kdy v Římě kanonizován, byl Romulus, a to na základě vy
právění Julia Procula, který před senátem přísahal, že s ním po 
jeho smrti mluvil a Romulus ho ujistil, že dlí v nebi, jmenuje 
se tam Quirinus a že chce jejich novému městu pomáhat. Na 
základě toho pak senát vydal veřejné svědectví o jeho svatosti. 
Julius Caesar a po něm i jiní císařové získali totéž svědectví, 
to jest byli prohlášeni za svaté; takovým svědectvím se to
tiž nyní definuje KANONIZACE; a je to totéž, co ouioGécoan; 
u pohanů.

35. Rovněž titul PONTIFEX MAXIMUS a pravomoc, kterou 
papežové od něho převzali, pocházejí od římských pohanů. Bylo 
to označení toho, kdo měl ve starověkém římském státě po sená
tu a lidu nejvyšší moc, upravoval obřady a rozhodoval o učení 
týkajícím se jejich náboženství. Když Augustus Caesar učinil ze 
státu monarchii, přisvojil si pouze tento úřad a úřad tribuna lidu, 
to znamená nejvyšší moc ve státě i v náboženství. Císařové, kteří 
přišli po něm, na tom byli stejně. Za císaře Konstantina, prvního, 
který vyznával křesťanské náboženství a povolil je, bylo však 
v souladu s jeho názory rozhodnuto, že náboženství bude pod 
jeho pravomocí upravovat římský biskup. Nezdá se však, že by 
již tehdy měl římský biskup titul pontifex; spíše se zdá, že si jej 
přisvojili až další biskupové, aby tak zdůraznili svou moc nad 
biskupy římských provincií. Není to totiž výsada sv. Petra, ale 
výsada města Říma, kterou byli císařové vždy ochotni zachová
vat, a co jim tuto moc nad ostatními biskupy dalo. Je to zřejmé 
z toho, že poté, co císař učinil Konstantinopol sídelním městem 
říše, konstantinopolský biskup žádal, aby byl postaven naroveň 
biskupu římskému. Když se posléze, nikoli beze sporů, prosadil 
papež a stal se z něj pontifex maximus, bylo to pouze na základě 
císařského práva. Poté co císař v Římě o svou pravomoc přišel, 
byť to byl sám papež, kdo ji od něj převzal, to mimo říši ani 
kdekoli jinde neplatilo. Z toho je mimochodem zřejmé, že ne
může být ani řeči o papežově nadřazenosti nad ostatní biskupy,
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s výjimkou území, kde je sám politickým suverénem a kde císař, 
který má suverénní politickou moc, výslovně papeže ustanovil, 
aby byl pod ním hlavním pastýřem a knězem jeho křesťanských 
poddaných.

36. Nošení obrazů v procesích je dalším pozůstatkem nábo
ženství Řeků a Římanů. Také oni totiž převáželi své modly z mís
ta na místo na jakémsi voze, zvlášť k tomu určeném, jemuž se 
latinsky říká tensa nebo vehiculum deorum. Obraz byl v rámu 
nebo schráně, které se říkalo ferculum, a to, čemu říkali pompa, 
je totéž, čemu se dnes říká procesí. V tomto smyslu patřilo k bož
ským poctám, které senát prokazoval Juliu Caesarovi, aby měl 
při pompě (neboli procesí) u příležitosti her v cirku tensam et 
ferculum, posvátný vůz a schránu; to bylo totéž jako být převážen 
z místa na místo jako Bůh, stejně jako dnes Švýcaři nosí papeže 
pod baldachýnem.

37. K těmto procesím patřilo u Řeků i Římanů také nošení ho
řících pochodní a svící před obrazy bohů. Později se stejné pocty 
dostávalo římským císařům. Tak například čteme, že když se Ca- 
ligula stal císařem, byl uprostřed davů nesen z Misena do Říma, 
přičemž cesta byla lemována oltáři, obětními zvířaty a hořícími 
pochodněmi. O Caracallovi zase čteme, že byl přijat v Alexandrii 
s kadidlem, rozhazováním květin a s ůaSoúxíau;, tedy s pochod
němi; 8a5oůxoi byli totiž ti, kdo u Řeků nosili v procesích na 
počest bohů hořící pochodně. Zbožný, ale nevzdělaný lid poz
ději často stejně poctíval své biskupy procesími, voskovicemi 
a obrazy našeho Spasitele a světců, a to i v kostele. Takto se 
svíce začaly používat a tak to také ve starověku stanovily některé 
koncily.

38. Pohané měli rovněž svou aqua lustralis, to znamená 
svěcenou vodu. Římská církev je napodobuje i svými svátými 
dny. Pohané měli své bakchanalie a my máme svá posvícení, 
která jim odpovídají. Pohané měli své saturnalie a my máme 
své karnevaly a svá masopustní úterý, kdy se sluhové těší svo
bodě. Pohané měli své Priapovo procesí, my své májky, které 
se vztyčují a okolo nichž se tančí; tanec je druh uctívání. Po
hané měli svá procesí, kterým se říkalo ambarvalia; my máme 
svá procesí kolem polí v triduu před svátkem Nanebevstoupení 
Páně. Nemyslím si, že jsou to všechny obřady, které se v církvi

Procesí 
s obrazy

Voskové svíce 
a zapálené 
pochodně
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dochovaly od prvního obrácení pohanů; jsou to však všechny, 
na které si teď vzpomínám. Kdyby někdo dobře prozkoumal, 
co se píše v historických spisech pojednávajících o nábožen
ských obřadech Řeků a Římanů, nepochybuji, že by našel ještě 
mnohem víc těchto starých prázdných měchů pohanství, které 
theologové římské církve buď z nedbalosti, nebo z ctižádosti 
opět naplnili novým vínem křesťanství, které je ěasem nutně 
roztrhne.

X L V I.
O temnotě z jalové filosofie a bájných tradic

Co je  filosofie

Prozíravost není 
součástí filosofie

Žádné falešné 
učení není sou

částí filosofie

Žádné neprav
divé učení není 

součástí filosofie,

1. FILOSOFIÍ se rozumí poznání, kterého se nabývá tím, že z toho, 
ja k  nějaká věc vzniká, usuzujeme na její vlastnosti nebo z vlastnos
tí na možný způsob jejího vzniku, a to s cílem vytvořit, nakolik to 
látka a lidská síla dovoluje, takové účinky, které vyžaduje lidský 
život. Tak například geometr z konstrukce obrazců usuzováním 
zjišťuje mnoho jejich vlastností a z nich pak nové způsoby jejich 
konstruování, aby dokázal měřit zemi a vodu a mohl vyhovět ne
konečně mnoha jiným cílům. Astronom zase z východu, západu 
a pohybu slunce a hvězd na různých částech oblohy vyvozuje 
příčiny dne, noci a různých ročních období; na základě toho může 
pak měřit čas. Podobně je tomu v jiných vědách.

2. Z uvedené definice je zřejmé, že za součást vědy nesmíme 
pokládat ono původní poznání, jemuž se říká zkušenost a v němž 
spočívá prozíravost. Nezískává se usuzováním, ale vyskytuje se 
stejně u divokých zvířat jako u člověka; je to pouze zapamato
vání si sledu minulých událostí, kdy vynechání každé sebemenší 
okolnosti maří očekávání nejprozíravějších, protože mění účin
ky. Správným usuzováním se však neprodukuje nic než obecná, 
věčná a neměnná pravda.

3. Stejně tak nesmíme slovem filosofie označovat nepravdivé 
závěry; ten, kdo správně usuzuje pomocí slov, jimž rozumí, totiž 
nikdy nemůže usuzovat mylně.

4. Filosofií nesmíme nazývat ani to, co někdo zná na zá
kladě nadpřirozeného zjevení, protože to nebylo získáno usu
zováním.
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5. To platí i pro to, co jsme získali usuzováním na základě 
autority knih, protože to není usuzování z příčin na účinek ani 
z účinku na příčinu a není to poznání, nýbrž víra.

6. Protože schopnost usuzovat je důsledkem užívání řeči, jsou 
některé obecné pravdy, získané usuzováním, nutně téměř stejně 
staré jako sám jazyk. Američtí divoši nepostrádají některá dob
rá morální pravidla; znají i trochu aritmetiky, takže mohou dělit 
a sčítat nepříliš velká čísla; proto ale ještě nejsou žádnými filo
sofy. Neboť stejně jako v době, kdy žito a víno byly po malých 
množstvích rozptýleny po polích a lesích, se lidé -  dříve než 
poznali jejich vlastnosti nebo je využili ke své obživě nebo je 
zvlášť pěstovali na polích a vinicích -  živili žaludy a pili vodu, 
existovaly od počátku také různé pravdivé, obecné a užitečné 
spekulace, protože jsou to přirozené výrůstky lidského rozumu. 
Zpočátku jich však bylo málo. Lidé žili z primitivních zkuše
ností. Nebyla zde žádná metoda, žádné setí a pěstování poznání 
prostého plevele a podřadných rostlin omylu a domněnek. Dů
vodem byl nedostatek volného času. Lidé si museli zajišťovat 
prostředky nezbytné k životu a obraně vůči svým sousedům; před 
vytvořením velkých států tomu nemohlo být jinak. Volný čas je 
matkou filosofie a stát je matkou míru a volného času. Kde byla 
velká a kvetoucí města nejdřív, tam se začala studovat filosofie. 
K nejstarším filosofům se počítají indičtí gymnosofisté, perští má
gové a chaldejští a egyptští kněží. Tyto země byly také nejstaršími 
královstvími. Filosofie nevznikla u Řeků a jiných západních ná
rodů, jejichž státy (možná ne větší než Lukka nebo Ženeva) žily 
v míru jen tehdy, když se jeden druhého stejně obávaly a neměly 
ani volný čas pozorovat cokoli jiného než sebe navzájem. Když 
konečně válka řadu těchto menších řeckých měst sjednotila do 
několika málo větších, začalo sedm mužů z různých částí Řec
ka získávat věhlas moudrých; někteří pro své mravní a politické 
výroky, jiní proto, že si osvojili učení Chaldejců a Egypťanů, to 
jest astronomii & geometrii. Zatím však ještě neslyšíme o žádné 
filosofické škole.

7. Poté co Athéňané porazili perské armády, stali se pány na 
moři a spolu s ním i na všech ostrovech a v přímořských měs
tech řeckého souostroví v Asii i v Evropě a zbohatli, měli ti, kdo 
doma ani v cizině neměli co na práci, sotva jiné zaměstnání než

tím méně žádné
nadpřirozené
zjevení

Ani učení
založené na 

důvěře v  autory

O počátcích 

a vývo ji 

filosofie

O filosofických 
školách 
u Athéňanů
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„že vykládají a poslouchají něco nového" (jak říká sv. Lukáš, Sk 
17,21) nebo že veřejně rozmlouvají s městskou mládeží o filo 
sofii. Každý učitel si k tomu vybral nějaké místo: Platón veřejné 
prostranství podle Akadéma zvané Akademia, Aristotelés okolí 
Panova chrámu zvané Lykeion, jiní Stou neboli kryté sloupoví, 
kam kupci přiváželi zboží, jiní zase jiná místa, kde trávili svůj 
volný čas vyučováním a diskutováním o svých názorech; ně
kteří zase místa, kde se městská mládež mohla shromažďovat 
a naslouchat jim. Stejně si počínal Kameadés v Římě, když tam 
byl vyslancem; to Catona přimělo poradit senátu, aby ho rychle 
vyhostil, protože se bál, že naruší mravy mladých mužů, kteří mu 

; rádi naslouchali, když pronášel podle jejich názoru obdivuhodné
řeči.

8. Tak se stalo, že místo, kde některý z těchto mužů učil nebo 
disputoval, se nazývalo schola, což v jejich jazyku znamenalo 
volný čas, a jejich disputace diatribae, což znamená trávení času. 
Rovněž sami filosofové byli označováni podle svých skupin a ně
kteří podle svých škol. Ti, kdo se řídili Platónovým učením, se 
nazývali akademikové, následovníci Aristotelovi peripatetikové 
podle prostranství, kde při procházkách Aristotelés učil, Zénóno- 
vi žáci stolkové podle stoy. Je to stejné, jako kdybychom lidi po
jmenovali podle mola, podle kostela sv. Pavla nebo podle burzy, 
protože právě tam se často setkávají, aby tlachali a okouněli.

9. Lidé si nicméně tento návyk osvojili natolik, že se časem 
rozšířil po celé Evropě a větší části Afriky, takže téměř v každém 
státě se zřizovaly a udržovaly veřejné školy, kde se přednášelo 
a konaly se disputace.

O školách 10. Ve starověku existovaly školy i u Židů, a to před přícho- 
u židů dem Spasitele i po něm; v nich se však učilo židovskému právu. 

Ačkoli se tyto školy nazývaly synagogy, to znamená shromáždění 
lidu, neodlišovaly se od veřejných škol svou povahou, ale pouze 
jménem, jakkoli se v nich každý sabat četl, vykládal a zkoumal 
zákon. Synagoga nebyla jen v Jeruzalémě, ale v každém pohan
ském městě, kde žili Židé. Taková škola existovala v Damašku, 
kam Pavel vešel, aby pronásledoval. Jiné byly v Antiochii, Iko- 
nii a Soluni, kam vešel, aby disputoval. Takové byly i synagogy 
propuštěnců, Kyrénských, Alexandrijských a Židů z Kilikie i sy
nagogy v Asii, to znamená školy propuštěnců a Židů, kteří byli
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v Jeruzalémě cizinci; z těchto škol pocházeli ti, kdo se přeli se 
sv. Štěpánem (Sk 6,9).

11. Jaký byl však užitek těchto škol? Která z dnešních věd se 
rozvinula na základě jejich přednášek a disputací? Za to, že máme 
geometrii, která je matkou všech přírodních věd, nejsme zavázáni 
těmto školám. Platón, nejlepší řecký filosof, zakázal vstup do své 
školy všem, kdo by již nebyli do určité míry geometry. Mnoho 
lidí studovalo tuto vědu k velkému prospěchu lidstva, ale o jejich 
školách nejsou zmínky. Neexistovala žádná sekta geometrů ani 
se tehdy nepočítali mezi filosofy. Přírodní filosofie těchto škol 
byla spíše sněním než vědou a byla předkládána nesmyslným  
a nic neříkajícím jazykem, čemuž se nemohou vyhnout ti, kdo 
chtějí učit filosofii, aniž by dříve nabyli obsáhlých vědomostí 
v geometrii. Příroda přece působí pohybem; způsoby a stupně 
pohybu nelze znát bez znalostí proporcí a vlastností čar a obraz
ců. Jejich morální filosofie je pouhým popisem jejich vlastních 
vášní, neboť pravidlem chování, neexistuje-li politická vláda, je 
zákon přírody, a pokud existuje, pak jím je politický zákon; ten 
určuje, co je čestné a nečestné, co je spravedlivé a nespravedlivé 
a obecně, co je dobré a špatné. Tito lidé však pravidla toho, co 
je dobré a co špatné naopak stanovili na základě svých vlastních 
pocitů libosti a nelibosti. Při tak velké rozmanitosti vkusu totiž 
neexistuje nic, o čem by panovala shoda; každý, pokud si troufá, 
činí vše, co se mu zdá dobrým, a tak podvrací stát. Jejich logika, 
která by měla být metodou usuzování, je pouhou hrou se slovy 
a důmyslnými triky jak poplést lidi, které by snad mohlo napad
nout je zpochybňovat. Závěrem mohu říci, že neexistuje nic tak 
absurdního, aby to, jak řekl Cicero (který je sám jeden z nich), 
některý ze starověkých filosofů netvrdil. A věřím, že v přírodní 
filosofii lze sotva říci něco absurdnějšího než to, čemu se dnes 
říká Aristotelova metafyzika, nebo něco, co by se víc příčilo vlád
nutí, než velká část toho, co Aristotelés řekl ve své Politice, nebo 
něco, co prozrazuje menší vědomosti než velká část jeho Etiky.

12. Škola Židů byla původně školou Mojžíšova zákona. Moj
žíš přikázal (Dt 31,10), aby na konci každého sedmého roku 
byl o slavnosti svatostánků předčítán zákon všemu lidu, aby ho 
lid mohl slyšet a naučit se mu. Čtení zákona o každém sabatu 
(běžné po zajetí) nemělo za cíl nic jiného než obeznámit lid

Školy Řeků 
jsou neužitečné

Školy Židů jsou 
neužitečné
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Co je  universita

Omyly vnesené 
do náboženství 
z Aristotelovy 

metafyziky

s přikázáními, která měl dodržovat, a vyložit mu spisy proroků. 
Z toho, jak často je náš Spasitel káral, je však zřejmé, že svými 
falešnými komentáři a jalovou tradicí text zákona komolili a že 
tak málo porozuměli prorokům, že neuznali ani Krista, ani dílo, 
které vykonal a které proroci předpověděli. Svými přednáškami 
a disputacemi v synagogách učinili tak z učení zákona jakou
si fantastickou filosofii o nepochopitelné povaze Boha a duchů, 
kterou poskládali z jalové filosofie a theologie Reků, smíšené 
s vlastními fantaziemi vyvozenými z temnějších míst Písma, kte
rá mohly nejsnáze překroutit ke svému účelu, a z bájných tradic 
svých předků.

13. To, čemu se dnes říká universita, je spojení dohroma
dy a začlenění pod jednu vládu, a sice mnoha veřejných škol 
v jednom a témž městě. V něm se zřizovaly hlavní školy pro tři 
obory: římské náboženství, římské právo a lékařství. Pokud jde 
o studium filosofie, patřilo mu místo pouhé služky římského ná
boženství. Jelikož dnes v něm vládne Aristotelova autorita, není 
toto studium vlastně filosofií (jejíž povaha nezávisí na autorech), 
nýbrž aristotelismem. A pro geometrii tam až donedávna vůbec 
nebylo místa, protože ta slouží jen strohé pravdě. Pokud se v ní 
někdo vlastním přirozeným důvtipem dopracoval jistého stupně 
dokonalosti, mělo se o něm běžně za to, že je čaroděj a že jeho 
umění je ďábelské.

14. Abych se nyní mohl vrhnout na jednotlivé poučky jalové 
filosofie, vnesené na university a odtud do církve částečně z Aris
totela, částečně ze slepoty chápání, prozkoumám nejprve její zá
sady. Existuje určitáphilosophiaprima, z níž by veškerá ostatní 
filosofie měla vycházet a která spočívá především ve správném 
vymezení významu nejobecnějších názvů neboli jmen, které má 
zabránit nejasnému a víceznačnému usuzování. Těmto vyme
zením se běžně říká definice: jsou to například definice tělesa, 
času, místa, látky, formy, esence, subjektu, substance, akciden- 
tu, potence, aktu, konečného a nekonečného, kvantity, kvality, 
pohybu, činnosti, trpnosti a různých jiných termínů nezbytných 
k vysvětlení lidských představ o přírodě a vzniku těles. Explikace 
(to jest stanovení významu těchto a obdobných termínů) se ve 
scholastice obvykle nazývá metqfyzika, podle části Aristotelovy 
filosofie, která měla stejný název, avšak v jiném významu; zde
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to totiž znamená tolik co knihy napsané nebo umístěné po (after) 
jeho přírodní filosofii. Scholastika je však pokládá za knihy nad
přirozené (supernatural) filosofie, neboť slovo metajyzika může 
mít oba tyto významy. To, co je v nich napsáno, je vskutku na
tolik nepochopitelné a natolik to odporuje přirozenému rozumu, 
že každý, kdo si myslí, že může něčemu z toho porozumět, to 
nutně musí pokládat za nadpřirozené.

15. Tato metafyzika, smíšená s Písmem, aby se vytvořila scho
lastická theologie, nám říká, že ve světě existují určité esence 
oddělené od těles, které se nazývají abstraktní esence a substan- 
ciálníformy. Výkladu této hantýrky zde musíme věnovat víc než 
jen běžnou pozornost. Prosím také za prominutí ty, kdo nejsou 
na takové vyjadřování zvyklí; obracím se totiž na ty, kdo zvyklí 
jsou. Svět (nemyslím jen Zemi, podle níž se její milovníci nazý
vají pozemšťany, nýbrž vesmír, to jest souhrn všech existujících 
věcí) je tělesný, to znamená, že je tělesem určité velikosti, totiž 
délky, šířky a hloubky. Každá část tělesa je rovněž tělesem a je 
stejně měřitelná; tělesem je tudíž každá část vesmíru, a co není 
tělesem, není částí vesmíru. A protože vesmír je vším, to, co 
není jeho částí, je tedy ničím, a tudíž není nikde. Z toho však 
nevyplývá, že duchové jsou ničím: mají totiž rozměr, a jsou proto 
skutečnými tělesy, třebaže v běžné řeči se tak nazývají jedině 
tělesa viditelná nebo hmatatelná, to jest do jisté míry neprůhled
ná. A pokud jde o duchy, ty lidé pokládají za netělesné. To je 
označení čestnější, a lze ho proto jaksi zbožněji dávat samému 
Bohu; u něj neuvažujeme o tom, který atribut nejlépe vystihuje 
jeho podstatu, jež je nepochopitelná, nýbrž který nejlépe vyja
dřuje naši touhu prokazovat mu úctu.

16. Abychom nyní zjistili, proč se říká, že existují abstraktní 
esence nebo substanciální form y , musíme vzít v úvahu, co tato 
slova vlastně znamenají. Tím, že používáme slova, registrujeme 
sami pro sebe myšlenky a pojmy své mysli a zároveň je vyje
vujeme jiným. Některá z těchto slov jsou jmény věcí, o nichž 
přemýšlíme: například jmény nejrůznějších těles, která působí 
na naše smysly a zanechávají určitý otisk v obrazivosti. Jiná 
jsou jmény samotných představ, to znamená idejí a mentálních 
obrazů, jež máme o všech věcech, jež vidíme nebo si je pama
tujeme. A jiná jsou zase jmény jmen nebo různých druhů řeči:

Omyly 
vztahující se 
na abstraktní 
esence
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například „obecný“ (universal), „plurální", „singulární“ jsou 
jména jmen; „definování", „tvrzení", „popírání", „pravdivý", 
„nepravdivý", „sylogismus", „otázka", „slib", „úmluva" jsou 
jména určitých forem řeči. Jiná slouží k tomu, aby se ukázalo, 
co z jednoho jména vyplývá pro druhé nebo jak jedno druhé
mu odporuje. Řekne-li třeba někdo „Člověk je těleso", chce 
tím vyjádřit, že jméno „těleso" je  nutným důsledkem jména 
„člověk", protože jsou to jen různá jména pro jednu a tutéž 
věc, člověka. Tento důsledek je vyjádřen jejich spojením po
mocí slova ,je “. Stejně jako my užíváme slovo ,je “, užívali ve 
všech svých deklinacích Římané slovo est a Řekové své „écm". 
Zda všechny ostatní národy světa mají ve svých jazycích slovo, 
které mu odpovídá, nebo ne, nedokážu říci. Jsem si však jist, 
že ho nepotřebují, neboť umístění dvou jmen v určitém pořadí 
může stejně dobře sloužit k vyjádření jejich důsledku, je-li to 
zvykem (je to totiž zvyk, co dává slovům jejich význam), jako 
slova je , bude, jsou  a podobně.

17. A kdyby opravdu existoval nějaký jazyk bez slovesa, 
které by odpovídalo slovesům est, je  nebo bude, lidé, kteří je 
užívají, by přesto mohli vyvozovat, dospívat k závěrům a jak
koli usuzovat stejně dobře jako Řekové a Římané. Co by se pak 
ale stalo s termíny entita, esence, esenciální, esencialita, které 
jsou z něj odvozeny, a s mnoha dalšími termíny, které na nich 
závisejí a které tak běžně užíváme? Nejde tudíž o jména věcí, 
nýbrž o znamení, jimiž dáváme na vědomí, že si představujeme 
důsledky, které z jednoho jména nebo atributu plynou pro jiné 
jméno nebo pro jiný atribut. Když například říkáme „člověk je 
živé tělo (living body)", nechceme tím říci, že člověk je jedna 
věc, živě tělo druhá a je  nebo být třetí, nýbrž že člověk a živé tělo 
jsou jedno a totéž, jelikož důsledek ,je-li to člověk, je to živé 
tělo" je pravdivým důsledkem označeným slovem je . Být tělem, 
procházet se, mluvit, žít, vidět a podobné infinitivy, stejně jako 
tělesnost, chůze, řeč, život, zrak a podobně, znamenající přesně 
totéž; jsou tudíž jmény ničeho, jak jsem obšírněji vyložil jinde.

18. Avšak k jakému účelu (může někdo říci) slouží podobné 
mudrování v práci, kde nemám na zřeteli nic jiného, než co je 
nutné pro uěení o vládě a poslušnosti? Dělám to proto, aby lidé 
už nebyli vystavování klamání, které působí učení o oddělených
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esencích, založené na jalové filosofii Aristotelově, a aby se prázd
nými jmény nedali odradit od poslušnosti zákonům své země, 
jako lidé odrazují ptáky v obilí prázdnou kazajkou, kloboukem 
a zakřivenou holí. Neboť právě na tom se zakládá jejich tvrzení, 
že duše, to jest život zemřelého a pohřbeného, může chodit od
loučeně od jeho těla a že ji můžeme v noci spatřit mezi hroby. 
Z téhož důvodu říkají, že tvar, barva a chuť kusu chleba má své 
bytí tam, kde, jak říkají, žádný chléb není. A z téhož důvodu 
říkají, že víra, moudrost a další ctnosti jsou do člověka někdy 
vlévány, někdy vdechovány z nebes, jako by se ctnostný člověk 
a jeho ctnosti daly oddělit, a velmi mnoho jiných věcí, které 
slouží k oslabení závislosti poddaných na suverénní moci jejich 
zemí. Kdo se totiž bude namáhat dodržovat zákony, očekává-li, 
že poslušnost do něho bude vlita nebo vdechnuta? Nebo kdo 
spíše neuposlechne kněze, který umí dělat Boha, než svého su- 
veréna, ba dokonce samého Boha? Nebo který člověk, jenž se 
bojí přízraků, nebude mít velký respekt k těm, kdo,umí připravit 
svěcenou vodu, která je vyžene? A toto nechť postačí jako příkla
dy omylů, vnesených do církve z Aristotelových entit a esencí. 
Aristotelés možná věděl, že se jedná o falešnou filosofii; přesto 
ji ale sepsal, protože se shodovala s jejich náboženstvím a po
tvrzovala je a protože se obával Sokratova osudu.

19. Jakmile jednou upadli do tohoto omylu oddělených esencí, 
nutně se zapletli do řady jiných nesmyslů, které z toho vyplývají. 
Uvážíme-li totiž, že budou chtít, aby tyto formy byly reálné, pak 
jim budou muset přisoudit nějaké místo. Protože je však poklá
dají za netělesné a bez všech kvantitativních rozměrů, protože 
všichni vědí, že místo je rozměr a může být zaplněno jedině tím, 
co je tělesné, musí připustit, chtějí-li zůstat věrohodnými, že se 
někde opravdu nacházejí, a to nikoli circumscriptive, ale defini
tivě. To jsou ale pouhá slova a zde postrádají jakýkoli význam; 
proto se říkají jen latinsky, aby se jejich jalovost dala skrýt. Jasné 
vymezení nějaké věci není totiž ničím jiným než ohraničením 
nebo určením jejího místa, a oba termíny, jimiž se rozlišuje, tudíž 
znamenají totéž. To se zvláště týká podstaty (essence) člověka, 
kterou je (jak říkají) jeho duše; o ní tvrdí, že je celá v jeho ma
líčku a celá v kterékoli jiné (jakkoli malé) části těla, a že v celém 
těle jí přesto není o nic víc než v kterékoli z těchto částí. Může
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Nunc-stans

Jedno tělo 
zároveň na 

mnoha místech 
a mnoho těl 
zároveň na 

jednom

si snad někdo myslet, že se takovými absurdnostmi slouží Bohu? 
Přesto však tomu všemu musí věřit ti, kdo chtějí věřit v existenci 
netělesné duše oddělené od těla.

20. Když pak mají vyložit, jak může netělesná duše pociťovat 
bolest a prožívat muka v ohni pekla nebo očistce, mohou odpo
vědět jedině tak, že to, jak může oheň pálit duše, nelze vědět.

21. Protože pohyb je změnou místa a netělesné substance 
žádné místo mít nemohou, jsou na rozpacích, mají-li ukázat, jak 
je  možné, že duše může odtud jít bez těla do nebe, pekla nebo 
očistce a že přízraky lidí (dodal bych, že v oděvech, v nichž se 
objevují) se mohou v noci procházet po kostelích, hřbitovech 
a jiných pohřebištích. Nevím, co na to mohou odpovědět, ne- 
řeknou-li, že se procházejí definitivě, nikoli circumscriptive nebo 
spirituálně, nikoli pozemsky, takové zcela nesmyslné distinkce 
lze totiž stejně dobře vztáhnout na jakoukoli nesnáz.

22. Pokud jde o význam věčnosti, tu nechtějí pokládat za 
nekonečnou posloupnost času, neboť pak by nedokázali zdů
vodnit, jak by Boží vůle a předurčení budoucích věcí mohly 
nepředcházet jejich předvědění, stejně jako účinná příčina před
chází účinek nebo činitel činnost ani mnohé jiné své odvážné 
názory o nepochopitelnosti Boží. Budou nás však poučovat, 
že věčnost je přetrváváním přítomného času, nunc-stans, jak 
to nazývají scholastikové, čemuž oni ani nikdo jiný nerozumí 
o nic víc, než by rozuměli hic-stans jako označení nekonečné 
velikosti místa.

23. Zatímco nějaké těleso dělí lidé ve svých myšlenkách tak, 
že očíslovávají jeho části, a tím očíslovávají také části místa, kte
ré je jimi zaplněno, sotva tomu může být jinak, než že při dělení 
na mnoho částí dospíváme i k mnoha jejich místům. Přitom si 
ničí mysl nedokáže představit víc nebo méně částí, než kolik pro 
ně existuje míst. Přesto tito lidé chtějí, abychom uvěřili, že díky 
všemohoucnosti Boží může být nějaké tělo (body) na mnoha mís
tech zároveň a že mnoho těl (bodies) může být zároveň na jednom 
místě. Jako kdyby bylo uznáním Boží moci říkat, že to, co je, není, 
nebo že to, co bylo, nebylo. A to je pouze nepatrná část nesrovna
lostí, k nimž nutně dospívají, protože vedou filosofické disputace 
o nepochopitelné povaze Boží, místo aby ji obdivovali a uctívali. 
Jeho atributy nemohou vyjádřit, co Bůh je, ale měly by vyjadřovat
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naši touhu prokazovat mu úctu těmi nejlepšími pojmenováními, 
jaká si dokážeme vymyslet. Avšak ti, kdo se odvažují z těchto 
čestných atributů usuzovat na jeho povahu, pozbývají svého chá
pání při prvním pokusu a neustále a nesčetněkrát upadají z jedno
ho nepříjemného problému do druhého, stejně jako z jednoho do 
druhého upadá člověk neznalý dvorských ceremonií, když přijde 
do styku s osobou výše postavenou, než s jakou je zvyklý hovořit. 
Už při vstupu klopýtne, a aby neupadl, pustí na zem plášť; když 
jej zvedá, upustí klobouk; dalšími a dalšími neobratnostmi tak 
projevuje své rozpaky a své chrapounství.

24. Co se pak týče fyziky, to jest znalosti podřízených a dru
hotných příčin přírodních dějů, uvádějí jedině prázdná slova. Pře- 
jete-li si vědět, proč některá tělesa přirozeně padají k zemi a jiná 
se přirozeně pohybují od ní, scholastikové vám podle Aristotela 
řeknou, že padající tělesa jsou těžká, a tato tíže že je příčinou 
toho, že klesají. Ale otážete-li se jich, co rozumí tíží, budou ji 
chtít definovat jako snahu směřovat do středu země. Příčinou- 
toho, proč věci klesají, je snaha být dole; to je totéž jako říci, že 
tělesa klesají a stoupají, protože tak činí. Nebo vám řeknou, že 
střed země je místem klidu a zachování těžkých věcí, a že takové 
věci se proto snaží tam být. Jako by kameny a kovy měly stejně 
jako člověk nějakou touhu nebo jako by stejně jako člověk milo
valy klid nebo jako by kus skla byl méně bezpečný v okně, než 
kdyby spadl na ulici.

25. Budeme-li chtít vědět, proč se totéž těleso jeví jednou vět
ší než jindy, aniž by se k němu něco přidalo, říkají, že když se 
jeví menší, je zhuštěno, a když se jeví větší, je zředěno. Ale co 
je zhuštěno a co zředěno? Zhuštěno je tehdy, je-li v téže hmotě 
méně kvantity, zředěno, je-li v ní kvantity víc. Jako kdyby mohla 
existovat hmota, která by neměla nějakou určitou kvantitu, když 
kvantita není nic jiného než určení hmoty, to jest tělesa, na jehož 
základě říkáme, že jedno těleso je o tolik a tolik větší nebo menší 
než jiné. Nebo jako kdyby mohlo být nějaké těleso vytvořeno bez 
jakékoli kvantity, a potom by jí do něho bylo více nebo méně vlo
ženo, a to podle toho, zda má těleso být více nebo méně husté.

26. O příčině lidské duše říkají: creatur infundendo a crean- 
do infimditur, to jest je stvořena vdechnutím  a vdechnuta 
stvořením.

Takové absurdi
ty v přírodní 
filosofii, jako že 
přitažlivost je 
příčinou tíže

Kvantita 
vložená do 
tělesa již 
vytvořeného

Vdechnutí duší
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Jeden činí věci 
neslučitelnými 

a někdo jiný 
způsobuje 

neslučitelnost

A že soukromá 
žádost je 

pravidlem

27. Za příčinu smyslového vnímání považují všudypřítomné 
species, to jest podoby nebo jevy  předmětů: jsou zrakem, jeví-li 
se oku, sluchem, jeví-li se uchu, chutí, jeví-li se patru, pachem, 
jeví-li se nosu, a pocitem, týkající-li se ostatních částí těla.

28. Příčinu vůle vykonat nějaký konkrétní čin, tzv. volitio, 
přisuzují schopnosti, to znamená obecné lidské mohutnosti chtít 
někdy jednu věc, někdy druhou, někdy jinou, jíž se říká volun- 
tas, přičemž potenci pokládají za příčinu aktu. Jako kdybychom 
příčinu dobrých či zlých činů lidí měli připisovat schopnosti lidí 
tyto činy konat.

29. V mnoha případech předkládají jako příčinu přírodních 
událostí svou vlastní nevědomost, zahalenou však do jiných slov: 
například když říkají, že náhoda je příčinou nahodilých věcí, to 
jest věcí, jejichž příčinu neznají, a když mnoho účinků přisuzují 
okultním kvalitám, to jest kvalitám, které neznají, a které tedy, 
jak se domnívají, nezná ani nikdo jiný. Účinky přisuzují také 
sympatii, antipatii, antiperistasi, specifickým kvalitám a dalším 
podobným termínům, které neoznačují ani činitele, který je způ
sobuje, ani činnosti, jimiž jsou způsobovány.

30. Kdyby taková metafyzika a taková fyzika nebyla jalovou 
filosofií, nikdy by žádná neexistovala a nebylo by ani zapotřebí 
sv. Pavla, aby nás nabádal se jí vyhnout.

31. A pokud jde o jejich morální a politickou filosofii, ta 
obsahuje stejné, ne-li větší absurdity. Dopustí-li se někdo proti
právního činu, to jest činu, který se příčí zákonu, říkají, že Bůh 
je prvotní příčinou zákona, a tedy i prvotní příčinou tohoto 
i všech ostatních činů, rozhodně však nikoli příčinou proti- 
právnosti, jež je neslučitelností činu se zákonem. To je jalová 
filosofie. Stejně dobře by se dalo říci, že někdo rýsuje přímku 
i křivku a někdo jiný způsobuje jejich neslučitelnost. A taková 
je filosofie všech, kdo své závěry vyvozují dříve, než znají své 
premisy, kdo si činí nárok na to, že chápou i nepochopitelné 
a z atributů úcty činí atributy přírody. K tomuto rozlišení došlo 
proto, aby se podpořilo učení o svobodné vůli, to jest o vůli 
člověka nepodřízené vůli Boží.

32. Aristotelés a jiní pohanští filosofové definují dobro a zlo 
pomocí lidských žádostí, a to právem, uvědomíme-li si, že kaž
dý z nich byl ovládán svým vlastním zákonem. Nacházejí-li se
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totiž lidé ve stavu, kdy nemají jiný zákon než své vlastní žádosti, 
žádné obecné pravidlo dobrých a špatných činů nemůže existo
vat. Ve státě je však takové měřítko falešné, neboť zde nejsou 
měřítkem žádosti soukromých osob, nýbrž zákon, který je vůlí 
a žádostí státu. Přesto se však toto učení stále praktikuje a lidé 
posuzují dobrotu či špatnost svých činů, činů ostatních lidí i činů 
samotného státu podle svých vlastních vášní. Každý nazývá dob
rým nebo zlým jen to, co je takovým v jeho vlastních očích, 
aniž by, pouze s výjimkou mnichů a řeholníků, kteří jsou vázáni 
slibem, že budou ve všem poslušní svého představeného, bral 
ohled na veřejný zákon, jímž by se na základě zákona přírody 
měl každý poddaný cítit vázán vůči svému politickému suveré- 
novi. A toto soukromé měřítko dobra je učením nejen jalovým, 
ale pro veřejný stát také zhoubným.

33. I to je jalová a falešná filosofie, jestliže se říká, že man
želství je v rozporu s cudností a zdrženlivostí, a že je tudíž ne
řestí; to tvrdí ti, kdo cudnost a zdrženlivost uvádějí jako důvod 
odmítání manželství duchovních. Přiznávají totiž, že jde pouze 
o ustanovení církve, jež po duchovních, kteří mají neustále co 
činit s oltářem a udílejí svátost eucharistie, žádá, aby se pod 
označením cudnost, zdrženlivost a čistota trvale vzdali žen. Pro
to nazývají zákonný styk s ženami necudným a nezdrženlivým 
a z manželství činí hřích nebo alespoň něco tak nečistého a ne- 
cudného, že se proto muž stává nezpůsobilým služby u oltáře. 
Kdyby byl vydán zákon, že styk s ženami znamená nepřítom
nosti zdrženlivosti a čistoty, bylo by každé manželství neřestí. 
Je-li pro muže zasvěceného Bohu necudné a nečisté právě toto, 
oč nevhodnější by pro kněze musely být jiné přirozené, nutné 
a každodenní úkony, které provádějí všichni muži a které jsou 
ještě nečistší.

34. Zákaz manželství kněží však patrně nespočívá na tak po
vrchním základě jako tyto omyly morální filosofie. Není založen 
ani na upřednostňování svobodného stavu před stavem manžel
ským, které vychází z moudrosti sv. Pavla, jenž si uvědomoval, 
jak je pro kazatele evangelia, nucené v časech pronásledová
ní prchat z jedné země do druhé, nepohodlné být zatíženi péčí 
o manželku a děti. Skutečným základem je spíše záměr pozděj
ších papežů a kněží stát se klérem, to znamená jedinými dědici

veřejného 
dobra a zla

A že zákonné 
manželství je 
necudnost
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A že všechny 
vlády kromě 

lidové jsou 
tyranie

O tom, že 
nevládnou lidé, 

ale zákon

Božího království na tomto světě. K tomu bylo třeba jim ode
jmout manželství, protože náš Spasitel řekl, že při příchodu jeho 
království se děti Boží „nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé 
v nebi“, to jest jsou duchovní. Uvážíme-li pak, že si začali říkat 
duchovní, bylo by s tím neslučitelné, kdyby si, nebylo-li toho 
zapotřebí, sami dovolili vlastnit manželky.

35. Z Aristotelovy politické filosofie se naučili nazývat všech
ny druhy států kromě lidových (jako byl tehdy athénský stát) 
tyraniemi. Všechny krále nazývali tyrany a aristokratickou vládu 
třiceti, dosazenou Sparťany, kteří si Athény podrobili, vládou tři
ceti tyranů. Naučili se také nazývat postavení lidu v demokracii 
svobodou. Tyran původně neznamenal nic jiného než panovník. 
Ale když byla později téměř v celém Řecku monarchie odstraně
na, začalo toto slovo znamenat nejen to, co znamenalo předtím, 
ale vyjadřovalo i nenávist, kterou lidové státy vůči monarchii po
ciťovaly. Také v Římě nabylo slovo král po odstranění monarchie 
hanlivého významu; je totiž přirozenou vlastností všech lidí se 
domnívat, že v každém atributu, který se s opovržením přisuzu
je velkému nepříteli, se projevuje nějaká velká vada. Kdyby se 
týmž lidem měli jednou znelíbit ti, kdo stojí v čele demokracie 
nebo aristokracie, nemuseli by k vyjádření svého hněvu hledat 
žádná hanlivá jména; jedno by okamžitě nazvali anarchie, druhé 
oligarchie nebo tyranie několika. Lid neuráží nic jiného, než že 
se mu vládne nikoli tak, jak by si každý přál, nýbrž jak to po
kládá za správné veřejný představitel, ať už je jím jeden člověk, 
nebo shromáždění lidí, to jest, že mu vládne vůbec někdo. Proto 
dávají svým nadřízeným potupná jména, aniž vědí, leda krátce 
po občanské válce, že bez takové vlády, která vládne po svém, 
by podobná válka musela trvat věčně a že jsou to lidé a zbraně, 
nikoli slova a sliby, co tvoří sílu a moc zákonů.

36. Je proto dalším omylem Aristotelova pojetí politiky, že 
v dobře uspořádaném státě nemají vládnout lidé, nýbrž zákony. 
Který člověk, jenž má své přirozené smysly pohromadě, třebaže 
neumí psát ani číst, si nemyslí, že je ovládán těmi, jichž se bojí, 
a nevěří, že ho mohou zabít nebo mu ublížit, když neposlouchá? 
Nebo kdo věří, že mu může ublížit zákon, to znamená slova 
a papír, bez lidských rukou a mečů? Toto patří k zhoubným omy
lům, které lidi navádějí, aby vždy, když nemají rádi své vladaře,
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přilnuli k těm, kdo je označují za tyrany, a aby považovali za 
legitimní vést proti nim válku. A přesto je mnohdy kněží z ka
zatelny podporují.

37. V jejich politické filosofii existuje další omyl, který nepře
vzali ani od Aristotela, ani od Cicerona, ani od žádného jiného 
pohana, totiž vztahovat sílu zákona, který je pouze pravidlem 
pro jednání, i na samotné myšlenky a na lidské svědomí, a to 
zkoumáním a inkvizicí toho, co si myslí, bez ohledu na to, že 
jejich řeč se shoduje s jejich činy. Lidé jsou tedy buď trestáni, 
protože popravdě říkají, co si myslí, nebojsou ze strachu před 
trestem nuceni odpovídat nepravdivě. Je pravda, že politický ma
jestát, který zamýšlí nějakého služebníka zaměstnat jako učitele, 
se ho může dotázat, zda je připraven zastávat takové a takové 
učení, a odmítne-li, může mu toto zaměstnání odepřít. Nutit ho, 
aby se sám obviňoval z názorů, nejsou-li jeho činy zákonem 
zakázány, však odporuje zákonu přírody. To platí zvláště o těch, 
kdo učí, že člověk je odsouzen k věčnému a nejhoršímu utrpení, 
jestliže zemře v omylu stran nějakého článku křesťanské víry. 
Neboť kterého člověka, jenž ví, že s omylem je spjato tak velké 
nebezpečí, nenutí přirozená starostlivost o sebe sama svěřit svou 
duši spíše vlastnímu soudu než soudu někoho jiného, jehož se 
jeho zatracení netýká?

38. Výklad zákona soukromou osobou podle vlastních před
stav bez pravomoci státu, to znamená bez povolení jeho předsta
vitele, je další politický omyl, který však nevychází z Aristotela 
ani z jiného pohanského filosofa. Žádný z nich totiž nepopírá, že 
moc tvořit zákony zahrnuje i moc je v případě potřeby vykládat. 
A není Písmo všude tam, kde je zákonem, zákonem stanoveným 
z pravomoci státu, a tudíž součástí politického zákona?

39. Stejný omyl se projevuje i tehdy, kdy někdo jiný než suve- 
rén omezuje moc člověka, kterou stát neomezil, jak to činí ti, kdo 
svěřili hlásání evangelia pouze jednomu stavu, to jest pouze urči
tým lidem, zatímco zákony jej ponechaly všem. Jestliže mně stát 
dovoluje kázat nebo učit, tj. jestliže mně to nezakazuje, nemůže 
mi to zakázat nikdo. Nacházím-li se mezi modláři v Americe, 
měl bych já jakožto křesťan, byť ne duchovní, pokládat za hřích, 
budu-li hlásat Ježíše Krista dříve, než dostanu příkaz z Říma? 
Nebo když jsem kázal, nebudu odpovídat na jejich pochybnosti

Zákony nad 
svědomím

Soukromý 
výklad zákona
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a vykládat jim Písmo, to znamená, nebudu učit? Pokud jde o to, 
stejně jako pokud jde o udílení svátosti těmto lidem, mohou ně
kteří říci, že nutnost lze považovat za dostatečné pověření, což 
je  pravda. Ke všemu, k čemu je dispens nutný, není dispens 
v případě nezbytnosti nutný, není-li tu zákon, který to zakazuje. 
Odepírat tedy tyto funkce těm, jimž je neodepře politický suve- 
rén, znamená odnímat jim zákonnou svobodu. To odporuje učení 
o politické vládě.

40. Mohli bychom uvádět ještě víc příkladů jalové filosofie, 
kterou do náboženství zanesli učitelé theologických škol; jiní, 
chtějí-li, je ale mohou objevit sami. Já jen dodám, že spisy scho
lastiků nejsou z velké části ničím jiným než řadou podivných 
a barbarských slov -  postrádajících jakýkoli význam -  nebo slov, 
která jsou užita jinak než v běžné latině, a to tak, že by přivedla 
do úzkých Cicerona, Varrona a všechny gramatiky starého Říma. 
Chce-li někdo důkazy, nechť zjistí, jak jsem již výše uvedl, zda 
je schopen přeložit nějakého scholastika do moderní řeči -  do 
francouzštiny, angličtiny nebo nějakého jiného výrazově boha
tého jazyka. Neboť co nelze srozumitelně vyjádřit ve většině 
těchto jazyků, není srozumitelné ani v latině. Přestože nemohu 
tento nic neříkající jazyk označit za falešnou filosofii, platí, že 
nejen zakrývá pravdu, ale také lidi přesvědčuje, že ji mají, a tím 
je vede k tomu, aby se vzdali dalšího hledání.

41. Konečně jsou zde omyly vyvolané falešným a nepodlože
ným dějepisectvím. Nejsou všechny legendy o domnělých zázra
cích v životě světců a všechny historky o zjeveních a přízracích, 
jimiž theologové římské církve chtějí podložit svá učení o pekle, 
očistci, síle vymítání ďábla a další učení, která nemají oporu 
v rozumu ani Písmu, stejně jako všechny tradice, jimž říkají ne
psané slovo Boží, jen báchorky stařen? O některých z nich se 
sice nacházejí občasné zmínky ve spisech starověkých církev
ních otců, to však byli lidé schopní až příliš snadno uvěřit faleš
ným zprávám. Chceme-li dosvědčovat jejich míněním pravdivost 
toho, čemu věřili, pak pro ty, kdo podle rady sv. Jana (A /4,1) 
zkoumají duchy, to má pouze ten důsledek, že ve všech věcech, 
které se týkají moci římské církve (jejichž zneužití buď netušili, 
nebo jim bylo ku prospěchu), byla otřesena věrohodnost jejich 
svědectví, protože těmto zprávám uvěřili příliš ukvapeně. Tomu
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nejčastěji podléhají velmi upřímní mužové (jakými církevní ot
cové byli), kteří nemají žádné velké znalosti o přirozených pří
činách. Nejlepší lidé jsou totiž samozřejmě nejméně podezíraví 
vůči podvodným záměrům. Papež Řehoř a sv. Bernard se zmi
ňují o zjeveních duchů, kteří řekli, že jsou v očistci; totéž uvádí 
i náš Běda,5 i když, domnívám se, vždy jen na základě zpráv 
jiných osob. Kdyby však oni nebo jiní sdělovali takové historky 
na základě svých vlastních vědomostí, nepotvrzovali by tím ja
lové zprávy, nýbrž by jen odhalovali svou vlastní slabost nebo 
podvodnost.

42. S falešnou filosofií můžeme uvést do souvislosti rovněž 
potlačování pravdivé filosofie, jehož se dopouštějí lidé, kteří ne
jsou kompetentními soudci pravdy ani na základě zákonné pra
vomoci, ani na základě dostatečného studia. Naše vlastní lodní 
doprava, stejně jako všichni, kdo jsou vzděláni v lidských vě
dách, jasně dokazují, že existují protinožci. A den ze dne se stává 
jasnějším, že roky a dny se řídí pohyby Země. Přesto ty, kdo toto 
učení ve svých spisech předkládali jen proto, aby mohli odhalit 
důvody svědčící pro a proti, za to církevní autorita trestala. Čím 
to však lze odůvodnit? Je to snad proto, že takové názory odpo
rují pravému náboženství? To nemohou, jsou-li pravdivé. Nechť 
je tedy pravda nejprve zkoumána kompetentními soudci, nebo 
vyvracena těmi, kdo tvrdí, že znají opak. Je tomu tak proto, že 
se to příčí zavedenému náboženství? Nechť jsou zákony, to jest 
politickými zákony, umlčeni ti, jimž jsou hlasatelé těchto názorů 
podřízeni. Legitimně trestána může totiž být i neposlušnost těch, 
kdo v rozporu se zákony učí i pravdivé filosofii. Je tomu tak snad 
proto, že se podporováním rebelie nebo vzpoury snaží narušovat 
společenský řád? Nechť jsou tedy umlčováni a nechť jsou učitelé 
trestáni z moci toho, komu je svěřena péče o veřejný mír, to jest 
z moci politické autority. Každá moc, kterou si kněží (všude tam, 
kde jsou podřízeni státu) sami osobují, není totiž ničím jiným  
než uzurpací, i když se nazývá božským právem.

5 Má se na mysli papež Řehoř VIII. (papežem v letech 1118-1121), 
sv. Bernard z Clairvaux (1090-1153) a Běda Venerabilis (672-737), 
zakladatel anglického dějepisectvi. -  Pozn. překl.

Potlačení
rozumu
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bojující je 
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stvím, hlásala 

nejprve římská 
církev

X L V II.
O prospěchu plynoucím z takové temnoty 

a kdo ho má

1. Cicero se úctyhodně zmiňuje o jednom z Cassiů, přísném 
římském soudci, který měl ve zvyku klást v trestních věcech, 
v nichž bylo svědectví svědků nedostatečné, žalobcům otázku 
Cui bono?,6 to znamená, jaký prospěch, jakou poctu nebo jaké 
uspokojení obžalovaný ze svého skutku měl nebo jaké oče
kával. Mezi domněnkami neexistuje totiž žádná, která by tak 
jasně prozrazovala autora, jako prospěch, který z činu plyne. 
Pomocí téhož pravidla zamýšlím na tomto místě zkoumat, kdo 
mohou být ti, kteří v této části křesťanského světa, v protikla
du k mírumilovným společnostem, tak dlouho těmito učeními 
ovládali lid.

2. Za prvé, s tímto omylem, že současná církev, nyní na zemi 
bojující, je  královstvím Božím (to jest královstvím slávy neboli 
zaslíbenou zemí, nikoli královstvím milosti, jež je pouze přísli
bem země), jsou spojeny následující světské výhody. Předně, že 
kněží a učitelé církve jsou jako veřejní služebníci Boží oprávněni 
církvi vládnout a protože církev a stát jsou jedna a táž osoba, být 
vládci a spravovateli státu. Z tohoto titulu přiměl papež poddané 
všech křesťanských vladařů uvěřit, že neposlouchat jeho zna
mená neposlouchat samého Krista a že ve všech sporech mezi 
ním a ostatními vladaři mají (očarováni slovem duchovní moc) 
nechat své zákonné suverény na holičkách; to je ve skutečnosti 
všeobecná monarchie nad veškerým křesťanstvem. Přestože pů
vodně jim právo být v rámci římského impéria nejvyššími učiteli 
křesťanského učení udělili (jak sami uznali) křesťanští císařové 
titulempontifex maximus, což byl úředník podléhající politické
mu státu, po rozdělení a rozpadu impéria nebylo nicméně obtížné 
vnutit lidu jim už podřízenému jiný titul, totiž právo sv. Petra. 
K tomu nedošlo jen proto, aby si udrželi veškerou moc, kterou si 
nárokovali, ale také proto, aby ji rozšířili na rovněž křesťanské

6 Cicero (Oratio pro T. A. Milona, XII, 32) uvádí, že tuto otázku,
totiž v čí prospěch, kladl C. Cassius Longinus. — Pozn. překl.
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provincie, byť v římském impériu už nesjednocené. Tento pro
spěch z všeobecné monarchie je (uvážíme-li lidskou touhu vlád
nout) dostatečným předpokladem pro to, aby se papežové, kteří 
si na ni činili nárok a dlouhou dobu sejí těšili, stali autory učení, 
s jehož pomocí se jí dosáhlo, totiž že církev -  nyní na zemi -  je  
Kristovým královstvím. Neboť uznáme-li to, musíme také uznat, 
že Kristus má mezi námi nějakého náměstka, který nám říká, jaká 
jsou jeho přikázání.

3. Poté, co určité církve přestaly tuto všeobecnou moc papežů 
uznávat, dalo by se rozumně očekávat, že občanští suveréni prá
vem získají ve všech těchto církvích zpět tolik moci, kolik jí dří
ve nerozumně ze svých rukou pustili. V Anglii tomu tak skutečně 
bylo, až na to, že ti, prostřednictvím nichž králové vykonávali 
vládu nad náboženstvím, si zdánlivě přisvojili ne-li supremaci, 
tedy alespoň nezávislost na politické moci. Tvrdili totiž, že jejich 
úřad se zakládá na božském právu. To si však přisvojili skuteč
ně jen zdánlivě, neboť uznali právo krále zbavovat je podle své 
libosti výkonu jejich funkcí.

4. Na místech, kde se tohoto úřadu chopila rada starších, 
bylo sice zakázáno šířit řadu jiných učení římské církve, nic
méně učení, že Kristovo království již přišlo a že začalo vzkří
šením našeho Spasitele, se stále udržovalo. Avšak cui bono? 
Jaký prospěch od toho očekávali? Týž, který očekával papež: 
mít svrchovanou moc nad lidem. Neboť exkomunikují-li lidé 
svého zákonného krále, znamená to snad něco jiného, než že 
ho v jeho vlastním království drží stranou všech veřejných míst 
určených k bohoslužbě? A že se mu násilně staví na odpor, 
když se je násilím snaží napravit? Nebo je-li někdo exkomu- 
nikován, aniž by to autorizoval politický suverén, znamená to 
snad něco jiného než zbavit ho jeho zákonné svobody, to jest 
nezákonně uzurpovat moc nad svými bratřími? Původcem této 
temnoty ve věcech náboženství je tudíž římský a presbyterián
ský klérus.

5. Do této kategorie zahrnuji také všechna učení, která jim  
slouží k tomu, aby si tuto duchovní suverenitu, poté co jí dosáh
li, udrželi. Sem patří, za prvé, učení, že papež se ve své veřejné 
funkci nemůže mýlit. Budeme-li totiž věřit, že je to pravda, kdo 
by pak nebyl připraven ho uposlechnout, ať nařídí cokoli?

To tvrdila i rada 
starších

Neomylnost
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Podřízenost
biskupů

Exempce kléru

Jména 
sacerdoles 

a obětníci

Svátost
manželství

Kněžský celibát

Ušní zpověď

Svatořečení 
a prohlašování 
za mučedníky

6. Za druhé, učení, že všichni ostatní biskupové v kterémkoli 
státě nemají své oprávnění ani přímo od Boha, ani zprostředkovaně 
od svých politických suverénů, ale od papeže. Díky tomuto učení 
je v každém křesťanském státě mnoho mocných mužů (jimi totiž 
biskupové jsou), kteří jsou závislí na papeži a jsou mu zavázáni 
poslušností, třebaže je to cizí vladař. To papeži umožňuje, jak se 
často stalo, vyvolat podle libosti a svých zájmů občanskou válku 
proti státu, který se nepodřizuje jeho vládě.

7. Za třetí, učení, že biskupové a všichni ostatní kněží, jakož 
i všichni mniši a řeholníci, nepodléhají politickým zákonům. 
Takto se totiž značná část každého státu těší z výhod zákonů 
a je chráněna mocí politického státu, nicméně nepodílí se na 
veřejných výdajích. Nepodléhá ani jako jiní poddaní trestům za 
své zločiny, a nebojí se tedy nikoho jiného než papeže; drží se 
pouze jeho, a tím podporuje jeho všeobecnou monarchii.

8. Za čtvrté, že svým kněžím (kteří v Novém zákoně jsou 
pouhými presbytery, to jest staršími) dali jméno sacerdotes, to 
znamená obětníci, což byl u Židů, dokud byl jejich králem Bůh, 
titul politického suveréna a jeho veřejných služebníků. Rovněž 
to, že z Večeře Páně učinili oběť, má za cíl přimět lidi uvěřit, že 
papež má nad všemi křesťany stejnou moc, jakou měli Mojžíš 
a Aron nad Židy, to znamená veškerou moc jak politickou, tak 
i církevní, jako tehdy velekněží.

9. Za páté, učení, že manželství je svátost, umožňuje kléru po
suzovat zákonnost manželství, a tím také rozhodovat, které děti 
jsou legitimní, a tudíž určovat, komu svědčí právo nástupnictví 
v dědičných královstvích.

10. Za šesté, odepření manželství kněžím slouží k zajištění 
této papežovy moci nad králi. Neboť je-li král knězem, nemůže 
se ženit a předat své království svým potomkům. Jestliže kně
zem není, papež si nad ním a nad jeho lidem nárokuje církevní 
pravomoc.

11. Za sedmé, díky ušní zpovědi získávají lepší informace 
o záměrech vladařů a vysoce postavených osob v politickém stá
tě, než oni mohou mít o záměrech církevního státu.

12. Za osmé, svatořečením a prohlašováním za mučedníky 
zabezpečují svou moc, protože prosté lidi vedou k tomu, aby 
se i za cenu smrti stavěli na odpor zákonům a nařízením svých
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politických suverénů, jsou-li papežovým vyobcováním prohláše
ni za kacíře nebo nepřátele církve, to jest, podle jejich výkladu, 
za nepřátele papeže.

13. Za deváté, totéž si zabezpečují mocí být Kristem, kterou 
připisují každému knězi, a mocí ukládat pokání a odpouštět nebo 
neodpouštět hříchy.

14. Za desáté, klérus se obohacuje učením o očistci, o ospra
vedlnění vnějšími skutky a o odpustcích.

15. Za jedenácté, svou démonologií a využíváním vymítání 
ďábla a jiných věcí, které s tím souvisejí, snáze udržují, nebo si 
myslí, že udržují, lid v posvátné úctě před svou mocí.

16. Konečně Aristotelova metafyzika, etika a politika, nicotné 
distinkce, barbarské termíny a obskurní jazyk scholastiků vyučo
vané na universitách, které všechny byly zřízeny a jsou usměrňo
vány papežskou pravomocí, jim slouží k tomu, aby nebylo možné 
tyto omyly odhalit a aby lidé mylně pokládali ignis fatuus jalové 
filosofie za světlo evangelia.

17. Pokud to nestačí, mohli bychom přidat jejich další temná 
učeni, která zjevně přispívají k ustavení nezákonné moci nad 
zákonnými suverény křesťanského lidu nebo k jejímu udržová
ní, pokud je již ustavena, anebo k světskému bohatství, poctám 
a autoritě těch, kdo ji podporují. Proto můžeme podle výše uve
deného pravidla Cui bono? za autory veškerého duchovního tem
na oprávněně prohlásit papeže, římský klérus a všechny ostatní, 
kteří se snaží vnést do myslí lidí toto mylné učení, že církev je 
nyní na zemi oním královstvím Božím, o němž hovoří Starý 
a Nový zákon.

18. Avšak za spoluviníky vlastní i veřejné újmy lze nicméně 
pokládat i císaře a jiné křesťanské suverény, za jejichž vlády se 
tyto omyly a obdobné zásahy kléru poprvé vloudily do jejich 
úřadu, a tak ohrožovaly jejich majetky a klid jejich poddaných, 
třebaže i oni pro nedostatečnou předvídavost toho, co bude ná
sledovat, a pro nedostatečný vhled do záměrů jejich učitelů tím 
trpěli. Neboť bez jejich pravomoci se zpočátku nemohlo žádné 
buřičské učení veřejně hlásat. Prohlašuji, že v počátcích tomu 
mohli zabránit: když však byl lid těmito duchovními ovládnut, 
nedal se použít žádný lidský lék, který by někdo mohl objevit. 
A pokud jde o lék, který jednou nabídne Bůh, jenž vždy stačí

Transsubstan- 
ciace, pokání, 
rozhřešení

Očistec, 
odpustky, 
vnější skutky

Démonologie 
a exorcismus

Theologické
školy

Kdo jsou autory
duchovní
temnoty
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včas zmařit všechny pikle lidí proti pravdě, musíme počkat, 
až se mu zlíbí; mnohokrát připustil, aby se úspěchy i ctižádost 
jeho nepřátel natolik zmnožily a zvýšily, že jejich násilnictví 
otevřelo oči těm, jimž je předtím obezřelost jejich předchůd
ců zakryla. Tak se stane, že stejně jako se Petrova síť protrhla 
pod náporem příliš velkého množství ryb, i lidé, kteří chtějí 
nashromáždit příliš mnoho, přijdou o všechno, zatímco netrpě
livost těch, kdo se snaží těmto zásahům klást odpor dříve, než 
se oči jejich poddaných otevřely, jen zvětšila moc, které čelili. 
Nehaním proto císaře Fridricha za to, že podržel třmen našemu 
krajanu, papeži Hadriánovi. Nálada jeho poddaných byla tehdy 
totiž taková, že kdyby to neučinil, patrně by nedosedl na říšský 
trůn. Dávám však vinu těm, kdo zpočátku, když jejich moc byla 
ještě absolutní, drželi třmeny všem následujícím papežům. Tím 
totiž dovolili, aby se taková učení prosadila na universitách 
jejich vlastních zemí, zatímco papežové vstupovali na trůny 
všech křesťanských suverénů, aby je a jejich lid podle své li
bosti poštvávali a vyčerpávali.

19. Jak jsou však lidské osudy splétány, tak jsou opět roz
plétány; cesta je stejná, jen pořadí je opačné. Předivo začíná při 
prvních prvcích moci, což jsou moudrost, pokora, upřímnost 
a jiné apoštolské ctnosti, jež obrácený lid uposlechl z úcty, ni
koli z povinnosti. Jejich svědomí bylo svobodné a jejich slova 
a skutky podléhaly jen politické moci. Později, když se Kristo
vo stádo rozrostlo, se presbyteři shromáždili, aby uvážili, čemu 
by měli učit. Přitom se zavázali, že nebudou učit ničemu, co 
odporuje usnesením jejich shromáždění. Tím lid přiměli uvě
řit, že se musí jejich učením řídit. Když lidé odmítli, odmítli 
se s nimi stýkat (tomu se tehdy říkalo vyobcování), a to nikoli 
proto, že byli nevěřící, nýbrž proto, že byli neposlušní. A to 
byl první uzlík na jejich svobodě. Zároveň s tím, jak se zvy
šoval počet presbyterů, si presbyteři hlavního města nebo vý
znamnějších provincií přisvojili moc nad presbytery v obcích 
a vyhradili si tituly biskupů. A to byl druhý uzlík na křesťanské 
svobodě. Nakonec si římský biskup (částečně díky titulu pon- 
tifex maximus, z vůle samotných císařů, a nakonec, když moc 
císařů zeslábla, díky výsadám sv. Petra) přisvojil s ohledem na 
říšské město moc nad všemi ostatními biskupy impéria. To byl
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třetí a poslední uzlík a celá syntéza a konstrukce pontifíkovy 
moci.

20. Analýza neboli rozpuštěni probíhá proto stejně, začíná však, 
jak je zřejmé z rozkladu předpolitické církevní vlády v Anglii, 
uzlíkem, který byl uvázán naposledy. Nejprve královna Alžbě
ta zcela zrušila moc papežů a biskupové, dříve vykonávající své 
funkce podle papežského práva, je poté vykonávali podle práva 
královnina a práva jejích následovníků. Formulace iure divino se 
však zachovala, a to budilo dojem, že mají své funkce přímo od 
Boha. Tak byl rozvázán první uzlík. Nedlouho poté dosáhli v Ang
lii presbyteriáni odstranění episkopátu. A tak byl rozvázán druhý 
uzlík. Téměř ve stejnou dobu byla moc odňata i presbyteriánům; 
díky tomu máme stejně jako prvotní křesťané volnost následovat 
Pavla, Kéfu nebo Apolla, jak kdo chce. Děje-li se tak beze spo
rů, aniž bychom Kristovo učení posuzovali podle své náklonnosti 
k osobě jeho služebníka (omyl, který apoštol káral u Korinťanů), je 
to nejspíš tb nejlepší. Za prvé, protože nad svědomím lidí má mít 
moc jedině samo Slovo; v každém totiž nepůsobí víra vždy podle 
záměru těch, kdo sázejí a zalévají, nýbrž podle záměru samého 
Boha, který růst umožňuje. A za druhé, protože ti, kdo učí, že ta
kové nebezpečí vězí v každém malém omylu, jednají nerozumně, 
když po člověku obdařeném vlastním rozumem požadují, aby se 
řídil rozumem jiného člověka nebo většinovým usnesením jiných 
lidí. To však není o mnoho lepší než svěřit svou spásu tomu, zda 
při hodu mincí padne panna, nebo orel. Tito učitelé by také nemě
li želet ztráty své někdejší autority, neboť nikdo by neměl vědět 
lépe než oni, že moc se uchovává týmiž ctnostmi, jimiž se získá
vá, to znamená moudrostí, pokorou, jasností učení a upřímností 
v rozmluvách, nikoli však potlačováním přírodních věd a morálky 
přirozeného rozumu ani obskurním jazykem či arogantním oso
bováním si víc vědomostí, než je hodnověrné, ani zbožnou lží či 
jinými nedostatky, protože u kněží Boží církve to nejsou jen chy
by, ale i pohoršení, co může vést k tomu, že lidi občas napadne se 
z jejich pravomoci vymanit.

21. Avšak poté, co bylo ve světě přijato učení, že současná 
církev nyní bojující je  královstvím Božím, o němž se hovoří ve 
Starém a Novém zákoně, staly se ctižádost a boj o příslušné úřa
dy, zvláště pro onen velký úřad Kristova náměstka, i okázalost

Srovnání 
papežství 
s královstvím 
elfů
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těch, kdo hlavní veřejné úřady získali, postupně tak zřejmými, 
že přišli o vnitřní úctu, která pastorační a kněžské funkci náleží. 
To zašlo tak daleko, že nejmoudřejší z těch, kdo měli v poli
tickém státě nějakou moc, potřebovali jedině pravomoc svých 
vladařů, aby jim odpírali jakoukoli další poslušnost. Od doby, 
kdy římský biskup začal být na základě svého nároku, že je 
nástupcem sv. Petra, uznáván jako všeobecný biskup, lze totiž 
celou jejich hierarchii neboli království temnot nikoli nevhodně 
přirovnat ke království elfů, to jest k báchorkám anglických sta
řen o přízracích a duších a jejich nočních rejích. A uvažujeme-li 
o původu tohoto velkého církevního panství, snadno postřeh
neme, že papežství není ničím jiným než přízrakem  zesnulého 
římského impéria, který korunován sedí na jeho hrobě. Neboť 
právě takto se papežství náhle vynořilo z trosek této pohanské 
moci.

22. A rovněž jazyk, kterého užívají jak v kostelích, tak ve 
svých veřejných projevech, to jest latina, kterou dnes žádný ná
rod na světě běžně nemluví, je snad něco jiného než přízrak 
starého jazyka Římanů?

23. Elfové, ať už se o nich vypráví v kterémkoli národě, 
mají pouze jednoho všeobecného krále, jemuž někteří z našich 
básníků říkají Oberon, Písmo ho však nazývá Belzebub, vladař 
démonů. Obdobně duchovní, ať se již nacházejí na panstvích 
kteréhokoli vladaře, uznávají pouze jednoho všeobecného krále, 
papeže.

24. Duchovní jsou duchovní lidé a přízrační otcové. Elfové 
jsou duchové a přízraky. Elfové a přízraky obývají temnotu, sa
motu a hroby. Duchovní se pohybují v temnotě učení, v klášte
rech, v kostelích a na hřbitovech.

25. Duchovní mají své katedrály, které jim v každém městě, 
v němž byly postaveny, umožnily pomocí svěcené vody a jis
tých kouzel zvaných exorcismus tato města proměnit v hlav
ní, to znamená sídelní města impéria. Rovněž elfové mají své 
začarované hrady a jisté obrovité přízraky, kteří vládnou nad 
oblastmi kolem nich.

26. Elfy nelze lapit a vést k odpovědnosti za škody, které 
působí. Stejně tak duchovní nepodléhají tribunálům politické 
spravedlnosti.
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27. Duchovní olupují mladé lidi o rozum pomocí jistých kou
zel složených z metafyziky, zázraků, tradice a zneužitého Písma; 
proto se hodí jedině k plnění rozkazů. Také elfové prý kradou ko
jence z kolébek a mění je v blázny od narození, které pak prostý 
lid nazývá skřítky, mají totiž sklon k darebnostem.

28. Ve které dílně či laboratoři provádějí elfové svá kouz
la, stařeny neurčily. Je však dostatečně známo, že laboratořemi 
duchovních jsou university, které získaly svůj statut na základě 
papežské pravomoci.

29. Jsou-li elfové znechuceni nějakým tělem, posílají na ně 
skřítky, aby je potrápili. Když se duchovním znelíbí nějaký po
litický stát, hlásáním vzpoury si na něj opatří své elfy, to jest 
pověrčivé, očarované poddané, aby potrápili své vladaře, nebo 
nějakého vladaře omámí sliby, aby potrápil jiné.

30. Elfové se nežení, jsou však mezi nimi inkubové, kteří ob
cují s masem a krví. Knězi se rovněž nežení.

31. Duchovní si přisvojují smetanu země přijímáním darů od 
nevzdělanců, kteří před nimi mají respekt, jakož i prostřednic
tvím desátků. Stejně tak se praví v báchorce o elfech, že vstupují 
do mlékáren, kde hodují, sbírajíce smetanu z mléka.

32. Jaké peníze se užívají v království elfů, se v báchorkách 
nepraví. Duchovní však přijímají stejné peníze jako my; když 
však mají sami platit, platí svatořečeními, odpustky a mšemi.

33. K těmto a obdobným paralelám mezi papežstvím  a krá
lovstvím elfů lze dodat, že stejně jako elfové existují jen ve fan
taziích nevzdělaných lidí, které vznikají z podání starých bab 
nebo starých básníků, tak je duchovní moc papeže (mimo hra
nice jeho vlastního politického panství) založena pouze na 
strachu z vyobcování, který mají svedení lidé, protože popřáli 
sluchu falešným zázrakům, falešné tradici a falešnému výkladu 
Písma.

34. Pro Jindřicha VIII. ani pro královnu Alžbětu proto ne
bylo obtížné je pomocí exorcismu vypudit. Kdo však ví, zda se 
tento duch Říma, který nyní vyšel a putuje misiemi po suchých 
oblastech Číny, Japonska a Indie, které mu přinášejí málo plo
dů, nemůže vrátit, nebo zda spíše nějaké shromáždění duchů, 
horších než on, nevstoupí, nezabydlí tento čistě uklízený dům 
a neučiní jeho konec horším než počátek. Neboť tím, kdo tvrdí,
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že království Boží je z tohoto světa, že on v něm tudíž vládne 
a že jeho moc se liší od moci politického státu, není jen římský 
klérus. A to je všechno, co jsem chtěl říci o učení, jež se týká 
politiky. Poté, co ho ještě jednou přehlédnu, budu ochoten před
ložit toto učení své zemi k posouzení.
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Ohlédnutí a závěr

1. Ze vzájemné neslučitelnosti některých přirozených duševních 
schopností, ze vzájemné neslučitelnosti vášní mezi sebou a z je
jich vztahu k rozmlouvání byl vyvozen argument, že nemůže 
existovat nikdo, kdo by byl dostatečně disponován pro všechny 
občanské povinnosti. Říká se, že přísný úsudek činí lidi přehnaně 
kritickými a neschopnými promíjet omyly a slabosti jiných a že 
na druhé straně bujná fantazie činí myšlenky méně stálými, než 
je nezbytné k přesnému rozlišování mezi tím, co je po právu a co 
je protiprávní. Při veškerém rozvažování i ve všech přednesech 
je nutná schopnost střízlivého úsudku, neboť bez ní jsou lidská 
rozhodnutí unáhlená a lidské soudy nespravedlivé. Přesto není-li 
zde výmluvnost, která zajišťuje pozornost a souhlas, bude účinek 
rozumu pramalý. Jde však o schopnosti protichůdné: první je  
založena na zásadách pravdy, druhá na názorech již uznávaných, 
ať pravdivých nebo nepravdivých, a na vášních a zájmech lidí, 
jež jsou rozdílné a proměnlivé.

2. A z vášní odvaha (jíž rozumím pohrdání ranami a násilnou 
smrtí) vede lidi k soukromé mstě a někdy ke snaze narušit veřej
ný mír; bázlivost vede mnohdy ke sběhnutí od veřejné obrany. 
Říká se, že u jedné a téže osoby se nemůže vyskytnout obojí 
zároveň.

3. Uvažuje-li se obecně o protichůdnosti názorů a mravů lidí, 
je nemožné, jak se říká, zachovávat stálé politické přátelství se 
všemi, ve styku s nimiž nás omezují záležitosti světa. Ty nespo
čívají v ničem jiném než v neustálém zápolení o úctu, bohatství 
a autoritu.

4. Na to odpovídám, že je to skutečně značně obtížné, nikoli 
však nemožné. Výchovou a kázní je totiž lze sladit a někdy i sku
tečně sladěny jsou. Soudnost i fantazie se mohou vyskytovat u jed
noho a téhož člověka, avšak střídavě, podle toho, čeho se snaží 
dosáhnout. Stejně jako museli Izraelité v Egyptě z hladu někdy
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vyrábět cihly a jindy hledat bůhvíkde slámu, i soudnost se může 
někdy soustředit na jednu určitou úvahu, zatímco jindy se může 
fantazie rozbíhat do světa. Stejně tak mohou vedle sebe, i když 
zřejmě nikoli v přírodních vědách, ale v morálce, velmi dobře exis
tovat rozum a výmluvnost. Všude totiž, kde se cení a upřednost
ňuje omyl, je daleko víc místa pro oceňování a upřednostňování 
pravdy, pokud nějakou k oceňování máme. Stejně tak se navzájem 
nevylučuje mít strach ze zákonů a nemít strach z veřejného nepří
tele, nebo nedopouštět se bezpráví a odpouštět je jiným. Proto také 
neexistuje žádný rozpor mezi lidskou přirozeností a občanskými 
povinnostmi, jak se někteří lidé domnívají. Poznal jsem jasný úsu
dek i velkou fantazii, sílu rozumu i vzletnou výmluvnost, odvahu 
ve válce i strach ze zákonů, a to vše v neobvykle vysoké míře 
zastoupené v jednom člověku, jímž byl můj nejvznešenější a nej
váženější přítel pan Sidney Godolphin. Ačkoli nikoho nenáviděl 
a nebyl nikým nenáviděn, byl na počátku předchozí občanské vál
ky naneštěstí v pouliční půtce zabit člověkem, jehož nezpozoroval 
a který nezpozoroval ani jeho.

5. K zákonům přírody vyloženým v XV. kapitole bych rád 
dodal, že každý člověk je  přírodou zavázán, aby, je-li toho scho
pen, ve válce chránil autoritu, která ho chránila v míru. Kdo si 
totiž nárokuje přirozené právo zachovat sám sebe, nemůže si 
nárokovat přirozené právo zničit toho, jehož silou je ochraňo
ván. To si evidentně odporuje. A třebaže lze tento zákon vyvodit 
z některých jiných zákonů, o nichž jsme se tam již zmínili, doba 
vyžaduje, aby byl neustále opakován a připomínán.

6. A protože z různých nedávno vytištěných anglických knih 
zjišťuji, že občanské války ještě lidi dostatečně nepoučily o tom, 
odkdy je poddaný zavázán dobyvateli, ani co je to dobytí či jak 
dochází k tomu, že lidé jsou v důsledku dobytí povinni dodržovat 
zákony dobyvatelovy, abych uspokojil ty, kdo se v takové situaci 
nacházejí, říkám: dobyvatelovým poddaným se člověk stává ve 
chvíli, kdy -  maje svobodu se mu podřídit -  výslovně nebo skrze 
jiná postačující znamení souhlasí, že bude jeho poddaným. Kdy 
má člověk svobodu se podřídit, to jsem již ukázal v závěru XXI. 
kapitoly: ten, kdo má vůči svému předchozímu suverénovi jen 
závazek obyčejného poddaného, ji má tehdy, když se jeho maje
tek nachází v dosahu stráží a posádek jeho nepřítele. Pak ho totiž
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už nechrání jeho předchozí suverén, ale za jeho daň ho chrání 
nepřátelská strana. Uvážíme-li, že taková daň se jako nevyhnutel
nost všude hodnotí jako legitimní (přestože podporuje nepřítele), 
nelze naprostou podřízenost, jakkoli je pomocí nepříteli, pokládat 
za protiprávní. Uváží-li se navíc, že ti, kdo se podřídili, pomá
hají nepříteli jen částí svého majetku, zatímco ti, kdo to odmítli, 
mu pomáhají celým, není důvodu jejich podřízení nebo dohodu 
s nepřítelem označovat za pomáhání nepříteli, ale spíše za jeho 
poškozování. Jestliže však někdo kromě závazku být poddaným 
převzal i nový závazek vojáka, svobodu podřídit se nové moci 
nemá tak dlouho, dokud bojiště opanovává moc stará a dokud ho 
živí ve své armádě nebo ve svých posádkách. V tomto případě si 
totiž nemůže stěžovat na nedostatek ochrany a prostředků, které 
jako voják k životu potřebuje. Když však i to selže, může voják 
hledat svou ochranu všude, kde se jí může nejvíc nadít, a smí 
se právoplatně podřídit svému novému pánu. Tolik tedy o době, 
kdy tak může -  chce-li -  právoplatně učinit. Učiní-li to, je tedy 
nepochybně povinen být loajálním poddaným. Smlouvu, která 
byla právoplatně uzavřena, nelze totiž právoplatně porušit.

7. Z toho lze také pochopit, kdy lze o lidech říci, že byli po
robeni a v čem spočívá povaha dobytí a dobyvatelova práva; tato 
podřízenost totiž toto vše zahrnuje. Dobytím není samo vítězství, 
nýbrž získání práva nad lidmi vítězstvím. Kdo je zabit, je pře
možen, nikoli však dobyt; kdo je zajat a vsazen do vězení nebo 
připoután okovy, není dobyt, byť je přemožen; je totiž stále ještě 
nepřítelem a chce-li, může se zachránit. Ten však, kdo je za slib 
poslušnosti ponechán naživu a je mu darována svoboda, je dobyt 
a stává se poddaným. Římané říkali, že jejich velitel takovou 
provincii zpacifikoval, tedy v našem jazyce dobyl, porobil, a že 
země byla vítězstvím zpacifikována, když její lid slíbil imperata 
facere, to jest dělat to, co mu římský lid přikázal; to znamenalo 
být dobyt a poroben. Tento slib však může být dán výslovně nebo 
mlčky: výslovně slíbením, mlčky jinými znameními. Například 
o člověku, který nebyl vyzván, aby takový výslovný slib učinil, 
protože nejspíš nemá velkou moc, se má za to, že se vládě podří
dil, jestliže nepokrytě žije pod její ochranou. Žije-li však pod její 
ochranou tajně, je vystaven všemu, co se může stát špionovi nebo 
nepříteli státu. Neříkám, že se dopouští něčeho protiprávního,
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neboť činy otevřeného nepřátelství se tak nenazývají; může však 
být plným právem odsouzen k smrti. Stejně tak člověk, který se 
v době, kdy je jeho země dobyta, nachází mimo ni, není ani po
roben, ani se nestává poddaným; když se však při svém návratu 
podřídí vládě, je povinen jí být poslušen. V tomto smyslu lze 
tedy dobytí definovat jako nabytí suverenity vítězstvím. Nabývá 
se jí podřízením lidu, který s vítězem uzavírá smlouvu, jíž mu 
za život a svobodu slibuje poslušnost.

8. V XXIX. kapitole jsem jako jednu z příčin rozkladu států 
uvedl jejich nedokonalé ustavení, spočívající v nedostatku abso
lutní a ničím neomezené zákonodárné moci. Jestliže se jí nedo
stáváme politický suverén nucen zacházet s mečem spravedlnosti 
nestále, jako by byl příliš horký, než aby jej mohl držet. Jednou 
z příčin takového stavu, o které jsem se tam nezmínil, je to, že 
všichni suveréni chtějí ospravedlnit válku, díky níž se původně 
dostali k moci a na níž, jak se domnívají, závisí jejich právo, tedy 
nikoli na tom, že ho mají v držbě. Jako kdyby například právo 
anglických králů záviselo na správnosti věci Viléma Dobyva
tele a na tom, že jsou jeho přímými potomky. Kdyby tomu tak 
bylo, na celém světě by dnes nejspíš neexistoval žádný závazek 
poslušnosti poddaných vůči jejich suverénům. Zatímco si zcela 
samozřejmě myslí, že tím zdůvodňují své právo, ve skutečnosti 
ospravedlňují všechny úspěšné rebelie, které kdy proti nim a je
jich nástupcům ctižádost rozpoutá. Zajeden z nejspolehlivějších 
zárodků záhuby každého státu proto pokládám, jestliže doby
vatelé nevyžadují jen to, aby jim lidé podřizovali své budoucí 
činy, ale aby také schvalovali vše, co oni sami učinili v minulos
ti. Sotva totiž existuje na světě stát, jehož počátky lze s čistým 
svědomím ospravedlnit.

9. A protože slovo „tyranie*1 neznamená nic víc a nic méně než 
slovo „suverenita**, ať už je jejím nositelem jeden člověk či více 
lidí, s tím ovšem, že ti, kdo používají slovo „tyranie**, nejspíš 
nesnášejí ty, které nazývají tyrany, domnívám se, že tolerování 
netajené nenávisti k tyranii je tolerováním nenávisti ke státu vů
bec, a že je to další zlověstný zárodek, který se příliš neliší od 
prvního. K tomu, aby se ospravedlnila věc dobyvatele, je totiž 
většinou nezbytné zhanobit věc poraženého; ani jednoho, ani 
druhého však není zapotřebí k tomu, aby se zavázali porobení.
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Tento dodatek se mi zdá vhodný, dívám-li se zpět na první a dru
hou část této rozpravy.

10. V XXXV. kapitole jsem z Písma dostatečně doložil, že 
v židovském státě se Bůh stal suverénem na základě dohody s li
dem. Tomuto lidu se proto říkalo vyvolený lid Boží, aby se odlišil 
od zbytku světa, nad nímž Bůh nevládl na základě souhlasu lidu, 
ale ze své vlastní moci; doložil jsem také, že v tomto království 
byl Mojžíš Božím náměstkem na zemi a že to byl on, kdo Židům 
sdělil, které zákony Bůh stanovil, aby se jimi řídili. Opomenul 
jsem však uvést, kteří úředníci byli pověřeni vykonáváním zá
konů, zvláště při hrdelních trestech; tehdy jsem si, na rozdíl od 
současnosti, myslel, že nejde o věc natolik závažnou, aby o ní 
bylo třeba uvažovat. Víme, že výkon tělesných trestů se ve všech 
státech obvykle svěřuje strážím nebo jiným vojákům suverénní 
moci, nebo že se jím pověřují lidé, u nichž se sešly nemajet
nost, pohrdání ctí a bezcitnost, takže se o takový úřad ucházejí. 
U Izraelitů to však byl pozitivní zákon Boha, jejich suveréna, že 
toho, kdo byl odsouzen za hrdelní zločin, měl lid ukamenovat; 
nejdřív měli hodit kamenem svědkové a po nich všichni ostatní. 
Tento zákon tedy stanovil, kdo měl být vykonavatelem, nikoli 
že někdo by měl hodit kamenem předtím, než byl člověk, jehož 
soudila obec, odsouzen a než mu byl uložen trest. Nicméně před 
výkonem trestu měli být vyslechnuti svědkové, ledaže byl sku
tek spáchán před celou obcí nebo před zraky zákonných soudců; 
pak nebylo třeba žádných jiných svědků než soudců samých. 
Tento postup, protože nebyl správně pochopen, přesto podnítil 
nebezpečný názor, že z čiré horlivosti může v některých přípa
dech kdokoli kohokoli zabít, jako kdyby se ve starém království 
Božím provinilci nepopravovali na suverénův rozkaz, nýbrž ze 
soukromé horlivosti. Zkoumáme-li texty, které to zdánlivě pod
porují, shledáme, že je tomu právě naopak.

11. Za prvé, když levité narazili na lid, který si zhotovil zla
tého býčka a uctíval ho, zabili jich na tři tisíce; stalo se to však 
na příkaz, který podle Božího slova dal Mojžíš, jak je zřejmé 
z 2. knihy Mojžíšovy (Ex 32,27). A když se syn jedné izraelské 
ženy rouhal Bohu, ti, kdo ho slyšeli, ho nezabili, ale, jak vyplývá 
z 3. knihy Mojžíšovy (Lv 26,11-12), přivedli ho před Mojžíše, 
který ho držel ve vazbě, dokud nad ním nevynese rozsudek Bůh.
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Když Pinchas zabil Zimrího a Kozbí (Nu 25,7, 14-15), nebylo 
to ze soukromé horlivosti. Svůj zločin spáchali před zraky obce, 
žádných svědků zde nebylo zapotřebí, zákon byl znám a Pinchas 
byl přímým dědicem suverenity, a což je zásadní -  zákonnost 
tohoto jednání zcela závisela na následném schválení Mojžíšově, 
který neměl důvod pochybovat. Tento předpoklad následného 
schválení je někdy pro bezpečnost státu nutný. Dojde-li napří
klad k náhlé rebelii, může ji v zemi, kde začíná, kdokoli vlastní 
mocí potlačit; může tak učinit legitimně bez výslovného zákona 
či pověření a postarat se o to, aby jeho jednání bylo schváleno 
nebo prominuto v době, kdy jedná, nebo dodatečně. Rovněž ve 
4. knize Mojžíšově se výslovně praví: „Každého vraha ( ...)  bude 
možno odsoudit k smrti jen podle výpovědi několika svědků." 
(Nu 35,30) Svědectví však předpokládá formální soudnictví, a to 
vylučuje nárok na ius zelotarum, právo horlivců. Mojžíšův zákon 
vztahující se na ty, kdo se dopouštějí modlářství, to jest kdo se 
v Božím království vyvažují ze své věrnosti Bohu, zakazuje mod
láře ukrývat a žalobci přikazuje, aby zajistil, že bude odsouzen 
k smrti a aby na něj první hodil kamenem. Nesmí ho však zabít 
dříve, než je odsouzen (Dt 13,8-9). Postup proti modlářství je 
přesně stanoven (Dt 17,4-6), neboť zde Bůh promlouvá k lidu 
jako soudce a přikazuje mu, aby -  je-li někdo obviněn z mod
lářství -  bedlivě skutek zkoumal, a zjistí-li, že se modlářství 
skutečně dopustil, aby ho ukamenoval; přesto první kámen hodí 
ruka svědkova. To není žádná soukromá horlivost, ale veřejné 
odsouzení. Obdobně praví zákon, že má-li otec vzpurného syna, 
má ho předvést před městské soudce a všechen městský lid ho má 
kamenovat (Dt 21,18-21). Konečně i sv. Štěpán byl kamenován 
podle tohoto zákona a nikoli ze soukromé horlivosti; než totiž byl 
dovlečen k exekuci, hájil se před veleknězem. V tom všem, ani 
v žádné jiné části bible, není nic, co by schvalovalo popravy ze 
soukromé horlivosti. Ty jsou namnoze jen spojením nevědomosti 
a vášně a směřují proti spravedlnosti a míru ve státě.

12. V XXXVI. kapitole jsem řekl, že nám není sděleno, jak 
Bůh nadpřirozeně promlouval k Mojžíšovi, ani že k němu někdy 
nepromlouval skrze sny nebo vidění a nadpřirozeným hlasem 
jako k jiným prorokům. Způsob, jakým k němu ze slitovnice pro
mlouval, je totiž ve 4. knize Mojžíšově výslovně popsán těmito
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slovy: „Potom když vcházel Mojžíš do svatostánku obce, aby 
mluvil s Bohem, tehdy slýchal hlas mluvícího k sobě ze slitov
nice, kteráž byla nad archou svědectví, mezi dvěma cheruby, 
a mluvíval k němu.“ (Nu 7,89) Neříká se však, čím způsob, jímž 
Bůh mluvil k Mojžíšovi, převyšuje způsob, jímž mluvil k jiným 
prorokům, například k Samuelovi a k Abrahamovi, k nimž se 
rovněž obracel hlasem (to jest viděním), ledaže by rozdíl spočí
val v jasnosti vidění. Neboť „tváří v tvář“ (Ex 33,11) a od „úst 
k ústům“ (Nu 12,8) nelze vzhledem k nekonečnosti a nepocho
pitelnosti Boží přirozenosti chápat doslovně.

13. Pokud jde o celé učení, vidím zatím pouze to, že jeho 
zásady jsou pravdivé a správné a že mé logické soudy jsou opod
statněné. Zakládám totiž politické právo suverénů a povinnost 
a svobodu poddaných na známých přirozených sklonech lidí a na 
článcích zákona přírody, s nimiž má být obeznámen každý, kdo 
o sobě tvrdí, že má dostatek rozumu, aby vládl své vlastní ro
dině. A pokud jde o církevní moc těchto suverénů, zakládám ji 
na textech, které jsou samy o sobě zřejmé a odpovídají celkové
mu zaměření Písma. Proto jsem přesvědčen, že kdo bude Písmo 
číst jen proto, aby byl informován, jím také informován bude. 
Ti však, kdo se již psaním, veřejnými přednáškami nebo svými 
výjimečnými činy zaměřili na prosazování opačných názorů, tak 
snadno uspokojeni nebudou. V takových případech je totiž přiro
zené, že lidé sice pokračují ve čtení, ale jejich pozornost zároveň 
slábne, protože hledají, co by proti tomu, co četli dříve, mohli 
namítnout. V době, kdy se zájmy lidí změnily, jelikož velká část 
učení, jež slouží k ustavení nové vlády, je nutně opakem toho, 
co vedlo k rozkladu staré, musí být takových lidí mnoho.

14. V části, která pojednává o křesťanském státě, je několik 
nových nauk, jejichž nedovolené rozšiřování ve státech, kde se 
již plně uznává opak, by pro poddané mohlo znamenat pochy
bení, neboť by šlo o nepřístojné uchvácení místa učitele. Když 
však v této době, kdy lidé nevolají jen po míru, ale i po pravdě, 
nabízím těm, kdo o tom ještě přemýšlejí, k úvaze takové nau
ky, které pokládám za pravdivé a které zřejmě směřují k míru 
a loajalitě, nejde o nic jiného než o nabízení nového vína, jímž 
se mají naplnit nové sudy, aby se obojí dalo společně zachovat. 
A předpokládám, že v čase, kdy novota nemůže ve státě vyvolat
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potíže ani nepořádek, nejsou lidé úctě k antice obecně nakloněni 
natolik, aby starým omylům dávali přednost před novými a do
kázanými pravdami.

15. K ničemu nechovám větší nedůvěru než ke své výřečnosti, 
která nicméně, troufám si říci, není nejasná (odhlédne-li se od 
tiskových chyb). To, že jsem v rozporu se zvyklostmi nedáv
né doby opomenul vyšperkovat text citacemi starých básníků, 
řečníků a filosofů (ať už to bylo dobře nebo špatně), vychází 
z mého úsudku založeného na mnoha důvodech. Za prvé, veškerá 
pravda nějakého učení závisí buď na rozumu, nebo na Písmu; 
obojí mnoha autorům hodnověrnost dodává, od žádného ji však 
nezískává. Za druhé, zde nejde o otázky skutkově, nýbrž o otázky 
právní, kde není místa pro svědky. Sotva existuje nějaký starý 
myslitel, který by někdy neprotiřečil jak sám sobě, tak jiným; 
jeho svědectví je tudíž nedostatečné. Za čtvrté, názory převzaté 
pouze v důvěře v jejich stáří nejsou vnitřními soudy těch, kdo je 
uvádějí, ale slovy, která (stejně jako zívání) jdou od úst k ústům. 
Za páté, často se tak děje s podvodným záměrem, že lidé cpou 
své nekvalitní učení do rukavic důvtipu jiných lidí. Za šesté ne
věřím, že staří myslitelé, které citují, by považovali za ozdobu 
citovat ty, kdo psali před nimi. Za sedmé, je to doklad špatného 
trávení, když se nepřežvýkané řecké a latinské věty znovu, jak 
se obvykle děje, v nezměněném stavu vracejí. Konečně, třebaže 
si vážim těch starověkých autorů, kteří buď srozumitelně psali 
pravdu, nebo nás naváděli na lepši cestu, jak ji máme sami nalé
zat, přesto si myslím, že starověku nejsem za nic zavázán. Neboť 
chceme-li ctit věk, je současnost nejstarší. Chceme-li si ctít stáří 
myslitele, nejsem si jist, zda ti, jimž se projevuje taková úcta, 
byli v době, kdy psali, starší než já, který právě píši. Jestliže to 
však dobře uvážíme, velebení starých autorů nevychází z úcty 
k mrtvým, nýbrž ze soupeření a vzájemné závisti žijících.

16. Abych uzavřel: v celé této rozpravě ani v tom, co jsem  
o téže věci dosud napsal latinsky,7 není-nakolik si toho mohu být 
vědom -  nic, co odporuje slovu Božímu nebo dobrým mravům,

7 Hobbes míní svůj spis De civě (1642, 16472). Výňatek ze spisu 
je přeložen v T. Hobbes, Výbor z díla, přel. V. Balík, Praha 1988, str. 
117-211.- Pozn. překl.
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anebo co vede k rušení politického klidu. Proto si myslím, že 
to lze s užitkem tisknout a s ještě větším užitkem přednášet na 
universitách, pokud si to myslí i ti, komu přísluší to posoudit. 
Uvážíme-li totiž, že university jsou studnicemi politického a mo
rálního učení, z nichž kazatelé a šlechtici čerpají vodu, kterou 
pak (z kazatelny nebo ve svých rozmluvách) rozstřikují na lid, 
bylo by jistě třeba víc dbát na to, aby to byla voda čistá, zbave
ná jedu pohanských politiků a čarodějnictví klamajících duchů. 
Takto bude většina lidí, znajících své povinnosti, méně ochotna 
sloužit jako nástroj ctižádosti několika nespokojenců při jejich 
záměrech namířených proti státu, méně se bude trápit kvůli pří
spěvkům nutným pro jejich mír a obranu a sami vladaři budou 
mít méně důvodů udržovat na obecné náklady větší armády, než 
je k zajištění veřejné svobody před vpády a zásahy vnějších ne
přátel nutné.

17. A tak jsem dospěl ke konci své rozpravy o politické a cír
kevní vládě, podnícené zmatky přítomnosti a psané bez stranic- 
kosti, bez dolézání a bez jiného záměru než ukázat lidem vzájem
ný vztah mezi ochranou a poslušností, který je třeba s ohledem na 
lidskou přirozenost a na Boži zákony (přirozené a pozitivní) mít 
neustále před očima. A třebaže v časech revolučních přeměn států 
nemůže být konstelace pro zrod pravd tohoto druhu příliš přízni
vá, neboť v těcli, kdo rozkládají starou vládu, vyvolává hněv, a ti, 
kdo ustavují vládu novou, jsou z pohledu těchto pravd viděni jen 
zezadu, přesto si nemohu myslet, že je v této době odsoudí ten, 
kdo má veřejně nějaké učení prosazovat, nebo ten, kdo si přeje 
pokračování veřejného míru. A v této naději se vracím ke svému 
přerušenému zkoumání o přirozených tělech a tělesech (bodies);8 
přitom doufám, že tato nová věc, dá-li mi k jejímu dokončení 
Bůh zdraví, se stejnou měrou zalíbí, jako učení o tomto umělém 
těle obvykle pohoršuje, neboť takovou pravdu, která neohrožuje 
ničí zisk ani požitek, přece všichni lidé vítají.

8 Hobbes posléze tento spis dokončil a publikoval pod názvem De 
corpore (1655). Výňatek ze spisu je opět obsažen v T. Hobbes, Výbor 
z díla, přel. V. Balík, Praha 1988, str. 29-91.
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XXVI,41; XXXIII,4; XX- 
XIV,20; XXXV,4; XXXVI,7,
10; XXXVIII,4; XL,l-4, 6; 
XLII,92; XLIII.6; XLIV,25; 
XLV,4; Závěr,12 
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VI,10; XXXVIII,2-3, 15, 24; 
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Agénór IV, 1 
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Achiáš XXXIII,9 
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Alexandr Veliký 11,4; VII,7;

XXVI,21; XXXIII,4, 20; XLI,8 
Alžběta I. (královna Anglie a Irska) 

XLVII,20, 34 
Amasjáš XXX1II,16 
Ambrož (svátý) XLI1,135 
Ammianus Marcellinus XLII,57,
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Ámos XXXIII, 16 
Ananiáš XLII,64

Apollos XLVII,20 
Aristeidés XXI,7 
Aristotelés 1,5; IV,13; XII,6, 31; 

XV,21; XVII,6; XIX,2; XX,4; 
XXI,9; XXVI,1; XLIV,3; 
XLVI,7, 8, 11, 13, 14, 18, 24, 
32,35-38; XLVII,16 

Áron VIII,25; XII,29; XXXIV,6; 
XXXVI,7; XXXVIII,13; XL,5, 
7, 9; XLI,2; XLII,37, 61, 
75-76; XLIV,21; XLV,23; 
XLVII,8

Atalja XLII,135; XLIV,17 
Augustin (svátý) XLIV,31 
Augustus XLV,35 
Azarjáš XXXIII, 16

Bileám XXXVII,20 
Bamabáš (apoštol) XXXVI,2; 

XLII,52-53, 55-56, 112; 
XLV,33

Becket, T. XIX,3 
Běda Venerabilis XLVI,41 
Bellarmino, Roberto XLII,5, 

81-135; XLIV,17, 20, 30-40 
Bernard z Clairvaux (svátý) 

XLVI,41
Beza, T. XLIV,17-19, 40 
Brutus, Marcus Iunius 11,7

Caesar, Gaius Iulius 11,7; VII,7; 
XI,20; XXVII, 10; XXIX,4, 20; 
XLV,34, 36 

Caligula XLV,37
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Caracalla XLV,37 
Cassius Longinus XLVII,1 
Catilina XI,20 
Cato starší XLVI,7 
Cicero Marcus Tullius IV,13; V,7; 

XVI,3; XXI,9; XXIV,5;
XXVI, 1; XXVIII,21; XLVI.ll, 
37, 40; XLVII,1 

Coke, E. XV,4; XXVI, 11, 24 
Cyprián (svátý) XLII,116

Damasus I. XLII,57, 64 
Daniel XXXIII,18; XXXIV,23; 

XLII,88
Dátan XXXVIII,6; XL,7 
David (král Izraele) XX,16; XXI,7; 

XXXI,6; XXXIII,8, 13, 20; 
XXXVjll; XXXVI,9, 13, 16; 
XXXVIII,4; XL,11, 13; 
XLIII,12, 15; XLIV,13, 30 

Demétrios XXII,34 
Dioklecián XLII,131 
Diotrefés XLII,25 
Domicián XXXIII, 1

Ebjátar XXXVI, 13; XLII,U8;
XLI V, 17 

Efraim XLII,75 
Eleazar XXIV,6; XXXVIII,4;

XL,9-10, 12 
Élí XXXVI,10
Eliáš XXXVI,4, 7, 10; XXXVIII,4;

XLII,84; XLIV,19 
Elíša XLII, 11 
Ester XXXIII, 11 
Eva XXXVI, 10; XXXVIII,3 
Ezdráš XXXIII, 1, 10, 19, 20;

XXXVI,5; XL,14; XLII,40^41 
Ezechiel XXXIII, 18; XXXV, 10; 

XXXVI, 10

Filip (apoštol) XLII,59

Filip (jáhen) XLII,59, 78;
XLIII,15; XL1V,22 

Filón Alexandrijský XXXIII,20 
Fridrich I. Barbarossa XLVII,18

Gabriel XXXI V,23; XXXV, 11 
Gaius (korintský) XLII,73 
Gedeón XXXIV,7; XXXVI,10 
Godolphin, F. Věnování 
Godolphin, S. Věnování; Závěr,4 
Gracchus, Gaius XIX,4 
Gracchus, Tiberius XIX,4

Hadrián II. XLVII,18 
Hagar (Agar) XXXIV,20;

XXXVI, 10 
Helkiáš XXXIII,5 
Henoch (Enoch) XXXVIII,4; 

XLIV,24
Herodes XLII,52, 63; XLIII,12 
Hésiodos XLV,3 
Homér X,48; XII,19; XXI,9 
Hyperbolos XXI,7

Chašabiáš XL, 11
Chilpéric (Childerich III.) XII,32; 

XLII, 123
Chizkiáš XL,13; XLV,30 
Chulda XL,11, 13 
Chuza XLII,63

Inocenc III. XLII, 120, 123;
XLI V,6, 11

Izajáš XXXIII, 16; XXXIV,6; 
XXXV,10; XXXVI,7, 10; 
XXXVIII,17; XL,13; XLII,45 

Izák XXXIV,20; XXXVI, 10; 
XXXVIII,4; XL,5; XLI,2; 
XLIII,6; XLIV,25

Jairos XLII,77
Jakub (apoštol) XLIV, 19
Jakub I. Stuart XIX,23; XXXV,5
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Jan (apoštol, příp. evangelista) 
XXXVI,4, 7, 10, 20; 
XXXVI1I,3, 4, 8; XLI,3, 7; 
XLII,3, 25, 45, 54, 55, 59, 78, 
88, 92, 94; XLI1I,6, 12, 15; 
XLIV,19, 22; XLVI,41 

Jan Bezzemek XIX,3; XLII,123 
Jan Křtitel XXXIV,23; XLI,8;

XLII,3, 8, 12, 50, 84; XLIII,12; 
XLV,4

Jana XLII,63
Jarobeám XXXII,7; XL,13 
Jáke XXXIII, 14 
Jákob XXXIV,20; XXXV,11; 

XXXVI,10; XXXVIII,4, 23; 
XL,5; XLII,75; XLIII,6;
XLI V,25; XLV,31 

Jáson XLIII,13
Jehú VIII,25; XXXIII,9; XL,13 
Jeremjáš XXXIII, 17; XXXVI,5, 7, 

19; XLII,84
Jeroným (svátý) XXXIII, 1, 12 
Jidáš Iškariotský XXXVI,18;

XLII,3, 50, 54, 63, 90; XLV,7 
Jitro (Jetro) XXXVI, 16 
Ježíš Kristus III,3, 12; VIII,26, 27; 

XII,12, 32; XVI,12; XX,16; 
XXV, 10; XXXII,7; XXXIII,20;
XXXIV, 13-15, 23-25;
XXXV, 11, 13; XXXVI,2, 4, 16, 
20; XXXVII,6; XXXVIII,3, 4, 
15, 23-25; XXXIX,3; XL,14; 
XLI; XLII,2, 3,6-8, 11-14, 
17-19, 24,25, 29,31-34,45, 
54, 55, 65, 84, 88, 90-91, 103, 
106, 112, 128, 131; XLIII,3, 5, 
6, 12, 15, 18; XLI V,2, 11, 18, 
19, 32, 40; XLV,6, 8; XLVI,39

Jiftách (Jefta) XXI,7; XXXIV,7 
Jindřich II. Plantagenet XXIX,3 
Jindřich III. Francouzský XLII, 123 
Jindřich VIII. Tudor XXX,14; 

XLVII,34

Joel XXXIII, 19; XXXVII1,23 
Jonáš XXXIII, 16 
Josef (svátý) XXXVI, 10, 18 
Josef (syn Jákobův) XXIV,6; 

XXXIV,6; XXXVI,4; XLII.61, 
75

Josef, Justus XLII,51 
Josephus Flavius XXXIII, 1, 20 
Jozue XII,29; XXIV,6; XXXIII,4, 

6; XXXIV,11, 12; XXXVI, 16, 
17; XL,8-10, 12; XLII,2, 75 

Jóaš XLII,135; XLIV,17 
Jób XXXI,6; XXXIII,12;

XXXVIII,4 
Jójada XLII,135
Jónatan (syn Saulův) XXXVI,17; 

XLIV,30
Jónatan (vnuk Mojžíšův) XXXIII,7 
Jóšafat (král Judeje) XL,13 
Jóšijáš (král Judeje) XXXVI,5; 

XXXVIII, 10; XL, 11, 13;
XLII,39, 40

Julián Apostata XLII, 131 
Justinián I. XXVI,29 
Judit XXXIII, 1

Kadmos 1V,1
Kaifáš XXXVI,7
Kain XXXVI, 10
Karel Veliký XLII, 123; XLIV,8
Kameadés XLVI,7
Kéfas XLVII,20
Konstantin I. Veliký X,52;

XLII,64, 86 
Kozbí Závěr, 11 
Kórach XXXVIII,6; XL,7 
Krispus XLII,73

Lazar XLIV,25, 32
Lában XLV,30
Lemúel XXXIII,14
Lev III. (papež) XLII, 120, 135
Littleton, T. XV,4
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Livius VII,7; XXXIII,4 
Lot XXXIV,20; XXXVI, 10 
Lucius XLII,52
Lukáš (evangelista) XXXIII,20; 

XLI,6; XLII,55, 90, 112;
XLIII, 13; XLIV,19, 29; 
XLV.6-7; XLVI.7

Malachiáš XXXIII,19 
Manahem (svátý) XLII,52 
Manases XLII,75 
Marie (matka Ježíše) XXXVI, 18; 

XLV.17, 33
Marie Magdalská XL1I,63 
Marta XLIII, 15
Marius (Gaius Marius) XXVII, 10;

XXIX, 4
Marek (evangelista) XXXVII,6; 

XLI,6; XLII,17, 55, 59;
XLIV,18, 19

Matěj (apoštol) XXXVI,18;
XLII,51-53, 56, 112 

Matouš (evangelista) XXXVI,2; 
XXXVIII,9; XXXIX,3; 
XLII,17, 55, 77, 91; XLIII,12, 
13, 16; XLIV,19, 34,36-37; 
XLV,6

Michael XXXIV,23 
Micheáš XXXIII, 16; XXXV, 10; 

XXXVI,20
Mikajáš XXXII,7; XXXIV,8; 

XXXVI, 19
Mirjam XXXVI,7; XL,7 
Mohamed XII,20 
Mojžíš VIII,25; XII, 12, 29;

XVI, 12; XX, 16; XXVI, 15, 41;
XXX, 5; XXXII,7; XXXIII, 1, 4, 
5, 13, 20; XXXIV, 11-12, 
21-22; XXXV,4-5, 7, 10, 13; 
XXXVI,3, 7, 10, 11, 13-14, 16, 
20; XXXVII,6, 10, 13; 
XXXVIII,3, 4, 12, 23, 24; 
XL,5-13; XLI,l-9; XLII.2, 3,

18, 20, 32,37-39, 43,61,65, 
75, 98, 114; XLIII,5, 6; XLIV,4, 
17, 19, 21; XLV,8, 10, 23 

Mordokaj X,36

NaamánXLII,ll; XLIII,23 
Nahum XXX1II,17 
Nádab XL,7 
Nácháš XXXV,9 
Nátan XXXI 11,9 
Nehemjáš XXXIII, 10 
Nero XLII,131 
Néko XXXVI,5
Noe XXXVI, 10; XXXVIII,7, 24; 

XLIV,15
Nostradamus XII, 19 
Numa Pompilius XII,20 
Nún XLII,2

Oded XXXIII,9 
Otniel XXXIV,7 
Ozeáš XXXIII, 16

Pavel (apoštol) XX, 16; XXII,34; 
XXXII,7; XXXIII,20; XX- 
XIV,23; XXXV,4, 5; XXXVI,2,
7, 10, 13, 18; XXXVIII,2, 14, 
23; XL,10; XLI,8; XLII.7, 
9-10, 17-19, 21-22, 24-25, 32, 
42, 52-53, 56, 59, 65, 73, 78, 
104, 108, 110, 112, 131;
XLIII,8, 13, 14, 16, 17, 19,22; 
XLIV.18, 29, 32, 34; XLV,4, 5,
8, 10, 33; XLVI,8, 10, 30, 34; 
XLVII,20

Petr (apoštol) XXX1II,20;
XXXIV,15, 25; XXXV,6, 12; 
XXXVI,10; XXXVIII,4, 24; 
XLII,3, 10,12, 19, 25,48, 50, 
51,59,64, 78, 82-86, 90-91, 
95, 100, 104, 115-116, 120, 
124, 133; XLIII,16, 17, 19, 22;
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XLIV, 19, 20, 34, 40; XLV,35; 
XLVI1,2, 18, 19,21 

Pinchas Závěr, 11 
Pilát XLI,5; XLII,131 
Platón XXVI, 1; XXXI,41; XLV1,7, 

8, 11
Pompeius Veliký XII,8; XXIX,4 
Proculus XLV,34
Ptolemaios II. Filadelfos XXX11I,1, 

19; XLII,41

Rechabeám XL,13; XLII,40 
Romulus XLV,34 
Rút XXXIII,4, 7, 20

Řehoři. VelikýXLII,135 
Řehoř II. XLII, 135 
Řehoř VIII. XLVI,41

Samson XXXIV,7 
Samuel XII,30; XX,16; XXIX,13; 

XXXIII,8, 9, 20; XXXV,8-10; 
XXXVI,7, 8, 10; XXXVIII,4; 
XL,10, 11, 13; XLII.31, 88,
118; Závěr,12 

Satuminus, L. A. XXIX,4 
Saul XX,16; XXXIV,7; XXXV,11, 

13; XXXVI,7-8, 13, 16, 17, 20; 
XL,9, 10, 11, 13; XLI,4, 7; 
XLII, 135; XLIV,4, 17, 30 

Sádoch XXXVI,13; XLII,118 
Scipio Africanus XII,8 
Selden, J. X,52 
Serebiáš XXXIII,9 
Sidkiáš (Sedekiáš) XXXIV,8 
Silvestr I. XLII,86 
Simeon XLII,52 
Sofonjáš XXXIII,16 
Solón XXIX,5 
Sókratés XLVI,18

Suárez, F. VIII,27 
Sulla XXVII, 10; XXIX,4

Šalomoun XXVI,15; XXXIII,
14-15; XXXVI,11, 13; XL, 11; 
XLII,78, 118; XLIV, 17, 21,24 

Šimon (později sv. Petr) XLII,84, 
90

Šíšak (Šešonk) XLII,40 
Štěpán (svátý) XLII,59, 73; 

XLVI,10; Závěr, 11

Tarquinius Superbus XXX,23 
Theodosius I. XLII, 135 
Timoteus XLII,25, 54, 78, 104 
Titus (svátý) XLII,25 
Tomáš (apoštol) XLII,55 
Tomáš Akvinský IV, 13 
Tóbijáš XXXIII,1

Uriáš XXI,7 
Ursinus XLII,57, 64 
Uza XXXIII,8 
Uziáš XXXIII, 16

Valens, F. A. XLII, 131 
Varro M. T. Reatinus XLVI,40 
Vergilius XII,19; XXI,9;

XXXVIII,6
Vilém I. Dobyvatel XXIV,6, 8;

XXIX,3; Závěr,8 
Vilém II. Ryšavý XXIX,3

Zachariáš (papež) XII,32;
XLII, 135

Zacharjáš XXXIII,18; XXXVI,12;
XLIII,17; XLIV,33 

Zacheus XLII,21 
Zénón XLVI,8 
Zimrí Závěr, 11
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Římské číslice udávají číslo kapitoly a arabské číslo odstavce. 
Číslo odstavce, kde je heslo definováno, je označeno kurzívou.

absurdnost V,5, 7; VIII,27; XII.31;
XIV,7; XLV,30; XLVI,19 

Amerika X,50; XIII,11; XXX,5; 
XLVI,6, 39

anarchie XIX,2, XXXI, 1; XLVI.35 
anděl XXXIV,15,16-24;

XXXVII,9; XXXVIII,23; 
XLIV,27; XLV,31 

Antikrist XXXVII,20; XLII,87-88 
Apokryfy XXXIII, 1, 19, 20; 

XXXVI,5
apoštol XLII,2, 12, 14, 16, 18, 25, 

33-35, 44-47, 49-56, 63, 78, 
112; XLIII,13, 22; XLVII.19 

aristokracie XIX, 1, 2, 4, 10, 12, 13, 
17; XX,18; XXIV,13; XXVI,5;
XXX, 7, 25; XL,7; XLII,5, 82; 
XLVI,35

arogance XV,22, 38; XXVII,3;
XXXII,6; XLVII,20 

atheismus, atheista VIII,25;
XXXI, 2, 15-16

autor XVI,4-8, 10, 14, 18;
XVII, 13; XVIII,3, 6-7; XIX, 17 

autorita, pravomoc (authority)
IV,13; V,21; VII,7; XI,17; XII,4; 
XVI,4-6, 8, 14; XVII,13;
XVIII, 6; XIX,3, 9; XXI,9;
XXV,12; XXVI,16, 19, 22; 
XXVII,27, 31; XXVIII,3, 5-6, 
8, 13; XXXVIII, 1, 5; XXXIX,4; 
XL,6; XLI,8; XLII, 10, 18-19; 
27, 32, 42-43, 54, 57,71, 114, 
134; XLIII,7, 12, 16; XLIV,17,

22, 32, 37; XLV,21,23; XLVI,5, 
13, 35, 38, 42; XLVII.10,
16-18, 20-21; Závěr,3, 5

bezpečnost, bezpečí XI,9; XII,5; 
XIII,4, 7, 9; XIV,4; XV,5; XVII, 
2-5, 13; XVIII,8; XIX,4, 15
-  lidu Úvod,l; XXIX.3; XXX, 1, 
15, 24, 30

bezpráví XIV,7; XVII,11; XX,3; 
XXI,7; XXVI, 17; XXVII,7; 
Závěr,4 

bible XLIII,7
-krále Jakuba XXXV,5-6
-  Nový zákon XXXIII,2;
XLII,42-45, 47; XLIII,15; 
XLIV,15
-  Starý zákon XXXIII, 1; 
XXXIV,18-19; XL,14; XLII,32, 
41; XLII, 15
-  ženevská XXXV,5-6 

biskup XLII,54, 57, 65, 71, 80,
104, 110-119; XLVII,6, 19-20 

blahovůle VI,22; XLII,65 
bohatství, peníze (riches, wealth, 

money) VIII,15; X,4; XVIII,16; 
XIX,4; XXVII,14, 51; XXX,6,
15-17, 19, 25; XLIV,38;
Závěr,3

Bůh 11,8-9; 111,12; IV,I; VIII,27; 
XI,25; XII,6, 7; XIV,17; XV,41; 
XVI,12; XVII, 13; XX, 17;
XXI,4; XLII 1,6; XLIV,26; 
XLVI,18; XLVII,18
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-jako bezprostřední příčina 
XXXVII,2, 4, 5, 8, 9; XLIII,9 
-jeho atributy XXXI,14-28,
33, 38
-jeho cíle XXXI, 13 
-jeho duch VIII,25; XX- 
XIV,3-10, 25; XXXVI,15-16; 
XLI,7
-jeho existence XI,25; XII,6; 
XXXI,2
-jeho milost a milosrdenství 
XLI,2; XLIV,26 
-jeho moc XXI,4; XXX, 10; 
XXXI,5-6; XXXIV,26;
XXXV, 3; XXXVI,3, 9;
XXXVII, 6; XXXVIII,25; XL,2; 
XLIII, 18; XLIV,4; XLV,5; 
XLVI,23; Závěr, 10
-jeho nepochopitelnost 
XXXI,28; XXXIV,4; XXX- 
VI, 13; XLVI,12,15, 22, 23,31; 
Závěr, 12
-jeho poznání XXXI,27 
-jeho slovo XXXVI,1-6;
XLII,32; XLIII,7-8, 10;
Závěr, 16
-jeho spravedlnost
XXXVIII, 25; XLI.2; XLIII,20 
-jeho suverenita XXXI,5, 7; 
XXXIII,1; XXXV,1;XL,11 
-jeho tělesnost XXXIV,5;
XXXVI, 9
-jeho vášně XXXI,25-26 
-jeho vůle XXXI,26; XXXII, 1, 
7; XXXIV,20; XXXVI,9; 
XXXVIII,4; XL,2; XLIV,4; 
XLVI,22, 31
-jeho zákon XXXI,1; XX- 
XIII,22; XLII,37, 40 
-  úcta, která mu náleží 
XXXI,7-39; XXXVI,9; 
XLV,12; XLVI,15, 23

církev XXXIII,24; XXXIX, 1 -4, 5; 
XLII, 19, 23, 26, 27, 45-46, 53, 
56-58, 65, 69, 79-80, 84, 115, 
124; XLIII,9; XLIV,2, 4-8; 
XLVII,2
-  anglikánská XXXIII, 1;
XXXIV,23; XLVII.3, 19-20, 34
-  katolická XLII,42
-  římská XII,31-32; XLIV,16- 
17; XLV,29, 34; XLVII,4, 17
-  ženevská XII,32 

církevní vláda XLII,82; XLIV,17 
ctižádost VI,24, 54; X,47; XI,4, 13,

21; XIV,18; XVIII,4; XIX,4, 9; 
XX,17; XXV,15; XXVII,18; 
XXIX,20; XXX,24; XXXVI, 19; 
XLII,13, 25, 70, 88; XLIII,1, 6; 
XLV,33, 38; XLVII,18,21; 
Závěr, 16

čarodějnictví 11,8; XII,8, 19;
XXXII,7; XXXVII,10

daně XI,22; XVIII,20; XXIV,8;
XXIX, 18; XXX, 17 

definice IV,12-13; V,4, 7; XXVI,4;
XXXII,1; XXXIV,1; XLVI,14 

demokracie, lidová vláda XVIII, 18, 
20; XIX,/, 2,4, 10, 13, 16;
XX, 18; XXI,8; XXVI,5;
XXIX, 4, 14, 20; XXX,25;
XLII,82; XLVI,35

Desatero XXV,10; XXVI,15;
XXX, 7-13; XLII,37, 39; 
XLIV.37; XLV,10

démoni, démoniakové, démonolo- 
gie VIII,24-26; XXXIV,15-18; 
XXXVIII,6, 12; XLIV,1, 3, 16; 
XLV,l-4, 9; XLVII.15 

děti V,18; VI,43; XI,21; XIII,10; 
XVII, 15; XIX,22; XX,4, 8, 15;
XXI, 23; XXII,26; XXVI, 12,41; 
XXVII,23; XXX, 11
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distributivní spravedlnost, 
rozdělování věcí XV,24—28; 
XXIV,7-8

dobro (viz též zájem) XV,40;
XVII, 10; XX, 16-17; XXIX,6; 
XXXI,9; XLVI,32
-  soukromé V,22; XII,32;
XIX,4; XXII,30; XXV, 11
-  společné XVII,8; XVIII,12; 
XIX,4; XXX,20-21
-  summum bonům XI, 1 

družnost XV, 17; XVII,6 
držba, vlastnictví (possession)

XV,4, 26; XVI,4; XIX, 18, 21; 
XXI, 19; XXIV,6; XXXV,2, 4; 
Závěr, 8

duch (spirit) 11,8; VIII,24-27;
XII,7, 13, 19; XXXIV,1, 3, 15, 
17, 23; XL,8; XLIV.13; 
XLV.5-6, 8; XLVI,15
-  nehmotný XLV,8
-  netělesný XLV,9-10
-  soukromý VIII,22; XL,3; 
XLIII,7

duše XII,7; XXXVIII,4; XLIV,15-
16, 30, 32-33; XLVI, 18-19, 21, 
26

důstojnost X,18, XII,27; XVII,7 
důvtip III,8; V,22; VIII,1-3, 9, 10, 

13-15; X,42; XI,10; XIII,2;
XV,5, 21; XXVII,13

ďábel, satan, Belzebub 11,9;
VIII,25; XXXIV,23; XXXVII,9; 
XXXVIII,12; XLII,24, 55; 
XLIV,1, 12; XLV,4-7, 9; 
XLVII,23

ekvita, (přirozená), spravedlnost 
(equity) XI.21; XV,15, 24-26, 
31; XXI,7; XXV,5; XXVI,7, 14,
17, 24, 26, 28, 41; XXVIII,22; 
XXX,15; XXXVI,6

elfové 11,8; XLIV,3; XLVII,21-33 
esence

-  abstraktní XLVI,15 
-oddělené XLVI, 18-19

fantazie, fantasma (fancy) 1,4; 
11,2-9; III,2; IV, 1, 17; VI, 1;
VIII, 3—11; Xl,26; XII,4, 7, 11, 
XXVI,41; XXXI,28; XXXIV,2,
17- 20, 24-25; XLIV,3; XLV,2, 
4, 10, 14, 16-17, 28,31;
Závěr, 1, 4

filosofie, filosofové V,7; VIII,27;
IX, 1; XXI,8-9; XLVI,7, 42 
-Aristotelova 1,5; IV, 13; XII,6, 
31; XV,21; XVII,6; XIX,2;
XX,4; XXI,9; XXVI, 1; XLIV,3; 
XLVI,7-8, 11, 13-14, 18, 24, 
32, 35-38; XLVII.16 
-jalová XLIV,3; XLVI, 12, 14,
18- 19, 30-33, 40, 41; XLVII,16
-  morální XVIII,20; XLVI,11,
31
-  politická (civil) XLVI,31, 
35-37
-  přírodní XLVI,11,24, 30

geometrie IV, 12; V,7, 16, 18;
XI,21; XX, 19; XXV, 13;
XXX,25; XLVI, 1, 11, 13

hodnota X,76-18, 52, 53; XV,14 
hřích XIII, 10; XXVII,7-3, 28; 

XXIX,7, 15; XXXI,5-6;
XXXV,2, 5, 19; XXXVIII,2, 3, 
15, 25; XLI,l-2, 4; XLII,19, 
21,24, 45; XLIII,3-4, 11, 18,
19; XLIV,4, 14, 23, 27-29, 32, 
36, 37, 39; XLV,26-27, 31; 
XLVII,13

chápání (understanding) 1,5; 11,70, 
IV,22; XI, 18; XII,7; XXVII,4,
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12; XXXI,27; XXXII,3-4; 
XXXIV,4^5; XLIV,2 

chtíč, choutky (lust) III,5; VI,31,
35, 54; VIII,27; XI,21; XII,16;
XIII, 11; XIV,31; XXVII,18

idol, modla, modlářství (idol, 
idolatry) XVI,11; XLIV,3, 11; 
XLV,4, 10 33; Závěr, 11

jméno IV,1, 6—21, 24; V,l, 9-15,
17

jurisdikce XII,32; XXIII,7;
XXVIII,26; XXXV,13; XLII,43, 
89, 90, 94, 96, 110-113, 
116-119, 121

kacíř XI, 19; XII,32; XV,9;
XLII,25, 42, 123; 129-130,
131, 133; XLIV,6; XLVII,12 

kanonizace, svatořečení XLV,34; 
XLVII,12

kánon, kanonický XXXIII,1-2, 19; 
XXXVI,5; XLII,36, 38-39, 
41-^13,48, 65,80; XLIV,8 

kolonie XXII, 16; XXIV, 14 
koncil XLII,45-47, 101, 123; 

XLV,3, 37
-  laodicejský XXXIII,20;
XLII,48
-  4, lateránský XLII, 123 

králové XI,2; XII,12, 32; XIII,12;
XIV, 32; XV,4; XVII,2;
XVIII, 18; XIX,4, 10-12, 18,
23; XX, 16; XXIX, 14, 16;
XXX,7, 10, 16,30; XXXIII,1; 
XL, 11-13; XLI,1, 3, 6-7;
XLII,6, 10, 34-35, 40, 62, 73, 
124, 130; XLVII,10

-kacířští XLII,129-130 
království

-  Boží VIII,26; XII,12, 21-22;
XV, 4; XXX,30; XXXI,2, 4, 33,

39; XXXV,1-5, 7, 11, 13, 14; 
XXXVIII,4, 5-7, 23; XL,1; 
XLII,5, 19-20, 34, 45, 54, 61, 
88; XLIII,4, 13, 15, 17, 19; 
XLIV,1, 4, 7-8, 17, 18-19, 27, 
XLVII,2, 4, 17, 21
-  Kristovo XLI,3 6; XLII,6, 31, 
43^14; 85, 100, 103, 128; 
XLIV,5-6, 18, 27; XLVII,4
-  milosti XXXV,1, 13; XLI,4; 
XLII,16; XLIV,4; XLVII,2
-  nebes XXXVIII,4, 17, 23; 
XLI1I,3, 18
-  přirozené XXXI,1—39;
XXX V,3; XL,1; XLI,6; XLIV,4
-  slávy XXXV,1, 13; XLII,16, 
24; XLVII,2
-  temnot XLIV,/, 2; XLVII,21
-  vzešlé z úmluvy, dohody 
XXX, 10; XXXII,7; XXXV, 1- 
13; XLI,4; XLIV,4; Závěr,10

krutost IV,24; VI,47, XII,26;
XV,19; XVII,2; XX,12 

Kristus
-jeho dvojí povaha (božská 
a lidská) XXXVI,4, 16; 
XLI,6-8; XLII,3 
-jeho druhý příchod 
XXXVIII,3, 23, 25; XLI,3; 
XLII,7, 13, 17, 24, 34, 90, 100, 
124; XLIII,23; XLIV,4, 18-19, 
39
-  falešní kristové XXXII,7; 
XLII,88; XLIII,16
-  Ježíš je Kristus XXXIV,13; 
XXXVI,20; XLII,12, 13, 17, 
24-25,29, 32, 34, 84, 88,91; 
XLIII,77, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 
23; XLIV,33; XLV,8

křest XXXV,4, 19; XLI,3, 8;
XLII,3, 18-19, 50, 59, 72, 78, 
112, 132; XLIII,15, 19;
XLIV, 12, 22, 32, 34-36
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láska k bližnímu, dobročinnost 
(charity) VI,22, XII,12; XIV,12; 
XXVI,37; XXVII,26; XXX,13, 
18; XLII,27, 131 

Leviathan Úvod,l; XVII, 13; 
XXV1II,27

levité XXIV,6; XXXIII,5;
XXXV,18; XL,9, 12; XLII,38, 
61, 75; XLIV,7; Závěr,11 

logika XXXII,3; XLVI.ll

magie XXXVII,9-13; XLIV,11-13 
malodušnost VI,25, 29, 42; VIII,3, 

12; X,40, 41; XI, 14; XXVII,50 
manželství XX,4; XLVI,33-34; 

XLVII,9, 30
marnivost VI,39; VIII, 18;

XI,11-12; XV,19; XXVII,13,
16-17; XLII,25 

Mesiáš XXXIV,6; XXXVI,20; 
XXXVIII,23; XLI, 1-5;
XLII,12, 63, 88; XLIII,13; 
XLIV,33

metafora IV,4, 24; V, 14, 20; VI,2; 
VIII,3, 8; XXV, 12; XXVI,26; 
XXXIV,3, 25; XXXVIII,11; 
XLIV,34

metafyzika XLVI,11,14-15, 30 
metoda V,7-8, 17; XX, 19;

XXX, 25; XLVI,6, 11 
milosrdenství XV,40; XVII,2;

XXXI, 7, 25; XXXVI,13; 
XXXVII1,25; XLIV,26

mír XIII,5, 14; XIV,4, 5; XV,16- 
18, 29-30, 34, 36, 40; XVII,4, 
13; XVIII,8-9; 12; XIX,3;
XX,3; XXI,10; XXX,14;
Závěr, 17

moc VIII,15; X,L 2-16, 19-21, 23, 
25, 27, 29, 33, 36-40, 42^14, 
46-50, 52, 53; XI,2; XIII,4; 
XIX,4; XXIX,3, 6; XXX, 18,
23; XXXI,5, 9, 13; XXXVI,19;

XLII,5, 42, 120, 123-124; 
XLV,2; XLVII,19, 20; Závěr,8
-  církevní XLII; Závěr, 13
-  duchovní XII,22; XXIX, 15; 
XXXIX,5; XL,11; XLII,121, 
123-124; XLIV,20; XLVII,2, 33
-  neodolatelná XXXI,5
-  neomezená XX, 16-19
-  rozdělená XVIII, 16; XIX,3 

monarchie, panovník (monarch)
XVIII,4, 18; XIX,7-5, 7-10,
14, 18-20, 22-23; XX,18;
XXI,8-9; XXV, 16; XXVI,5; 
XXIX,4, 14, 20; XXX,7, 25; 
XLII,82, 115; XLVI,35
-  smíšená XXIX,16 

monopol XXII, 18-19; XXX, 19 
moudrost Úvod,3; 111,7; IV,24;

V,21;X,8, 30, 33; XI,10, 13; 
XXV1I,16, 36; XLVII,19-20 

mravy, chování (manners) XI,/,
21; XV, 10; XXII,30; XLII,24, 
29, 46, 89-90; Závěr,3, 16 

mučedník XLII,/2-14, 50;
XLIII,23; XLVII,12 

muka XI,6; XXXVIII, 1, 14;
XLIV,26, 29; XLVI,20 

muž a žena
-  rozdíl mezi nimi XX,4-5
-  panství nad dětmi XIX,22, 
XX,4-5

myšlení, myšlenka Úvod,3; 1,1-2; 
11,5, 9, 10; 111,1-5; 7, 11, 12;
IV, 1, 3, 4, 10, 22; V,2; VI,55; 
VII,2, 4; VIII,10-11, 16, 23; 
XXVII,2; XXXVII,13; XL,2; 
XLVI,23, 37

naděje Úvod,3; Ví,14, 19, 43, 49; 
X,40; XI,4, 7, 12; XII,19;
XIII,3, 14; XIV,4, 12;
XXVII,14-16, 18, 30, 32;
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XXIX,3, 15; XXX,15; XXXI,2, 
9

náboženství VI,36\ XI,26, 27; XII; 
XVIII, 16; XXVI.41; XXVII,4, 
52; XXXII,7; XXXVIII,5;
XL,13-14; XLV; XLVI.18, 40, 
42
-jeho semena XII,11-12
-  křesťanské XXX,6; XLII,2,
I I , 24, 29,31,42, 47, 84, 94; 
XLIII, 14; XLIV,15
-  pohanů 11,8; XII, 12-21
-  římské církve XII,31
-  Židů XII,21; XLII,8; XLIV,9 

nedůvěra, nedůvěřivost Úvod,3;
VI,20, X,40; XIII,4, 6 

nekonečno 111,12; XII,6; XXXI,24, 
28; XXXVIII,6; XLV, 12, 15,
23; XLVI,22; Závěr,12 

nevěřící XXXVII,6; XLII,14, 45, 
49, 55, 129; XLIV,9; XLVII,19 

neznalost 11,8-9; XXXVII,10 
-příčin V, 19; XI, 17, 21-23, 26; 
XII,6, 11, 17; XLVI,29, 41
-  zákona XXVI 1,4-5; 23
-  významu slov XI,18-20 

nutnost XV, 17; XX, 16; XXI,4;
XXV,9; XXX,14; XLVI,39

obraz, představa, obrazivost 
(image, imagination) 11,2;
III, 10, 12; IV,13; VIII,2; XI,6; 
XII,25; XLV, 1-2, 10, 14, 17,
20, 23,28-33, 36; XLVI.16

očistec XXXIV,2-3; XLII,37; 
XLIII, 14, 17; XLIV, 16, 30-34, 
37, 40; XLVI,21, 41; XLVII, 14 

odměna XVIII,14; XX,3;
XXVIII,24-26

odvaha VI, 17; X,40, 49; XV,10; 
XXI, 16; XXVIII, 19; XXX,28; 
XXXIV,7; XL.10; Závěr,2, 4 

okultní kvality XLV 1,29

oligarchie XIX,2; XLV1,35 
omluva XXVII,4-8, 21-35 
omyl IV, 11, 13; V,5, 16; XXVI,24; 

XLIV,3; XLVI,37; XLVII,20; 
Závěr,4

osoba XVI,7-3, 12-13; XVII, 13- 
14; XVIII,4, 18; XIX,1,4, 9; 
XXVI,2, 5; XXXIX,4; XLII,3
-  právnická XXII,3
-  přirozená XVI,2; XIX,4 
-umělá XVI,2, 4, 9-11

otrok XX,70; XXI,9; XXIX, 14; 
XLV, 13

paměť 11,2; XXXII,4; XLV,1 
panství X,39; XIII, 13; XVI,4, 10; 

XVII, 1; XX,4-5, 7, 10
-  despotické XX,70-14
-  patemalistické XX,4-9,
14-16

papež XII,32; XXIX,3; XXX,14; 
XLII,31, 48, 57, 70,81-135; 
XLIII,22; XLIV,5-9, 17;
XLV,35; XLVI,34; XLVII,2-7, 
10, 12, 16-21, 33 
-jeho neomylnost XLII,89; 
XLIII,7; XLVII,5 
-pontifex maximus XLV,35; 
XLVII,2, 19

parlament XX,16; XXVI,10, 27, 31 
pán a sluha XV,21; XX,70-13, 16; 

XXI,8; XXIX, 14; XLII,30, 58; 
XLIII,23; XLV,73 

peklo XI,6; XII, 16;
XXXVIII,6-14; XLIV, 15, 30; 
XLVI,20-21,41 

Písmo svaté Věnování; VII,7;
VIII,26; XX, 18; XXX,5;
XXXII,9; XXXIII, 1-25; 
XXXVIII,5; XLII,32-33,
36-38, 41, 48; XLIII,10-11, 15; 
XLIV,3, 32; XLVI,41; Závěr,15 
-jeho autorita XXXIII,21-25
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-jeho starobylost XXXIII,2-21 
-jeho výklad XXXII,9;
XXXIII, 25; XXXVIII,2; XL,7; 
XLII,32-35, 80; XLIII.24; 
XLVII,33
-jeho zneužití XLIV,3, 4, 11,
14

poddaný XVII, 14, XVIII,7, 20; 
XIX,15, 17; XXI,11, 23; 
XXVIII,13, 23; Závěr,6, 13 
-jeho pravá svoboda 
XXI,10-11

podvod, lest (fraud) X,48; XII,18, 
31; XIII,13; XV, 10; XXII,30;
XXVII, 1, 39-40; XXIX,23; 
XXX, 12; XLVI,41; Závěr, 15

pohané, pohanský 11,8; VIII,25; 
XII,6, 12, 13, 17-21,31; 
XXXVIII,12, 23; XLI,8;
XLII,21-33; XLIV,9; XLV,10, 
17, 24, 32, 34, 38 
-  p-ští bohové VIII,25; X,48; 
XI,26; XII,6, 15, 17, 18, 20,21;
XVI. 11; XXXI,34; XXXVI,2, 
7-8; XLII.31; XLV,3, 17, 24, 37

pohrdání, lhostejnost (contempt) 
VI,5, 7, 47; XIII,5; XV,20 

pohyb Úvod.l; 1,4; 11,1-3, 5, 6;
III,2; VI,1,2, 9, 10, 58; VIII,26; 
XXI,1-2; XXVIII,20; XXIX,15;
XXXIV, 3, 5; XLV, 1; XLVI.ll, 
21

pokání XXXVIII,25; XLII, 19; 
XLIII,3—4, 18-21; XLIV.4; 
XLVII.13

pomsta, msta (revenge) VI,34, 55; 
VIII, 19; XII, 18; XV, 19, 20;
XVII, 2; XXVII,20, 35, 38;
XXVIII, 3, 10, 22; XXX,12, 23; 
Závěr,2

popularita X,6; XXIX,20; XXX,8, 
24, 28-29

posedlost VIII,25; XII,19; XLV,6,
8

poslušnost 11,8; VIII,26; XI,4-5; 
XII,12, 20, 32; XVI,7; XVIII,3;
XX, 16-18; XXI,21, 25;
XXX,7-8; XXXI, 1; XX- 
XII,4-6; XXXIII,20; XXX- 
VI, 19; XXXVII,6;
XXXVIII,14; XL,6, 13; XLI,5; 
XLII,8, 10-11, 17,31,36-38, 
43-44, 67, 107-109, 115, 123; 
XLIIL1-4, 19, 21-23; XLIV.5; 
XLV,12; XLVI.42; XLVII.21; 
Závěr,8

povinnost Úvod, 1; V,l; XII, 12; 
XIV,7; XIX,9; XX,12; XXI,16, 
17; XXIII,6; XXVI.41;
XXV1I.28, 35; XXX,3, 6, 10, 
14, 24; XXXII,9 

pověra 11,7-8; VI,36; VIII,20;
XI,26; XII,8, 19; XXVII,20; 
XXXVI,8; XXXVII,5, 10; 
XLVII.29

poznání, znalost (knowledge)
IV,13; V,17; VI,35; VII,3^1; 
VIII,15; IX; XL,4; XLVI.2 

pravda IV,11-12; V,5; XVIII,9;
XXV, 12, 15; XXVII,4; 
XLVI,42; Závěr, 1, 4, 14-15, 17

právo XI,21; XV,30; XVIII,2, 8;
XXI, 10; XXVI,44; XLII,135; 
Závěr, 1, 8, 15
-jeho převoditelnost XIV,8
-  iure civili -  iure divino 
XLII,71, 80, 110, 117, 119; 
XLIV,7; XLVII.3, 20
-  obecné (common law)
XXVI, 10, 24,35
-  přirozené XIV,/, 4; XV,22
-  všech na všechno XIV,4; 
XVIII,10; XXXI,5

precedent XI.21; XXVI,24 
predestinace XLVI.22
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presbyter, rada starších (presbyte
ry) XLII,56, 78, 80; XLIV,17; 
XLVII,4, 8, 19
-  presbyteriáni XLVII,20 

pronásledování, náboženské
XLII,45; XLVI,34 

proroci, proroctví III,7; VII,7;
VIII,25; XII,28; XXXI,3; 
XXXII, 1, 7; XXXVI,7-20; 
XXXVII,7; XL,8, 12; XLII,40, 
55, 88; XLIII,9, 11;XLIV,4; 
Závěr, 12
-falešní XXXVI,11, 19, 20; 
XLII,88, 109, 133; XLIII,1, 6, 
16

prospěch XI,6, 7; XIV,6-8, 27;
XV,3-5, 10, 14, 16, 31; XXV,4, 
7, 10, 11; XLVII,l-2
-  soukromý XII,27, 32; XIX,9; 
XXV,2, 3, 16
-  společný X,20; XVII,6, 8, 12; 
XXII,20; XXX,20, 21

prozíravost III,7, 8-10; V,21-22; 
VIII, 11, 12; X,10, 12; XIII,2; 
XX,4; XLVI,2

prozřetelnost Boží III,7; XXIII,6; 
XXXI,2, 4, 6

příčina IV,3; VI,37, 38; VIII,25;
XI, 25; XII,2, 3, 8; XXI,4
-  finální XVII, 1; XXVI,21 
-přirozená XXXVII,2-3, 10; 
XLV,8

příkaz, rozkaz (command)
XXV,/-2, 4, 9-11; XXVI,2, 8, 
12, 40—41; XLII,10-11, 31, 32, 
44-45, 57, 70, 82, 101, 
107-109, 124; XLIII,22-23 

přísaha XIV,3/-33 
přízrak, strašidlo (ghost) 11,7, 8;

XII, 7, 11, 16; XXXIV,3, 6-10, 
13-15,20; XLI,8; XLIV,3, 16; 
XLVI,18, 21,41; XLVII,21

pýcha VIII,18-19; XV,21; XVII,2;
XXVIII, 27; XLII,25

rada, rádci Úvod,l; XVIII, 13;
XIX,5, 8; XXIII,13; XXV,1, 
2-16; XXX,25-27; XLII,5, 36, 
43,47, 101, 104, 106-109; 
XLIII,5

rebelie XV,7-8; XXVIII,23;
XXIX, 3, 14, 20; XXX,4-7; 
Závěr,8, 11

rodič X,45; XX,4, 6; XXI, 11; 
XXVI,41; XXVII,51; XXX,11; 
XL,2-4; XLII,30; XLIII,8 

rovnost, stejnost (equality)
XIII,1-3; XIV,18; XV,21-23;
XXX, 16

rozhodce XV,15, 30-33; XLII,131 
rozum, usuzování, kalkulace 

(reason, reasoning, reckoning) 
Úvod,l; IV,9-10, 12-19; V;
VII,7; VIII,13, 26; XI,21;
XIII, 13; XIV,3; XV,7, 8-10, 19;
XVI, 10; XVII,9; XIX,4; XX, 18;
XXVI, 11, 14, 16,21-23;
XXVII, 4, 18, 23; XXIX, 1, 7-8, 
15; XXX,5-6; XXXI,3, 4;
XXXII, 2, 4-5, 7; XXXIII, 1, 22;

, XXXVI, 19; XXXVII, 1, 13;
XLII,9, 32-33, 37, 95; XLV,8; 
XLVI,2, 4-6, 42; XLVII,20, 27; 
Závěr,1, 13, 15 
-jeho příkazy XIV,2; XV,41; 
XXVI,14, 16; XXXI,3, 4, 7;
XXXIII, 22; XXXVI,6
-  správný, zdravý (right reason) 
11,8; V,3; XXXI,3-4 

rozvažování (deliberation) VI,49, 
50, 52, 53, 55; VII,2; XI,14;
XIV, 24; XXV,5, 12; XXVII,33

řeč 111,11; IV; V,18; VIII,13;
XVII, 10; XLVI.6
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řečník XIX,8; XXV,6, 15; XXX,26

saduceové VIII,25; XXXIV,18 
sebeláska XV,35; XVIII,20;

XXVI,21
sebeobrana XI V,5; XV,41;

XXI,11-12, 21; XXVIII,2 
sebezáchova XIII,3, 4; XIV, 1, 3, 4; 

XV,4-5, 7-8, 17,36,41;
XVII, 1; XX,5; XXVII,26; 
XXVIII,2; Závěr,5 

sen 11,5, 6-8; XXVII,20; XXXII,6; 
XXXIV,20; XXXVI,19; XLV,1, 
31; Závěr, 12

slib XIV,11,13, 16, 31; XV,5, 10, 
36; Závěr,7

smlouva (contract) XI V,9, 10, 11, 
13, 14, 16; XV,14; XX,4, 7; 
XXI,24; XXIV, 10; XXXV,4;
Závěr,6

smrt XI,6; XV,8; XXVII,20, 25,
42, 45; XXXVIII,2-3; XLII.ll- 
12; XLIV,40; XLV,22; Závěr,2
-  druhá XXXVIII,8, 14; 
XLIV,14, 29, 36
-  strach ze s-ti XI,4; XIII,9, 14; 
XX, 1
-  věčná, trvalá XLIII.2;
XLIV.14

smysl, smyslové vnímání, vjem 
(sense) 1,2-4; 11,3-5, 9; III,2,
12; VI, 1, 9; XXXII,2, 4; XLV,1; 
XLVI,27

soucit VI,46; XIV,12; XXVI,28 
soudce Úvod,l; XV,23; XVIII,9; 

XX,3; XXIII,8-9; XXVI, 11, 14, 
17, 23-28; XL,7, 10-11; XLI,3; 
XLII,26, 32, 89, 112, 124, 131; 
XLIV,36-37

soudnictví XVIII, 11, 16; XX, 16; 
XXIII,9; XL,9

souhlas XVII, 13; XVIII,5; XXI, 14; 
XXXV,1, 5; XL,6; XLII,123; 
Závěr, 10

spása XII,32; XXXVIII, 15-25; 
XLII,13, 19,31,45,94-95,
101, 109, 121; XLIII,2-3,
10-12, 14, 16, 19-22; XLV,8; 
XLVII,20

species 1,5; 11,9; XLVI,27 
spravedlnost IV,8, 24; X,48; XI,21; 

XIII,13; XIV,7; XV,2-3, 4, 7, 
10-13,14; XVIII,6; XIX,8;
XXIV, 5; XXVI,4, 7; XXVII, 10, 
21; XXX,5, 12, 15-16, 20; 
XXXI,41; XXXVIII,1, 25; 
XL,13; XLII,25, 43; XLIII,4, 19
-  distributivní a komutativní 
XV,74

stát (commonwealth, statě)
XVII, 13, XIX,15; XX,18-19;
XXV, 11,16; XX VI,4;
XXIX, 15, 23; XXX,5, 15; 
XXXI, 1; XXXVIII, 1;
XLII, 124-128
-křesťanskýXXXII, 1; XLIII,1; 
Závěr, 14
-jeho rozklad XXIX; Závěr,8
-  vzniklý ustavením XVII,75; 
XVIII
-  získaný nabytím XVII,75; XX 

stoikové XXVII.21; XLVI,8 
strach Úvod,3; IV,24; VI,76, 36,

37, 49, 54, 58; X,24, 39, 40;
XI,4, 9; XII,5-6; XIV,27, 31; 
XX,2; XXI,3; XXVII,19-20; 
XXIX, 15; XXX,24; XLVII.33; 
Závěr,4
-  z Boha XIV,31; XV,4;
XXXI,3 3
- z  duchů 11,8; XVIII,16; 
XXVII,20; XXIX, 15
-  z neviditelných mocí VI,36; 
XI,26-27; XII,6
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stranickost XV,24; XVII,2 
substance IV,21; XXXIV,1-3, 5,

15, 18, 23,24; XLIV,15;
XLVI, 19-21
-  netělesná IV,21; XXXIV, 1-2, 
5, 15, 18, 23, 24; XLIV,15; 
XLVI, 19-21
-tělesná XXXIV, 1-2, 15
-  substanciální formy 
XLVI, 15-16

suverén, suverenita XVII, 14, 15; 
XVIII,5, 7, 16; XIX,1,3, 15,
17; XX,2-3; 14-15, 18; XXI,7, 
10-13, 20-21, 23-25; XXII,5; 
XXIII,8; XXVI,5-6, 8-10, 16, 
22-24; XXVII,3, 6, 27-28, 36;
XXIX, 9, 12, 15, 23; XXX,1, 
3-4, 8-9, 14,21,27, 29;
XXXI, 1; XXXII, 1; XXXIII,24; 
XXXVI,20; XXXVIII,5; XL,10, 
14; XLII,1, 11, 18, 28-29, 37, 
43-14, 78, 86, 106, 125;
XLIII, 1; XLVII,4; Závěr,6, 8-9, 
13
-  křesťanský XLII,66, 69-70, 
79, 81, 86, 92, 118; XLIII,6, 22; 
XLVII,18
-  nevěřící XLII,10, 129-131; 
XLIII,22, 23
-  žaloby vůči s-ovi XXI, 19 

svědomí VII,4; VIII,4; XV,36;
XXVII, 3, 30; XXIX,7;
XXX, 14, 30; XLII,11, 25, 80, 
131; XLIII,23; XLVI,37;
XLVII,19-20; Závěr,8

svět XLVI,7 J
-  příští, budoucí XXXVIII,24; 
XLII,23, 31, 34, 43, 128; 
XLIV,29, 32

svoboda XIV,2, XVII, 1; XIX,3; 
XX,1, 12; XXI,7-25; XXIV,5; 
XXVI,8, 44; XXVII,28;
XXVIII, 20; XXIX,21; XXXI, 1;

XXXVII, 13; XLII, 11, 43; 
XLIV,10; XLVI,39; XLVII,19; 
Závěr,6, 16
-  Boží XXI,4
-  osobní (corporeal) XXI,6, 22
-  poddaných XXI,10-11
-  přirozená XXI, 1-4 

svobodná vůle VIII,27; XXI,2;
XLVI,31

šílenství, šílenci VIII, 16, 17-27; 
XLV,4, 5, 9

školy, scholastikové, university 1,5; 
11,1,9; IV,1, 20; V,15; VIII,27; 
XII,31; XIV, 17; XXVI.11; 
XXIX, 15; XXX,3, 6, 14;
XXXIV, 1; XLII,73; XLVI,7-73, 
14,40; XLVII,16, 18, 28;
Závěr, 16

šlechetnost Věnování; VI,8;
XIV,31; XV,10; XXVII,19-20 

štěstí (felicity, happiness) VI,58,
59; VIII,25; X,2, 8, 25;XI,1; 
XII,4, 28; XV,6, 8; XXVI,40;
XXXV, 1; XXXVI, 19;
XXXVIII, 14; XL,12; XLII,124; 
XLIV,2

tajemství XXX,6; XXXII,3 
těleso, tělo (body) XXXIV,1, 2-3, 

23; XXXVI,8; XLII,128;
XLVI, 15, 23

tolerance XII,21; XLII,129-131; 
XLIV,9; Závěr,9

touha Úvod,3; 11,6; 111,3-1; VI,2, 
3-7, 11, 23, 55, 58; VIII, 15, 16; 
XI,1-6; XII,6; XIII,3, 6, 14 

transsubstanciace VIII,27; XXX,6; 
XXXVII, 13; XLIII,14; 
XLIV,11; XLV,24; XLVI,23; 
XLVII, 13

trest XVII, 1; XVIII, 14; XX,3; 
XXVI,24, 39; XXVII,7-8, 18,
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27, 30, 32; XXVIII,/-24;
XXIX,15; XXX,23; XXXI,2, 5; 
XXXVIII,1, 25; XLII.24, 43, 
102-103, 124; XLIV,26-27, 29, 
37
-  hrdelní XXVIII,17;
Závěr, 10-11
-  přirozený XXVIII,8; XXXI,40 

Trojice (svátá) VIII,27; XVI, 12;
XXIX, 16; XXXIII,20; XX- 
XIV,25; XL,14; XLI,9; XLII,3, 
18, 78; XLIV,12, 32; XLV,6

tyranie, tyran XIX,2; XXIX, 14;
XXX, 14; XLIV,7; XLVI,35-36; 
Závěr,9

uctívání XII,9, 18; XXXI,8-39;
XL,13; XLV,72
-  božské XLV, 13, 21-22 
-politické XLV, 13, 21-22

učení, výuka (teaching) XLI,4-5; 
XLII,5, 31, 35-36, 42, 44, 46, 
49-50, 54-55, 57, 78, 82, 92,
99, 131, 134; XLIII,7-9, 22; 
XLVI,42; XLVII,2, 18, 19-20; 
Závěr, 14

úcta, čest, vážnost (honour)
VIII, 15; X,19, 20-52; XI,4, 13;
XVII, 2; XVIII, 14-15, 19;
XIX,9, 22; XX,3; XXI,15-16;
XXVII, 20, 35; XXVIII,19; 
XXX,8, 11, 16; XXXI,8-9; 
XLVII.1; Závěr,3

úmluva (covenant) XII,22; XIV, 11, 
16-33; XV,1-9, 12-16;
XVI,5-8; XVII,1, 12, 13;
XVIII, 1-5; XX,2, 10, 18;
XXI,5; XXVI, 12; XXVII,3;
XXVIII, 2
-  o obviňování sebe sama 
XIV,30
-  o sebeobraně XIV,29

-  o vzájemné důvěře XIV,18- 
20; XV,3-5
-  s Abrahamem XXVI,41; 
XXXV,4; XL,1
-  s Bohem XIV,23; XVIII,3; 
XL,6, 14; XLII,41
-  s Mojžíšem XXXII,7;
XXXV, 4-13; XL,5-8
-  vynucená strachem XIV,27; 
XX,2, 10

úsudek (judgment) VII,2, XXV, 13, 
16; Závěr, 1,4, 15
-  dobrý VIII,3, 4-10
-  soukromý XXVII,31;
XXIX, 6-8; XXX,14

válka XIII,4, 8-9; XIV,4-5; XV, 19, 
36, 40; XVII, 1, 5, 7; XVIII,5, 
15; XIX,3; XX,3; XXIV,8;
XXX, 19; XXXI, 1; Závěr,5-6, 8 
-je jí příčiny XI,2-4; XIII,6
-  občanská III,3, 10; XIII,11; 
XVII,9; XVIII,9, 16, 20; XIX,4, 
7, 9, 11, 23; XX,19; XXVII,16; 
XXIX, 15, 24; XXXI.41;
XXXVI, 20; XXXVIII, 1;
XXIX, 5; XLII,67, 125; XLIII.l; 
XLVI,35; XLVII,6; Závěr,4, 6
-  všech proti všem XIII,8, 
11-13; XIV,4, 18; XIX,18;
XXX, 3

vášeň Úvod,3; VI; VIII,16;
XIII,10, 13, 14; XIV,18; XV,10, 
35, 40; XVII,1-2; XVIII,20; 
XIX,4-5; XXV,11, 15;
XXVII, 4, 13, 19, 33;
XXVIII, 27; XXX,26; Závěr, 1,
11

věčnost XLVI,22
-  věčná muka XXXVIII, 1; 
XLIV,16, 29; XLVI,37
-  věčný život XXXVIII,1-5; 
XLII,13, 19; XLIII.2, 11, 15,
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19; XLIV,14, 18, 23-24, 29-30, 
36

vděčnost XI,7; XV, 16, 40; XXVI,8;
XXX, 11; XXXI,5; XLII,65 

velkodušnost IV,24; VI,26; X,46;
XIV, 12

vesmír XXXIV,2-3; XLVI, 15 
vědění a věda (science) IV,12-13; 

V; VII,3-4; IX,1,3;X,14, 15, 
42; XI,17; XXXII,3; XLII,73; 
XLV,8; XLVI,42; XLVII,20; 
Závěr,4

věhlas, pověst (reputation) X,2, 
5-8, 10; XI,16; XIII,7; XIV,12 

vězení, vězeň XXI,6, 22, 25 
vidění XXVII,20; XXXII,6;

XXXVI, 19; XLIV, 19; XLV,6, 
31; Závěr, 12

víra VII,5, 7; XII,24, 29-32;
XIV, 11; XXVI,41; XXIX,8;
XXXI, 3; XXXII,2, 4; XXXIV,4;
XXXVII, 13; XL,10; XLI,4; 
XLII,9, 11,24-25,33,42-46, 
89-90, 100; XLIII,3, 6-12, 
14-16, 19-23; XLV,8; XLVI,5

vlastnictví (propriety) XIII,13;
XV, 3; XVI,4; XVIII, 10; XXI,8; 
XXIV,5-7, 10; XXVI,39;
XXIX,10, 11, 18; XXX, 12

vláda XLVI,35-36; XLVII,2; 
Závěr, 16
-  duchovní XXXIX,5
-  smíšená XIX, 10; XXIX, 16; 
XLII,82
-  světská XXXIX,5 

vnuknutí 11,9; VIII,19, 21-22;
XXIX,8; XXXI,3; XXXII,6, 9; 
XXXIII,24; XXXIV,25, 26; 
XXXVI, 12; XLV,25 

voják XXI,16; XXIII,5;
XXVIII,24; Závěr,6

vůle VI,53; XXI,4; XXVI,15-16;
XXX, 13; XXXI,26; XXXII,4; 
XLIII,20-21; XLVI,28

vyhnanství XXI,24; XXVIII, 15, 21 
výchova, vzdělání (education) 

XVIII,16; XXX,10-14;
XXXI, 8, 41; Závěr,4 

vykoupení, vykupitel XXXVIII,25;
XLI,1—3; XLII,13, 100;
XLIV,28, 36

vymítání ďábla, exorcismus 
XLIV,12, 16, 21-22; XLVI,41; 
XLVII,15, 25, 34 

vyobcování, exkomunikace 
XLII,20-31, 66, 80, 102-103, 
123-124, 135; XLIV,6, 17; 
XLVII,4, 12, 19

vytržení, entusiasmus. (enthusiasm) 
VIII,25; XII,19; XXXII,9 

výboj, dobytí (conquest) XI,2;
XIII,4; XX,4, 10, 14; XXX,25; 
Závěr,6, 7, 9

výmluvnost X,2, 12; XI,13, 16;
XXV, 15; Závěr, 1, 4, 15 

vzkříšení, zmrtvýchvstání
XXXIV,23; XXXVIII,3, 4, 14; 
XXXIX,5; XLI,3, 6; XLII,12, 
128; XLIII, 18; XLIV,15, 24-25, 
29-30

vzpoura, buřičství (sedition) 
Úvod,l; V,20; XI,4, 10; XX,19; 
XXI,9; XXIX,4; XLIII, 1;
XLVI,42

zájem (viz též dobro) XI,21;
XVII,4, 5; XX, 1; XXV,11;
XXVI, 14; XXX,3; XLVII,6; 
Závěr, 1, 13
-  soukromý XII,32; XIX,4;
XX,30
-  společný XX, 16
-  veřejný XIX,4; XXV, 15
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-  vlastní, partikulární V,22;
XX,30; XXV,7, 9, 16; XXX,5

zákon XI,21; XIII, 13; XV,41;
XX,16; XXI,6, 18-19; XXV,5; 
XXVI,2; XXVII,3; XXIX,15; 
XXXI,3; XXXIII, 19, 21,24; 
XLII,5, 29, 34,36-38,41, 
44^15, 47, 80, 97, 98-101, 104, 
106-108; XLIII,5, 19; XLVI,32, 
35-36; Závěr,4
-  Boží XXVI,40; XXXI,7; 
Závěr, 17
-  dobrý XXX,20-22 
-jeho  litera XXVI,26
-jeho  výklad XXVI,11, 21-23, 
25, 27-28; XXX,22; XLVI.38
-  kanonický XLIV,8
-  Mojžíšův XL,11, 12; XLI,8; 
XLIV,37
-morální XXVI,41;XL,1
-  národů XXX,30
-  nepsaný XXVI,8-10, 13, 21, 
25
-  politický, občanský (civil law) 
XVIII, 10, XXI,5; XXIV,5; 
XXVI,3^15; XXVII,3-5, 11; 
XXIX,9; XLII,45; XLIII,5, 22; 
XLIV,8; XLVI,11
-  pozitivní XXVI,38-39
-  přírody XIII,14; XIV,3, 4, 5; 
XVI,7; XIX,9; XXVI,8, 13-15, 
24, 37, 41; XXVII,3, 9, 11; 
XXIX,9; XXX,15, 30; XXXI,1, 
7; XXXIII,22; XL,1, 10; 
XLII,11, 28, 37, 45, 116, 125, 
131; XLIII,5, 22-23; XLVI.ll; 
Závěr,5, 13
-  psaný XXVI,8, 18, 19, 21, 25, 
26; XXXIII,23; XLII,37
-  základní XIV,4, 5; XV, 16, 17, 
23; XXVI,42^13; XXVII,37

zásluha X,53-54; XIV,7 7; XV,8, 14 
závazek XI,7; XIV,3, 7, 33;

XV,36-37, 39; XVI,5, 8;
XVIII,4; XX, 10; XXI, 10, 15,
16, 25; XXV,4; XXVI,8, 20, 24, 
41,44; XXVII,9, 22, 24;
XXIX,23; XXX,4; XXXIII,24; 
XL,l-2, 6, 10; XLI,3; XLII,34, 
37, 43—45, 58, 82, 106; 
XLVII,19; Závěr,6 

zázrak XII,28-29; XXVI,40;
XXXI,3; XXXII,7-8;
XXXVII, 1-6, 7-13; XL,6, 10, 
12; XLI,4; XLII,32, 88; 
XLVI,41; XLVII,27 

zkušenost 11,4; III,7, 10; IV,1; V,17, 
21-22; VI,4, 57; VIII,3, 11;
XIII, 2, 10; XXV,13; XXVI,11; 
XXVII,12; XXXII,1-2; XLVI,2

zlaté pravidlo XIV,5; XV,35;
XVII,2; XXVI, 13; XXVII,4; 
XLII,11

zlo XV,40; XVII,10; XX,16-17 
-  problém zla XXXI,6;
XXXIII,12

zločin XXVI,18; XXVII,2-4, 8-9, 
28-30, 54; XLII,135; XLIV,37 

znak III,8; IV,3 
zrada XX VII,37; XXVIII, 13 
zvědavost, zvídavost (curiosity)

III,5; VI,35; VIII,25; XI,25;
XII,2

zvyk, zvyklost, obyčej (custom) 
XI,21; XIX,21; XXVI,7, 36; 
XXVII, 10

život Úvod,l; IV, 10; V, 18; VI,58; 
XI,1,2, 9; XIII,3, 9, 11, 14;
XIV, 3; XVII,1; XX,5, 12;
XXI,22; XXXIV,3, 25

512



Ediční poznámka

Překlad Hobbesova Leviathana, který tímto předkládáme veřejnos
ti, byl pořízen podle vydání The English Works o f  Thomas Hobbes 
o f  Malmesbury, vyd. W. Molesworth, III, London 1839, s přihléd
nutím k jeho latinské verzi Thomae Hobbes Malmesburiensis ope
ra philosophica quae latine scripsit omnia, vyd. G. Molesworth, 
III, London 1839 (dotisk Aalen 1961). Překladatel připojil řadu 
krátkých poznámek k objasnění historických a bibliografických 
odkazů.

Při překladu textů Starého a Nového zákona bylo využito eku
menického vydání z roku 1985 (Praha 1990) s přihlédnutím k va
riantní verzi druhé knihy Ezdrášovy, Apokryfy (Praha 1985). V řadě 
pasáží (např. Jb 41,24n) byl překlad upraven s ohledem na Hobbe- 
sův text.

První verze překladu byla pořízena Karlem Berkou. Tato verze 
byla po jeho smrti podstatně zrevidována Jiřím Chotašem za spo
lupráce Mariny Barabas a Zdeňka Masopusta. M. Barabas se po
dílela na revizi prvního dílu, Z. Masopust především dílu druhého 
až čtvrtého. Číslování jednotlivých odstavců v kapitolách doplnil 
J. Chotaš podle vydání T. Hobbes, Leviathan, vyd. E. Curley, In- 
dianapolis -  Cambridge 1994, z něhož přejel i věcný rejstřík.

Redakce
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