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Převzácnému muži Vilémovi, 
hraběti z Devonshiru, 

mému vysoce ctěnému pánu 

Římský Lid, převzácný pane, který maje v paměti Tarquinie 
a který vlivem zřízení státu byl nepřítelem králů, říkával,· 

jak uvádí Marcus Cato Censor, že všichni králové jsou 
z rodu dravých šelem. Nebyl však tento římský Lid, který se 
přičiněním svých občanů, přezdívaných podle popleněných 

národů Africanus, Asiaticus, Macedonicus, Achaicus atd., 
zmocnil téměř celého světa, nebyl právě on touto dravou 
šelmou? Ne méně moudře než Cato se vyjádřil Pontius 
Telesinus. Ten za bitvy u CoLlinské brá'!)' proti Su!Lovi 
objížděl své šiky a prohlašoval, že musí být vyvrácen a 

zničen samotný Rím; dodával, že vlci - uchvatitelé římské
svobody - nezmizí nikdy, nebude-li pokácen les, kam se 

uchylují. Vskutku pravdivé je obojí rčení: ,,člověk člověku
bohem (( i „ člověk člověku vlkem ((. První platí, 

srovnáváme-li navzájem spoLuobČa'!J', druhé, srovnáváme-Li 
státy; v prvním se připodobňují lidé Bohu spravedlností, 
láskou, tedy ctnostmi pokoje, v druhém musejí státy, i ty 
dobré, chtějí-li se tváří v tvář ničemnosti států špatných 

zachovat, sáhnout po ctnostech válečnických, násilí a lsti, to 
jest ke zvířecí dravosti. Tu dravost si lidé navzájem vyčítají 
a předhazují, protože podle vrozeného obyčeje posuzují své 
vlastní Či1?Ji na druhých osobách tak jako v .zrcadle: levou 
stranu mají za pravou, pravou za levou. Přirozené právo 
však nedovoluje, aby ČÍ'!)' vzešlé z nutnosti .zachování sebe 
sama byly považová1?)1 za provinění. Že však Cato, muž 
přeslavný pro svou moudrost, mohl natolik podlehnout 

nenávisti místo úsudku, .zaujetí místo rozvaze, že to, co 
hodnotil jako správné ze slra1?Ji svého Lidu, měl za nesprávné 
ze stra'!)' králů, tomu se asi budou ostatní podivovat;já však 

jsem již dlouho toho názoru, že jednak nikdy nebylo 
.znamenitého úsudku, který by se .zamlouval lidu, jednak lid 
nemůže uznat moudrost větší, než je jemu běžná: protože 
buď ji nechápe, nebo ji chápe, ale nedosahuje její úrovně. 
Věhlasné Či1?)1 a výroky Řeků a Římanů proslavila nikoli 
jejich rozumnost, nýbrž velikost, ba často i ona .zvlčilost, 
kterou si navzájem vyčítají, a ději'!)' nám přes běh staletí 
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donesly spolu s veřejnými li,ry i jména jejich vykonavatelů, 
ať byli jacíkoli. 

Pravá moudrost není nic jiného než poznání pravdy ve všech 
předmětech. Je vyvozována z paměti o věcech, která se 

probouzí pomocí určitých a vymezených názvů; není tedy 
dílem bystrého ducha a okamžitého nápadu, nýbrž správného 

rozumového uvažování, to jest filozofie. Neboť ta otvírá 
cestu od pozorování jednotlivých věcí k obecným 

zákonitostem. A kolik je druhů věcí, v nichž je místo pro 
Lidské rozumové uvažování, na tolik částí se větví filozofie, 
pojmenovaná pak ovšem různě podle různosti předmětu: ta, 
která pojednává o obrazcích, je geometrie, o pohybu fyzika, 
o přirozeném právu morálka;jako celek je to.filozofie.Je to
jako moře, které se podle jednotlivých pobřeží zde nazjvá
Britské, tam Atlantské,jinde Indické, ale celé je oceánem.

Jsou to právě geometři, kteří znamenitě spravovali své 
území. Neboť pokud v něčem lidskému životu prospělo 

pozorování hvězd, popisování zemí, měření času, daleké 
plavby, pokud jsou něčím stavby krásné, hradby silné, stroje 

podivuhodné, a konečně cokoli odlišuje dnešní dobu od 
dřívějšího barbarství, to bezmála všechno je dobrodiním 

geometrie. Protože i lo, za co vděčíme fyzice, fyzika dluží 
geometrii. Kdyby se morální filozofové zhostili/i svého 

úkolu se stejným zdarem, nevidím, čím více by ještě mohla 
lidská píle přispět ke štěstí Lidí v tomto životě. Kdyby byly 

rozpozná,ry příči,ry lidského jednání se stejnou jistotou, 
s jakou lze rozpoznat příči,ry velikostí u obrazců, pak 

ctižádost a hrabivost, jejichž síla se opírá v obecném lidu 
o falešné pojímání práva a bezpráví, by byly odzbroje,ry

a lidské pokolení by se těšilo trvalému míru, takže nějaký boj 
by se zdál už nemožný (kromě boje o místo, protože počet 

lidí bude vzrůstat). To, že ,ryní neustává válka mečem 
i perem, že znalost práva a přirozených zákonů není dnes 
větší než kdysi, že obě stra,ry hájí své právo pomocí výroků 

filozofů, že stejné jednání jedni chválí, druzí haní, že tentýž 
člověk ,ryní schvaluje to, co jindy odsuzuje, a své vlastní či,ry

hodnotí u sebe jinak než u jiných, to vše velmi zřetelně 
ukazuje, že co bylo až doposud morálními filozofy napsáno, 
nepřispělo k poznání pravdy v ničem; vyhovovalo to ne pro 
schopnost osvítit rrgsl, nýbrž pro řečnický výraz lahodící 
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citům, a slepě přejímané názory byly tím ještě dotvrzm1r111i1. 
Této části filozofie se přihodilo totéž, co veřejným ce.1 trí111: 
všichni na ně vykračují a chodí po nich sem a tam; jedni .1f' 

jen procházejí, druzí se tu hádají, ale nic se zde nezasévá. 
Zdá se, že to má jedinou příčinu, a to že nikdo z těch, co 
o této látce pojednávají, nevyšel ve svém učení z vhodného
východiska. Počátku vědy se totiž nemůžeme chopit libovolně

jako bodu na kruhu. jakási nit uvažování začíná 
v samotných temnotách pochybování, a ta nás vyvádí do 

nejjasnějšího světla. Zde je východisko učení, odtud je třeba 
si obráceným směrem odnášet světlo k řešení pochybností. 

Kdykoli tedy spisovatel onu nit buď z neznalosti ztratí, nebo 
pod vlivem zaujetí přetrhne, popisuje nikoli projevy svého 

vědění, nýbrž bloudění. 
Proto když jsem obrátil své myšlenky k prozkoumání 

přirozené spravedlnosti, samotné její pojmenování, které 
značí trvalou snahu každého člověka dbát na své právo, mi 
připomnělo, že nejdříve se musím ptát, odkud to plyne, že 

každý prohlásí nějakou věc spíše za svou než za cizí. 
Protože je známo, že to nevzešlo od přirozenosti, nýbrž ze 

souhlasného jednání lidí ( neboť co příroda nabídla 
k společnému užívání, to lidé později rozdělili), byl jsem 
přiveden k jiné otázce, a to komu to bylo ku prospěchu a 
jakou to lidé byli tlačeni nezbytností, že ačkoli všechno je 
všech, chtěli raději, aby každý měl své vlastní. Viděl jsem 
pak, ie ze společného sdílení věcí nutně vyplývá boj, a z něho 
pro lidi svářící se o jejich užívání pohrorrg všeho druhu, a to 

přirozeně nikdo nechce. Narazil jsem tedy na dva nejurči,t,ijší 
požadavky lidské přirozenosti: jeden spoočívající 

v přirozené chtivosti,jejímž vlivem každý požaduje, aby jen 
on sám mohl užívat společných věcí; druhý spočívající 

v přirozeném rozumu,jehož vlivem každý usiluje vyhnout se 
násilné smrti jakožto největšímu du pro přirozenost. Na 

takových principech jsem v tomto dílku, domnívám se, 
předvedl s co nejzřetelnější spojitostí nutnost zachování 

úmluv a záruk, a z toho vyplývající základy mravní ctnosti 
a ob(anských povinností. Přídavek o Božím království je 

sepsán s tím úmyslem, aby se nezdálo, ie mezi tím, co říká 
Bůh skrze přirozenost, a zá/wnem Božím předaným v Písmu 

je nějaký rozpor. V celém svém projevu jsem bedlivě dbal na 
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v jiných oborech považováni a na.zyváni nadarrymi, učerrymi, 
vzdělarrymi,jakkoli,jen ne moudrými, neboť tento 

přívlastek podle jejich mínění přísluší jen jim samotrrym pro 
znamenitou znalost státních záležitostí. Důstojnost věd se 

tudíž hodnotí buď podle důstojnosti předmětů,jichž se 
dotýkají, buď podle počtu lidí, kteří o nich psali, nebo podle 
úsudku lidí nejmoudřejších. Nejdůstojnější mezi vědami je 
však určitě ta, která se dotýká vládců a lidí zaměstnávajících 

se řízením lidské společnosti: z lesku této vědy, byť byl 
i porušen, se těší skoro všichni lidé a jí se s velkou pílí 
zabývali duchové mezi filozofy nejznamenitější. Její 

užitečnost, pakliže je správně podávána, to jest odvozována 
se zřetelnou spojitostí z pravých principů, se nám nejlépe 
objeví, jestliže uvážíme škody, které pro lidské pokolení 
vyplývají z její falešné a mnohomluvné podoby. Neboť 
jestliže se tam, kde zkoumáme věci jen kvůli cvičení 

duševních schopností, vloudí nějaký omyl,je neškodný a 
znamená jen ztrátu času. Avšak jde-li o věci pro život 

významné, o nichž musí každý vážně přemýšlet, tam nejen 
následkem omylu, ale i neznalosti nutně vznikají nevole, 

hádky, krveprolévání.Jakého významu dosahují tyto škody, 
takového významu dosahuje užitek ze správně podávané 
nauky o povinnostech. Kolik králů, a to mužů řádrrych, 
zabil ten jedirry blud, že poddaný má právo zabít krále 

tyrana? Kolik lidí zahubil ten blud, že určití lidé mohou 
z určitých důvodů zbavit nejvyššího vládce království? Kolik 

lidí zničilo ono bludné učení, že nejvyšší králové nejsou 
nadřazeni nad lid, nýbrž že jsou jeho služebníky? 

A konečně, kolika vzpour byla příčinou ona nauka, že 
rozpoznávat oprávněnost či neoprávněnost královských 

rozkazů přísluší jednotlivcům a dříve, než se uskuteční, 
nejen že právem lze, rrybrž se i má o nich rokovat? A kromě 
toho je ještě mnoho jiných neméně nebezpečných věcí, které 

není třeba vypočítávat, obsažerrych v obecně rozšířené 
morální.filozofii. Domnívám se, že ti dávní mudrci, kteří ji 

raději chtěli skrýt do hávu báje než vystavit veřejnému 
projednávání, to předvídali. Dříve totiž, než začaly otázky 

toho druhu ožívat, vládcové svrchovanou moc už 
nepožadovali, nýbrž vykonávali. Svou vládu si udržovali 
nikoli důkazy, nýbrž trestáním Udí zločinrrych a ochranou 
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řádných. Na druhé straně občané poměřovali spravedlnost 
nikoli řečmi jednotlivců, nýbrž na základě zákonů států, 

byli udržováni v míru nikoli rozpravami, nýbrž silou vlády. 
Dokonce svrchovanou moc, ať už spočívala na jednom 
člověku či na jednom shromáždění, uctívali jako jakési 

viditelné božstvo. A tak se, stejně jako nyní,jen velmi zřídka 
připojovali k lidem ctižádostivým a ničemným, aby vy_v�aceli 
státní zřízení. Nebyli totiž schopni přijmout za svŮJ umysl 
nechtít, aby se zachovalo to, čím jsou zachováváni oni sami. 
Čili prostota těch časů tak učené pošetilosti nerozuměla. 

Panoval tedy mír a zlatý věk: ten skončil právě tehdy, kdy 
se po vyhnání Saturna začalo učit, že je možno pozvednout 

zbraně proti králům. Tvrdím, že to dávní mudrci nejen 
věděli, ale zdá se, že to i velmi případně naznačili �jedné 

ze svých bájí. Vyprávějí, že Ixion byl lovem pozvan na 
hostinu, kde pojal lásku k Junoně a usiloval o ni. Míst? 
bohyně se mu <}�vil opl�k majíc�její po�ob�. 7:ak by_lz, zplozeni Kentauri, pleme vzpurne a neklzdne, dilem lzde, 

dílem koně. To je totéž ( zaměníme-li jména), jako kdyby 
vyprávěli, že někteří jednotlivci, povolaní k poradě 

o významných záležitostech obce, zatoužili podrobit 
spravedlnost, sestru a manželku svrchované moci, svému 
vlastnímu zkoumání, potom však objali její falešnou a 

prázdnou podobu - jako onen oblak - a zplodili tak ona
obojaká tvrzení morálních.filozofů, zčásti správná 

a krásná zčásti ošklivá a krutá, příčiny všech sporů 
' 

v k a krveprolévání. Rodí-li se takové názory kaž4oden�_e,:}� 
člověk který by ona oblaka rozehnal a co ne;pevnqszmz 

důkazy' ukázal, že mimo zákony ustanovené v každém_státě
není žádných jirrych platných nauk o spravedlnosti a 

nespravedlnosti, dobru a zlu, a který by ukázal, že to, zda 
nějaké jednání je spravedlivé či nespravedlivé, dobré či 

špatné, nemůže vyšetřovat nikdo jiný než lidé svým státem 
k výkladu zákonů pověření, takový člověk by nejen objevil 
královskou cestu míru, ale také odhalil temné a chmurné 

stezky rozkolu. Nad to nemůže být vymyšleno nic 
užitečnějšího. Co se metody týče, domníval jsem se, že 

samotný řečnický pořádek, byť byl i velmi zřetelný, 
nepostačuje, nýbrž že musím začít od látky státu a dále 

postupovat k jeho vzniku a podobě a k prvopočátku 
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spravedlnosti. Neboť z čeho se jakákoli věc skládá, z toho se 
také nejlépe poznává. Tak jako v mechanických hodinách či 
v jiném složitějším stroji nelze rozpoznatfunkci žádné 
součástky a kolečka, není-li přístroj rozebrán a zvlášť 

<Jišťována jejich látka, tvar,pohyb,právě tak při zkoumání 
práva státu a povinností občanů není sice potřeba stát 

rozebírat, ale přece jako rozebraný pozorovat: to jest aby 
mohlo být správně pochopeno, jaká je lidská přirozenost, co 

z ní prospívá a co neprospívá skloubení státu a jakým 
způsobem se mají lidé mezi sebou srovnat, chtějí-li společně 
žít. Podle této metody kladu tedy na první místo princip 
všem ze zkušenosti známý a naprosto všemi uznávaný: 

všichni lidé jsou v mysli od přirozenosti uzpůsobeni tak, že 
kdyby je nedržel strach z nějaké veřejné moci, navzájem by 
si nedůvěrovali, báli by se jeden druhého a kaidý by právem 
mohl použít vlastní síly k ochraně a nutně by to i chtě(J 

Namítnete možná, že to někteří popřou.Je to tak,popírá to 
mnoho lidí. Vyplývá z toho snad, že si sám odporuji, když 
tvrdím, že titíž lidé totéž přiznávají i popírají? Vůbec si 

neodporuji já, ale právě oni lidé, kteří to, co uznávají svým 
jednáním, popírají svou řečí. Vidíme, že všechny státy, 
i když jsou se sousedy ve stavu míru, střeží své hranice 

vojenskou ochranou a města hradbami, branami a strážemi. 
Proč lo všeclmo, jestliže se od sousedů ničeho neobávají? 

Také vidíme, že v těch státech, ač mají zákony a vůči 
provinilcům stanovené tresty, se jednotliví občané neobjeví na 
cestě beze zbraně, určené ke své ochraně, a nejdou spát, aniž 
by sf neověřili, že jsou zavřena vrata před spoluobčany, ale 
take pokladny a schránky před domácími. Mohou snad lidé 

ještě jasnlji projevovat, že si navzájem nedůvěřují, a to 
všichni a všem? Dělají to tak všichni, a tím tedy jak státy, 

tak jednotliví lidé své obavy a vzájemnou nedůvěru 
přiznávají. V rozpravě to však popírají, to jest v úsilí 

odporovat drufrym odporují sami sobě. Někteří dále 
namítají, že připuštění tohoto principu znamená v důsledku, 
že lidé jsou nejen dí (což i když je snad tvrdé, přesto musí 
být uznáno, protože, jak je zřejmé, je to zcela jasně řečeno 
v Písmu), ale že jsou dokonce zlí od přirozenosti (a to uznat 
by bylo bezbožné). Ale že by lidé byli zlí od přirozenosti, to 
z tohoto principu nevyplývá. I kdyby bylo zlých méně než 
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dobrých, přece dobré od zlých nedovedeme rozeznal, o /J1ol11 
nutnost nedůvěřovat, mít se na pozoru, podezříval, 

podmaňovat si a jakkoli se bránit doléhá trvale i na Lidi 
dobré a rozvážné. Ještě méně z toho vyplývá, ie právě ti, 
kteří jsou zlí, jsou tak uzpůsobeni od přirozenosti. Ačkoli 
totiž živočichům je už od přírody, to jest od samého narození 
dáno, že jakmile přijdou na svět, hned všechno, co se jim 
líbí, chtějí jak jen možno mít či dělat a před hrozícím zlem 
buď ve strachu prchají, nebo je hněvivě zahánějí, přece je 

proto nesoudíme jako zlé: neboť vášně pocházející 
z živočišné přirozenosti nejsou zlé sanry o sobě, ale zlé jsou 

někdy činy, které v nich mají původ, totiž jsou-li buď 
škodlivé, nebo odporují povinnosti. Nedáš-li dětem všechno, 

co chtějí, pláčou a zlobí se, dokonce bijí rodiče; je jim to 
dáno od přirozenosti. Přesto jsou nevinné a nejsou zlé: za 
prvé, protože nemohou uškodit, a dále, protože nedovedou 
užívat rozumu, tudíž jsou prosty všech povinností. Kdyby to 

dělaly i dále v dospělejším věku, kdy už nabyly sil, aby 
mohly uškodit, tehdy už by začaly být zlé a mohly by tak být 
nazvány. Takže zlý muž je skoro totéž jako silný chlapec 
nebo muž dětinské mysli a dá povaha je totéž jako vada 
rozumu, vznikající u lidí v tom věku, kdy jejich přirozenost 
je ovládána zkušeností přísné výchovy a trestů. Jestliže tedy 

lidi nenazveme přirozeně zlými proto, že nemají od 
přirozenosti kázeň a schopnost užívat rozum, musíme také 

přiznat, že nejsou přirozeně zlými, i když podléhají od 
přirozenosti chtivosti, strachu, hněvu a ostatním živočišným 
hnutím. Položil jsem tedy pevný základ a na něm ukazuji 
za prvé, že postavení lidí mimo občanskou sjJOLečnost (budiž 
dovoleno nazvat toto postavení stavem přirozenosti) není nic 

jiného než válka všech proti všem a že v této válce mají 
všichni právo na všechno. Dále, že všichni lidé hned,jakmile 
onu bídu pochopí, se chtějí z toho bídného a nenáviděného 
stavu dostat ven, a k tomu je nutí i jejich přirozenost. To se 

však nemůže uskutečnit, jestliže neuzavřou smlouvy a 
neustoupí od svého práva na všechno. V-dalším pak 
vysvětluji a dokazuji, co je podstatou smluv,jakým 

způsobem se mají přenášet práva z jednoho na druhého, aby 
smlouvy nabyly platnosti, rovněf,jaká práva a komu musí 
být k upevnění míru udělována, to jest které jsou to pokyny 
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rozumu,jež je možno ve vlastním slova smyslu nazvat 
přirozenými zákony. Toto je obsaženo v části knihy 

nadepsané Svoboda. 
Po stanovení toho všeho ukazuji, co je stát a kolik má podob, 
jakým způsobem vzniká,jak vzniká svrchovaná moc; dále 
pak jaká jsou to práva, která jednotliví lidé, chtějící zřídit 

stát, musí nutně přenést na svrchovaného vládce, ať už 
jednoho člověka či jednu skupinu lidí: kdyby je na něj 

nepřenesli, žádný stát by nevznikl a dále by trvalo právo 
všech na všechno, to jest právo boje. Dále rozlišuji různé 
druhy států, monarchii, aristokracii, demokracii, vládu 
patriarchální a despotickou; vykládám,jak vznikají, 
a porovnávám jejich výhody a nevýhody. Kromě toho 
ukazuji, čím je stát narušován a jaké jsou povinnosti 

vykonavatele svrchované moci. Nakonec vysvětluji podstatu 
zákona a přečinu a ukazuji rozdíl mezi zákony na základě 
usnesení, smlouvy a práva. To vše je zahrnuto pod nadpisem 
Moc. Aby se nezdálo, že ono právo, které mají Uak jsem 
v předešlém dokázal) svrchovaní vládci vůči občanům, snad 

odporuje Písmu, ukazuji v poslední části nadepsané 
Náboženství, že božskému právu ono právo neodporuje 
především v tom ohledu, že vládcům vládne Bůh skrze 

přirozenost, to jest skrze pokyny přirozeného rozumu. Za 
druhé, toto právo neodporuje božskému z toho hlediska, že 

Bůh měl zvláštní pravomoc nad Židy skrze starobylou 
smlouvu o obřízce. Za třetí, toto právo rovněž neodporuje 
božskému v tom ohledu, že Bůh vládne křesťanům skrze 

křestní smlouvu. Potud ono právo svrchovaných vládců čili 
právo státu není s náboženstvím v rozporu. Nakonec 

ukazuji, které povinnosti se nutně vyžadují, aby bylo možno 
vejít do nebeského království, a v té souvislosti co 

nejzřetelněji dokazuji a uzavírám ze svědectví Písma na 
základě všemi přijatého výkladu, že poslušnost, kterou, jak 

tvrdím, jsou jednotliví občané - křesťané dlužni svému 
křesťanskému vládci, nemůže být s křesťanským 

náboženstvím v rozporu. 
Poznali jste metodu: nyní se seznamte s podnětem 

a záměrem spisu. Věnoval jsem se filozofii pro potěšení · 
ducha, shromažďoval její prvky ze všech hledisek, roztřídil 

je do tří částí a ry jsem pomalu sepisoval tak, že první 
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pojednává o tělese a jeho všeobecrrych vlastnostech, druhá 
o člověku, zvláště o jeho schopnostech a citech, třetí o státu

a povinnostech občanů. První část tedy obsahuje první
filozofii a některé základy fyziky. Je tu výčet pojmů času, 

místa, příčiny, síly, vztahu, poměru, kvantiry, tvaru, 
pohybu. Druhá část se zabývá představivostí, pamětí, 

chápáním, rozumovým uvažováním, touhou, vůlí, dobrem, 
zlem, mravností a nemravností a dalšími pojmy toho druhu. 

O čem pojednává třetí část, to už bylo řečeno. 
Zatímco naplňuji svůj plán, pořádám, pomalu a přepečlivě 

spisuji ( ale široce neprobírám, jen podávám výčet), 
přihodilo se v mé vlasti, že několik let před vypuknutím 

občanské války se začalo horečně přetřásat právo na vládu 
a povinná občanská poslušnost, což předpovídalo brzkou 
válku. A to byl podnět, proč jsem tuto třetí část uspíšil a 
dokončil, zatímco ostatní jsem ponechal stranou. Tak se 
stalo, že část podle plánu díla poslední je časově hotova 
dříve; viděl jsem totiž, že se opírá o vlastní, zkušeností 

ověřené přincipy, tedy že předchozí části nijak nepotřebuje. 
Nedělal jsem to proto, abych byl chválen (ačkoli kdybych to 
proto dělal, mohlo by mi být omluvou, že nebýt lidí toužících 
po chvále, zbylo by jen málo těch, kteří konají chvályhodné 
věci), ale pro vás, čtenáři: pracoval jsem s tou nadějí, že až 

poznáte a pochopíte nauku, kterou předkládám, raději 
snesete s klidnou myslí lecjakou nepříjemnost v soukromém 
životě - vždyť lidský život se bez nepříjemností neobejde, 

než abyste uváděli ve zmatek poměry ve státě. Dále že 
spravedlivost toho, co máte v úmyslu dělat, budete poměřovat 

nikoli řečí či záměry jednotlivců, rrybrž zákony státu, a 
nedovolíte už, aby se ctižádostiví Lidé dostávali k moci za 
cenu prolévání vaší krve. A konečně že budete pokládat za 
lepší těšit se ze současného, byt' ne nejlepšího stavu osobně, 
než aby stav změněný k Lepšímu měli jiní lidé v jiném století, 
zatímco vy byste zahynuli ve válce nebo zašli věkem. Kromě 
toho že nebudete pokládat za občany, rrybrž za nepřátele a 

zrádce ry lidi, kteří se nechtějí podřídit úřadům státu 
a snaží se zbavit veřejných břemen, 

přitom však vyžadují, aby je jako své příslušníky stát 
chránil před násilím a bezprávím, a že nebudete sLejJě 

přejímat všechno, co vám tito Lidé předkládají veřejně či 
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potají jako slovo boží. Řeknu to jasněji: kdyby nějaký 
veřejný kazatel, zpovědník nebo kasuista tvrdil, že 

svrchovaného vládce, ba i jakéhokoli člověka bez rozkazu 
svrchovaného vládce má občan právo zabít, nebo že se může 
právem přidat ke vzpouře, spiknutí či spolku občanů proti 
státu a že ta nauka je v souhlase se slovem božím, takovému 
člověku, doufám, nebudete věřit, ale jeho jméno oznámíte. 
Kdo s tímto souhlasí, ocení také jako poctivý úmysl, s nímž 

jsem toto psal. 
Konečně, v průběhu celé práce jsem si stanovil zachovávat 

tento způsob: za prvé, nebudu vymezovat spravedlivost 
jednotlivých činů, ale přenechám takové vymezení zákonům. 
Dále, nebudu zvlášť probírat zqkony nějakého státu, to jest 
budu hovořit o tom, co zákony jsou, nikoli jaké jsou. Za 
třetí, nebude se projevovat můj názor, že občané jsou vůči 
aristokratickému či demokratickému státu méně povinni 

poslušností než vůči monarchickému. I když jsem se totiž 
pokusil v desáté kapitole dokázat několika argumenty, že 

monarchie je oproti ostatním podobám státu vhodnější (to je, 
přiznávám,jediná věc v této knize nedokázaná, nýbrž 

předložená jako pravděpodobná),přesto porůznu a výslovně 
tvrdím, že je třeba svrchovanou a stejnou moc přiznat všem 
státům. Za čtvrté, nikde nehovořím o teologických naukách, 

leda o těch, které maří poslušnost občanů a podvracejí 
postavení státu. A konečně, abych nevydával něco, čeho 

nebylo zapotřebí, nechtěl jsem, aby výsledek mého spisování 
byl hned zveřejněn: proto jsem dal několik málo soukromých 

výtisků rozeslat přátelům, abych podle jejich posudků 
opravil, uhladil a vysvětlil případné omyly, neobratnosti či 

nejasnosti. 
Nejostřeji mi bylo vytýkáno,jak jsem <Jistil, že jsem příliš 
zveličil moc státu - to od osob církevních; že jsem odstranil 
svobodu svědomí - to od sektářů; že jsem svrchované vládce 
osvobodil od zákonů státu - to od právníků. Výtkami těchto 

lidí, kteří prosazují svůj zájem,jsem se příliš 
neznepokojoval, pakliže jsem naopak tyto uzly ještiJ1íce 

neutáhl. Jinak jsem z podnětu lidí, kteří se pozastavovali 
nad samotnými principy,jako lidská přirozenost, přirozené 

právo, podstata smluv, vznik státu, připojil k některým 
místům poznámky, které by mohly, myslím si, lidi jiného 
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názoru uspokojit: jejich výtky totiž nebyly d11slťflA 1'111 
zaujetí, nýbrž poctivého úsudku. A konečně všude jsn11 

usiloval o to, abych se někoho nedotkl, kromě lidí, jejichž 
záměry jsou s tímto v rozporu, a těch, kteří se uráží pro 
každý opačný názor. Naleznete-li něco pochybného nebo 

řečeného příkřeji než bylo třeba, vedlo k tomu úsilí o mír, 
nikoli stranictví, a vyřkl to člověk,jehož spravedlivému bolu 

nad současnými pohromami jeho vlasti je slušno Leccos 
odpustit; proto vás prosím a žádám, čtenáři, abyste to 

strpěli s laskavou shovívavostí. 
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I 

ZÁKLADY 
FILOZOFIE 
O OBČANU 

SVOBODA 

KAPITOLA I 
O POSTAVENÍ LIDÍ 
MIMO OBČANSKOU 

SPOLEČNOST 

1. Úvod. 2. Počátek občanské společnosti tkví ve vzájemné
obavě. 3. Lidé jsou si od přírody rovni. 4. Kde se rodí
sklon vzájemně si ubližovat. 5. Nesvornost pocházející

z poměřování duševních schopností. 6. Nesvornost 
pocházející z touhy více lidí po téže věci. 7. Definice 

práva. 8. Právo na cíl dává právo na nutné prostředky. 
9. Podle přirozeného práva každý člověk sám rozhoduje

o prostředcích k zachování sebe sama. 10. Podle
přirozeného práva všechno je všech. 11. Právo všech na 

všechno je neužitečné. 12. Stavem lidí mimo společnost je 
válka. Definice války a míru. 13. Válka odporuje 

zachování lidí. 14. Podle přirozeného práva může každý 
člověk požadovat od toho

) 
koho má v moci

) 
záruku 

poslušnosti. 15. Přirozenost vybízí, abychom usilovali 
o mír.

1. Schopnosti lidské přirozenosti je možno sloučit
do čtyř druhů: tělesná síla, zkušenost, rozum, cit. 
Od nich začneme následující výklad a budeme na 
prvním místě mluvit o tom, co mají lidé těmito 
schopnostmi nadaní proti sobě navzájem; potom 
zda a pomocí jaké schopnosti jsou uzpůsobeni pro 
společenství a pro vlastní ochranu před vzájemným 
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násilím; v dalším ukážeme,jaký krok bylo nezbytno 
v té věci podnikout a jaké jsou podmínky společen
ství čili míru mezi lidmi, to jest, nazveme-li to pouze 
jinak, jaké jsou základní přirozené zákony. 

2. Většina lidí, kteří něco napsali o státních zříze
ních, buď předpokládá, nebo si přeje, případně 
vymáhá souhlas s názorem, že člověk je živočich od 
narození uzpůsobený pro společenstvf_ * 

Řekové říkají ZÓON POLITIKON a na tomto 
základě budují nauku o státě v následujícím smyslu: 
k zachování míru a k řízení celého lidského pokolení 
není zapotřebí ničeho jiného, než aby lidé společně 
přistoupili na nějaké smlouvy a poclmínky; ty 
potom nazývají zákony.Jakkoli je toto axióma vět
šinou přijímáno, je přece falešné. Je to zřejmý omyl 
vzešlý z příliš povrchní úvahy o lidské přirozenosti. 

* Poněvadž lidská společnost je již ustavena, poněvadž mimo
společnost nikdo nežije a poněvadž vidíme, že všichni vyhledá
vají vzájemný styk a rozhovor, může se zdát podivné a nesmyslné
hned na samém prahu nauky o státě nastražit čtenářům následu
jící překážku, totiž že člověk není od narození uzpůsobený pro
společnost. Je tedy zapotřebí to blíže vysvětlit. Je jistě pravda, že
člověku, pokud je člověkem, to jest hned, jakmile se narodí, je od 
přirozenosti trvalá samota nepříjemná. Neboť děti k tomu, aby
mohly žít, a dospělí, aby mohli žít bez obtíží, potřebují cizí
pomoc. Nepopírám tedy, že lidé vlivem přirozenosti vyhledávají
styk jeden s druhým. Avšak občanské společenství nespočívá
pouze ve vzájemných stycích, nýbrž ve svazcích, k jejichž usta
vení je zapotřebí záruk a smluv. Jejich význam neznají děti a lidé
nevzdělaní, o jejich užitečnosti nevědí lidé, kteří se nepřesvědčili
o škodách vzešlých z úpadku společnosti. Z toho vyplývá, že lidé,
kteří nechápou, co je společnost, nemohou do ní vstoupit: nesta
rají se o to, protože nevědí o její prospěšnosti. Tudíž je jasno, že
žádný člověk (už proto, že se narodil jako dítě) není od narození
uzpůsobený pro společnost; dokonce velmi mnozí (možná větši
na) pro slabost ducha nebo nedostatkem výchovy takovými zů
stávají. Přesto mají všichni, děti i dospělí, lidskou přirozenost.
Člověk je tedy uzpůsobován pro společnost nikoli přirozeností,
nýbrž výchovou. A dále, i kdyby se člověk rodil už tak, že by po
společnosti toužil, nevyplývá z toho ještě, že by byl pro vstup do
společnosti připraven. Jedna věc je po něčem toužit, jiná je být
toho schopen. Po společnosti totiž touží i ti lidé, kteří jinak pro
hrdost neuznávají za vhodné přistoupit na rovné podmínky, bez
nichž společnost nemůže být.
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Neboť kdo bude hluběji pozorovat příčiny, pro{' S(' 

lidé sdružují a těší se ze společenství, ten snad11u 
zjistí, že tomu není tak proto, že by to jinak od při
rozenosti nešlo, nýbrž že je to dodatečný jev. Kdyby 
člověk miloval druhého od přirozenosti, to jest člo
věka jako takového, pak by nebylo možno vysvětlit, 
proč se všichni lidé nemilují navzájem stejnou lás
kou, když jsou stejně lidmi, anebo proč se člověk 
raději stýká s těmi lidmi, jejichž společnost skýtá 
čest a užitek spíše jemu než jiným. Nevyhledáváme 
tedy společníky vlivem přirozenosti, ale chceme od 
nich dosáhnout čest a prospěch: po tom dychtíme 
především, po nich samotných až potom. Za jakým 
účelem se lidé sdružují poznáme z toho, co lidé při 
setkání dělají. Scházejí-li se kvůli obchodu, každý si 
hledí ne společníka, nýbrž své záležitosti. Jestliže se 
scházejí, aby společně zastávali úřad, rodí se jakési 
přátelství navenek, je v něm však více vzájemné 
nedůvěry než lásky; někdy vzniká spolčení, dobrá 
vůle však nikdy. Jestliže se scházejí pro zábavu a 
obveselení, líbí se obyčejně každému nejvíce to, co 
vzbuzuje smích a - jak už patří k podstatě žertu -
co umožňuje, aby člověk ze srovnání s cizí hloupostí 
či neschopností sám před sebou vyšel jako lepší. 
I když to někdy neškodí a neuráží, je zřejmé, že se 
lidé těší ne tak ze společnosti jako především ze své 
slávy. Ostatně většinou se při těchto setkáních 
pomlouvají nepřítomní a jejich celý život, výroky, 
činy jsou probírány, posuzovány, odsuzovány 
a předváděny v podobě anekdot; nejsou ušetřeni ani 
samotní účastníci hovoru, ba poskytují k tomu mož
nost, jakmile ze sezení odejdou: takže to vůbec není 
divné, když někdo chce vždycky odcházet z dějiště 
takového tlachání jako poslední. Toto jsou ty pravé 
požitky ze společenství, za nimiž se vlivem přiroze
nosti, to jest citů každému živočichu vštípených,· 
ženeme, dokud utrpěné škody nebo napomenutí 
nezpůsobí ( což u mnohých nenastane nikdy), že 
touha po přítomných požitcích se zmírní při vzpo
mínce na minulé. Bez toho by řeč většiny lidí, nad-
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míru výmluvných, pokud jde o tento předmět hovo
ru, byla nudná a jalová. Vypráví-li se pak náhodou 
ve společnosti příběhy a někdo poví nějaký o sobě, 
všichni ostatní také hned dychtivě mluví o sobě; 
vypráví-li jeden něco podivuhodného, ostatní také 
uvádějí podivuhodné věci, vědí-li o nějakých; 
nevědí-li, vymyslí si je. Abych se konečně také zmí
nil o lidech majících prospěch z toho, že vědí více 
než ostatní: jestliže se sejdou, aby se věnovali filozo
fii, kolik je zúčastněných, tolik je těch, kteří poučují 
druhé, totiž kteří chtějí být pokládáni za učitele. 
Jinak své společníky nejen, že nemají v lásce, jako 
je tomu také u jiných lidí, nýbrž je i stíhají nenávistí. 
Tudíž je podle zkušenosti všech, kteří pozorují lid
ské záležitosti trochu bedlivěji, jasné, že každé 
dobrovolné sdružování lidí se uskutečňuje buď ze_ 
vzájemné potřeby, nebo ze snahy získat slávu: lidé 
sínledí ze vzájemného styku odnést nějakou výhodu 
nebo ono EUDOKIMEIN, ocenění a úctu společ
níků. Totéž lze také zjistit rozumovou úvahou ze 
samotného vymezení pojmů vůle, dobro, čest, uži
tečnost. Protože se totiž společnost pojí dohromady 
dobrovolně, ptáme se v každém takovém případě, 
co je předmětem té společné vůle, to jest co je 
dobrem pro každého z těch, kteří se sdružují. 
Dobrem se zdá být cokoli, co je příjemné a týká se 
buď smyslových orgánů, nebo ducha. Každá rozkoš 
ducha pak je buď sláva (nebo vlastní příznivé 
mínění o sobě), nebo se ke slávě v posledku vztahu
je; ostatní rozkoše jsou smyslové nebo ke smyslo
vosti přivádějící: ty všechny lze souhrnně označit a 
chápat jako prospěch. Tedy každá společnost se 
pojí dohromady buď kvůli prospěchu, nebo kvůli 
slávě, to jest nikoli z lásky ke společníkovi, nýbrž ze 
sebelásky. Honba za slávou však nemůže vytvořit 
žádnou ani početnou, ani trvalou společnost, pro
tože kdyby požívali slávy a úcty všichni, neměl by 
je nikdo; zakládají se totiž na srovnání s druhými a 
na výjimečnosti. Společenství s druhými také nijak 
nenapomáhá tomu, aby si člověk sám u sebe vytvo-
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,·il důvod pro svou vlastní slávu. Každý totiž stojí 
za tolik, kolik sám zmůže bez cizí pomoci. Příjem
nosti tohoto života může sice vzájemná pomoc roz
množit, avšak mohlo by se toho dosáhnout spíše 
ovládáním druhých než společenstvím s nimi. Proto 
ať nikdo nepochybuje o tom, že by lidé pod vlivem 
své přirozenosti, kdyby neměli strach, usilovali 
mnohem dychtivěji o uchvácení vlády než o vytvo
ření společnosti. 

Musíme tedy tvrdit, že velké a trvalé společnosti 
mají svůj původ nikoli v dobré vůli lidí, nýbrž ve 
strachu jednoho před druhým.* 

3. Příčina strachu jednoho před druhým spočívá
zčásti v přirozené rovnosti lidí, zčásti ve sklonu 
navzájem si ubližovat. Způsobuje to, že nejsme 
schopni ani od druhých očekávat bezpečnost, ani ji 
sami sobč zajistit. Pozorujeme-li dospělé lidi a všim
neme-li si, jak křehká je stavba lidského těla ( při 
jejímž zhroucení se hroutí všechna síla, statnost 
i moudrost člověka) a jak je i pro nejslabšího snadné 
zabít silnějšího, nemáme proč spoléhat na své síly a 
domnívat se, že nás příroda udělala silnějšími než 
druhé. Rovni jsou si ti, kteří proti sobě navzájem 
zmohou stejně. A zmohou stejně proto, že zmohou 

* Bylo namítnuto, že je úplně vyloučeno, aby se lidé spojovali
v obč1nskou společnost ze strachu: báli by se prý jeden druhého
do té míry, že by nemohli snést ani vzájemný pohled. Myslím si,
že pro ty, kdo toto namítají, znamená strach totéž co zděšení.Já
tím slovem rozumím jakékoli předvídání budoucího zla. A sou
dím, že t1, co mají strach, nejen ustupují, nýbrž také nedůvěřují,
podezřívají, mají se na pozoru a starají se, aby se nemuseli bát.
Kdo jde spát, zavírá vrata, kdo je na cestě, má zbraň, protože se
bojí lup,čů. Státy obyčejně střeží své hranice vojenskými posád
kami a města opatřují hradbami z obavy před sousedními státy, 
a i ta rn isilnější vojska, připravená k bitvě, přece spolu někdy 
vyjednávaJÍ, protože se navzájem obávají své síly a možné poráž
ky. Lidé s: mají jeden před druhým na pozoru ze strachu: prchají 
a skrývají 5e, jestliže si myslí, že není jiné obrany; nejčastěji se 
však zajišťu) zbraněmi a obrannými prostředky, což umožňuje, 
že se odvúují vyrazit a tím zjistit záměry druhého. A pak buď 
bojují a stát se zrodí z vítězství, nebo se dohodnou a stát se zrodí 
ze vzájemné dohody. 
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nejvíce, totiž zabít. Jsou si tedy lidé od přirozenosti 
mezi sebou rovni. Nynější nerovnost byla zavedena 
občanským zákonem. 

4. Sklon ubližovat je ve stavu pnrozenosti sice
vlastní všem lidem, ale nemá stejnou příčinu ani 
není stejným proviněním. Někdo totiž podle přiro
zené rovnosti dovolí ostatním totéž, co sobě ( což je 
vlastností člověka skromného, správně oceňujícího 
své síly). Jiný si myslí, že druhé převyšuje: chce, aby 
jen jemu samotnému bylo vše dovoleno a osobuje si 
více úcty než ostatní ( což je vlastností ducha zpupné
ho). Jeho sklon ubližovat pochází z ješitné dychti
vosti po slávě a falešného oceňování svých sil, 
zatímco onen předešlý člověk musí své věci a svo
bodu právě proti takovému člověku bránit. 

5. Kromě toho, největší neshody vznikají ze zápo
lení duchů, protože tento zápas bývá nejúpornější. 
Vždyť nejen opačné tvrzení, ale i pouhý nesouhlas 
budí hněv. Neboť nesouhlasit v něčem s někým zna
mená mlčky ho v té věci obviňovat z omylu a 
nesouhlasit s ním v mnohých věcech je totéž jako 
mít ho za hlupáka; to je patrné z toho, že žádné 
války se nevedou s větší urputností než mezi 
sektami téhož náboženství a stranami v tomtéž stá
tě, kde jsou předmětem zápasu buď nauky, nebo 
způsob uskutečňování politických záměrů. A pro
tože veškerá rozkoš ducha a veškerá radost tkví 
v tom, že máme s kým se srovnávat a můžeme tak 
vysoce smýšlet sami o sobě, je nemožné, aby si lidé 
nedávali najevo vzájemnou zášť a pohrdání, ať už 
žertem, slovy, posunkem nebo nějakým znamením; 
není horší nepříjemnosti pro ducha, než je tato, a 
z žádné jiné nevzniká silnější chtění ublížit.· 

6. Nejčastěji se příčina touhy lidí navzájem si
ubližovat rodí z toho, že mnozí lidé současně dychtí 
po téže věci, kterou však nemohou ani společně uží
vat, ani rozdělit; z toho vyplývá, že ji musí dostat 
silnější; a o tom, kdo je silnější, musí rozhodnout 
boj. 

7. Uprostřed tolika nebezpečí, která pro přiroze-
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11ou chtivost lidí denně každému hrozí, nelze 
11ikomu vytýkat, že si dává pozor; naopak, jinak to 
d<-:lat nelze. Každý je totiž puzen dychtit po tom, co 
jť pro něj dobré, a unikat tomu, co je zlé, především 
však největšímu přirozenému zlu - smrti, a to vli
v('m jakési přírodní nutnosti, která není menší než 
síla nutící padat kámen dolů. Není tedy nesmyslné, 
:, ni nelze kárat, ani to neodporuje správné rozu-
1 nové úvaze, jestliže někdo vynaloží veškeré úsilí na 
to, aby vlastní tělo a údy uchránil a zachoval od 
smrti a bolestí. A to, co neodporuje správné rozu
mové úvaze, bylo uděláno, jak všichni říkají, spra
vedlivě a právem. Termínem právo se neoznačuje 
nic jiného než svoboda, kterou má každý k tomu, 
aby mohl podle správné rozumové úvahy užívat 
přirozených schopností. Prvním základem přiroze
ného práva tedy je, že každý jak jen může chrání 
svůj život a údy. 

8. Protože pak právo na dosažení cíle nemá smysl
pro člověka,jemuž je odpíráno právo na prostředky 
k tomu nutné, vyplývá z toho, že má-li každý právo 
na zachování sebe sama, má také právo užívat 
všech prostředků a dělat všechno, co je k zachování 
sebe sama nezbytné. 

9. Zda jsou prostředky, jichž chce někdo použít,
a skutky, které chce vykonat, k zachování života 
nebo vlastních údů nutné či nikoli, to podle přiroze
ného práva posuzuje on sám. Neboť kdyby to, že 
posuzuji sám své vlastní ohrožení, odporovalo 
správné rozumové úvaze, posuzoval by je někdo 
jiný. A soudí-li jiný o věcech týkajících se mne, pak 
stejným způsobem, protože jsme si od přirozenosti 
rovni, budu já soudit o věcech týkajících se jeho. 
Tudíž odpovídá správné rozumové úvaze, to jest 
přirozenému právu, abych já posuzoval jeho úsu
dek, totiž zda přispívá k mému zachování či nikoli. 

10. Pří_!"oda dala každému právo na všechno. (To
jest ve stavu čistě přirozeném čili předtím, než se 
lidé navzájem zavázali nějakými smlouvami, bylo 
každému dovoleno dělat cokoli a vůči komukoli 
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se mu '.?líbilo a vlastnit a užívat všeho, co chtěl 
a mohl.)* 

Protože čehokoli se komu zachce, zdá se mu to 
dobré proto, že to chce a že to může přispět k jeho 
zachování, nebo se to aspoň tak může jevit (soud
cem v té věci, zda je to skutečně prospěšné či nikoli, 
jsme v předešlém odstavci ustanovili člověka 
samotného, a to v tom smyslu, že za prostředky 
nutné k jeho zachování musíme pokládat ty, které 
sám za takové prohlašuje), a protože, jak se praví 
v odstavci sedmém, to, co nutně přispívá k ochraně 
vlastního života a údů, se děje a je vlastněno prá
vem přirozenosti, vyplývá z toho, že ve stavu přiro
zenosti je všem dovoleno mít a dělat všechno. 
Vyjadřuje to i známé rčení: ,,Příroda dala všechno 
všem." Z toho je také zřejmé, že ve stavu přiroze
nosti je měřítkem práva prospěch. 

11. Lidem však bylo velmi málo prospěšné, že

* Tomu je třeba rozumět tak, že to, co kdo udělá ve stavu čistě
přirozeném, není bezprávím vůči žádnému člověku nikoli tak 
v b b 

, ,
ze y ylo nemožné se v takovém stavu proviňovat vůči Bohu
nebo porušovat přirozrnr zákony. Nespravedlnost vůči lidem
totiž předpokládá Lidské zákony, a ty v přirozeném stavu neexis
t1;1jí. Os�at!1ě pravdivo�t takto pochopené myšlenky byla čtenářo
vi, ktery s1 to pamatuje, dostatečně prokázána v bezprostředně 
Pt�dcházejícjch od;tav�íc.h. Ale protože v některý_ch příp:idech
pnkrost zaveru zpusob1, ze se zapomene na premisy, chci zdů
vodnění zestručnit a předložit tak, aby je bylo možno přehléd
nout jediným pohledem. Každý človčk má právo na zachování 
sebe sama, odst. 7. Má tedy právo užít všech prostředků pro 
t<:nto účel nu,tných, od�t. 8. Nutné r,rostředkť jsou pak ty, o kte
rych to on sam usoud1, odst. 9. Ma tedy pravo dělat a vlastnit 
všechno, o čem usoudí, že je nutné k zachování sebe sama. Zda 
se tedy něco dělá právem či neprávem, to posuzuje sám člověk, 
k!erý t� dělá. Tudíž to dělá právem. Je tedy pravda, že ve stavu 
čistě přirozeném ... atd. Jestliže někdo předstírá, že k jeho vlast
nímu zachování napomáhá něco, o čem si to ani on sám nemyslí, 
může se tím prohřešovat proti přirozeným zákonům, jak bylo 
obš�rně vysvětleno v_ kapitole třetí. Někteří namítli: Kdyby syn 
zabil �tce, ncdopustII by se na otci bezpráví? Odpověděl jsem: 
Nemůze�e �omu_rozumět ta�, že syn se nalézá v přirozeném sta
vu, protoze Jakmile se narodil, octl se v moci a pod vládou toho 
komu vděčí za zachování sebe sama: to jest matky nebo otce či 
toho, kdo mu poskytuje obživu;je to dokázáno v kapitole deváté. 
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,11,-: li na všechno takovéto společné právo, neboť úči-
1wk toho práva je skoro tentýž, jako kdyby žádné 
I 11 .1vo neexistovalo. Ačkoli totiž mohl každý o každé 
V<'ťi Hkat: ,,To je moje", přece tu věc nemohl užívat 
k vťt! i sousedovi, který stejným právem a stejnou 
.,tlou prosazoval, že je jeho. 

I 2. Jestliže k přirozenému lidskému sklonu vzá-
1rnrnč se napadat, vyvěrajícímu z citových hnutí, 
,.vl:'tšlč však z ješitného sebeoceňování, připočteš 
pr.'tvo všech na všechno, podle něhož jeden právem 
11točí, druhý se právem staví na odpor, a v němž má 
pi'1vod věčné podezřívání a zaujatost všech proti 
VŠ('m, a připočteš-li dále, jak je obtížné v malém 
počtu a s malými prostředky se bránit nepřátelům 
11točícím s úmyslem nás překvapit a zničit, pak 
1lťlze popřít, že přirozeným stavem lidí před ustave-
11ím společnosti byla válka, a to ne prostá, nýbrž 
v:'tlka všech proti všem. Vždyť co jiného je válka než 
<>no období, kdy se jasně, silou slov i činů, projevuje 
i'1mysl bojovat? Zbylé období se nazývá mír. 

13. Že trvalá válka je pramálo příznivá zachování
jak lidského rodu, tak každého jednotlivého člově
ka, to posoudíme snadno. Je však trvalá již svou 
podstatou, poněvadž pro rovnost zápasících se 
nemůže skončit nějakým vítězstvím; samotným 
vítězům totiž hrozí během války neustále nebezpe
čí, takže musíme mít za zázrak, že někdo, byť i ten 
nejsilnější, je nakonec zdolán jen léty a stářím.Jako 
příklad se nám nabízejí v nynějším století obyvatelé 
Ameriky a ve stoletích dávno minulých ostatní 
národy, které sice nyní žijí v občanské společnosti a 
vzkvétají, tehdy však byly málo početné, divoké, 
krátkého věku, chudé, kruté, postrádající ono potě
šení a krásu života, kterou zpravidla poskytuje mír 
a společenství. Kdokoli si tedy umínil setrvat v tom 
stavu, v němž je všem všechno dovoleno, protiřečí 
sám sobě. Neboť každý člověk vlivem přirozené nut
nosti dychtí po dobrém pro sebe a neexistuje nikdo, 
kdo by si myslel, že válka všech proti všem, s tako
vým stavem přirozeně související, je pro něho 
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dobrem. Tak nás obava jednoho před druhým při
vádí k přesvědčení, že se musíme z takového stavu 
dostat a získat si spojence: musí-li už ta válka být, 
ať to není válka všech proti všem a ať nám v ní 
nechybí pomoc. 

14. Spojenci se získávají buď násilím, nebo doho
dou: násilím, když vítěz přinutí poraženého hroz'=

bou smrti nebo spoutáním, aby mu sloužil; doho
dou, když se spojenectví vytvoří za účelem vzá
jemné podpory a s nevynuceným souhlasem obou 
stran. Dále může vítěz poraženého nebo silnější 
slabšího Uako třeba zdravý a silný nemocného či 
dospělý dítě) po právu nutit, aby poskytl záruku 
poslušnosti, nechce-li ovšem raději zemřít. Neboť 
právo chránit sebe sama podle vlastního uvážení 
plyne z našeho ohrožení, a ohrožení vzešlo z rovnos
ti. Proto je spíše v souhlase s rozumem a je to jistější 
pro zachování sebe sama, že využíváme nynější 
výhody a zjednáváme si ,žádoucí bezpečí přijetím 
záruky, než abychom se později v nejistém boji 
znovu pokoušeli získat moc, z které se mezitím 
poražení vyvlekli, když se vzmohli a nabyli sil. 
A naopak, nelze si představit nic nesmyslnějšího, 
než abys slabému, kterého máš ve své moci, nechal 
volnost a tak si z něj udělal hned silného nepřítele. 
Tím se také ozřejmuje určitý závěr, že v přirozeném 
lidském stavu jistá a nezdolná moc dává právo na 
panování a nadvládu nad těmi, kteří nemohou odo
lávat. Proto z téhož důvodu patří k všemocnosti 
podstatně a bezprostředně právo dělat všechno. 

15. Avšak pro onu rovnost sil a ostatních lidských
schopností nelze očekávat, že se mohou lidé v přiro
zeném stavu, to jest ve stavu války, natrvalo zacho
vat bez újmy. Proto je třeba usilovat o mír, pokud 
zasvitne nějaká naděje ho dosáhnout. Jestliže je 
takto nedosažitelný, musí se získávat pomoc v boji. 
To je požadavek správné rozumové úvahy, to jest 
zákon přirozenosti, jak bude hned ukázáno. 

K APITOLA II 
<> PŘIROZENÉM ZÁKONĚ 

VE VZTAHU 
K ÚMLUVÁM 

I. Přirozený zákon není dohoda lidí, nýbrž požadavek
/11,�umu. 2. Základním přirozerrym zákonem je, že se

11111.1í usilovat o mír, lze-li ho dosáhnout; není-li to možné, 
jť třeba se bránit. 3. Prvním zvláštním přirozeným 
"konem je, že právo na všechno nelze udržet. 4. Co to 

·11amená zříci se práva a přenést právo. 5. K přenesení
/11 ríva je nutná vůle přejímajícího. 6. Pro přenesení práva 
/1/r,tíjen slova vyjadřující přítomnost. 7. Slova vyjadřující 

lmdoucnost pro přenesení práva platí, jsou-li přítomny 
i ostatní příznaky vůle. 8. Při dobrovolném darování 

jJrávo na základě slov vyjadřujících budoucnost 
nepřechází. 9. T,ýmezení úmluvy a smlouvy. JO. Ve 
smlouvách přechází právo na základě slov vyjadřujících 
/)lfdoucnost. 11. Smlouvy založené na vzájemné důvěře 

J 1ou ve stavu přirozenosti zbytečné a neplatné; právě tak ve 
státě. 12. Nikdo nemůže uzavírat smlouvy se zvířaty; 

1ovněž ne s Bohem, není-li to ve ;:,jevení. 13. Také nemůže 
11ikdo učinit slib Bohu. 14. Smlouvy nezavazují k něčemu, 
to je nad největší možné úsilí. 15. jakými způsoby jsme 
.:fnošťováni smluv. 16. Sliby vynucené pod hrozbou smrti 
jsou platné ve stavu přirozenosti. 17. Smlouva pozdější 

protiřečící smlouvě dřívější je neplatná. 18. Smlouva 
o neodporování tomu, kdo ubližuje tělu, je neplatná.

19. Smlouva o sebeobviňování je neplatná. 20. Definice
přísahy. 21. Přísaha musí být pronesena v tom slovním

vyjádření, kterého uiívá ten, kdo ji přijímá. 22. Přísaha
nepřidává nic k závazku, který vyplývá ze smlouvy. 

23. Přísaha se nemá vyžadovat, leč tam, kde poroušování
smluv může být skryté nebo může být 

potrestáno jen Bohem. 

1. V definici přirozeného zákona se autoři nesho
dují, přesto však toho pojmu ve svých spisech velmi 
často užívají. Metoda, podle níž se začíná defini-
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4. Říká se, že_u.s upuje od svého práva ten, kdo se
svého práva buď prostě zřekne, nebo je přenese na
jiného. Prostě se zříká svého práva člověk, který
pomocí jednoho nebo více vhodných znamení dá
najevo, že už nechce, aby nadále směl dělat něco, 
co předtím mohl dělat právem. Na jiného přenáší

své právo člověk, který pomocí jednoho nebo více
vhodných znamení dá druhému člověku, chtějícímu
od něho právo převzít, najevo, že už nechce, aby
nadále směl tomu člověku v něčem určitém odporo
vat, což předtím mohl právem. Že přenesení práva
spočívá v samotném neodporování, je zřejmé z to
ho, že před přenesením práva člověk, na něhož se
přenáší, měl již tehdy právo na všechno; proto 
nemůže předávající dát nové právo, ale ruší se jeho
oprávněný odpor, pro nějž ten druhý člověk nemohl
svého práva užívat. Kdokoli Ledy v přirozeném lid
ském stavu usiluje o právo, jedná pouze tak, aby
bezpečně a bez oprávněných překážek mohl užívat
svého původního práva. Například, jestliže někdo
prodá nebo daruje druhému člověku svůj pozemek, 
odnímá právo na Len pozemek sám sobě, nikoli dru-
hým. 

5. K přenesení práva se vyžaduje nejen vůle pře
dávajícího, nýbrž také přejímajícího. Není-li ta vůle 
na kterékoli z obou stran, právo zůstává. Jestliže se 
mi zachtělo dát něco z mých věcí někomu, kdo to 
odmítá přijmout, proto jsem se ještě nezřekl svého 
práva či je nepřenesl na kohokoli jiného. Neboť pří
čina toho, že jsem to chtěl darovat jednomu, je 
právě v tom jediném člověku, nikoli v ostatních. 

6. Jestliže při opuštění či přenesení práva nej;ou
přítomna jiná znamení vůle kromě slov, mají ta 
slova vyjadřovat přítomnost nebo minulost. Neboť 
vyjadřují-li budoucnost, žádné přenesení neplatí. 
Kdo totiž například mluví o budoucnosti: ,, Zítra

dám", otevřeně naznačuje, že nedal. Tudíž pro celý 
dnešek je právo beze změny a zůstává tak i nazítří, 
pokud je ten člověk skutečně nepředal. Neboť co je 
moje, mým zůstává, dokud to nedám. Jestliže mlu-
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, 1111 o pt'Ítomnosti, třeba takto: ,,Dávám" nebo „l);il 
1"<·111, ;i bys to měl zítra", znamenají ta slova, žejs m 
p1 ťd:tl a přenesl právo mít od zítřka již dnes. 

7. Př-esto však slova, která samotná, vyjadřují-li
h11cloucnost, k projevení vůle nepostačují, mohou 
11111 stt:jnou platnost, jako kdyby byla řečena o pří
l1111111osti, přistoupí-li jiné projevy vůle. Jestliže je 
1111 iž z jiných projevů zřejmé, že člověk mluvící

11 l>11doucnosti chce, aby jeho slova byla pro přene
... rn í práva dokonale platná, mají tu platnost mít. 
N<'i>oť přenesení práva závisí nikoli na slovech, 
11yi>rž na projevení vůle, jak bylo řečeno ve 4. od
:-.1:1vci této kapitoly. 

H. Jestliže někdo přenáší nějaké své právo na dru-
111:lw a nedělá to pro dobro, které za to obdrží, nebo 
11a základě smlouvy, nazývá se takové přenesení dar 
ťili dobrovolné darování. Při dobrovolném daro
v;111í zayazují pouze slova vyjadřující přítomnost 
11ťbo minulost. Neboť hovoří-li o budoucnosti 

'

11ťzavazují jakožto slova, a to z důvodu již uvede-
1H:l10. v předchozím odstavci. Závazek musí tudíž 
vyvěrat z jiných projevů vůle. Protože pak cokoli se 
cl(je dobrovolně, děje se pro nějaké dobro člověka, 
k I crý tak chce jednat, nemůže být jako projev vůle 
darovat označeno nic jiného než nějaké dobro tím 
darováním dosažené či dosahované. Předpokládá se 
však, že žádného takového dobra dosaženo nebylo 
,t že neexistuje smlouva, protože by to jinak nebylo 
dobrovolné darování. Zbývá tedy, že je očekáváno 
vzájemné dobro bez smlouvy. Avšak neexistuje 
takové znamení, pro něž by člověk, který užil slov 
o budoucnosti vůči člověku nemajícímu na vzájem
ném dobrodiní žádný zájem, mohl chtít, aby jeho
slova byla pochopena jako jeho samého zavazující.
!\je proti rozumu, aby člověk přející druhým dobro
byl zavázán každým svým slibem, kterým jen
dokládá okamžitý cit. Proto je nutno pochopit, že
takový člověk, který rád slibuje, může začít váhat
a měnit své city, tak jako se mohou změnit zásluhy
člověka, jemuž se slibuje. Kdo se rozmýšlí, je dosud
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volný a nemůžeme říci, že už něco daroval. Jestliže 
často slibuje, ale dává zřídka, musíme ho mít za 
nespolehlivého a nenazveme ho dárce, nýbrž 
DÓSÓN (,,hodlající dávat"). 

9. Jednání dvou nebo více lidí, kteří si navzájem
předávají svá práva, se nazývá úmluva. Při každé 
úmluvě buď oba hned splní to, na čem se dohodli, 
takže jeden druhému v ničem neposkytuje důvěru, 
či to jeden splní a druhému se poskytne důvěra, nebo 
to žádný nesplní. V případě, že to oba hned splní, 
úmluva,jakmile je splněna, zaniká. Ale v případě, že 
se buď jednomu nebo oběma poskytne důvěra, pak 
ten, komu se poskytuje, slibuje, že dohodnuté splní 
později; slib toho druhu se nazývá smlouva. 

10 . .Uzavírá-li člověk, jemuž je poskytována 
důvěra, smlouvu s člověkem, který dohodnuté již 
splnil, skládá sice slib slovy vyjadřujícími budouc
nost, ale proto ještě není smlouva pro přenesení 
práva v budoucnosti méně platná, než kdyby slova 
slibu vyjadřovala přítomnosl či minulost. Splněním 
.dohodnutého totiž člověk nejzřetelněji projevuje, že 
slovům druhého, jemuž poskytl důvěru, rozuměl 
v tom smyslu, že chce splnit dohodnuté ve smluve
ném čase; a tento z toho zase poznal, že mu je takto 
rozuměno: protože neměl námitek, chtěl, aby se 
smlouva uzavřela. Tedy sliby dávané vzhledem k již 
přijatému dobru (a to jsou i smlouvy) jsou projevy, 
vůle, to jest posledního úkonu rozhodování, kterým 
se odnímá svoboda nesplnit, co bylo dohodnuto, a 
v důsledku toho jsou závazné. Neboť kde končí svo
boda, tam začíná závazek. 

11. Naproti tomu smlouvy, vznikající z úmluvy na
základě vzájemné důvěry, při nichž nikdo neplní nic 
hned, jsou v přirozeném stavu, jestliže se na obou 
stranách objevuje oprávněná obava, neplatné.* 

* Neboť pokud z činů nebo z jiného projevu nevznikne nová pří
čina obav, že druhá strana nechce smlouvu plnit, nelze považo
vat obavu za oprávněnou. Příčina, která nedokázala zamezit
uzavření smlouvy, určitě ani nemůže zamezitjejímu plnění.
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Nl"lioť kclo plní smlouvu jako první, ten se vzhle
il1 111 kť špalnému smýšlení většiny lidí, usilujících 
I" ,l\'ťll I i neprávem o výho1y pro sebe, vydává na 
I" '"P·'s chtivosti druhého, s nímž se domlouvá. Není 
1111111111H\ aby někdo plnil smlouvu jako první, 
11 -..tliz<' není pravděpodobné, že druhý ji bude plnit 
11111d(ji. A zda je to pravděpodobné či nikoli, to 
p11so11clí právě člověk mající obavu, jak bylo uká-
1 ., 110 v předešlé kapitole v odstavci 9. Pravím, že je 
1,111111 tak v přirozeném stav_u.Jinak, je-li již ustaven 
•,1.1 t, kcle jsou obě strany pod nátlakem, musí ten, 
kdo je k tomu dohodou určen, plnit dohodnuté jako 
111 vní; a protože i druhý může být k tomu přinucen, 
1,111iká důvod obavy, že to nesplní. 

12. Dále, při každém darování a při všech smlou
,,.irh je požadováno přijetí přenášeného práva: 
1, toho tedy vyplývá, že nikdo nemůže uzavírat 
'i111louvu s někým, kdo nedá ono přijetí najevo. 
'1'11<líž nemůžeme ani uzavírat smlouvy se zvířaty 
,t udčlovatčCodnímat jim nějaké právo, protože jim 
ť!iybí řeč a chápání. A také nemůže nikdo uzavírat 
smlouvy s božskou vznešeností ani se jí zavazovat 
slibem, leda že ona sama uznala za vhodné skrze 
Písmo svaté ustanovit si některé lidi a dát jim plnou 
1110c takové sliby a smlouvy posuzovat a přijímat, 
j:1 ko by byli jejími zástupci. 

13. Tedy lidé ve stavu přirozenosti, kde nejsou
vázáni žádným občanským zákonem, slibují na
darmo (pokud jim z nepochybného zjevení není 
,.náma Boží vůle jejich slib a smlouvu přijmout). 
Pakliže to, co slibují, je proti přirozenému zákonu, 
nejsou slibem vázáni, protože nikdo není povinen 
plnit něco nedovoleného; ale jestliže to, co slibují, 
některý přirozený zákon přikazuje, pak jsou vázáni 
nikoli slibem, nýbrž tím samotným zákonem. A jest
liže svoboda něco udělat nebo neudělat existovala 
před slibem, trvá i nadále, protože k tomu, aby nás 
slib zavazoval, se vyžaduje zjevně projevená vůle 
zavazujícího, a ta v tomto příp�dě podle našeho 
předpokladu není. Zavazujícím nazývám toho, 
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komu je někdo něčím povinen a zavázán; zaváza
ným pak toho, kdo je povinen. 

14. Smlouvy se uzavírají pouze o tom, co může
být předmětem uvažování. Zádná smlouva se totiž 
neuzavírá bez vůle uzavírajícího. Vůle je pak 
posledním aktem uvažování. Je tedy předmětem 
smluv pouze jednání možné a budoucí. Nikdo se 
nezavazuje smlouvou k nemožnému. Protože se 
však velmi často smlouváme o věcech, které se nám 
zdají možné v době, kdy je slibujeme, ale později se 
ukážou jako nemožné, nejsme tím ještě osvobozo
váni od každého závazku. Důvod je v tom, že člo
věk, slibující něco nejistého do budoucna, obdrží 
nějaké dobrodiní již v přítomnosti pod podmínkou, 
že i on je druhému poskytne. Předmětem vůle člově
ka, který v přítomnosti poskytuje dobrodiní, je 
přímo dobro mající pro něj stejnou hodnotu jako sli
bovaná věc; ne však ta věc jako taková, nýbrž pokud 
ji lze uskutečnit. Ale jestliže se stane, že to není mož
né, musí se splnit tolik, kolik jen lze. Tedy smlouvy 
zavazují nikoli k samotné smluverié věci, nýbrž 
k nejvyššímu možnému úsilí o ni: protože jedině to, 
nikoli věc samotná, je v naší moci. 

15. Od smlouvy můžeme být osvobozeni dvěma
způsoby: jejím splněním, nebo jejím prominutím. 
Je-li splněna, už nás více nezavazuje.Je-li prominu
ta, rozumíme tomu tak, že člověk, jemuž jsme zavá
záni, ji promíjí a tím způsobuje, že právo námi na 
něj přenesené se k nám opět vrací: prominutí je totiž 
darování, to jest, podle 4. odstavce této kapitoly, 
přenesení práva na obdarovávaného. 

16. Obyčejně se klade otázka, zda smlouvy vynu
cené strachem jsou závazné či nikoli. Například, 
kdybych se ve snaze vykoupit si život zavázal lupi
čovi, že inu příští den předám tisíc zlatých a že 
nepodniknu nic pro jeho zatčení a předání spravedl
nosti, jsem povinen to splnit či nikoli? Ačkoli tako
váto smlouva musí být někdy považována za 
neplatnou, nebude neplatná z toho důvodu, že má 
původ ve strachu: z toho by totiž vyplývalo, že ty 
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111il1111vy, jejichž pomocí se lidé sdružují k obřa11-
,kť11111 ;,ivotu a vydávají zákony, jsou neplatné (:1.r 
11 1, li iž _jeden podrobuje nadvládě druhého, to má 
11ť1 vod v obavě ze vzájemného krveprolévání), 
.1 i.ti,(� by to znamenalo, že nejedná rozumně ten, 
I I I<> poskytuje důvěru· zajatci vyjednávajícímu 
11 ,·vši výkupného. Obecně platí, že smlouvy zava-
111j1, _jc-li dobro přijato a je-li dovoleno jak slibovat, 
1.1k 10, co se sJjbuje. Dovoleno je jak slibovat za úče
lrn1 vykoupení života, tak dávat ze svého cokoli 
.1 komukoli, i lupičovi. Smlouvy mající původ ve 
-..1 rachu nás tedy zavazují, pokud některé občanský 
1,1 kon nezakazuje, a tím se stává to, co je slibováno, 
1 l('d ovoleným. 

17. Kdo smluvil nejdříve s jedním člověkem, že
11t-:co bude či nebude dělat, a později smluví s jiným 
11fro opačného, způsobí, že ne dřívější, ale pozdější 
sll)louva je nepřípustná. Neboť kdo dřívějšími 
smlouvami přenesl své právo na jiného, nemá už 
< l.í le právo něco dělat či nedělat. Proto pozdějšími 
s1nlouvami žádné právo nepřenáší a co bylo slíbeno, 
l>ylo slíbeno neoprávněně. Je tedy povinen plnit
jťnom dřívější smlouvy a jejich porušování není
<lovoleno.

18. Žádné smlouvy nezavazují nebránit se člo
vč-ku hrozícímu smrtí, ranami či jiným tělesným 
ublížením. V každém člověku je totiž jakýsi nejvyšší 
stupeň bojácnosti, který způsobuje, že bere hrozící 
zlo jako nejhorší, a proto se mu pod tlakem přiroze
nosti jak jen možno vyhýbá; je pochopitelné, že 
jinak jednat nemůže. Dospěje-li až k takovému 
stupni strachu, musíme očekávat, že bude hledět 
zachránit se útěkem nebo bojem. Protože tedy 
nikdo není povinen dělat nemožné, lidé, kterým 
hrozí smrt ( což je pro přirozenost nejhorší zlo), 
poranění nebo jiná tělesná ublížení a kteří nejsou 
k jejich snášení dosti vytrvalí, nejsou zavázáni je 
snášet. Kromě toho člověku zavázanému smlouvou 
se věří (smluvním poutem je pouze důvěra), ale ti, 
kdo jsou vedeni k potrestání, ať už smrtí nebo nččím 
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mírnějším, jsou svazováni pouty nebo hlídáni strá
ží. To je nejurčitějším projevem toho, že je nepoklá
dáme za dostatečně svázané smlouvami, aby ne
kladli odpor. Něco jiného je, jestliže se domlouvám 
takto: ,,Neudělám-li to v určený den, zabij mě", 
a něco jiného takto: ,,Neudělám-li to, nebudu tomu, 
kdo mě má zabít, odporovat." Prvním uvedeným 
způsobem se domlouvají všichni, pokud je třeba: a 
někdy to potřeba je. Druhým způsobem to nedělá 
nikdo a nikdy to není potřeba. Neboť- v čistě přiro
zeném stavu - chceš-li někoho zabít, máš na to 
právo vyplývající právě z toho stavu přirozenosti, 
takže nemusíš nejprve v někoho vložit důvěru, abys 
ho posléze, zradí-li, mohl zabít. Ale ve stavu občan
ském, kde právo na život a na smrt a na každý 
tělesný trest přísluší státu, nelze toto právo na zabití 
svěřit soukromé osobě. A také stát nemusí, chce-li 
někoho potrestat, smlouvou zajišťovat, aby trest 
podstoupil; musí pouze zajistit, aby nikdo nehájil 
trestané lidi proti němu. Jestliže se v přirozeném 
stavu, například mezi dvěma státy, uzavírá s.mlou
va o právu zabít toho, kdo něco nesplní, je z toho 
zřejmé, že předcházela jiná smlouva o tom, že nikdo 
nemá právo zabít před stanoveným dnem. A tak 
není-li toho dne dohodnuté splněno, vrací se právo 
boje, to jest nepřátelský slav, za něhož je dovoleno 
všechno, tedy také klást odpor. Konečně, smlouvou 
o neodporování jsme zavázáni vybrat si ze dvou
zřejmých zel to, které bude patrně horší. Neboť jistá
smrt je horší zlo než bitva. Ale nevybrat si ze dvou
zel to menší nelze. Taková smlouva nás tedy nutí
k nemožnému, což odP,oruje podstatě smluv.

19. Podobně žádné smlouvy nikoho nezavazují
obžalovávat sebe nebo někoho jiného, jehož odsou
zení by mu ztrpčilo další život. Tak otec není povi
nen svědčit proti synovi, ani manželka proti manže
lovi, ani syn proti otci, ani ·nikdo jiný proti člověku. 
nepostradatelnému pro vlastní obživu: svědectví, 
které je už předem svou podstatou bráno za klamné, 
je totiž bezcenné. Ačkoli nikdo není vázán smlou-
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, , 111, ;1 by sám sebe obžalovával, přece může být při 
, 1·1 <'j11c�m výslechu přinucen k výpovědi mučením. 
\ vs.i k Lakové výpovědi nejsou svědectvím o skuteč-

111 ,sl i, nýbrž mají podpořit pravdu, která má být 
1ulkryla. Proto ať mučený vypovídá pravdu či lže, 
111'1>0 ať nevypovídá vůbec, vždy to dělá právem. 

').O. Přísaha je prohlášení připojené ke slibu, kte-
1 y111 dává slibující najevo, že pokud slib nesplní, 
, ,d,·íká se Božího milosrdenství. Toto vymezení 
, \'rliúzí ze samotných slov obsahujících podstatu 
pi 1sahy, totiž: ,,Pomoz mi v tom Bůh", nebo jiných, 
·,lťjnč silných, jako u Římanů: ,,Ty, Jove, zabij
lnlio, kdo poruší slovo, jako já zabíjím tohoto vep-
1 ť." A není na překážku, že lze mluvit nejen o pří
'-i:1/.C podporující slib, ale také o přísaze podporující
I vrzcní: neboť kdo podporuje tvrzení přísahou, ten
slibuje vypovídat pravdu. V některých krajích bylo
1.vykem, že poddaní přísahali při svých králích;
1. toho vzešlo, že ti králové si rádi přisvojovali bož
ské- pocty. Neboť přísahání bylo zavedeno proto,
.i bychom si uvědomili božskou moc a měli posvát-
11ou bázeň, a tak se báli porušit dané slovo více, než 
S(' bojíme lidí (před nimiž mohou naše činy zůstat 
,..;k ryty). 

21. Z toho vyplývá, že přísaha musí být prone
s('na v tomtéž slovním vyjádření, kterého užívá ten, 
k Lcrý ji přijímá. Marně je vymáhána přísaha při 
Bohu na někom, kdo v něj nevěří, tudíž se ho ani 
nebojí. I kdyby bylo možno poznat, že Bůh je, přiro
i'.eným světlem, přesto si nikdo nemyslí, že by měl 
při něm přísahat v jiném slovním vyjádření nebo 
v jiném jménu, než které přikazuje jeho vlastní, to 
jest Uak se přísahající domnívá) pravé náboženství. 

22. Z podané definice přísahy je zřejmé, že pouhá
smlouva nezavazuje méně než ta, kterou jsme 
odpřisáhli. Smlouva je něco, čím jsme svazováni; 
přísaha se týká Božího trestu, který by nemělo 
smysl přivolávat, pokud by už samotné porušení 
smlouvy nebylo nepřípustné. Nepřípustné by neby
lo,jestliže by smlouva nebyla závazná. Kromě toho, 
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kdo se odvolává na Boží milosrdenství, nezavazuje 
se k trestu: protože je vždy dovoleno prosit o odpuš
tění trestu,jakkoli je již přivolán, a je-li poskytnuto, 
těšit se z Boží shovívavosti. Jediný účinek přísahy 
je tedy ten, že lidé od přirozenosti náchylní k poru
šování daného slova mají pa přísaze větší důvod 
k obavě. 

23. Kde nelze skrýt případné porušení smluv a
kde také nechybí tomu, komu se něco slibuje, moc 
žádat trest, tam vyžadovat přísahu znamená dělat 
něco více, než je nutné k vlastní obraně, a prozra
zuje to, že úmyslem je ani ne tak chtít dobré pro 
sebe,jako spíše zlé pro toho druhého. Neboť přísaha 
podle svého slovního vyjádření souvisí s přivoláním 
Božího hněvu, to jest hněvu Boha všemocného vůči 
lidem porušujícím dané slovo proto, že si myslí, že 
jsou schopni uniknout lidskému trestu, a Boha vše
vědoucího vůči lidem porušujícím dané slovo oby
čejně proto, že se - jak doufají - mohou skrýt před 
lidskými zraky. 

K APITOLA III

O OSTATNÍCH 
PŘIROZENÝCH 

ZÁKONECH 

/. Druhý přirozený zákon je, že smlouvy se mají 
dodržovat. 2. Slib je třeba plnit vůči každému bez 

1111ji111ky. 3. Co je to bezpráví. 4. Bezpráví se můie dít 
/)()uze tomu, s kým uzavíráme smlouvu. 5. Rozlišení 

spravedlnosti na spravedlnost lidí a spravedlnost 
_j('(inání. 6. Rozlišení spravedlnosti na směrmou a podílrwu, 
)eho zhodnocení. 7. Bezpráví se neděje tomu, kdo to 

chtěl. 8. Třetí pfirozený zákon je o nevděčnosti. 
.<J. Čtvrtý přirozený zákon je, ať se každý projevuje jako 

přizpůsobivý. 10. Pátý přirozený zákon je 
11 milosrdenství. 11. Šestý přirozený zákon je, že tresty se 
11::,tahují pouze k budoucnosti. 12. Sedmý přirozený zákon 
j1• proti urážce. 13. Osmý přirozený zákon je proti pýše. 
II Devátý přirozený zákon je o skromnosti. 15. Desátý 
f1řirozený zákon je o nestrannosti neboli proti nadržování 
osobám. 16. Jedenáctý přirozený zákon je o společném 

majetku. 17. Dvanáctý přirozený zákon je o rozdělování 
losem. 18. Třináctý přirozený zákon je o prvorozenství a 
/Jřednostním držení. 19. Čtrnáctý přirozený zákon je o 
nedotknutelnosti zprostředkovatelů míru. 20. Patnáctý 

/Jřirozený zákon je o ustanovení rozhodčího. 21. Šestnáctý 
přirozený zákon je, ie nikdo není rozhodčím ve vlastní 

11ěci. 22. Sedmnáctý přirozený zákon je, ie rozhodčí mají 
být bez výhledu na odměnu drženi stranou těch, jejichž věc 

se rozsuzuje. 23. Osmnáctý přirozený zákon je 
o svědcích. 24. Devatenáctý přirozený zákon je, že

s rozhodčím se neuzavírá žádná smlouva. 25. Dvacátý 
přirozený zákon je proti opilství a proti tomu, co překáží 

užívání rozumu. 26. Pravidlo, které umožňuje hned 
rozpoznat, zda to, co hodláme udělat, je proti přirozenému 
zákonu, či nikoli. 27. Přirozené zákony zavazují pouze ve 

vnitřním životě. 28. Přirozené zákony jsou někdy 
porušovány činem se zákony souhlasným. 29. Přirozené 

zákony jsou nezměnitelné. 30. Kdo usiluje o plnění 
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přirozených zákonů,je spravedlivý. 31. Přirozený zákon 
je totéž, co zákon mravní. 32. Proč to, co bylo řečeno 

o přirozeném zákoně, není totéž, co praví filozofové
o ctnostech. 33. Přirozený zákon není ve vlastním slova

smyslu zákon, pakliže není podáván v Písmu svatém.

1. Z přirozených zákonů odvozených je druhý
o tom, že smlouvy se mají dodržovat čili slib se má
plnit. Přirozený zákon předpokládá jako věc pro
uzavření míru nezbytnou, jak jsme ukázali v před
chozí kapitole, že každý navzájem přenáší nějaká
svá práva a že kdykoli se budou práva přenášet,
vždy to bude nazváno smlouvou. K uzavření míru
pak přispívá, jestliže skutečně děláme nebo nedě
láme to, co se smlouvou dělat nebo nedělat zavazu
jeme: marně bychom uzavírali smlouvy, kdyby se
nedodržovaly. Protože tedy dodržovat smlouvy
neboli plnit sliby je nutné k uzavření míru, bude to 
podle odstavce 2 kapitoly druhé přirozený zákon.

2. V té věci neplatí žádná výjimka ani pokud jde
o osoby, s nimiž smlouvu uzavíráme, jestliže slib
daný druhým buď nezachovávají, nebo se ani
nedomnívají, že je třeba ho zachovávat, nebo vysky
tuje-li se z jejich strany nějaká jiná závada. Neboť
člověk uzavírající smlouvu už tím, že ji uzavírá,
popírá, že by takové jednání bylo zbytečné. Dělat
vědomě něco zbytečného je proti rozumu.
Domnívá-li se ten člověk, že se smlouva zachovávat
nemusí, už tímto míněním potvrzuje, že je zbyteč
ná. Kdo tedy s někým uzavírá smlouvu a myslí si,
že není nijak zavázán vůči němu slib dodržovat,
považuje tím smlouvu za zbytečnou a současně
nikoli za zbytečnou, a to je nesmyslné. Tedy kaž
dému člověku se musí slib buď dodržet, anebo s ním
smlouvu neuzavírat, to jest musí být buď vyhlášena
válka, nebo uzavřen jistý a spolehlivý mír.

3. Porušení smlouvy, jakož i zpětné odnímání
toho, co bylo dáno (což vždy spočívá v nějakém jed
nání nebo opomíjení), se nazývá bezpráví. Ono jed
nání nebo opomenutí se označuje jako nespravedli-
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, 1 , I akže bezpráví znamená totéž, co nespravedlivé 
I' dn;í ní či opomenutí, a obojí je dále totožné s poru
•11 111 in smlouvy nebo slibu. Zdá se, že }inéno bez-
1" .iví se dává takovému jednání nebo opomenutí 
I"' >lo, že je bez práva, protože právo bylo osobou, 
klťr,í takto jedná nebo něco opomíjí, předtím přene
•,1·no na druhého. A je určitá podobnost mezi tím, 
, u s<· v běžném životě nazývá bezpráví, a tím, co se 
v,· školách nazývá nesmysl.Jako se o člověku, kte-
11'110 důkazy nutí popřít své dřívější tvrzení, říká, že 
lť dohnán ad absurdum, stejným způsobem se 
dopouští bezpráví člověk nepevné povahy, dělá-li 
nebo opomíjí-li něco, k čemu se ve smlouvě zavázal, 
,-ť dělat nebo opomíjet nebude: neupadá do rozporu 
u nic méně než ti, co jsou ve školách doháněni ad 
.,l>surdum. Neboť tím, že se smlouvá na budoucím 
jťdnání, chce, aby se uskutečnilo, ale nejedná-li 
podle toho, chce, aby se neuskutečnilo: to znamená 
ditění, aby se něco uskutečnilo a neuskutečnilo sou
tasně, a to je rozpor. Bezpráví je tedy jakási 
11 ·smyslnost v běžném životě, stejně jako nesmysl
nost je jakési bezpráví v disputaci. 

4. Z toho plyne, že bezpráví* je možno se dopustit
pouze vůči tomu, s kým byla uzavřena smlouva, 
nebo komu bylo něco dáno darem, anebo komu bylo 
něco slíbeno smlouvou. 

"' Pojmenování „nespravedlnost" se významově vztahuje k záko-
11u, pojmenování „bezpráví" jak k zákonu, tak k určité osobě. 

cboť co je nespravedlivé,je nespravedlivé vůči všem, avšak bez
práví se nemusí dít mně nebo onomu, nýbrž někomu jinému; a 
11čkdy ne soukromé osobě, nýbrž toliko státu; a dokonce ani ne 
nějakému člověku, ani státu, nýbrž samotnému Bohu. To, že se 
mluví o bezpráví vůči tomu nebo onomu člověku, způsobuje 
smlouva a přenesení práva. Proto (jak to pozorujeme v každém 
státě) ta věc, na níž se soukromé osoby mezi sebou slovem nebo 
IJÍsmem smlouvají, je požadována nebo promíjena z vůle a roz-
1odnutí toho, kdo trvá na závazku. Ale přečiny páchané proti 

zákonům státu, jako krádež, vražda a podobně, jsou stíhány 
nikoli podle vůle toho, kdo tu škodu utrpěl, nýbrž z vůle státu, 
to jest podle stanovených zákonů. Proto z nich nemůže vzniknout 
bezpráví vůči tomu poškozenému člověku, leda by na nčj bylo 
přeneseno právo. 
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Proto se škoda a bezpráví téměř vždy od sebe 
oddělují. Neboť jestliže pán poručí služebníkovi, 
který se mu ve smlouvě zavázal poslušnosti, aby 
někomu třetímu vyplatil peníze nebo odevzdal dar, 
a ten to neudělá, způsobí tím sice tomu třetímu ško
du, ale bezpráví jenom svému pánovi. Stejně tak ve 
státě, jestliže někdo ublíží člověku, s nímž nemá 
žádnou smlouvu, způsobí tomu, komu se to zlo sta
lo, škodu, ale bezpráví pouze tomu, který má moc 
nad celým státem.· Vždyť kdyby si člověk, který 
utrpěl škodu, stěžoval na bezpráví, ten druhý, který 
mu ji způsobil, by řekl: ,,Co je mi do tebe? Proč bych 
měl jednat spíše podle tvé vůle než podle své vlastní, 
jestliže ti nebráním, abys ty jednal podle své vůle, 
a nikoli podle mé?" Protože v té řeči není zmínka 
o smlouvě, nevidím nic, co by se jí dalo vytknout.

5. Pojmenování „spravedlivé" a „nespravedlivé",
jakož i „spravedlnost" a „nespravedlnost", jsou 
dvojznačná: něco jiného znamenají ve vztahu k oso
bám a něco jiného ve vztahu k jednání. Ve vztahu 
k jednání znamená „spravedlivé" totéž, co „udě
láno právem", a „nespravedlivé" totéž, co „uděláno 
neprávem". Kdo udělal něco spravedlivého, nazývá 
se nevinný, nikoli spravedlivý, a kdo udělal něco 
nespravedlivého, nenazývá se nespravedlivý, nýbrž 
vinný. Použijeme-li však výrazu „být spravedlivý" 
o osobách, znamená to totéž jako radovat se ze spra
vedlivého jednání, usilovat o spravedlnost nebo
snažit se ve všem dělat to, co je spravedlivé. A „být
nespravedlivý" znamená nedbat na spravedlnost
nebo si myslet, že se měří nikoli podle svého vlast
ního řádu, nýbrž podle přítomné výhody. Je tedy
spravedlnost a nespravedlnost mysli, úmyslu nebo
člověka jiná než jednoho činu či opomenutí, a bez
počet činů člověka spravedlivého může být nespra
vedlivých a člověka nespravedlivého spravedlivých.
Spravedlivým má být nazván člověk, který jedná
spravedlivě kvůli nařízení zákona a nespravedlivě
jen ze slabosti. Nespravedlivým má být nazván, kdo
jedná spravedlivě kvůli trestu, který se k zákonu vá-
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,., .t 11cspravedlivě pro svou nespravedlivou mysl. 
I) Spravedlnost jednání se obyčejně dělívá na dva

d11il1y, směnnou a podílnou; říká se, že první z nich 
poc1vá v aritmetickém, druhá v geometrickém po-

1111·111. Ta první se uplatňuje při směňování, prodá
, .1111, kupování, vyměňování, vzájemném předává
, 11, pronajímání, najímání a ostatních úkonech, 
I 1<·1 t: se vyskytují při uzavírání smlouvy. Pokud se 
:11<- d{tvá stejné za stejné, říká se, že se rodí směnná 
· I" a vcdlnost. Ta druhá se řídí zaslouženou důstoj-
1111st í lidí, takže jestliže se každému přiděluje PARA

1'1•:N AXIAN a dává se více tomu, kdo má větší
ti i'1stojnost, méně tomu, kdo menší, a to přiměřeně,
, 111iká spravedlnost podílná. Pozoruji zde jakési
101.lišení rovnosti: jedna je rovnost prostá,jako když
,,. porovnávají dvě věci stejné ceny - libra stříbra
·, dvanáci uncemi téhož stříbra; druhá je rovnost
IH)111črná, jako když se má stu lidem rozdělit tisíc
1 I H'r: šest set se dá šedesáti, čtyři sta čtyřiceti lidem. 
/,d(' není rovnost mezi šesti sty a čtyřmi sty. Ale 
když mezi počtem lidí, jimž se něco rozděluje, 
11.islane rovnost, každý z nich obdrží stejný díl.
l'rolo se říká, že rovnost je totožná s geometrickým
poměrem. Ale co to má společného se spravedlnos-
11 :1 Vždyť i když prodávám svůj majetek za nejvyšší
111ožnou cenu, neděje se kupci, který ho chtěl a
požadoval, žádné bezpráví, a i když dám ze svého
111·komu více, než si zaslouží, neděje se nikomu z nás
i>ťzpráví, pokud dávám, na čem jsme se dohodli. To
1 I osvědčuje sám náš božský Spasitel Kristus v evan
grl iu. Nejde tedy o rozlišení spravedlnosti, nýbrž
rovnosti. Přece však nelze popřít, že spravedlnost je
jakási rovnost, ale spočívá pouze v tom, že jsme si
všichni od přirozenosti rovni, a tudíž že jeden si
11cosobuje více práva, než připadá na druhého,
pokud toho práva nenabyl smlouvami. To vše bylo
1 1 vedeno proti onomu rozlišování spravedlnosti, byť
l>ylo téměř všemi uznáváno, aby se někdo nedomní
val, že bezpráví je něco jiného než porušení slibu čili
smluv; tak to bylo definováno výše.
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7. Už dávno se říká: ,,Bezpráví se neděje tomu,
kdo to chtěl." Přesto si odvodíme pravdivost tohoto 
přísloví z našich principů. Předpokládejme, že 
někdo chtěl, aby se mu stalo něco, co považuje vůči 
sobě za bezpráví: tedy ačkoli to chtěl, děje se něco, 
co nedovolovala smlouva. Ale chtít, aby se stalo 
něco, co smlouva nedovolovala, znamená činit 
samu smlouvu neplatnou (podle odst. 15 předchozí 
kapitoly); tedy právo dělat tu věc se vrací, ta věc se 
děje právem, proto to není bezpráví. 

8. Pravidlo třetího přirozeného zákona je nedo
pustit, aby se ten, kdo ti v důvěře jako první učinil 
něco dobrého, kvůli té věci octl v horším postavení, 
čili ať nikdo nepřijímá žádné dobrodiní bez úmyslu 
vynasnažit se, aby dárce svého daru právem nelito
val. Jinak by totiž člověk, který přinášel dobrodiní 
s vědomím, že přijde nazmar, jednal nerozumně; 
tím by také odpadla veškerá dobročinnost a důvěra 
mezi lidmi a s tím všechna dobrá vůle, a neexisto
vala by mezi lidmi žádná vzájemná pomoc ani pod
nět k získání vděčnosti. Proto by nutně, v rozporu 

· se základním přirozeným zákonem, trval stav vál
ky. Ale protože porušení tohoto zákona není poruše
ním slibu čili smluv (mezi těmito lidmi se totiž
žádná smlouva nepředpokládá), nemluví se zde
obvykle ani o bezpráví. Poněvadž se zde k sobě
vztahují dobrodiní a vděčnost, nazývá se to nevděč
nost.

9. Ótvrtým pravidlem přirozenosti je, aby se
každý vůči ostatním projevoval jako přizpůsobivý.
Abychom to správně pochopili, je třeba si všímat
toho, že lidé mají pro včlenění do společnosti různé
nadání pocházející z různosti citů, a ta různost se
nemálo podobá různosti, kterou nacházíme u ka
menů svezených na stavbu; ta zase pochází z růz
nosti hmoty a tvaru. Neboť kámen, který pro svůj
hrbolatý a hranatý tvar zabere ostatním kamenům
více místa, než sám zaplní, a pro tvrdost hmoty jej
nelze snadno stlačit ani osekat a který tak překáží
spojení stavby, se odhodí jako nevhodný; stejně tak
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, I, 1v<-:k hrubé povahy, který zadržuje pro sebe nad-
1,, l<'k a ostatním bere i to nezbytné, a jehož pro cito
, i Hl ;,.atvrzelost nelze napravit, je označován jako 
111 přizpůsobivý a na obtíž. O každém člověku se 
111 l'dpokládá, že se přičiňuje nejen právem, ale 
, I, 1ko11cc z přirozené nutnosti vší silou o získání věcí 
11<"zl>ytných k sebezáchově. Jestliže někdo naproti 
l11111u chce bojovat o věci nadbytečné, zaviňuje 
, 1.111k války, protože na něho nutnost zápasit nedo
l(·l1ala. Jedná tedy proti základnímu přirozenému 
1„1konu. Z toho plyne (a to se mělo dokázat), že pra
vidlem přirozenosti je, aby se každý člověk vůči 
11-,t,ttním projevoval jako přizpůsobivý. Kdo však 
1 rn I o zákon porušuje, toho lze nazvat nepřizpůsobí
, yin a na obtíž. Cicero staví té přizpůsobivosti do 
111 ntikladu nezpůsobilost pro lidské společenství: 
11111 jakoby měl na mysli tento zákon. 

I O. Pátým pravidlem přirozeného zákona je, že 
1 lovčk má přijmout záruku do budoucna a dru
l11"1nu minulé věci odpouštět, jestliže druhý to žádá 
.1 lituje. Odpuštění (minulých věcí) čili prominutí 
llť(Lžky není nic jiného než poskytnutí míru člověku, 
k1,ný dříve vyzýval k boji, ale nyní svého činu lituje 
.i prosí o mír. Mír poskytnutý člověku, který svého 
1 inu nelituje, to jest který i nadále chová nepřátel
,ld úmysly nebo který neposkytuje záruku do 
IH1doucna, tedy číhá jen na vhodnou příležitost, to 
11ťnÍ mír, nýbrž strach, a takový není přirozeností 
,·yžadován. Jinak ten, kdo nechce odpustit člověku, 
klerý lituje svého činu a poskytuje záruku do 
budoucna, je proti samotnému míru, a to je proti 
ptirozenému zákonu. 

11. Šesté pravidlo přirozeného zákona je, že při
()dplatě čili trestání je třeba mít na mysli nikoli 
111inulé zlo, nýbrž budoucí dobro. To jest, není 
do�oleno ukládat trest �a žádným jiným účelem, 
11cz aby ten, kdo pochybil, byl napraven, nebo aby 
se druzí, varováni jeho trestem, polepšili. Dokládá 
lo závazek druhému odpouštět, pokud je poskyt-
11uta budoucí záruka, jak bylo ukázáno v předcho-
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7. Už dávno se říká: ,,Bezpráví se neděje tomu,
kdo to chtěl." Přesto si odvodíme pravdivost tohoto 
přísloví z našich principů. Předpokládejme, že 
někdo chtěl, aby se mu stalo něco, co považuje vůči 
sobě za bezpráví: tedy ačkoli to chtěl, děje se něco, 
co nedovolovala smlouva. Ale chtít, aby se stalo 
něco, co smlouva nedovolovala, znamená činit 
samu smlouvu neplatnou (podle odst. 15 předchozí 
kapitoly); tedy právo dělat tu věc se vrací, ta věc se 
děje právem, proto to není bezpráví. 

8. Pravidlo třetího přirozeného zákona je nedo
pustit, aby se ten, kdo ti v důvěře jako první učinil 
ně.co dobrého, kvůli té věci octl v horším postavení, 
čili ať nikdo nepřijímá žádné dobrodiní bez úmyslu 
vynasnažit se, aby dárce svého daru právem nelito
val. Jinak by totiž člověk, který přinášel dobrodiní 
s vědomím, že přijde nazmar, jednal nerozumně; 
tím by také odpadla veškerá dobročinnost a důvěra 
mezi lidmi a s tím všechna dobrá vůle, a neexisto
vala by mezi lidmi žádná vzájemná pomoc ani pod
nět k získání vděčnosti. Proto by nutně, v rozporu 

· se základním přirozeným zákonem, trval stav vál
ky. Ale protože porušení tohoto zákona není poruše
ním slibu čili smluv (mezi těmito lidmi se totiž 
žádná smlouva nepředpokládá), nemluví se zde 
obvykle ani o bezpráví. Poněvadž se zde k sobě 
vztahují dobrodiní a vděčnost, nazývá se to nevděč
nost. 

9. Ótvrtým pravidlem přirozenosti je, aby se
každý vůči ostatním projevoval jako přizpůsobivý. 
Abychom to správně pochopili, je třeba si všímat 
toho, že lidé mají pro včlenění do společnosti různé 
nadání pocházející z různosti citů, a ta různost se 
nemálo podobá různosti, kterou nacházíme u ka
menů svezených na stavbu; ta zase pochází z růz
nosti hmoty a tvaru. Neboť kámen, který pro svůj 
hrbolatý a hranatý tvar zabere ostatním kamenům 
více místa, než sám zaplní, a pro tvrdost hmoty jej 
nelze snadno stlačit ani osekat a který tak překáží 
spojení stavby, se odhodí jako nevhodný; stejně tak 
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, I, 1vt-;k hrubé povahy, který zadržuje pro sebe nad
I 1\ l<'k a ostatním bere i to nezbytné, a jehož pro ciLo
, 1111 zalvrzelost nelze napravit, je označován jako 
111 přizpůsobivý a na obtíž. O každém člověku se 
pi ťdpokládá, že se přičiňuje nejen právem, ale 
de1koncc z přirozené nutnosti vší silou o získání věcí 
11c·zl>yLných k sebezáchově. Jestliže někdo naproti 
l11111u chce bojovat o věci nadbytečné, zaviňuje 
, 1.111k války, protože na něho nutnost zápasit nedo
lc·l1ala. Jedná tedy proti základnímu přirozenému 
,.ikonu. Z toho plyne (a to se mělo dokázat), že pra
\ 1dkm přirozenosti je, aby se každý člověk vůči 
,,.,t.ttním projevoval jako přizpůsobivý. Kdo však 
lrnlo zákon porušuje, toho lze nazvat nepřizpůsobí
' yin a na obtíž. Cicero staví té přizpůsobivosti do 
p1 olikladu nezpůsobilost pro lidské společenství: 
111njakoby měl na mysli tento zákon. 

I O. Pátým pravidlem přirozeného zákona je, že 
1 lovčk má přijmout záruku do budoucna a dru
l1c·111u minulé věci odpouštět,jestliže druhý to žádá 
.i lituje. Odpuštění (minulých věcí) čili prominutí 
11 r.'tžky není nic jiného než poskytnutí míru člověku, 
k t,ný dříve vyzýval k boji, ale nyní svého činu lituje 
.1 prosí o mír. Mír poskytnutý člověku, který svého 
1 111u nelituje, to jest který i nadále chová nepřátel
,k<: úmysly nebo který neposkytuje záruku do 
IH1doucna, tedy číhá jen na vhodnou příležitost, to 
1H·ní mír, nýbrž strach, a takový není přirozeností 
vyžadován. Jinak ten, kdo nechce odpustit člověku, 
kt('rý lituje svého činu a poskytuje záruku do 
l>:1_doucn�, je }?roti samotnému míru, a to je proti
pr1 rozen emu zakonu. 

11. Šesté pravidlo přirozeného zákona je, že při
odplatě čili trestání je třeba mít na mysli nikoli 
111inulé zlo, nýbrž budoucí dobro. To jest, není 
do�oleno ukládat trest �a žádným jiným účelem, 
11ez aby ten, kdo pochybil, byl napraven, nebo aby 
,-;e druzí, varováni jeho trestem, polepšili. Dokládá 
to závazek druhému odpouštět, pokud je poskyt
nuta budoucí záruka, jak bylo ukázáno v přeclcho-
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zím odstavci. Kromě toho to potvrzuje skutečnost,
že odplata hledící jen k minulosti není ?ic než �yp_í
navost a slávychtivost ducha, ktery nesmeruJe
k žádnému cíli (neboť minulost je pouze předmě
tem pozorování, kdežto cíl je věc budoucí), a co 
nesměřuje k žádnému cíli, je plané. Odplata, která
nehledí k budoucnosti, pochází z prázdné slávychti
vosti, a protq nemá rozumné zd

0

Ůvodnění. A
0

ubliž?
vat druhému bez rozumného duvodu, to zpusobuJe 
válku a je proti základnímu přirozenému zákonu.Je 
tedy pravidlem přirozeného zákona při odplat� s�
neohlížet zpět, nýbrž hledět kupředu. Porusem 
tohoto zákona se nazývá krutost. 

12. Hádky a boje jsou nejvíce ze všeho vyvolá
vány veškerými projevy nenávisti a pohrdání, a t� 
do té míry, že většina lidí raději ztratí život, neřku-li
mír, než aby snášeli urážku. Z toho - na sedmém
místě - plyne, že přirozený z�k�n nabádá,_ ??Y
nikdo ani skutky, ani slovy, am vyrazem obhceJe, 
ani úsměškem nedával druhému najevo, že ho 
nenávidí nebo jím pohrdá. Porušení tohoto zákona 
se nazývá urážka. I když úsměšky a nadávky moc
ných vůči slabším, a zvláště soudců vůči provinil
cům, přičemž se netýkají přečinu a úřa_d1: �oudc_�
nepřísluší, jsou naprosto běžné, takoví hde JednaJl 
proti přirozenému zákonu a je třeba je považovat za 
utrhačné. 

13. Otázka, kdo ze dvou lidí má větší důstojnost,
souvisí nikoli se stavem přirozeným, nýbrž občan
ským. Dříve jsme ukázali (kap. I, odst. 3), že od při
rozenosti jsou si lidé navzájem rovni, a proto nynější
nerovnost co do bohatství a urozenosti původu 
vzešla z občanského zákona. Aristotelés v 1. knize
Politiky tvrdí (to si uvědomuji), že předpokládem
vešk��é politickf. vědy je �kute�nost, �e meti Ji���
jedm JSOU od pnrozenost1 uzpusobem k vťáde, Jllll 
ke službě, jakoby se pán od služebníka odlišoval 
nikoli na základě dohody, nýbrž způsobilosti, to jest 
přirozené schopnosti nebo neschopnosti. Ten před
poklad nejen odporuje rozumu (jak bylo ukázáno

162 

vyšc), ale i zkušenosti. Neboť skoro nikdo není Lak 
hloupý, aby si myslel, že je správnější podřídil se 
vl:íclě druhých než sám sobě. A sváří-li se mezi 
"<'hou moudřejší a silnější, nemají moudřejší ani 
v·1.cly, ani často nad silnějšími převahu. Jsou-li si 
l<'dy lidé mezi sebou od přirozenosti rovni, musí se 
1., rovnost uznat, a jsou-li si nerovni, je k dosažení 
111íru nutné, aby za rovné byli pokládáni, jinak 
hudou zápasit o moc. Proto je pravidlem přiroze-
11(�ho zákona na osmém místě, aby všichni byli 
pokládáni od přirozenosti navzájem za rovné. 
· l'omu zákonu protiřečí pýcha.

14. Tak jako bylo k zachování každého člověka
1111tno, aby se zřekl některých svých práv, tak je 
ll<'méně nutno k zachování sebe sama; aby si ně
která práva ponechal, totiž právo ochrany svého těla, 
svobodného užívání vzduchu, vody a všech ostat-
11 ích životních nezbytností.Jestliže si tedy ti, co uza
vírají mír, ponechávají mnohá společná práva, ba 
,.ískávají mnohá vlastní, vzniká devátý pokyn přiro-
1,('ného zákona, a to aby kdokoli požaduje pro sebe 
1akákoli práva, tatáž práva přiznal i komukoli jiné
rnu. Jinak maří rovnost, kterou jsme uznali v před
('hozím odstavci. A co jiného znamená uznat rov-
11ost osob při začlenění do společnosti než přidělo
vat stejně i těm, které jinak žádný rozumný důvod 
11cnutí se do společnosti začlenit? Přidělovat stejně 
sobě rovným je totéž jako přidělovat přiměřeně 
lidem, kteří jsou navzájem v určitém poměru. 
Zachovávání tohoto zákona se nazývá skromnost, 
porušení PLEONEXIA, ti, kteří tento zákon poru
fojí, se latinsky nazývají nemírní a neskromní (im
rnodici et immodesti). 

15. Na desátém místě přikazuje přirozený zákon,
aby si každý člověk při udílení práva druhým lidem 
počínal vůči oběma stranám stejně. Předešlý zákon 
zakazoval přivlastňovat si od přirozenosti více prá
va, než přiznáváme ostatním. Méně si přivlastnit 
můžeme, chceme-li: vždyť to někdy patří ke skrom
nosti. Ale je-li někdy na nás, abychom udělovali 
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práva druhým, tento zákon nám zakazuje nadržo
vat jednomu více nebo méně než druhému. Neboť 
kdo jednomu nadržuje více než druhému, a tím 
nedbá na přirozenou rovnost, dopouští se urážky 
vůči tomu, koho ponechal stranou. A výše jsme uká
zali, že urážka je proti přirozeným zákonům. 
Zachovávání tohoto příkazu je nestrannost, poru
šení znamená nadržování osobám. Řekové to nazý
vají jedním slovem: PROSÓPOLÉPSIA. 

16. Z předcházejícího zákona se vyvozuje jede
náctý, a to: Co nelze rozdělit, má se užít společně 
(pokud to lze), a to Uestliže to množství té věci 
dovoluje) kolik každý chce. Pakliže to množství té 
věci nedovoluje, má se užít omezeně a přiměřeně 
k počtu užívajících. Jinak totiž žádným způsobem 
nelze zachovat onu rovnost, kterou přikazuje přiro
zený zákon, jak jsme dokázali v předešlém odstavci. 

17. Stejně tak jestliže něco nelze ani rozdělit, ani
vlastnit společně, stanoví přirozený zákon (a to je 
dvanácté pravidlo), aby se ta věc buď užívala stří
davě, nebo aby se přisoudila pouze jednomu, a to 
losem; i při střídavém užívání má být stanoveno 
losem, kdo bude první na řadě. Zde je také třeba 
brát ohled na rovnost, ale jinak než losem jí dosáh
nout nelze. 

18. Los je dvojí: libovolný nebo přirozený. Libo
volný je ten, k němuž se dochází dohodou soutěží
cích. Spočívá na pouhé náhodě a snad - jak se říká 
- na štěstí. Přirozený los je prvorozenství (řecky
KLÉRONOMIA, něco jako „uděleno losem") a
přednostní držení. Tedy co nelze ani rozdělit, ani
vlastnit společně, to se postupuje tomu, kdo má
právo přednostního držení; tudíž prvorozenému,
pokud otec již to právo sám nepřenesl. To je tři
náctý 2řirozený zákon.

19. Čtrnácté pravidlo přirozeného zákona je, že
.. �prostředkovatelům míru má být poskytnuta nedo
tknutelnost. Neboť rozum, který vytyčuje cíl, stanoví 
i nutné prostředky. Prvním příkazem rozumu je 
mír, ostatní věci jsou prostředky k míru, bez nichž 

164 

11111 být nemůže; mír nemůže být bez zprostřed ko
v.i 111, a zprostředkování nemůže být bez ned0Lknu-
11·l11o�li.v Příkaz rozumu, to jest přirozený zákon,
1,·cly .JC, ze zprostředkovatelům míru má být poskyt-
1111ta nedotknutelnost. 
.. �o. D�le,. i kdyby lidé se všemi těmito i s jinými 

p1 1 rozcnym1 zákony souhlasili a snažili se je zacho
, .,vat, přece �y každodenně vznikaly pochybnosti a 
"Port � torr\.Jak tyto zákony použít při skutečném
1 1 ·< I 11�!11, _tot1� zda to, co někdo udělal, je proti záko-
1111, c1, n,1ko}1 ( a to �e nazýv� právní pře); z toho
I >ovstava putka mezi stranami které se obě <lomní
, ,1jí, že jim bylo ublíženo. Prot�je k zachování míru 
11�·;1-byt�é Uiný rovnocenný prostředek totiž v tomto 
pr1 p�de vyr_;iy�let nel��), aby se oba soupeři shodli 
11,1 nckom tret1m a vzaJemne se zavázali, že na jeho 
výrok ve sporné věci p'řistoupí. Ten člověk, na němž 
-;1· ta,kto, dohod�ou, se n::1-zývá rozhodčí. Je tedy
patnactym pravidlem přirozeného zákona že je 
1..tclouc�, aby se obě strany, které se přou o' právo, 
podrobily rozsudku někoho třetího. 

21. Ro�,hodfj�� neboli soudce k urovnání sporu
11stanovuJI svanc1 se strany: z toho plyne, že není 
vhodné, aby rozhodčím byla jedna ze stran. Neboť 
1> každém člověku se předpokládá, že usiluje o dobro
pr� sebe 

O 
�d �hrozenosti, _kdežto o spravedlnost

loliko kvuh m1ru a nahodile. Proto nemůže onu 
11ťstrannost, kterou předepisuje přirozený zákon 
1.achovat tak důsledně, jak by to udělal někdo třetí'. 
v a š�stnáctém, místě přirozeného zákona tedy stojí,
1.c mkdo nema být soudcem či rozhodčím ve své 
vlastní věci. 

22. Z téhož vyplývá na sedmnáctém místě že
11:;r1á být rozhodčím nikdo, komu kyne nějaká 'na
d_:Je nayrospěch nebo slávu z vítězství jedné strany 
vice nez druhé. Mluví zde pro to stejný důvod jako 
11 předešlého zákona . 

23. Když ale vznikne spor o samotný čin, totiž
zda skutečně bylo či nebylo uděláno něco o čem se 
I v rdí, že uděláno bylo, podle přirozeného zákona 
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(jak uvádí odstavec 15) má rozhodčí věřit stejně
oběma, to jest (protože oba tvrdí opak) nikomu.
Aby byl tudíž schopen vynést o činu výrok, musí
vždy, kdy o něm nelze zjistit nic z jiných známek,
věřit třetímu nebo čtvrtému, anebo většímu počtu
lidí. Osmnáctý přirozený zákon tedy ukládá roz
hodčím a soudcům, aby u takového činu, kde nejsou
patrné žádné určité příznaky, řídili svůj úsudek
pomocí svědků zjevně vůči oběma stranám nestran-
ný

��: z definice rozhodčího uvedené výše je dále
pochopitelné, že mezi ním � st�a1:�mi,_jejichž ro��
hodčím byl ustanoven, neex1stuJe zadna smlouva c1
slib, který by ho zavazoval vyslovit se ve prospěch
jedné z nich, anebo naopak vynést výrok nestranný,
nebo který by za nestranný pokládal. Rozhodčí je
zajisté povinen vynést výrok podle svého mínění
nestranný už podle přirozeného zákona, o němž po
jednával odstavec 15. K závazku vyplývajícímu z to
hoto zákona nelze nic přidávat na základě smlouvy.
Taková smlouva by byla zbytečná. Kromě toho,
kdyby vynesl zaujatý výrok a tvrdil by, že je nestran
ný, ale kdyby přitom taková smlouva platila, spor by
trval i po vynesení výroku, a to odporuje ustanovení
rozhodčího, který byl stranami zvolen s tím, že se
navzájem zavázaly pokládat výrok jím pronesený za
platný. Přirozený zákon tedy přika�uje, aby roz
hodčí byl nezávislý, a to podle devatenáctého pravi-
dla. 

25. Dále, protože přirozené zákony jsou vlastně
příkazy správného rozumu, takže kdo se nesnaží
uchovat si schopnost správného rozumového uva
žování, nemůže zachovávat přirozené zákony, je
zřejmé, že člověk vědomě dělající něco, co ničí a
vyvrací rozumovou schopnost, vědomě porušuje
přirozený zákon. Nezáleží na tom, zda to někdo dělá
bez ohledu na povinnosti nebo dobrovolně tak, aby
své povinnosti plnit nemohl. Schopnost rozumo
vého uvažování ničí nebo vyvracejí lidé dělající
něco, čím se mysl dostává mimo svůj přirozený stav,
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l!'dy to, co se nejzřetelněji projevuje u opilců ;1 pnd
11.1pilých. Na dvacátém místě se tedy hřeší proti p,·i 
111·1.rnrm u zákonu opilostí. 

2G. Kdo se seznámil s předešlými pnrozeným i
I >r ;1vidly, jaksi důmyslně odvozenými z jediného
1 n,.umového příkazu, který nás nabádá k zachování
.1 orhraně sebe sama, ten možná řekne, že vyvození
ll'ťh zákonů je natolik obtížné, že nelze očekávat
j1·jich všeobecnou známost, a proto že nikoho neza
vazují. Vždyť zákony, které nikdo nezná, nezavazu-
1', ba ani to nejsou zákony. Takovému člověku
ndpovídám: Je pravda, že je to naděje, strach, hněv,
1 1 i žádost, lakota, slávychtivost a ostatní hnutí mys-
l i, která někomu po tu dobu, kdy ty vášně převláda-
j,, brání schopnosti rozpoznat přirozené zákony.
.Jinak ale není člověka, který by alespoň někdy nebyl
klidné mysli. A v této chvíli, byť byl nevzdělaný a
prostý, není nic snadnějšího než pochopit to jediné
pravidlo: váhá-li, zda to, co chce právě bližnímu
11dčlat, je či není podle přirozeného práva, ať si
př·cdstaví, že je na místě toho druhého. A tu ihned
011a hnutí, podněcující k činu, přenesená jakoby na
opačnou misku vah, budou od činu zrazovat. To
pravidlo je nejen snadné, ale také už dávno prosla
vrné těmito slovy: ,,Nedělej druhému to, co 'tJ
11cchceš, aby on činil tobě." () 

27. Většina lidí je pro nepřiměřenou chtivost pří
tomného prospěchu velmi málo způsobilá uvedené
zákony dodržovat, ačkoli je schvaluje. Proto kdyby
11čkteří, mírnější než ostatní, onu nestrannost a pra
vou míru, již předepisuje rozum, dodržovali,
·1.atímco ostatní tak nejednají, chovali by se velmi
nerozumně. Nedosáhli by tak míru, nýbrž připravili
by si jistý a brzký zánik, a dodržujíce zákony padli
by za kořist těm, kteří je nedodržují. Nelze se
domnívat, že přirozenost, to jest rozum, zavazuje
lidi všechny zákony dodržovat, když ve skutečnosti
je tomu tak, že jiní je nedodržují. A přece nás to
vnitřně zavazuje zákony dodržovat, kdykoli je
patrné, že jejich zachovávání vede k cíli, k němuž
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jsou zaměřeny. Proto musíme uzavřít, že přirozený 
zákon vždy a všude zavazuje ve vnitřním životě 
neboli ve svědomí, ne však vždy v životě vnějším: to 
pouze tehdy, mt''.iže-li být dodržen bez nebezpečí.* 

28. Zákony, které zavazují svědomí, mohou být
porušeny nejen činem, který jim odporuje, ale i či
nem s nimi souhlasným: jestliže totiž ten, kdo něco 
dělá, smýšlí opačně. Přesto, že samo jednání se 
zákony řídí, svědomí jim odporuje. 

29. Přirozené zákony jsou neměnné a věčné; co
zakazují, to nikdy nemůže být dovoleno, co přikazu
jí, to není nikdy zakázáno. Pýcha, nevděk, porušo
vání smluv (čili bezpráví), ukrutnost, zášť nebudou 
nikdy dovoleny a ctnosti, které jsou vůči těmto 
opačné, nebudou nikdy zakázány, pokud je zřejmé, 
že jsou to stavy mysli, to jest jsou uvažovány ve svě
domí, kde jedině jsou závazné a jsou skutečně záko
ny. Ale jednání se může vlivem okolností a občan
ského zákona různit do té míry, že totéž může být 
jednou spravedlivé, jindy nespravedlivé, a co je jed
nou rozumné, to je jindy nerozumné. Sám rozum 
však nemění ani cíl, jímž je mír a obrana, ani pro
středky, to jest ty duševní ctnosti, které jsme vyjme
novali výše a jejichž platnost nemohou zrušit žádné 
zvyklosti ani občanský zákon. 

30. Z toho, co jsme doposud řekli, je vidět, jak

* Dokonce jsou mezi těmi zákony některé, jejichž opomenutí
v přirozeném stavu (je-li toho příčinou mír nebo zachování sebe
sama) se zdá být spíše naplněním než porušením přirozeného
zákona. Neboť kdo dělá všechno proti těm, kteří dělají všechno,
a kdo olupuje ty, kteří loupí, jedná nestranně. A naproti tomu
jednat ve válce tak, jak je to vhodné v míru a jak se sluší na roz
vážného člověka, znamená jednat zbaběle a zrazovat sebe sama.
Ale jsou některé přirozené zákony, které platí a mají se dodržovat
nadále i ve válce. Tak třeba nevím, čím by mohlo napomoci
k míru a sebezáchově nějakého člověka opilství nebo krutost (to
jest trestání, které nemá na zřeteli budoucí dobro). Krátce, v při
rozeném stavu lze hodnotit, co je spravedlivé a co nespravedlivé,
nikoli podle činů, nýbrž podle úmyslu a svědomí jednajících. Co
se dělá z nutnosti, co pro mír a co pro zachování sebe sama, to
je správné. Jinak je každé ublížení člověku porušením přiroze
ného zákona a urážka Boha.
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· 11,1dné je přirozené zákony dodržovat, prolože
, \ 'l.;1c_lují pouhé úsilí (avšak opravdové a vytrval�);
I d(J .JC vynakládá, toho právem můžeme nazval 
•,p1 ;1vedlivým. Neboť kdo cele usiluje o to, aby se 
, n:kcrG jeho jednání řídilo pokyny přirozenosti ten 
11 l'tdnč projevuje úmysl všechny ty zákony naplňo
' .11, a to je všechno, k čemu nás rozumná přiroze-
111 ist zavazuje. Kdo pak učinil zadost všemu, k čemu 
l>yl 'l.avázán, ten je spravedlivý.

:11. Všichni spisovatelé se shodují v tom že přiro
tť11ý zákon je totéž, co zákon mravní. Př�svědčme 
·o1·, že 1·e to pravda. Musíme si uvědomit že dobre'". ' " 

.1 „'1.lé'� js��- názvy, ,k!eré lidé dávají věcem proto,

., hy vyJadnh svou zahbu nebo odpor k nim. Záliby 
I 1d I jsou rozličné podle jejich různých povah, 
11.1vyků a mínění, jako to vidíme u věcí, které vní-
111;1me smysly - chutí, hmatem, čichem, ale mno
I lťll1 více u věcí, které se týkají jednání v běžném 
11votě, kde jeden chválí, to jest nazývá dobrým 
lotéž, co druhý haní jako špatné; ba dokonce velmi 
, .,sto tentýž člověk v různé době totéž chválí i haní. 
l'<_>k�? je tomu tak, nutně vznikají nesváry a půtky.
l .1dc JSOU tedy dotud ve stavu války, dokud pomě-
111jí dobro a zlo různými měřítky podle rozličných 
, ,kamžitých zálib. Všichni, kteří se v tom stavu nalé-
1.ají, bez nesnází přiznají, že je to stav špatný,
., v důsledku toho že mír je dobrý. A nemohou-li se
< lohodnout na dobru přítomném, dohodnou se na 
l111doucím? a to je záležitost rozumu, neboť pří
l!Jmné věci vnímáme smysly, budoucí jen rozumem. 
.Jťstliže nás rozum poučuje, že mír je dobrý, pak 
1atáž rozumová úvaha vede k tomu že jsou dobré 
1 všechny nezbytné prostředky k Jeho dosažení, 
.1 tud1z ze skromnost, spravedlnost, milosrdenství 
�které jso': -jak jsme v�okázali -: pro mír nezbytné)
1sou dobrym1 mravy c1 zvyky, JSOU to tedy ctnosti. 
/.ákon tedy už tím, že poučuje o prostředcích míru 
11ří i dobrým mravům neboli ctnostem. Proto s� 
11azývá zákon mravní. 

32. Protože lidé nejsou schopni se oprostit od oné
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nerozumné žádostivosti, jejímž vlivem dychtí po 
dobru přítomném (na kterém s těsnou následností 
ulpívá mnohé nepředvídané zlo), a nikoli po dobru 
budoucím, došlo k tomu, že sice uvedené ctnosti 
všichni shodně chválí, ale doposud se různí v mí
nění o jejich podstatě, totiž v čem každá z těch 
ctností spočívá. Kdykoli se někomu nelíbí dobré 
jednání někoho cizího, označuje to jednání jménem 
nějaké příbuzné špatnosti, a obdobně špatnost, 
která se mu zamlouvá, vztahuje k nějaké ctnosti. 
Odtud plyne, že totéž jednání jedni chválí a nazý
vají ctností, kdežto druzí haní a mají za špatnost. 
Proti tom u filozofové doposud nenalezli lék. Nevzali 
v úvahu, že kladná hodnota jednání spočívá v jeho 
zaměření k míru, kdežto záporná že směřuje k roz
broji: proto morální filozofie jimi vytvořená je 
mravnímu zákonu vzdálená a v sobě nesotidržná. 
Dále tvrdili, že podstata ctností je jaksi uprostřed 
mezi dvěma krajnostmi, zatímco špatnosti jsou 
právě v těch krajnostech. To je zřetelně nesprávné, 
neboť odvážnost se chválí a pod označením „stateč
nost" se počítá mezi ctnosti, i když je to krajnost; 
je-li ovšem schválen její důvod. Rovněž kvantita 
věci dávané darem, aťje velká, malá či střední, není 
příčinou štědrosti, nýbrž to samotné darování. 
A není to nespravedlnost, jestliže někomu dám ze 
svého víc, než je dlužno. Přirozené zákony jsou tedy 
vrcholem morální filozofie; na tomto místě jsem 
uvedl pouze ta její pravidla, která se týkají ochrá
nění nás samých od nebezpečí vznikajících z nesvá
ru. Ale jsou i jiná pravidla rozumné přirozenosti, 
z nichž se rodí jiné ctnosti, neboť i umírněnost je 
příkazem rozumu, protože nemírnost směřuje k ne
mocem a k smrti. Stejně tak statečnost, to jest 
schopnost pevně obstát v doléhajících nebezpečích, 
která se hůře odvracejí než překonávají; statečnost 
je totiž prostředek k zachování člověka stavějícího 
se na odpor. 

33. To, co nazýváme přirozenými zákony, není
nic jiného než určité rozumem pochopené závěry 
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11 11>111, coje třeba dělat a čemu je třeba se vyhnout.
/ .. 1kot1 je však ve vlastním a přesném slova smysl 11

'il1>v1 1Í v,výpověď v někoho, kdvo jiným ?právnčn{
p1111H1c1 neco udelat nebo nedelat; tyto zakony tedy 
, l. 1s1 nč zákony nejsou, pokud pocházejí z přiroze-
1111s1 i. Pokud je však předkládá Bůh v Písmu sva
lť111, jak to uvidíme v následující kapitole, nazývají 
·w zákony v nejvlastnějším slova smyslu. Písmo
w;1 t( je totiž výpověď Boha, který je k tomu, aby ve
, sem udílel rozkazy, v nejvyšší míře oprávněn.
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KAPITOLA V 
O PŘÍČINÁCH 

A VZNIKU STÁTU 

1. Přirozené zákony k zachování míru nestačí.
2. Přirozené zákony za stavu přirozenosti mlčí.

3. Podle přirozených zákonů tkví bezpečí života ve svornosti
mnoha lidí. 4. Svornost mnoha lidí není pro trvalý mír
dosti stálá. 5. Proč u některých nerozumrrych živočichů
spočívá vláda a řízení na pouhé svornosti; proč tomu tak 
není u lidí. 6. K dosažení míru mezi lidmi se vyžaduje

nejen vzájemná shoda, nýbrž také sjednocení. 7. Co je to 
sjednocení. 8. Při sjednocení se přenáší právo všech na

jednoho. 9. Co je to stát. 1 O. Co je to občanská
osoba. 11. Co je to ,, mít svrchovanou moc" a

,,poddarry". 12. Dva druhy státu: přir_ozerry a ustanoverry.

1. Je jasné samo o sobě, že jednání lidí vychází
z vůle, a vůle z naděje a strachu: takže kdykoli lidé 
vidí, že jim vzejde větší dobro nebo menší zlo spíše 
z porušení zákonů než z jejich zachovávání, poru
šují zákony úmyslně. Tedy naděje na bezpečí a 
zachování sebe sama spočívá u každého ve schop
nosti vlastními silami a důmyslem předstihnout 
bližního, ať už otevřeně nebo lstí. Z toho je zřejmé, 
že přirozené zákony neposkytují nikomu hned, jak 
byly poznány, jistotu, že budou zachovávány; a 
proto pokud není záruka, že druzí nezaútočí, 
zůstává každému původní právo zabezpečovat se 
tak, jak chce a umí, to jest právo na všechno neboli 
právo boje: a k naplnění přirozeného zákona posta
čuje, aby někdo byl v mysli připraven na mír, pokud 
ho lze dosáhnout. 

2. Běžně se cituje: ,,Ve válce mlčí zákony", a je to
pravda nejen o zákonech občanských, nýbrž také 
o zákoně přirozeném, vztahuje-li se nikoli k úmyslu,
ale k jednání (kap. III, odst. 27), a_ rozumí-li se vál
kou boj všech proti všem, tedy stav čisté přirozenos
ti; naproti tomu ve válce národa proti národu se
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obyčejně' zachovávala určitá míra. Proto za dúv
ných časů bY,l jakýsi životní mrav a způsob obživy, 
nazývaný LĚSTRIKIEIN, ,,žít z uloupeného". Za 
tohoto stavu to nebylo proti přirozenému zákonu a 
těm, kteří to provozovali udatně, nikoli krutě, to při
nášelo slávu. Měli takový mrav, ž'e loupili všechno, 
avšak šetřili životy a nevztáhli ruku na tažný doby
tek a na žádné zemědělské nářadí. Nemůžeme to 
však chápat tak, že by je k tomu zavazoval přiro
zený zákon: chystali si tím slávu a nechtěli být pro 
přílišnou krutost nařčeni, že se bojí. 

3. Protože tedy k zachování míru je nutné uplat
ť1ování přirozeného zákona, a k uplatňování přiro
zeného zákona je nutné bezpečí, musíme uvážit, 
čím může být takové bezpečí zajištěno. Zde nelze 
vymyslet nic jiného, než aby si každý opatřil vhodné 
prostředky, jimiž by se napadení jednoho člověka 
jiným stalo natolik nebezpečným, že oba uznají za 
výhodnější zdržet se boje než se utkat. Za prvé je 
však jasné, že shoda dvou nebo tří může takové bez
pečí zajistit jen velmi málo, protože přidá-li se jeden 
nebo několik málo lidí ke druhé straně, stačí to k jis
Lému a nepochybnému vítězství a dodává to protiv
níkovi odhodlání zaútočit. Proto pro dosažení námi 
požadovaného bezpečí musí být počet lidí, kteří se 
spojují ke vzájemné podpoře, tak veliký, aby několik 
málo lidí, kteří se přidají k nepřátelům, nepřispívalo 
nijak zřetelně k jejich vítězství. 

4. Za druhé, jakkoli veliký by byl počet lidí sdru
žujících se k obraně, ničeho se nedosáhne, jestliže 
se mezi sebou nedomluví na nejlepším způsobu 
uskutečnění té obrany a jestliže naopak každý užívá 
svých sil po svém. Neboť rozděleni ve svých názo
rech budou si navzájem překážkou. Nebo jestliže se 
v naději na vítězství, kořist či pomstu na něčem i do
hodnou, přece se později vlivem rozmanitých povah 
a názorů či vlivem řevnivosti a závisti, s kterou lidé 
od přirozenosti mezi sebou soupeří, natolik rozdělí, 
že nebudou chtít ani si navzájem pomáhat, ani žít 
spolu v míru, pokud je k tomu nedonutí nějak:t spo-
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lečná obava. Z toho plyne, že dohoda více lidí (která 
spočívá toliko v tom, že všichni řídí své jednání k té
muž cíli a ke společnému dobru), to jest pouhé spo
lečenství vzájemné pomoci, neposkytuje těm, kdo se 
tak dohodli, čili spojencům, to bezpečí, které hle
dáme řídíce se mezi sebou přirozenými zákony, 
o nichž byla řeč výše.Je však zapotřebí udělat ještě
něco nadto, tak aby těm, kdo uzavřeli dohodu
o míru a vzájemné pomoci s cílem společného dob
ra, později strach zabránil jednat proti dohodě,
když se nějaké jejich soukromé dobro dostane do
rozporu s dobrem společným.

5. Aristotelés počítá mezi živočichy, které nazývá
společenskými, nejen člověka, nýbrž také mnohé 
jiné, jako mravence, včelu atd.; ti sice postrádají 
rozum, s jehož pomocí by mohli uzavírat smlouvy 
a podrobovat se vládě, nicméně ve vzájemné shodě, 
to jest dychtíce po tomtéž a před tímtéž prchajíce, 
řídí své jednání ke společnému cíli tak, že jejich hejna 
nejsou vystavena žádným nepokojům. A přece 
nejsou jejich hejna státy, a proto nelze ty živočichy 
nazývat společenskými; jejich ovládání spočívá 
pouze na shodě či na zaměření vůle mnoha jedinců 
k jednomu předmětu, nikoli Uak je tove státě nezbyt
né) na jediné vůli.Je pravda, že mezi oněmi tvory, 
žijícími jen smyslově a pudově, je shoda myslí na
tolik stálá, že k jejímu zachování a v důsledku toho 
k udržení míru mezi sebou není potřeba nic jiného 
než jejich přirozený pud. Avšak mezi lidmi je tomu 
jinak. Neboť za prvé, mezi lidmi se soupeří o pocty 
a hodnosti, mezi zvířaty nikoli; odtud je mezi lidmi 
nenávist a závist, z nichž se rodí vzpoura a válka; 
mezi zvířaty nejsou. Za druhé, přirozený pud včel 
a podobných tvorů je stejného druhu a směřuje ke 
společnému dobru, které se u nich neliší od dobra 
soukromého. Člověku však není dobré skoro nic, 
pokud mu to nepřináší něco význačného a znameni
tého ve srovnání s tím, co mají ostatní. Za třetí, 
živočichové, kteří nemají rozum, nevidí nebo si 
nemyslí, že vidí nějaký nedostatek ve správě svých 
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států. Naproti tomu mezi lidmi jsou přemnozí, ktctí 
si myslí, že jsou moudřejší než ostatní, a usilují 
o změnu poměrů; a různí stoupenci novot zavádějí
rozličné novoty: z toho jsou roztržky a válka. Za
č-tvrté, nerozumní živočichové, jakkoli by mohli
k vzájemnému projevování svých citových zaujetí
užívat hlasu, přece postrádají onu slovní dovednost,
která je k pohnutí mysli nezbytná, totiž dovednost,
která mysli představí dobro jako lepší a zlo jako hor-
ší, než ve skutečnosti jsou: jazyk člověka je jakousi V
polnicí ohlašující válku a vzpouru. O Periklovi se c,

vypráví, že kdysi svými řečmi hřímal, sesílal blesky
a uváděl celé Řecko ve zmatek. Za páté, zvířata
nerozlišují bezpráví od ublížení. Proto dochází k to
mu, že vede-li se jim samým dobře, z ničeho své spo
lečníky neobviňují. Naproti tomu státu jsou nejvíce
na obtíž ti lidé, kteří mohou nejvíce zahálet. Lidé
totiž zpravidla nezápasí o hodnosti dříve, než
dosáhnou vítězství v zápase s hladem a zimou. 0 

Konečně, vzájemná shoda oněch nerozumných
tvorů je přirozená, kdežto u lidí je založená jedině
na smlouvě, to jest je umělá. Nelze se tedy divit,
jestliže lidé potřebují k životu v míru něco navíc.
Tudíž vzájemná shoda či společenství ustavené bez
nějaké veřejné moci, jíž jsou jednotlivci pomocí
obavy z trestu ovládáni, nepostačuje k bezpečí,
které se vyžaduje k upl'atnění přirozené sprave
dlnosti.

6. Protože tedy společné zaměření vůle více lidí
za tímtéž cílem k udržení míru a k pevné obraně 
nepostačuje, vyžaduje se, aby ve věcech nutných 
pro mír a obranu byla vůle všech jednotná. K tomu 
však nemůže dojít, pokud každý člověk svou vůli 
nepodřídí vůli jiného jednotlivce, totiž jediného člo
věka či jediného shromáždění, aby cokoli rozhodne 
o věcech nutných ke společnému míru bylo považo
váno za vůli všech i každého zvlášť. Shromáždčním
pak nazývám skupinu více lidí, kteří rozvažují
o tom, co je třeba dělat nebo nedělat pro společné
dobro všech.
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7. Toto podřízení vůle všech lidí vůli j�?i�ého člo
věka či jediného shromáždění se uskutecnuJe tehdy, 
když se každý ostatním smlouvou zaváže, že nebude 
vůli onoho člověka či onoho shromáždění, které se 
podrobil, _odp�rovat, to)est 

O 

že �u ne�depř: mož:
nost použít svych prostredku a sil prot1 kterymkoh
jiným lidem (protože je pochopitel1:1é,, ž� ,s1 pone
chává právo bránit sebe sama proti nas1h). To se 
nazývá sjednocení. Vůle shromáždění se pak chápe 
jako vůle většiny li�í, z nichž shr?máždění s�stá�á. v 

8. Dále ačkoli vule sama nem dobrovolna, nybrz
je to po�ze princip dobrovolného jednání (ne� 
chceme totiž něco chtít, nýbrž dělat), a proto nem 
předmětem rozv�Ž�)V�n.í a s�luv, �řec,ev, ten, kdo
podřizuje svou vuh vuh druheho, prenasi na toh? 
druhého právo na své vlastní síly a schopnosti: 
takže když ostatní udělají totéž, má ten, komu se 
podřizují, tolik sil, že je s to jimi lidi �astrašit a pře
tvořit jejich vůli k jednotě a svornosti. 

9. Takto dosažené sjednocení se nazývá stát či
občanská společnost, a také občansk� �soba. N�b�ť 
když je vůle všech sjednocena,yo�azuJe se zva J�d1-
nou osobu a jednotným oznacemm se vydeluJe a 
odlišuje od všech jednovtlivý�h lj?í, �ajíc svvá práv� 
a vlastní majetek. Takze am nepkeho obcana, am 
všechny dohromady (s výjimkou to�o, jeh?ž vů!e 
platí za vůli všech) !1elze posu�o:vaty�ko stat. ?���
je tedy (abychom JeJ de�no�al

,1
) Jedi�a �soba, JeJ}�

vůle je podle smlouvy vice hdi povazovana .za vuh
všech; může tak používat sil a schopností Jednot
livců pro společný mír a obranu. 

10. Dále, ačkoli každý stát je občanskou osobou,
není naopak každá občanská osoba státem. Může 
totiž docházet k tomu, že se více občanů s dovole
ním svého státu sdružuje v jednu osobu za účelem 
vykonávání určité činnosti. _Yz?iknou tak ?b�ansvké 
osoby, jako jsou obchodmcke cechy a Jma pre
mnohá sdružení; přesto to však nejsou státy, pro
tože se zde občané nepodřizují vůli sdružení přímo 
a ve všem, nýbrž jen v některých záležitostech 
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vymezených státem. Proto každý z �1r11i1 1,111 , , '" 
soudní při proti samotnému cechovní11111 ·,11111111 1 
dění, což občanu vůči státu dovoleno 111·111 I ,d 11 

váto společenstva jsou tedy občanské osol,, 1111il1 1 
zené státu. 

11. V každém státě onen člověk či ono sl110111,11
dění, jehož vůli (podle toho, co bylo řečeno) jrd, 1111 
livci podřizují vůli svou, má - jak říkáme - 11cjv s�1 
moc či svrchovanou vládu čili panuje. Ta 1111w ., 
právo vládnout se zakládá na tom, že každý z oh 
čanů na onoho člověka či shromáždění př·<·11ťsl 
všechnu svoji sílu a moc. Že to tak udělal (1 ro10;.c· 
přirozenou cestou přenést svou sílu na cl rn ltl'I 111 
nemůže nikdo), to nutně znamená, že uslo11pil ,1cl 
svého práva odporovat. Každý z občant'1 j.,k111 
i každá podřízená občanská osoba se nazý :i p,,d 
daným toho, kdo má svrchovanou moc. 

12. Předešlý výklad dostatečně ukazuj(·, j:,ky111
způsobem a postupem se mnohé přirozenr osul,,, c 
snaze zachovat sama sebe a pod vlivem s1rarl111 p•d 
noho před druhým spojují v jednu občansk<111 , ,. r 1 
bu, kterou nazýváme státem. Jinak ti, kdo S(' pod I t 
,.-.ují druhému ze strachu, podřizují se b11d' 11,11111, 
koho se bojí, nebo někomu jinému, komu vt:t1, 1<' li' 
�ch;ání. P�-vním uvedenýrI: způ�o.bem jcd,n:,,i i I 1c ,, ,1
zem ve valce, aby nebyli zabiti, druhy111 c 11, 11.I 
neporažení, aby nebyli poraženi. Prvn1 ,.pi'i• t il 1 
pochází od přirozené moci a můžeme j<j prnlil,ť i 1 
za přirozený původ státu; druhý způsob pucl1o11.1 11 

vzájemné porady a usnesení spojenců, coŽjť pi'ivflcl 
státu ustanoveného. Odtud pocházejí dv;1 cli td1\ 
státu: jeden přirozený, který může bý1 t1.11., .111 
paternalistický a despotický, druhý ust;111ov1·11 

1 

který může být nazván politický. V první111 t pit :-.,

vládce získává občany podle vlastní vůle; v dnil1rn1 
typu občané dosazují vládce sa.mi sobě podle vl.1sl 
ního úsudku, ať už je to jeden člověk či jcd11;1 slw 
pina lidí se svrchovanou mocí. Dále budeme l1ovoř'i I 
nejdříve o státě ustaveném, potom o přirozť11<�111. 



KAPITOL A VI
O PRÁVU TOHO,

KDO MÁ VE STÁTĚ
SVRCHOVANOU MOC,

AŤ JE TO SHROMÁŽDĚNÍ

CI JEDEN ČLOVĚK 

J. Množství lidí mimo stát nelze přiřknout nějaké prv�vo ani
jednání, na němž se jednotlivě nejohod{i,v 2.,!o.�a!kem 

, státu je právo převažujícího poctu steyne sm1,sley,zczch. 
3. Každj si podržuje právo chránit se podle vlastniho úsudku, 

pokud nebude postaráno o jeho b:zpečí. 4: DonucJvacz

moc je pro bezpečj nezbytna. _5. _Goje to mec , 
spravedlnosti. 6. Mec spravedlnosti nalez.z tomu, kdo ma 

svrchovanou moc. 7. Jemu náleží válečný meč. 8. Jemu
náleží soudy. 9. Jemu náleží zákon,od1rství: . 10

0

• Jemu
náleží jmenování úředníků a statnzch mznzstr�. 

J J. Jemu ná!,eží posuzovám, různých nauk. . 12. VCokolz �to 

člověk udělá, je beztr�stne. v 13. Jemu Jť ��cany udelena
neomezená moc; jaka poslusnost mu nalef-!: 14. Tento ,

člověk není omezen zákony státu. 15. Vucz tomu, �do, ma
svrchovanou nadvládu nemá nikdo žádné vlastnzctvz. 

16. Go je krádež, vražda: cizoložs,tví a �ezprávi_se pozni,�á 

z občanských zákonů. 17. Nazor tech, ,kterz by cht:lz 

ustanovit stát bez někoho s neomezenou moci. 18. Znamky
neomezené moci. 19. P,řirovnáme-li stát k člověku, pak 

ten, kdo má svrchovanou moc,je vůči státu ve stejném poměr�
jako lidská duše vůči samotném� člověku. 20: Svrcho�ana 

moc nemůže být po právu zrusena dohodo� tech, kterz se 
smluvili na jejím ustanoveni. 

1. Nejprve je třeb<l: pozorovat, co je to, vlast1:ě 

množství lidí* sdružujících se podle vlastmho uva-

* Nauka O pravomoci státu v�či ?bčaí)�m téT;1ěř _celá závisí n
v
a

rozpoznání rozdílu mezi mnozstv1m hd1, �ter� vladn:, a ��o;

stvím lidí, které je ovládáno. J<: pod�tate st�tu 
v 
totlZ p�tn, ;.e

množství či seskupení občanů nejen vladne, nyb�:_se_ take eodn

zuje vládnoucímu, ale to v rozličnén: smyslu. Y:nl Jse:11, ze ten

rozdíl byl v tomto prvním odstave, dostatecne vysvetlen, ale
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ž�ní �e ,stát; �o tiž �e !O n,:ní nějaká jed 11:i 11·.i d i.1 1 
11ybrz vice hd1, z mchz kazdý má svou vl;1sl111 , 1tl1 
;1 svůj úsudek o všem, co se navrhuje. 

A jestliže na základě dílčích ujednání jcd1101liv11 
mají své právo a své vlastnictví, takže jeclc11 ř·,k.1 
o tom, jiný o onom, že je to jeho, nebude nic o fr,11
!�Y ;elé_množs_tví jako osoba odlišená od jakthokoli
p�1eho led�othv�� mohlo právem říci „To je moj<'" 
vice nez nekoho Jmého. A není žádné jednání které 
hy se mělo přiř_k1:

o�t m�ojství lidí jako jeho viast11í:
nebude to Jedme Jednam (dohodnou-li se všichni 
11c�o _vět�i

r;
a),"_ný�:ž !olik jednotlivých jednání,

kohk Je hd1. Pn neJakem velkém povstání se sÍ(T 

obvykle běžně hovoří o tom, že lid onoho státu s<· 
chopil zbraní, ale je to pravda pouze o těch lidech 
kteří jsou ve zbrani či kteří jsou s nimi zajedno, pro� 

�- námitek mnoh":_ lidí pro!i tomu, co v textu následuje, usuzuji, 
1ť tomu tak nem. ťroto Jsem se rozhodl připojit několik sl<iv, 
,il)ych to podrobněji vysvětlil. ,,Množství" je slovo kolektivní :1 
'. ltape se Ja�� o��ačení �íce věcí, t_akž� ,,množství lidí" je 1011:;
!:i ko „m�1oz1 h�e .. Protoze to slovo Je v Jednotném čísle, oznaČ'11 jť 
wdnu ve�, toti:�Jedno množství. Ale žádným způsobem se to11111 
11nozum1 tak, iak,oby_ 1:1nožství mělo jednu vůli danou od přírn 
\ly, naopak, kaz�y �aJm,?u; N�lze tedy 1:lni �om_uto množství při
1kno�!Je�no urc1teJedna111, at by bylo Jakekoh. Množství 111<111. 
1 lťmuvze s�1_b?vat,,uzavírat smlouvy, nabývat práva, přenášel p1··:1 
,·o, neco �m�t, m,_t, vlastnit a podobně, leč jednotlivě či ka:1.cl' 1 • .i 

sťbe,v ta�ze.J� toh� s�i_bů, smluv, práv, činů, kolik je lidí. Proto
111;10�s�v1 hd1 nem pnrozenou osobou. Jinak se totéž mno:'í.stv1 
stava Jednou osobou tehdy, jestliže lidé jednotlivě uz.av1·<1i1 
�1�1�<?uvu v t_om smyslu, že vůle každého člověka nebo shocln:i vi'ilť
\'('ts111y z mch bude považována za vůli všech: tímto způsoh1·111 
jť mno,žství lidí ob1ařen': vůlí, a proto může o své vůli jed 11a 1, 111 

lť�t vladnout, vydavat zakony, nabývat a přenášet právo :i 1.1k 
dale;, v tomto smxslu se častěji než množství lidí nazýv:í lid. 
Mus,me tedy rozlisovat takto: pod pojmem lid či mno:'í.s1v1 lid, 
kdykoli o něm říkáme, že něco chce, že vládne či dělá se rozti111; 
stát; který vládne, něco chce a jedná skrze vůli jedno'ho člo t·k.1 
1·1 _s!<r�e ,shodnou :'ů�i více lidí; to lze uskutečnit pouze vť sl11, 1 
111azde111. Kdykoli vsak mluvíme o tom že množství lidí :,ť 111 
, l'lké či malé, něco dělá bez vůle onoho člověka či shroin,Úd<:111 
dčlá �o poddanť lid,, to jest s?učasně mnozí jednotliví ol>Č':11w, ,; 
pochaz1v to �e ZJedne ':ul�, n�br� z vůle více jednotlivých lidi: 111 

1sou obcane a poddam, 111koh stat. 
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tože stát, který je jednou osobou, se chopit zbraní 
sám proti sobě nemůže. Cokoli tedy udělá množství 
lidí, musí se chápat tak, že to udělal každý z lidí, 
z nichž se to množství skládá. A člověk, který je sou
částí onoho množství, a přece s tím, co se udělalo, 
nesouhlasí a nepodporuje to, se musí posuzovat tak, 

· že to neudělal. Kromě toho v množství lidí, které
ještě není způsobem, jak o něm byla řeč, sdruženo,
trvá onen přirozený stav, v němž je všechno všech, 
a nemá zde místo pojem „moje" a „ tvoje", což se
nazývá ovládání a vlastnictví: protože ještě neexis
tuje ono bezpečí, které - jak jsme výše dokázali -
se vyžaduje k uplatnění přirozených zákonů.

2. Dále je třeba vzít v úvahu, že každý z množství
lidí (a tím se začíná ustavovat stát) se musí s ostat
ními dohodnout na tom, že z návrhů, které budou
kýmkoli ve shromáždění předloženy, budou pova
žovány za vůli všech ty, které bude chtít většina. 
Jinak nebude mít množství lidí, jejichž povahy
a přání se navzájem tak různí, vůbec žádnou vůli.
A jestliže někdo nechce souhlasit, ostatní si nicméně 
ustaví stát bez něho. Tím dochází k tomu, že stát si
vůči nesouhlasícímu podržuje své původní právo,
totiž právo boje, jako vůči nepříteli. 

3. Protože jsme v 6. odstavci předešlé kapitoly
vyložili, že k bezpečnosti lidí se vyžaduje nejen sho
da, nýbrž i podřízení vůle lidí, pokud jde o to, co je 
nezbytné pro mír a obranu, a že ta jednota čili pod
řízení tvoří podstatu státu, na tomto místě uvidíme,
které z těch věcí, jež mohou být navrhovány, probí
rány a usnášeny ve shromáždění lidí (jejichž vůle je
obsažena ve vůli většiny), jsou pro společný mír a 
obranu nutné. Především je pro mír nezbytné, aby 
každý byl natolik ochráněn před násilím druhých, 
aby mohl bezpečně žít, to jest aby neměl oprávněný 
důvod obávat se ostatních, pokud se nedopustí bez
práví na druhých on sám. Zabezpečit úplně lidi 
před vzájemným ubližováním tak, aby nemohli být 
vůbec zraněni či proti právu zabiti, je sice nemožné, 
a tudíž to nepřichází v úvahu, nicméně je možno 
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starat Je o to�, ':'-by i:i�v�nikal oprávnčný cli'tv()(I
k o��.ve:,Bezpe;=iJe totl� c1lem, kv�li němuž scj<'d11i
podr�ZUJI druhym: nebyt tohoto c1le, bylo by 11ťlH> 
chop1t�lné, p�o� se ně½do podřídil druhým a zl ra I il 
tak pravo bramt se sam podle vlastního uvážení. 
Stejně by bylo nepochopitelné, kdyby se někdo 
k }:ěčem� zavázal či vzdal svého práva na všechno 
dnve, nez by bylo postaráno o jeho bezpečí. 

, 4. 1\5omutov�ezp��í nepostačuje, aby každý z li
ch, kten se chteJ1 spojit ve stát, uzavřel - ať ústně či 
písemně - s ostatními smlouvu o tom že nebude 
zabíjet, krást, a o zachování podobných zákonů. 
Všem je totiž zřejmá špatnost lidské povahy a ze V 
1.ku�enosti je příliš známo, jak málo lidé dodržují 0 

povmnosti vyplývající ze závazků svědomí nehrozí-
-I i jim tre�L Bezpečí se tedy musí zajidtit nikoli
smlouvami, nýbrž tresty. O bezpečí je dostatečně 
postar,á�o teprve tehdy, jsou-li na jednotlivé druhy
h.czpr�vI}!�noveny tresty, a to tak vysoké, aby bylo
1:1cvne vets1m zlem se bezpráví dopustit než se ho 
z�lržet. Ne1?_oť J;Jři

r_:
�zenost nutí všechny lidi vybrat

·"' to, co se Jim Jev1 pko dobré.
5. Právo trestat se chápe jako někomu dané teh

dy, zaváže-li se každý smlouvou, že nebude pomá-
1,at ,tomu, kd� má být potre��án. Budu to právo 
11azyvat v �.mec. �pravedlnost1 . Smlouvy tohoto
druhu vetsma hd1 celkem dodržuje, pakliže nemají
i>ýt potrestáni oni sami nebo jejich blízcí. 

6. Protože je tedy pro bezpečí jednotlivců a tudíž
pro společný mír nutno, aby se právo užív�t meče 
k trestání přeneslo na nějakého člověka či shromáž
d{ní, nutně tomu rozumíme tak, že ten člověk či to 
shromáždění má ve státě po právu svrchovanou 
1110c. Neboť kdo právem stanoví tresty podle vlast-
11ího uvážení, ten také právem nutí všechny ke vše-
111u, co sám chce: větší moc už si nelze představit. 

7. Marně si pěstují mír mezi sebou ti kdo se
11cdoved

_?
u zabezpečit před vnějšími nep

,
řáteli; a 

z;'.�ezpe�1t se před v?ějšími nepřáteli nejsou s to ti, 
1 ! :pchz sily neJsou Sjednoceny: proto je k ochraně 
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jednotlivců nezbytné, aby existovalo nějaké jediné 
shromáždění či jediný člověk, který by měl právo 
při každém ohrožení nebo nezbytnosti vyzbrojovat, 
shromažďovat a sjednocovat tolik občanů, kolik by 
bylo - s ohledem na nepřesně zjištěný počet a síly 
nepřátel - ke společné obraně třeba, a který by měl 
rovněž právo s nepřáteli, kdykoli to bude prospěšné, 
uzavřít mír. Je to nutno chápat tak, že jednotliví 
občané přenesli na jednoho člověka či shromáždění 
veškeré právo války a míru. A to právo (které 
můžeme nazvat „válečný meč") náleží témuž člo
věku či shromáždění jako meč spravedlnosti. Nikdo 
totiž nemůže právem nutit občany do zbraně a 
k odevzdání válečných daní, nemá-li právo potres
tat toho, kdo neuposlechne. Tedy obojí meč - války 
i spravedlnosti - je podle vlastního ustanovení a 
podstatystátu· neoddělitelný od svrchované moci. 

8. Protože právo meče není nic jiného než mož
nost právem užívat meče podle svého úsudku, plyne 
z toho, že rozhodování čili úsudek o jeho správném 
užití náleží témuž člověku. Kdyby totiž soudní moc 
náležela jednomu a moc výkonná druhému, ničeho 
by se nedosáhlo: nadarmo by rozsuzoval, kdo by 
nemohl rozhodnutí vykonávat; anebo kdyby je 
někdo vykonával užívaje práva druhého člověka, 
nelze o něm říci, že má právo meče, nýbrž že to 
právo má ten druhý, jehož je tento toliko sluha. 
Tedy veškeré rozsuzování náleží ve státě tomu, kdo 
má „meče", to jest kdo má svrchovanou moc. 

9. Dále, o nic méně, ba dokonce mnohem více při
spívá k míru, když se předchází vzniku hádek a 
nekrotí se jen hádky již vzniklé. Všechny spory se 
rodí z toho, že se navzájem liší názory lidí na to, co 
je mé a tvé, spravedlivé a nespravedlivé, užitečné a 
neužitečné, dobré a špatné, čestné a nečestné a po
dobné věci, které každý hodnotí vlastním úsudkem. 
Oné svrchované moci přísluší stanovit ve všem 
obecná pravidla či normy a veřejně je vyhlásit, aby 
každý věděl, co nazvat svým a co cizím, co je spra
vedlivé a co nespravedlivé, co čestné a co nečestné, 
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co je dobré a co špatné, to jest úhrnem co se 111;1 p, i 
společném soužití dělat a čemu je třeba se vyhýl>;11. 
Ta pravidla či normy se obyčejně nazývají obČil 11skr 
zákony či zákony státu a jsou to nařízení toho, kdo 
drží ve státě svrchovanou moc. Tedy občansk{ 
zákony (abychom je definovali) nejsou nic jiného 
11ež nařízení toho, kdo je ve státě obdařen svrchova
nou mocí, týkající se budoucího jednání občanů. 

1 O. Kromě toho, protože je nemožné, aby záleži
tosti státu týkající se války a míru vyřizoval jediný 
člověk či jediné shromáždění bez podřízených mi
nistrů a úředníků, a protože míru a obrany se přímo 
dotýká, zda lidé, na nichž spočívá rozsuzování pří, 
rozpoznávání úmyslů soúsedů, prozíravé vedení 
války a všestranná péče o užitek státu, vykonávají 
své povinnosti řádně, je rozumné, aby tito lidé byli 
řízeni a vybíráni tím, kdo má svrchovanou moc jak 
ve válce, tak v míru. 

11. Také je zřejmé, že každé dobrovolné jednání
má svůj počátek a nutně závisí na vůli, a vůle něco 
udělat nebo neudělat závisí na pojetí dobra v ·  zla, 
odměny či trestu, které si každý představuje jako 
následek činu nebo opomenutí:jednání všech lidí je 
tak řízeno jejich vlastními názory. Proto je nutným 
a zřejmým závěrem poznání, že v zájmu společného 
míru je hlavní nepředkládat občanům nějaké ná
zory a nauky, pod jejichž vlivem by se domnívali, 
že po právu nemusí být poslušni zákonů státu, to 
jest nařízení onoho člověka či shromáždění, jemuž 
je svěřena svrchovaná moc ve státě, nebo že je jim 
dovoleno stavět se mu na odpor, nebo že větší trest 
očekává odpůrce takové nauky než toho, kdo jí je 
poslušen. Jestliže totiž jeden přikáže něco udělat 
pod trestem tělesné smrti a jiný to zakáže pod tres
tem smrti věčné, a oba poč:lle práva, plyne z toho 
nejen to, že by tak mohli být podle práva trestáni 
nevinní občané, ale také, že by se tím od základ u 
rozvracel stát. Neboť nikdo nemůže sloužit dvčma 
pánům, a ten, koho -jak věříme _: musíme poslou
chat z obavy před zatracením, není naším pánrm 
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méně než ten, koho posloucháme z obavy před čas
nou smrtí, ba spíše ještě více. Z toho tedy vyplývá, 
že ten jeden člověk či shromáždění, kterému byla 
státem svěřena svrchovaná moc, má také právo jak 
posuzovat, které názory a nauky jsou míru nepřátel
ské, tak zakazovat jejich šíření.* 

12. Konečně, z toho, že každý občan svou vůli
podřídí vůli toho, kdo má ve státě svrchovanou 
moc, takže už nemůže proti němu užít vlastních sil, 
jasně vyplývá, že cokoli nejvyšší vládce udělá, musí 
být beztrestné. Neboť jako nemůže ten, kdo nemá 
dostatek sil, trestat z hlediska přirozenosti, tak ani 
nemůže trestat z hlediska práva. 

13. Z toho, co už bylo řečeno,je naprosto jasné,
že v každém dokonalém státě ( to jest tam, kde 
žádný občan nemá právo užít k zachování sebe 
sama svých vlastních sil podle vlastního uvážení čili 

* Neexistuje skoro žádné tvrzení, ať už jde o náboženství či o lid
ské vědy, z něhož by nemohly vzejít různice, posléze nesvornost, 
spory a poznenáhlu válka. A nedochází k tomu proto, že by to 
tvrzení bylo falešné, ale kvůli povaze lidí, kterým se zdá, že jsou 
moudří, a kteří.chtějí, aby si to o nich mysleli i všichni ostatní. 
Ačkoli vzniku takových různic nelze zabránit, přece mohou být 
uplatněním svrchované moci potlačeny, aby neohrožovaly 
veřejný klid. Proto jsem o takových názorech na tomto místě 
nehovořil. Existují některé nauky, jimiž jsou občané hluboce 
ovlivněni a domnívají se, že právem mohou, ba mají odpírat 
poslušnost státu a bojovat proti nejvyšším vládcům a svrchované 
moci. Jsou to takové nauky, které buď přímo a otevřeně, buď 
skrytě a nepřímo vyžadují poslušnost vůči jiným lidem než těm, 
jimž je svěřena svrchovaná moc. Nezakrývám, že to ukazuje na 
moc, kterou v jiném státě mnozí připisují knížeti římské církve, 
na moc, kterou si jinde, mimo římskou církev, nárokují ve svém 
státě biskupové, a konečně na volnost, kterou si pod náboženskou 
záminkou přisvojují dokonce i nejníže postavení občané. Neboť 
která občanská válka kdy v křesťanském světě vypukla, aby 
nevzešla či nebyla živena z tohoto kořene? Zde tedy ukládám 
státní moci, aby posuzovala, zda nauky odporují občanské 
poslušnosti, či nikoli, a pokud odporují, dávám jí pravomoc zaká
zat jejich šíření. Neboť jestliže všichni rozhodování o míru a 
obraně státu svěřují státu, a je-li zřejmé, že názory, které jsem 
zde uvedl, se míru ve státě týkají, plyne z toho nutně, že zkou
rriání těch názorů, zda jsou takové, ci nikoli, je vhodné svěřit stá
tu, to jest tomu, kdo má ve státě svrchovanou moc. 
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k�e se vylučuje právo soukromého meče) spočívá 11.1 

nekom svrchovaná moc, nad niž není větší ktrro11 
by lidé mohli právem někomu svěřit, neb� kterou 
by mohl někdo z lidí sám nést. Takovou moc nacl 
niž větš! u,ž lidé nemohou přenést na jednoho člově
ka, nazyvame neomezenou.* 

* '.'1eomeze.nou moc požaduje otevřeně lidový stav a občané
ll(��ouyrot1 to�nu. Neboť ve shromáždění mnoha lidí poznávají 
tvar sta5u, ,:1 že JS,?U státn� záležitost! řízeny s rozvahou, to chápou 
1 .nezkusem. A prece nem monarchie méně státem než demokra
'.·,e, a neo.n:i�z�.ní kr�lové m�i,�Jvé rá�ce, a přeJí si, aby jim radili 
.1. ho�n?t1h JeJIC� vyz�amneJSI opat.ren, ve vsech záležitostech, 
111koh vsak, aby Je od mch odrazovali. Ale že je stát představován 
oso�ou, kr.ále, t� j�_většině _li�í méně zřejmé. A tak proti neome
/.cne vlade namitaJI za prve, ze kdyby někdo měl tak značná prá
va, postavení občanů by bylo ubohé. Domnívají se totiž že král 
hud.e brát,. loupit, z.abíjet,, a k.aždý se vidí už už být ol�upen a
1.ab1t. Proc by to vsak kra! dela!? Ne proto, že to dělat může· 
n�boť pokud �echce, dělat to nebude. Což by chtěl oloupi� 
�sechn� ostatm, aby získal přízeň jednoho či několika málo lidí? 
Za pr�e� kdyby to dělali měl by na to právo, to jest nepáchal by 
liezp:.av1. P�ec: by to vsak nebylo spravedlivé, to jest porušoval
liy pnrozene zakony a dopouštěl by se bezpráví vůči Bohu A tak 
z přísahy ½rál� vzch�zí poddan�m určité bezpečí. Dále, i kdyby 
lo m,?hl .d,elat Jako vec spravedlivou, anebo kdyby jeho přísaha 
11eri:eia zadnou váhu, přece nelze najít žádný důvod proč by 
ťhtel olupovat své občany, když mu to není k ničemu dobré. Že 
"r panovník někdy mohl mít v úmyslu udělat něco nespravedli
veho, to nelze popřít. Ale dejme tomu, že bys mu odevzdal nikoli 
neo1:1ezeno� 1;1oe, ale tolik, aby to stačilo k ochraně tvé osoby 
1�rot1. b.ezprav1 ze ��rany d�uhýc.h: to, če.ho je n;1tno se vzdát, 
( hces-1) zustat )Jez UJmy. Coz to vsechno uz nebud, obavu? Neboť
kdo .ma dost si;, aby všechny .ochránil, má také dost sil, aby je
u�la��)Va]: Nem v tom tedy mc tvrdého, kromě toho, že lidské 
zalez1tost1 nemohou bez nějaké nepříjemnosti být. A ta nepříjem-
11ost po.c?,á�í od ob.ča;iů, ;ii�oli od v:Já?Y· Neboť kdyby lidé byli 
s�l.1opn] �1d1t �e ka�dy 

0

svym1 vlast111m1 pokyny, tojest žít podle 
pr�r<?zenych z�konu, vubec by nebylo třeba státu ani donucování 
��reJ�ou moc1. Za druhé lidé namítají, že v křesťanském světě 
z�dna neomezená.vl�d� neexistuje. To zajisté není pravda, vždyť
�sech�y f!10na::h1e .: vsechna ostatní státní zřízení jsou taková. 
l.e ��t,z t1, .kten r:1ap �vr�hov_:1nou moc, nedělají všechno, co by 
rhteh a o ce� ved1� ze)e statu prospěšné, toho příčinou není 
nedostat�k prava, ny_brz ohled na-občany, kteří se věnují svému 
�oukro�1 a nevyznaJI se ve věcech týkajících se veřejného života 
,L proto Je leckdy nelze p�inutit k plnění povinnosti bez ohrož<·nř 
statu; Pr9to se p�nov�íc1 něk?ť zdrží uplatnění svého práv;, ;i 

obezretne ustoup1 o neco ve veci, ale o 111c v právu. 
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Kdokoli totiž svou vůli podřídí vůli státu, takže 
stát může cokoli beztrestně dělat, vydávat zákony, 
rozsuzovat pře, ukládat tresty, užívat schopností a 
majetku všech podle svého uvážení, a to všechno po 
právu, ten mu zajisté svěřil největší moc, jakou svě
řit lze. Totéž může potvrdit zkušenost ze všech stá
tů, které nyní existují nebo kdy byly. Neboť ačkoli 
se někdy pochybuje o tom, který člověk nebo které 
shromáždění má ve státě svrchovanou moc, přece 
taková moc existuje a uplatňuje se stále, pokud to 
není v době vzpoury a občanské války, kdy vznik
nou z jedné-svrchované moci dvě. Rozkolníci, kteří 
obyčejně mluví proti neomezené moci, ji nejsou 
schopni vyvrátit, spíše ji přenášejí na jiné. Je-li ta 
moc odstraněna, vyvrací se současně i stát a nastává 
zmatení všech věcí. S neomezeným právem svrcho
vaného vládce se spojuje taková poslušnost občanů, 
jakou si nutně vyžaduje řízení státu, to jest do té 
míry, aby udělení toho práva vládci nebylo zbyteč
né. Poslušnost toho druhu sice někdy lze po právu 
odmítat, přece však nemůže už být větší: proto ji 
nazveme prostou. Závazek zachovávat poslušnost 
se nerodí bezprostředně z té smlouvy, jíž všechno 
své právo přenášíme na stát, nýbrž zprostředko
vaně z toho, že bez poslušnosti by právo vlády bylo 
zbytečné a následkem toho by se stát vůbec neusta
vil. Je toťiž něco jiného, jestliže řeknu: ,,Dávám ti 
právo cokoli přikazovat", a něco jiného, řeknu-li: 
„ U dělám, cokoli přikážeš." Přikázáno může být 
něco takového, že bych se dal raději zabít, než bych 
to udělal. Pakliže nelze nikoho zavazovat k tomu, 
aby se dal zabít, ještě mnohem méně je vázán dělat 
to, co je těžší než smrt. Kdyby mi tedy někdo poru
čil, abych se sám zabil, nejsem tím vázán. Neboť 
když to odmítnu, ani se tím neruší právo vlády, pro
tože se možná vyskytnou jiní, kteří neodepřou ten 
příkaz vykonat, ani neodmítám něco, k čemu jsem 
se zavázal. Podobně kdyby ten, kdo má svrchova
nou moc, někomu přikázal, aby jeho samého zabil, 
není tím ten člověk vázán, protože si nelze myslet, 
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že se k tomu zavázal smlouvou. Právě tak 111·111 1 H ,, 1 

nen uposlechnout příkazu zabít někoho i'.1· ,., yi l 1 
rodičů, ať už je nevinen, anebo vinen a pocllr p1 .1,·.1 
odsouzen; jsou přece jednak jiní, kteří to na r<1,,.k, 11

ochotně udělají, jednak syn raději zemře, než b ·, ti 
beze cti a v nenávisti.Jsou mnohé jiné případy, kd, 
vykoi:iání příkazu je pro jedny nečestné, pro drul 11 ' 
mkoh, a kdy tedy po právu mohou jedni zachov:1 f 
poslušnost, jiní ji odmítnout, a to bez újmy práva, 
které bylo panovníkovi udčlcno jako neomezené. 
Neboť se mu v žádném případě neodnímá právo ty, 
kdo odřeknou poslušnost, zabít. Jinak kdo takto 
zabíjí, byť k tomu byl i oprávněnou osobou zmoc
něn, a přitom užívá toho práva jinak, než vyžaduje 
s�rávf!á roz�mová úyaha, hřeší proti přirozeným 
zakonum, to Jest proti Bohu. 

14. Nikdo nemůže sám sobě nic dát, protože se
předpokládá, že co si může dát, to již má; rovněž se 
nemůže nikdo sám sobě zavázat. Neboť kdyby ten
týž člo':ěk byl současně zavázaný i zavazující, a ten 
zavazuJÍCÍ by mohl zavázaného zprostit závazku 
bylo by zbytečné se sám sobě zavazovat, protože tak 
tlověk může sám sebe podle vlastního uvážení 
závazku zprostit; a kdo toto může, je ve skutečnosti 
prostý závazku již nyní. Z toho je zřejmé, že 
samotný stát není zavázán občanskými zákony. 
!'Jc1?oť obč�ns½é zákony jsou zákony státu, a kdyby 
.JlmI byl stat vazán, zavazoval by se sám sobě. Rov-
11řž se stát nemůže zavazovat občanovi, protože 
občan, bude-li chtít, může stát závazku zprostit, a 
fo bude chtít vždy, kdy to bude chtít stát (neboť vůle 
každého občana je po každé stránce zahrnuta ve 
,·t"1)i st�tu). Stát je tedy prost závazku, kdykoli chce, 
to Jest Je prost závazku ve skutečnosti již nyní. Vůle 
shromáždění či člověka, jemuž je svěřena svrcho
vaná moc, je vůlí státu. Zahrnuje tedy vůli jednotli
"ých občanů. Není tudíž ten, jemuž je svěřena 
svrchovaná moc, vázán občanskými zákony; to totiž 
1.11amená zavazovat se sám sobě a nikoli někomu 

b v o 
' 

, o canu. 
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15. Protože - jak bylo ukázáno výše - před usta
vením státu je všechno všech, a tedy není nic, co by 
někdo nazval svým a co by zároveň, stejným prá
vem neprohlašoval za své kdokoli jiný (kde totiž je 
všechno společné, tam nic nemůže být něčí vlastnic
tví), vyplývá z toho, že vlastnictví započalo se 
s�motnými státy a že něčí vlastnictví může být to, 
co si někdo může podržet podle zákonů a skrze moc 
celého státu, to jest skrze toho, na koho je vložena 
svrchovaná moc nad státem. Z toho je zřejmé, že 
jednotliví občané mají jako své vlastní to, na co 
nemá právo nikdo ze spoluobčanů, protože jsou 
vázáni týmiž zákony.* 

Občané však nevlastní něco tak, že by na to 
neměl právo ten, kdo má svrchovanou moc, jehož 
příkazy)sou z�kon-ť, jeho� v�le obsahuje v_ůli J�d
notlivcu a ktery bylJednothvc1 ustanoven neJvyss1m 
soudcem. A dále, ačkoli stát povoluje občanům 
mnohé, a proto někdy lze proti držiteli �vr�hované 
moci vést právní při, přece se to vedem pre neza
kládá na občanském právu, nýbrž na přirozené 
spravedlnosti, a nejde o to, co držitel svrchované 
moci podle práva může, nýbrž o to, co rozhodl 
z vlastní vůle. Proto bude soudcem on sám: když se 
seznámil s tím, co je v té věci spravedlivé, nemohl 
by soudit nespravedlivě.** 

* Někteří namítali, že majetek vlastnili už před ustavením států
otcové rodin· ta námitka není na místě, protože jsem vyložil, že 
rodina je malým státem. Neboť synové

;' 
rodinách ��astní �ic: své 

věci svěřené otcem odděleně od ostatmch synů v teze rodme, ale 
nikoli odděleně od vlastnictví otcova. Naproti tomu otcové jed
notlivých rodin, kteří nepodléhají ani společnému otci, ani pánu, 
mají společné právo na všechno. 
** Kdykoli se dovolí, aby občan vedl právní při proti tomu, kdo 
svrchovaně vládne, to jest proti státu, pak se v té při nezkoumá, 
zda stát tu věc, o niž jde, podle práva v�astnit mů�e, ný?rž z��ji podle dříve vydaných zákonů vlastmt chce. Zakon Je totlz
veřejně v),'.hlášená vů}e svrch��aného vv\ádce. S_tát, může od
občana vyzadovat pemze ve dvoJJ podobe: Jako povmny poplatek 
nebo jako dluh. V prvním případě se pře nepovoluje, neboť nelze 
zkoumat, zda má stát na vybírání poplatků právo; ve druhé� 
případě se povoluje, protože stát nechce nic odnímat občanovi 

188 

16. Krádež, vraždu, cizoložství a vŠťrl11111 111
práví přirozené zákony zakazují. Jinak co S<' 11 , il,
čana nazve krádeží, co vraždou, co cizolo1.s1 v1111 ,1
konečně co bezprávím, to neurčuje při roz ·11ý, 11 I 11, 

občanský zákon. Není totiž krádeží každé od11nH 111
věci, kterou má druhý člověk, ale toliko včri slrn
tečně cizí. Co pak je naše a co cizí, to je otázka 

V
",

občanský zákon. Podobně ne každé zabití vloV('k.t
je vraždou, ale jen toho, jehož zabíjet zakaz11_j<'
občanský zákon; a také není každý tělesný styk ci:,.o
ložstvím, ale jen ten, kterému brání občanské z{i k o
ny. Konečně, porušení slibu je bezprávím tehdy,
kdy je to, co se slibuje, dovoleno; kde však není
právo uzavřít smlouvu, tam se žádné právo ncpřť
náší, a proto z toho neplyne žádné bezp1 áví, j;1 k
bylo řečeno v 17. odstavci druhé kapitoly. O čc111 s(·
můžeme smlouvat a o čem nikoli, to závisí 11,1 

občanském zákonu. Právem tedy stanovil stát La
kedaimonských, že chlapci, kteří se zmocní 11(ja
kých cizích věcí tak, aby nebyli dopadeni, zůst ,111rn 1
bez trestu. To nebylo nic jiného než stanov ní z{iko
na, že co se takto získá, patří tomu, kdo to získ:t I, .1
nikomu jinému. Rovněž tak je všude v so1il;1d11
s právem zabití, jestliže zabíjíme ve válce· 111·ho
z nutnosti v sebeobraně. Podobně tčks11' ,'11 ·k,
který je v jednom státě hodnocen jako 111.111'.l,<'l..,1, 1,
bude v jiném posuzován jako cizoložství, :1 11:H1p,tl
Rovněž smlouvy zakládající manželství II i<·d111il111
občana neznamenají totéž u jiného, l>y1' pi 1• l1P11 I
témuž státu, protože kdo má od státu ( to j,·, I I HI , I, 1
věka éi shromáždění majícího ve státř sv.I'< 11,1, 1111,111
moc) zakázáno uzavírat jakékoli smlouv , 11 11 11.1 111
nemá právo. Jeho smlouva nemá plat11t>/,I, 111111 1,,
není manželství. Naproti tomu smlo11 .1 1 I,, 1 I 11,
který uzavírat smlouvy zakázáno 11<·111:1, j,• 1il ,111 1 
tedy i manželství. A žádné takov<' 11ťd1 ,, , d, 111 

lstí: a přece, je-li to potřeba, odnímá všrrl11111 111, \ r, 11, I 11 11 
má-li někdo proti tomuto místu výhrady ;i 1v,d1 11 , 111 1111 1 1,111 
nauky se vládcové snadno zbaví dluhů, 111:1 v 1111111\ 111 ,q,1 1 11 
né. 
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smlouvy nenabudou platnosti tím, že byly spojeny 
s přísahou nebo svátostí.* 

To nic nepřidá pevnosti smluv, jak bylo řečeno 
výše v druhé kapitole, odstavci 22. Co tedy je krá
dež, vražda, cizoložství, a obecně, co je bezpráví, to 
se rozeznává na základě občanského zákona, to jest 
příkazů toho, kdo má ve státě svrchovanou moc. 

1 7. Svrchovaná vláda a neomezená moc se jeví 
většině lidí tak tvrdá, že nenávidí už to samotné 
pojmenování. Dochází k tomu hlavně z neznalosti 
lidské přirozenosti a přirozených zákonů zčásti 
však také vinou těch, kteří byli k vládě ust�noveni 
a zneužívají moci podle své libovůle. Aby se vyhnuli 
takové neomezené moci, mají někteří za to, že stát 
se řádně ustaví už tím, že se budoucí občané sejdou, 
do}'10dnou s� na určitých článcích, které byly na
v:�e�y, P:OJedn�ny ve shro,mážd�ní a schváleny,
pnkazou Je dodrzovat a ukladat predepsané tresty 
těm, kdo je poruší. Pro tento účel a také k odrážení 
vnějších nepřátel předepíší urči té a omezené daně 
s tou podmínkou, že kdyby to nestačilo, sešlo by se 
nové shromáždění. Kdo nevidí že shromáždění 
k , 

' ' 
t<;re v takto ustaveném státě takové věci přikazuje, 

ma neomezenou moc? Jestliže tedy to shromáždění 
trvá nebo se čas od času sejde v určený den a na 
určitém místě, bude ona moc trvalá. Jestliže se 

* �da manž:lst:'.í j� sv�tostí (v tom smyslu,jak toho pojmu uží
yaJJ teolog:ove), c1 mkoh, to zde nemám v úmyslu probírat. Řeknu 
Jenom_ tolik, že ��dná, �mI

:1
va 11;už_e se ž_cno1._1_ o _s9_užití, to jest 

.�akov�, kte;o� pr:poust! ob_cans_ky zakon1Je zaJISte radným man
zelstv1m, ar uzJe c1 nem svatosti. Naproti tomu soužití které stát 
zakazuj�\ 11;an_želstvím n�ní, pro tož: už k jeho podsta!ě patří, že 
Je to radna umluva. Řadna manzelství existovala v mnoha 
zen;ích, u Židů, Řeků, Římanů, ale mohla tam být rozlučována. 
Avsa� tam,_ kde se podobné úmluvy povolují jen s tou podmín
k�u, ze se mkd

):' 
n:zruší,, tam manželství rozloučeno být nemůže;

duvo,dem �oho J":_, ze maznost rozloučení zapověděl stát, nikoli že
manzelstv1 JC svatost. A tak vykonávat při uzavírání sňatku sva
tební obřady patřící do chrámu žehnat snoubencům nebo -
můžeme-li to tak říci - zasvěcovat je, to snad přísluší jen církev
ním osobám; všechno ostatní, totiž kdo, kdy a na základě jaké 
smlouvy uzavírá manželství, přísluší zákonům státu. 
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zevnitř rozloží, buď se současně rozkládá s I :í 1 : ,

občané se tak vracejí do stavu války, anebo 1no<· 
trestat rušitele zákonů u někoho zůstává, ať jť ll1 
kdokoli nebo v jakémkoli počtu; a to nelze bez 11r
omezené moci. Neboť komu bylo podle práva sv[
řeno tolik moci, že může trestem postihnout libo
volný počet občanů, ten má moc tak velkou, že mu 
větší už občany udělena být nemůže. 

18. Je tedy zřejmé, že v každém státě je nějaký
jediný člověk nebo jedno shromáždění či rada, co 
podle práva mohou mít vůči jednotlivým občanům 
takovou moc, jakou má mimo stát každý sám vůči 
sobě, to jest svrchovanou čili neomez nou, a nelze 
_ji omezit ničím jiným než silami státu. Kdyby totiž 
jeho moc něco omezovalo, nutně by to musela být 
moc vyšší, protože ten, kdo ukládá omezení, musí 
mít větší moc než ten, komu jsou omezení ukládána. 
A tak ona omezující moc buď meze nemá, nebo jsou 
jí zase ukládány nějakou vyšší mocí: tak se konečně 
dospěje k moci, která nemá jiné omezení než to, 
které je nejzazším bodem síly všech občanů dohro
mady. Proto se také nazývá svrchovaná moc, a je-li 
svěřena shromáždění, to se pak jmenuje nejvyšší 
shromáždění; je-li dána jedinému člověku, ten se 
pak nazývá nejvyšším pánem státu. Projevy svrcho
vané moci jsou tyto: vydávat a rušit zákony, rozho
dovat o válce a míru, vyšetřit a rozsoudit všechny 
spory buď osobně, nebo prostřednictvím soudců 
vlastním rozhodnutím ustanovených, vybírat úřed
níky, ministry, rádce. Konečně,jestliže někdo může 
podle práva vykonávat něco, co není kromě něho 
samotného dovoleno žádnému občanu ani obča-
11 ům, ten obdržel ve státě svrchovanou moc. Neboť 
to, co podle práva nemůže udělat ani jeden občan, 
ani více občanů, může udělat jedině stát. Tedy ten, 
kdo to dělá, užívá práva státu, což je svrchovaná 
lllOC. 

19. Ti, kdo přirovnávají stát s občany k človčk,1
s jeho údy, podávají skoro všichni takové vysvčtl�·-
11í, že ten, kdo obdrží ve státě svrchovanou moc, .Jť 
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vůči celému státu totéž, co hlava vůči celému člově
ku. Kdežto z dříve řečeného vyplývá, že ten, kdo je 
obdařen takovou mocí ( ať už je to člověk či shro
máždění), je ve vztahu ke státu nikoli hlavou, nýbrž 
duší. Neboť je to duše, která v člověku způsobuje 
vůli, to jest že může chtít a nechtít. Tak skrze toho, 
kdo má svrchovanou moc, a ne jinak, má stát vůli a 
může chtít a nechtít. K hlavě lze spíše přirovnat 
sbor rádců či jediného rádce, jehož rady (pokud 
vůbec něčí) využívá ten, kdo má v řízení státu 
svrchovanou moc, při těch nejvýznamnějších zále
žitostech. Neboť povinností hlavy je radit, tak jako 
povinností duše poroučet. 

20. Jestliže se svrchovaná vláda ustavuje na
základě smluv, které vzájemně uzavírají jednotliví 
občané či poddaní, a jestliže všechny smlouvy získá
vají svou sílu vůlí smluvních stran stejně,jako doho
dou těchže smluvních stran svou sílu ztrácejí a ruší 
se, potom možná někdo přijde s tím, že svrchovanou 
vládu lze dohodou všech poddaných svrhnout. 
I kdyby to byla pravda, přece nevidím, jaké nebez
pečí by odtud mohlo nejvyšším vládcům vzejít z hle
diska práva. Předpokládá se totiž, že každý se zavá
zal každému; pak i když někdo z občanů nechce, 
aby se smlouva uskutečnila, přece jsou všichni 
ostatní tím, na čem se dohodli, vázáni. A nutně 
jedná bezprávně ten, kdo dělá něco, co se zavázal 
ve smlouvě se mnou uzavřené nedělat. Nemůžeme 
si pak myslet, že někdy dojde k tomu, že se všichni 
občané najednou, bez jediné výjimky, dohodnou 
proti svrchované vládě. Nejvyšším vládcům tedy 
nehrozí, že by mohli být zbaveni své moci cestou 
práva. Kdyby se však připustilo, že jejich právo 
závisí pouze na smlouvě, kterou spoluobčané uzaví
rají každý s každým, mohlo by snadno dojít k tomu, 
že by byli zbaveni moci zdánlivě podle práva. Ať 
totiž poddané svolává stát, anebo schází-li se 
sami k přípravě vzpoury, téměř všichni mají za to, 
že usnesení většiny v sobě zahrnuje usnesení všech; 
což je ovšem nesprávné. To, že se usnesení většiny 

192 

pokládá_ za usi:iesení V;Šec½� není od ptir,11',c·111Pi11
a neplat1 to am za nepokoJu: pochází lo z ()1>1.111 

ského zřízení a platí to jen tehdy, když človtk 111·IH1 

shromáždění �ající svrchovanou moc svolá ol><"-:111\ 
a vzhledem k JeJ1ch ohromnému množství ro,,,l irn I 
ne, aby zvolení byli zplnomocněni mluvit za volii"·ť 
a vaby �ětš�na těch mluvčích, pokud jde o zálcžitosl i
prevdlozene � rozpravě, �yla brána jako vši hni.
Avsak nechape se to tak, ze ten, kdo má svrchov;i
nou n:oc, svolal občany proto, aby jednali o jeho 
vlast?-Im právu, leda že by byl již unaven a výslovn{ 
se vlady vzdal. Ale protože velmi m _ozí lidé z nc
�:1alostiv mají za usnesení �tátu nejen usnesení vČl
smyv obca�m? ale dok

o_
nce 1 dosti malého počtu, jen

kdyz s mm1 souhlas1, mohlo by se jim zdát, fr 
svrchovanou �?c l�e po právu odejmout, pokud se' 
lo provede v neJakem velkém shromáždění občani°, 
většino4 hlasů. Avšak ačkoli se vládní moc usLano
vuJe sml�uva�i j_ed

;i
otlivců s jednotlivci, přece není 

pravo_ vlady zav1sle na tom jediném závazku. Při
stupuJ7 k to';1u_,závazek vµči držiteli moci. Když
ob�an� uz�v1ra_J� sn:!?uvu každý s každým, říkají: 
,J� sv� prav,? prenas1m na toho člověka, abys i ty 
sv: pra:vo prenes� na téhož." Proto právo užíval 
s�ych sil k vl

':
stmmu prospěchu, které měl každý 

sam, bylo cele přeneseno na nějakého člověka ti 
shromáždění k prospěchu společnému. A tak cestou 
sml

1:;
v, Ji

n,1
iž se j_ednotlivc� z_avazují sobě navzáj 111, 

a pr�dan!m prava, ktere Je podle závazku vi °,č-i
vla��1 pr�voplatné, se_vvlá,?}�- nad občany upevťíu_j<"
clvoJ1m zavazkem, tot1z vuc1 spoluobčanům a vi°,t-i
vládci. Občané tedy, aťjich je jakkoli mnoho 11<·111,, 
hou vládce bez jeho souhlasu zbavit podl� 1mív.1 
moci. 



KAPITOLA VII 
O TŘECH TYPECH STÁTU: 

DEMOKRACII, 
ARISTOKRACII, 

MONARCHII 

J. Jsou pouze tři typy s�átu: 1em?k�ac��' arjstokr�ci�,
monarchie. 2. Oligarchie nenz statnz zrzzenz rozdzlne od 
aristokracie a anarchie není vůbec zřízení. 3. Tyranida 
není státní zřízení rozdílné od řádné monarchie. 4. Státní 

zřízení smíšené z uvedených typů neexistuje. 
5. Demokrade se rozkládá,, nestanoví-li se určité doby a m�to

pro shromáždění. 6. V demokracii je třeba, �by mezzdob! 
mezi shromážděními byla krátká, anebo se ma svrchovan�
moc na mezidobí svěřit jedinému člověku. 7. V d�mokraczz
uzavírají jednotlivci navzájem sm[ou�u o tom, ze bud�u .poslušni lidu, lid sám se n�zavazu;e nikomu. .s. Jaky.":z
opatřeními se ustavila arzstokracze. 9. V arz!tokrac�z 
šlechta neuzavírá žádné smlouvy a nezavazuje se anz 

žádnému občanu, ani všemu lidu. 10. Šlechta potřebuje 
úmluvu o sněmech. 11. Jakými opatřeními se usta�uje 

monarchie. 12. Monarchie se nikomu nezavazuje 
smlouvou za přejatou moc. 13; Mo�archie má �žd-7
bezprostřední schopnost V.J;�onava:, vsechna 3p�tr:nz 

potřebná k vládě. 14. Jaky je to hrzch a k!erz, lz1�. se �o
dopouštějí, když stát vůči občanům ne�o obcane vu�z statu 

neplní své povinnosti. 15. Panovnzk ustanoveny bez 
časového omezení si může vybrat svého nástupce. 

16. O panovnících s časově ?mezenou, vládou. ,, 17. Podrží-li si panovník právo vl�dy, nech
;L
pe se to :ak, fe

by nějakým slibem přenesl na nekoho pravo prostredku. k vládě nutných. 18. Jakými způsoby se občan zbavuje 
podřízenosti.

1. Hovořilo se už o státě vzniklém ustanovení
;11obecně. Je třeba promluvit o teho typech. �ozj1!

nost států se zakládá na rozd1lnost1 osob, J1mz Je · 
svěřena svrchovaná moc. Svrchovaná moc se svě
řuje buď jednomu člověku, nebo shromáždění či 
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radě mnoha lidí. A shromáždění mnoha lidí l>t1cl' 
zahrnuje všechny občany (takže kdokoli z nich 111:1 
hlasovací právo a pokud chce, může se zúčast11i1 
rozpravy), nebo pouze jejich část. Odtud se odvo
zují tři typy státu. V jednom typu nález.i svrchova11(1 
moc shromáždění, v němž má každý občan hlaso
v�cí J>rávo; nazývá se demokracie. V druhém typu 
nalez1 svrchovaná moc shromáždění, v něm;. 
nemají hlasovací právo všichni, nýbrž nějaká určitá 
části nazývá, se"��istokracie. V tř,et�m typu svrcho
vana moc nalez1 Jednomu a nazyva se monarchie. 
Ten, kdo má v prvním typu veřejné záležitosti v ru
kou, se nazývá DÉMOS, lid, v druhém šlechta 
v třetím panovník. 
v ·  2. D�vní JP�S�)V�telé obír�ící se politickými zále
Z1tostm1 uvadeh tn typy k temto protikladné: k de
m<?�rac�i anar,chii čili zmatení, k aristokracii oligar
cl:m, to Jest vladu malé skupinky, k monarchii tyra
rndu. To však nejsou tři další typy státu, nýbrž tři 
různé názvy vytvořené lidmi, jimž se nelíbil způsob 
vlády nebo ti, co vládli. Lidé mají ve zvyku dávat 
pojmenování nejen věcem, nýbrž současně i vlast
ním poci�ům, jako lásce, nenávisti, hněvu atd.; 
proto co Jeden nazývá demokrac�í, to jiný nazve 
anarc�ií, co tit� nazývají aristokracií, to druzí oli
g·a:c,hn; a koho Jeden má za krále, toho druhý pro
ldas1 tyranem. Takže ty názvy neoznačují různé 
1ypy státu, nýbrž různá míně'ní občanů o tom kdo 
vlá_d�e. Ale !1lavně: kdo nevidí, že anarchie Je ve
slcJnem protikladu ke všem uvedeným typům? Ten 
poJem totiž znamená, že státu vůbec nikdo nevlácl
' '(,", to)est že st�t v�bec neexistuje. Jak pak může 
!>yt nec;>, co �em_ sta tem, typem státu? A dále, jaký
lť rozd1l mezi oligarchií, kterou se označuje vlád:1 
111alé skupinky či nejmocnějších, a aristokracií 
klC"rá je vládou šlechty neboli těch lepších, kro,11/ 
loho, že se lidé mezi sebou liší tak, že totéž není pro 
, šrchny stejně dobré: tudíž ti, kteří se jednčm zel:, jí 
i>{•L nejlepší, jsou pro jiné ti nejhorší. 

3. Není snadné někoho přesvědčit o tom, že kť:1
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lovství a tyranida nejsou různé typy státu; je tomu 
tak pro citové náklonnosti lidí, kteří ač chtějí, aby 
stát byl podřízen raději jednomu člověku než vět
šímu počtu lidí, přece si myslí, že není správně 
veden, pokud není veden podle jejich úsudku. Ale 
rozdíl mezi králem a tyranem musíme zkoumat 
rozumem, a nikoli city. Především se mezi sebou 
neliší tím, že by jeden měl větší moc než druhý: větší 
než svrchovaná moc už totiž existovat nemůže. Ani 
není rozdíl v tom, že jednomu by byla moc stanove
na, druhému nikoli. Ten, komu je moc stanovena, 
totiž není král, nýbrž poddaný toho, kdo ji stanovu
je. A konečně, není rozdíl ani ve způsobu získání 
moci.Jestliže totiž v demokratickém či aristokratic
kém státě uchvátí nějaký občan svrchovanou moc 
násilím a má k tomu souhlas občanů, stává se řád
ným panovníkem; nemá-li souhlas občanů,je nepří- · 
telem, nikoli tyranem. Rozdíl je tedy v samotném 
vykonávání vlády: králem je ten, kdo vládne řádně, 
tyranem, kdo nikoli. Dospíváme tedy k tomu, že 
krále řádně ustanoveného pro svrchovanou vládu 
pokládají a označují občané za krále, vykonává-li 
vládu podle jejich názoru řádně; jinak ho mají za 
tyrana. Království a tyranida nejsou tedy různá 
státní zřízení, ale tentýž panovník je nazýván krá
lem, je-li ctěn, a tyranem, má-li být pohaněn. Co se 
pak v knihách běžně vykládá proti tyranům, má 
svůj původ u řeckých a římských spisovatelů, 
u nichž vládl dílem lid, dílem optimáti, a proto měli 
v nenávisti nejen tyrany, ale i krále. 

4. Jsou lidé, kteří sice uznávají, že ve státě musí
existovat svrchovaná moc, ale jestliže náleží jed
nomu člověku nebo shromáždění, pak tvrdí, že 
v důsledku toho jsou všichni občané otroky. Aby se 
takovému postavení vyhnuli, mají za to, že může 
existovat jakési státní zřízení smíšené z uvedených 
tří typů a přece od nich jednotlivých rozdílné, a to 
nazývají smíšenou monarchií, smíšenou aristokracií 
či smíšenou demokracií podle toho, který z těch tří 
typů nad ostatními převažuje. Například, jestliže 
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jmenování úředníků a rozhodování o vále· ;1 111Írn 
11áleží králi, soudnictví vysoké šlechtě, vybíd,1í 
daní lidu a zákonodárství všem dohromady, t r1 km'ť 
zřízení by nazvali smíšenou monarchií. I kdyby :-,1· 

zřízení toho druhu uskutečnilo, nebylo by tím o svo
bodu občanů postaráno o nic lépe. Pokud je t tiž 
mezi všemi vzájemná shoda, je podřízenost jednot
livých občanů taková, že větší už být nemůže; ak 
jsou-li ve sporu, nastává opět občanská válka a 
právo „soukromého meče", což je horší než každá 
podřízenost. Ale že svrchovanou moc takto dělit 
11dze, * to bylo dostatečně dokázáno v předchozí 
kapitole v odstavcích 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

5. Nyní již pozorujme, co při ustanovování kaž
( 1(-ho jednotlivého typu státu dělají jeho zakladatelé. 
Ti, kteří se scházejí, aby založili stát, skoro už 
jťnom tím, že se scházejí, vytvářejí demokracii. 
Neboť už to, že se shromažďují dobrovolně, se 
ťhápe jako závazek, že se bude rozhodovat podle 
11snesení většiny. Tato demokracie trvá, dokud trvá 
shromáždění, neboje-li toto shromáždění odloženo 
11;1 určené dny a místa. Neboť shromáždění, jehož 
\'t'dc je vůlí všech občanů, má svrchovanou moc. 
,\ protože se předpokládá, že v tomto shromáždění 
111:'t každý hlasovací právo, vyplývá z toho, že jde 
t> demokracii ve smyslu vymezení uvedeného v 1.
11clstavci této kapitoly.Jestliže se občané rozejdou a
"l,romáždění se rozpustí, aniž byla stanovena doba
., místo další schůze, vrací se vše k anarchi a k ono-
11111 stavu, jaký byl, než se sešli, to jest ke stavu boje

' Žť se moc nemá dělit, to říká většina lidí; má se však podle 
111ťl t mírnit a držet v určitých mezích. To je jistě správné, ale 
,,·sl I i'l.e jsou pro zmírnění a omezení, která chápou jako rozdělení, 
p.1h. nepatřičně rozlišují. Já bych byl pro to, aby nejen králové

?
d,· také i ona shromáždění mající svrchovanou moc, se vyhýbali
p.1111ému jednání, aby uvažovali o svých povinnostech a drže-li

'" ,. mezích přirozených i božských zákonů. Avšak ti, co tak
111·patřičně rozlišují, si představují, že nejvyšší vládcové budou
111111·zováni a usměrňováni druhými: k tomu však musí mít 1,ck\
1.i,-rí budou jejich moc omezovat, nutně její určitý díl, aby jim to
1,, lo umožněno, a tím se moc nezmírní, nýbrž rozdčlí.
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všech proti všem. Lid si tedy svrchovanou moc 
neudrží, pokud není veřejně znám a ustanoven den 
a místo, kdy každý, kdo má zájem, může přijít do 
shromáždění. Jestliže to známo a ustanoveno není, 
buď se mohou scházet v různé době a na různých 
místech, to jest ve spolcích, nebo se nemusí scházet 
vůbec. A pak už to není DÉMOS, to jest lid, nýbrž 
neuspořádané množství, kterému nelze přiřknout 
ani jednání, ani právo. Tedy demokracie se zakládá 
na dvou věcech: z nich jedna (totiž trvalé ujednání 
o sněmech) vytváří DÉMON, druhá (totiž většina
hlasů) vytváří TO KRATOS čili moc.

6. Kromě toho k tomu, aby lid udržel svrchova
nou moc, nestačí zveřejnit doby a místa shromáždě
ní, jestliže mezidobí nejsou natolik krátká, aby se 
mezitím nemohlo přihodit něco, co by (oslabením 
vlivu svrchované moci) přivedlo stát do povážlivého 
stavu, nebo jestliže alespoň nesvěří výkon svrcho
vané moci na mezidobí jednomu určitému člověku 
nebo jednomu shromáždění. Pokud se tak nestane, 
není o ochranu a klid jednotlivců dostatečně posta
ráno. A tehdy také nelze mluvit o státě, protože zde 
chybí bezpečí a každý znovu nabývá práva bránit 
sebe sama podle vlastního uvážení. 

7. Demokracie se neustavuje jednáním jednot
livců s lidem, nýbrž vzájemnými smlouvami jednot
livců s ostatními jednotlivci. Za prvé, je to zřejmé 
z toho, že při každé smlouvě musí nejdříve existovat 
osoby hodlající smlouvu uzavřít, a až potom 
samotná smlouva; ale před ustavením státu lid ne
existuje, protože nebyl nějakou osobou, nýbrž 
množstvím jednotlivých osob: tedy mezi lidem a 
občanem nemohla být uzavřena nějaká smlouva. 
A aby občan uzavíral smlouvu s lidem potom, co už 
byl stát ustaven, to také nemá smysl, protože lid ve 
své vůli zahrnuje vůli onoho občana (kterému se 
podle tohoto předpokladu zavazuje), a proto se 
může podle svého uvážení závazku zprostit: v dů
sledku toho je už teď od něj svoboden. Za druhé, že 
jednotlivci uzavírají smlouvy s jinými jednotlivci, to 
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se může odvodit z toho, že ustavovat stát by ntn1tlo 
smysl, kdyby se občané nezavazovali nějakými 
smlouvami, že budou, nebo nebudou, dělat to, rn 
stát dělat, nebo nedělat, přikazuje. Protože tedy 
takové smlouvy se při ustavování státu považují za 
nutné, avšak žádné takové - jak jsme ukázali -
neexistují mezi občanem a lidem, vyplývá z toho, že 
se uzavírají mezi jednotlivými občany: totiž že 
každý občan se smlouvou zavazuje svou vůli podří
dit vůli většiny s tou podmínkou, že ostatní udělají 
totéž; jakoby každý prohlásil: ,,Odevzdám své 
právo lidu, tobě ku prospěchu, abys i ty své právo 
odevzdal lidu, mně ku prospěchu." 

8. Aristokracie čili shromáždění šlechty se svrcho
vanou mocí má svůj původ v demokracii, která své 
právo aristokracii předává. Zde je tomu třeba rozu
mět tak, že určití lidé jsou buď pro své jméno, buď 
pro svůj původ, nebo pro jiný příznak představo
váni lidu jako odlišní od ostatních a většinou hlasů 
jsou voleni; na zvolené se pak přenáší veškeré právo 
lidu čili státu, takže k čemu byl dříve oprávněn lid, 
k tomu je nyní oprávněno zvolené shromáždění 
šlechty .. Když se to uskuteční, je zřejmé, že lid 
potom, co šlechtě předal svrchovanou moc, už jako 
jediná osoba neexistuje. 

9. Tak jako v demokracii lid, tak v aristokracii
shromáždění šlechty je zproštěno všeho závazku. 
Protože občané nemající smlouvu s lidem, ale 
navzájem mezi sebou, jsou vázáni vším, co lid udě
lá, jsou vázáni i rozhodnutím lidu přenést právo 
státu na šlechtu. Také shromáždění šlechty ne
mohlo být lidem k něčemu zavázáno, přestože jím 
bylo zvoleno: neboť s ustanovením shromáždění se 
lid současně rozpadá, jak bylo v právě předešlém 
vyloženo, a zaniká ona podstata, kterou měl jakožto 
osoba. Proto také současně zaniká a rozpadá se 
závazek vůči osobě. 

1 O. Aristokracie má s demokracií také další spo
lečné rysy. Za prvé, že bez stanovení určitých dob 
;1 míst, kdy se může shromáždění šlechty sejít, už to 
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není shromáždění ani jediná osoba, nýbrž neuspo
řádané množství bez svrchované moci. Za druhé, že 
termíny schůzí nemohou být bez újmy svrchované 
moci navzájem oddělovány dlouhým mezidobím, 
pokud není výkon moci přidělen jednomu určitému 
člověku. Důvody jsou stejné, jako jsme uvedli v pá
tém odstavci. 

I I .Jako aristokracie, tak i monarchie se odvozuje 
od moci lidu, který své právo, tojest svrchovanou 
moc, přenáší na jednoho člověka. I zde se tomu 
rozumí tak, že jeden určitý člověk je představován 
jako odlišný od všech ostatních pro své jméno nebo 
jiný příznak, a na toho se přenáší většinou hlasů 
veškeré právo lidu. Takže cokoli mohl před zvole
ním toho člověka dělat lid, to všechno může posléze 
dělat po právu ten zvolený člověk. Když to bylo 
uskutečněno, lid už není jedinou osobou, nýbrž ne
uspořádané množství, protože jednotný byl pouze 
vlivem svrchované moci, kterou teď už přenesl na 
toho člověka. 

12. Proto se ani panovník tím, že moc od někoho
převzal, nikomu nezavazuje smlouvami. Přejímá 
totiž moc od lidu, ale lid - jak bylo v právě předeš
lém ukázáno - hned, jakmile to uskuteční, přestává 
být osobou, a zanikne-li osoba, zaniká každý záva
zek vůči ní. Tak jsou občané zavázáni zachovávat 
poslušnost panovníkovi toliko na základě těch 
smluv, kterými se navzájem zavázali k tomu všemu, 
co rozhodl lid, to jest také k poslušnosti vůči panov
níkovi, jestliže byl ustanoven lidem. 

13. Monarchie se pak liší jak od aristokracie, tak
od demokracie tím, že v posledních dvou je třeba 
k rozvažování a rozhodování, to jest ke skutečnému 
výkonu moci, sjednat nějaké doby a místo; v monar
chii se rozvažuje a rozhoduje v každém čase a na 
každém místě. Neboť lid stejně jako šlechta není při
rozenou jednotou, musí se proto scházet. Panovník 
je podle přirozenosti jeden, má tedy vždy bezpro
střední možnost vykonávat opatření souvisící s vlá
dou. 
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14. Protože bylo výše v odstavcích 7. , 9., 12. ukú
záno, že ti, kteří ve státě dosáhli svrchované moci, 
�ejsou komukoli zavázáni smlouvou, plyne z toho, 
ze nemohou občanům způsobit žádné bezpráví. 
Bezpráví totiž, podle definice uvedené výše v kapi
tole třetí v třetím odstavci, není nic jiného než poru
šení smluv, a proto kde nepředcházejí žádné smlou
vy, tam nemůže následovat žádné bezpráví. Přesto 
se může jak lid, tak shromáždění šlechty i panovník 
mnoha způsoby prohřešovat proti ostatním přiroze
ným záJrnnům, jako krutostí, nespravedlností, po
tup;1ým zacházením a jinými chybami, které nespa
d.aJI pod ten těsný a přesný význam pojmu bezpráví. 
Jmak, nezachovává-li občan poslušnost vůči 
svrchované moci, můžeme i ve vlastním smyslu říci, 
že způsobuje bezpráví i všem ostatním spoluobča
nům, protože o zachování poslušnosti uzavřel 
si:nlouvu každý s každým, a to vůči nejvyššímu vlád
ci; neposlušností mu to právo, které mu odevzdali 
bez jeho souhlasu opět odnímají. A jestliže se licl 
nebo shromáždění šlechty usnese na něčem, co 
odporyje některému přirozenému zákonu, nepro
hřešuje se samotný stát, to jest občanská osoba, 
nýbrž ti občané, kteří pro to usnesení hlasovali. 
Hřích je totiž důsledkem přirozené, a to vyjádřené 
vůle, nikoli vůle politické, která je umělá: kdyby 
i politická vůle byla přirozená, hřešili by i ti, jimž 
se usnesení nelíbí. Avšak v monarchii, jestliže 
panovník rozhodne něco proti přirozeným záko
nům, hřeší sám, protože v něm je občanská vůle 
totožná s vůlí přirozenou. 

15. Lid hodlající ustanovit panovníka může mu
předat svrchovanou moc buď jednoduše, bez časo
vého omezení, nebo na určitou a vymezenou dobu. 
Při jednoduchém předání je zřejmé, že ten, komu se 
předává, ji bude držet stejným způsobem jako lid, 
který ji předal. Tudíž panovník může podle práva 
ustanovit jiného panovníka stejným způsobem,jako 
lid ustanovil podle práva tohoto panovníka. Tecly 
len týž důvod, který opravňoval lid ustanovit panov-
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níka, opravňuje i tohoto panovníka ustanovit další
ho: takže panovníkovi, který obdržel moc jednodu
še, patří nejenom právo vlastnictví, nýbrž také 
nástupnictví, aby mohl podle svého uvážení někoho 
prohlásit za svého nástupce. 

16. Jestliže je moc předána pouze na vymezenou
dobu, musí se kromě vlastního předání přihlížet 
ještě k jiným věeem. Za prvé, zda lid, předá-li moc 
jednomu člověku, si ponechá právo scházet se podle 
předem určených termínů a na určeném místě, či 
nikoli. Za druhé, v případě, že ano, zda si ponechá 
možnost sejít se před uplynutím onoho období, 
které bylo panovníkovi k držení svrchované moci 
určeno. Za třetí, zda se bude chtít svolávat jen podle 
uvážení onoho dočasného panovníka, jinak ne. 
Předpokládejme, že lid už svrchovanou moc jed
nomu určitému člověku předal tak, aby ji podržel 
toliko po dobu svého života; když to bylo uskutečně
no, mějme za to, za prvé, že se všichni rozešli s tím, 
že vůbec nebylo určeno místo, kde by se (po jeho 
smrti) shromáždili k nové volbě. V tom případě je 
zřejmé, podle pátého odstavce této kapitoly, že lid 

· už není osobou, nýbrž neuspořádaným množstvím,
z něhož je komukoli dovoleno scházet se v různých
dobách s kýmkoli a na libovolném místě, anebo si
podle možnosti přisvojit moc rovným, totiž přiroze
ným právem. Kterýkoli panovník tedy vládne za
takovýchto podmínek, je vázán přirozeným záko
nem, uvedeným v kapitole třetí, odstavci osmém,
o neodplácení zlem za dobro: má totiž hledět, aby
jeho smrt nezpůsobila rozpad státu, a to tak, že sta
noví určitý den a místo, kde se občané, budou-li
chtít, mohou sejít, anebo že sám jmenuje svého
nástupce; podle toho, co se mu bude zdát přínosem
pro společný užitek občanů. Tedy ten, kdo obdržel
svrchovanou moc na doživotí, drží ji v tom smyslu,
jak bylo uvedeno, neomezeně a může rozhodovat
o nástupnictví. Za druhé, předpokládáme-li, že se
lid po volbě dočasného panovníka rozešel s předem
přijatým usnesením, že se po jeho smrti sejdou v ur-
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čitý den a na určitém místě, v to111 p1 1j1 ,ti, ltil 1
smrti panovníka znovu obdrží moc 1><·1, t .il 11111 "I' 
tření občanů, podle původního práva. N,·I ,, i1 I",. I 
mezidobí měl svrchovanou moc (tak jako 11 , l,1 1111, 
kého držení) lid, za tím co dočasný pa110 111 I I' 11111 , 

užíval neboli vykonával jako uživat I. A jl'sll1 , l id 
zvolil dočasného panovníka a odešel z1.' sl11 "''' 1 
dění s tím, že má stanoveny určité dol> ., 1111• 1, 
shromáždění během období panovníkovi 1111 ťllt 111, 
(tak jako římský lid kdysi ustanovoval clik1:,1,,,,). 
nelze takového člověka považovat za pa11<i,·111l..1, 
nýbrž za prvního úředníka lidu, a lid ho nii

°

,Žť p1 ,d I< 
svého mínění jeho úřadu zbavit i před upl 111111111

určené doby; tak to udělal římský lid, když l\lli11111i 
ovi, veliteli jízdy, udělil stejnou pravonloť j.tl,< 1 
Quintovi Fabiovi Maximovi, kterého přccltí111 1,sl.1 
novil diktátorem. Důvodem toho je, že jr 11rn 1 •1-111 
telné, aby ten člověk, či skupina, jenž 111:í 11<'j lil i" 1

a bezprostřední možnost výkonu moci, t 1ilu 111, 11 

držel takovým způsobem, že by ve sk 11i<'<'l1t1•111

nemohl vládnout. Moc totiž není nic ji11ťll11 11ťz 
právo vládnout, pokud to přirozenost dovol,. 1'11 
nečně, je zřejmé, že lid, který ustanovil cloi'·:11-1111·!111 
panovníka, odešel ze shromáždění a ncni,í 11ž d11, 11 
len o se proti vůli tohoto ustanoveného p,111c 1\ 111 I " 
opět sejít, se rozpadá a moc toho človčb, k !ť,, I,, I 
za těchto podmínek prohlášen panovníkťll1 , jť 111· 
omezená: neboť není v moci občanů, a I>, s<· , t., t 
opět obnovil, pokud to nechce ten, kdo .inli,1, 111,1 
moc. A nic na věci nemění, že by mohl slo111 I il, 
o svolávání občanů v určitých termínech, 11111111,
osoba, které to slíbil, již neexistuje, led;, .i<' 1,, · , , ,
bodným rozhodnutím. Co jsme řekli o 11vťdť11\ 1 11

čtyřech případech, kdy lid volí dočasného p.11111, 111 
ka, to vysvětlíme důkladněji pomocí srov, 1:11, 1 11" 
novníkem neomezeným, který nemá dčdin·. I .i, I I' 
totiž pánem nad občany takového dr1il111 , 1c

nemůže mít dědice, leda že ho sám jmenu.jť. 111,111 
to mohou být mezidobí mezi dobami 01>r::111i-lk 1 11
shromáždění přirovnána k době spánku p:111(1v11il,.1 
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V obou případech ustává výkon moci, možnost trvá 
dále. Konečně, rozpustí-li se shromáždění s tím, že 
je nelze opět svolat, je to pro lid smrt: podobně spát 
spánkem, z něhož nelze procitnout, znamená smrt 
pro člověka. Král nemající nástupce a chystající se 
ke spánku předává někomu vykonávání svrchované 
moci na dobu, dokud se neprobudí; jestliže však už 
nebude moci procitnout, to jest čeká-li ho smrt, 
předává mu vlastně nástupnictví: podobně i lid, 
který volí dočasného panovníka a současně si 
odnímá pravomoc se sejít, předává tomu panovní
kovi vládu nad státem. Dále, tak jako král chystající 
se na určitou dobu ke spánku předává někomu 
svrchovanou moc do péče a po probuzení se jí opět 
ujímá, právě tak lid, když zvolil dočaného panov
níka a ponechal si právo sejít se v určitý den a na 
určitém místě, ujímá se v ten určitý den znovu své 
moci. A jako král, který předal výkon své moci jiné
mu, ale sám po tu dobu bdí, může si ji znovu vyžá
dat, kdykoli chce, tak i lid scházející se podle práva 
během doby, která je panovníkovi vyměřena, může 
panovníka, bude-li chtít, jeho moci zbavit. Koneč
ně, král, který předal výkon moci na dobu svého 
spánku jinému s tím, že bude vzbuzen jen tehdy, 
bude-li to člověk, kterému byla moc předána, chtít, 
takový král ztratil s mocí i život. Stejně tak lid, který 
svěřil moc dočasnému panovníkovi s tím, že se 
nemůže proti jeho vůli znovu sejít, se zevnitř roz
padl a moc zůstává zvolenému panovníkovi. 

17. Jestliže panovník slíbí jednomu nebo více
občanům něco, co má za následek, že nemůže vyko
návat svrchovanou moc, pak ten slib, ať je to třeba 
smlouva uzavřená pod přísahou či nikoli, je neplat
ný. Smlouva je totiž přenesení práva, které podle 
toho, jak bylo uvedeno v druhé kapitole v odstavci 
čtvrtém, vyžaduje přiměřené projevy vůle u předá
vajícího. Kdo dostatečně projevuje vůli držet se cíle, 
ten dostatečně dává najevo, že se nevzdá práva na 
prostředky k dosažení tohoto cíle nezbytné. Kdo 
však i slíbil něco, co je nezbytné k dosažení svrcho-
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vané moci, ale tu moc již má, dává tím dos1atd·11ť 
přiměřeně najevo, že slíbil jen to, co může postr:íd:, 1 
a přitom si nadále svrchovanou moc podržet. Kdy 
koli se tedy ukáže, že slíbené nemůže být spl ne:, ,o 
bez újmy svrchované moci, pak se ten slib musí 
posuzovat, jako by nebyl učiněn, to jest jako ne
platný. 

18. Viděli jsme, jakým způsobem se občané vli
vem přirozenosti zavázali vzájemnými smlouvami 
k poslušnosti vůči svrchované moci. Dále je třeba 
pozorovat, jakými způsoby se může dosáhnout 
toho, aby pout této poslušnosti byli zproštěni. Za 
prvé, dělá se to zřeknutím se, to jest jestliže někdo 
právo vlády nepřenese na jiného, ale odloží je či 
zanechá; co se odkládá, to se předhazuje všem, aby 
se toho chopili stejným právem: proto si každý z ob
čanů na základě přirozeného práva opět může hle
dět zachování sebe sama podle vlastního uvážení. 
Za druhé, jestliže se stát dostane do područí nepřá
tel a nemůže se jim postavit na odpor, vyplývá z to
ho, že ten, kdo měl dříve svrchovanou moc, ji nyní 
ztratil. Neboť občané tím, že vynaložili veškeré úsi
lí, aby nepadli do rukou nepřátel, vyplnili smlouvy, 
které mezi sebou jednotlivě uzavřeli o zachování 
poslušnosti. A co slíbili posléze jako poražení proto, 
aby se vyhnuli smrti, to se mají také ze všech sil sna
žit splnit. Za třetí, jestliže se v monarchii (neboť 
DÉMOS a shromáždění šlechty nemůže vymřít) 
neobjeví žádný nástupce, jsou tím všichni občané 
zproštěni svých závazků. Nikdo totiž pochopitclnř 
není zavázán, neví-li komu, protože splnění slibu by 
bylo v takovém případě nemožné. Tedy tčmito 
třemi způsoby se vymaňují současně všichni ob<:ané
z občanské podřízenosti ke svobodnému pl"Ístupu 
všech ke všemu, to jest k přirozené a živočišné svo
bodě (neboť stav přirozenosti vůči stavu občanské
mu, to jest svoboda vůči podřízenosti, se má stcj11č 
jako chtivost vůči rozumu nebo zvíře vůči človřku). 
Mimoto mohou být podle práva jednotliví občané 
zproštěni podřízenosti vůlí toho, kdo má svrchova-
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nou moc, a to jestliže se přestěhují. K tomu může 
dojít dvěma způsoby: buď na základě povolení, 
když někdo chce žít jinde a dosáhne dovolení k od
chodu, nebo na základě příkazu jakožto vyhnanec. 
V obojím případě bude osvobozen od zákonů svého 
dřívějšího státu, protože se podrobuje zákonům 
toho nynějšího. 

KAPITOLA VIII 
O PRÁVU PÁNŮ 

NAD OTROKY 

1. Co je to pán a otrok. 2. Rozlišení otroků na ty, kteří
mají důvěru a požívají přirozené svobody, a ty, kteří konají
otrocké práce ve vězení nebo v poutech. 3. Závazek otroka
se rodí z tělesné svobody, kterou mu uděluje pán. 4. Otroci
v poutech nejsou pánům zavázáni smlouvou. 5. Otroci
nevlastní majetek proti vůli pána. 6. Pán může otroka
prodat nebo v závěti odkázat do cizí moci. 7. Pán se 

nemůže vůči otroku dopouštět bezpráví. 8. Pán pána je 
pánem otroků. 9. Jakými způsoby se otrokům uděluje 

svoboda. JO. Panování nad zvířaty patří mezi přirozená 
práva. 

1. Ve dvou předcházejících kapitolách se hovo
řilo o státě ustaveném, to jest o takovém, který 
vznikl na základě shody mnoha lidí, kteří se zavá
zali vzájemnými smlouvami a dali jeden druhému 
slib. Nyní bude následovat to, co lze říci o státě při
rozeném; ten můžeme též nazvat státem získaným, 
protože se získává mocí a přirozenými schopnostmi. 
Ale nejdříve potřebujeme vědět, jakými způsoby je 
možno získat právo panování nad lidskými osoba
mi. Kde takové právo bylo získáno, tam je jakési 
malé království. Být králem totiž neznamená nic 
jiného než panovat nad mnohými osobami, takže 
velká rodina je království a malé království je rodi
na. Než vraťme se zpět k přirozenému stavu a pozo
rujme lidi,jakoby právě před okamžikem Uako hou
by) povstali a uzráli z hlíny, bez jakéhokoli závazku 
jednoho vůči druhému.Jsou pouze tři způsoby, kte
rými může jeden dosáhnout vlády nad druhým. 
První způsob je ten, že navzájem uzavřeli mezi 
sebou smlouvy a dobrovolně (kvůli míru a vzá
jemné ochraně) se odevzdali pod moc a vládu nčja
kého člověka nebo skupiny lidí: Ale o tomto zpi

°

1-
sobu se již hovořilo. Podle druhého způsobu nřkclo, 
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kdo byl ve válce zajat, nebo přemožen, anebo kql'!Q 
opustily síly, slibuje vítězi nebo silnějšímu (aby 
unikl smrti), že mu bude sloužit jako otrok, to jest 
že udělá vše, co mu poručí. Dobro, které poražený 
či slabší z té úmluvy získá, spočívá v darování živo
ta, kterého mohl být podle válečného práva za při
rozeného stavu lidí zbaven; a dobro, které slibuje, 
spočívá ve službě a poslušnosti. Mocí toho slibu je 
poražený vítězi povinen službou, nakolik jen mož
no, a naprostou poslušností, pokud neodporuje bož
ským zákonům. Neboť kdo se zavazuje, že bude 
poslušen něčích rozkazů, dříve, než ví, co mu bude 
poručeno, ten je povinen plnit prostě všechny roz
kazy bez omezení. Tehdy se ten, kdo je takto zavá
zán, nazývá otrok, a ten, komu je zavázán, pán. Za 
třetí se získává právo nad osobami zrozením; 
o tomto způsobu nabytí práva se bude pojednávat
hned v následující kapitole.

2. Rozumí se, že ne každý válečný zajatec, jehož
život byl ušetřen, uzavírá s pánem smlouvu, protože 
ne každému se do té míry důvěřuje, aby se mu pone
chalo tolik přirozené svobody, že by mohl podle 
libosti buď uprchnout, nebo odepřít službu, anebo 
nastražit pánovi úklad či způsobit škodu. I tito lidé 
konají otrockou službu, avšak v káznicích nebo 
v poutech, a proto se nazývali nejen obecným ozna
čením „otroci" (servi), ale i zvláštním názvem 
„otroci v poutech" (ergastuli); tak i dnes znamená 
něco jiného „un serviteur" a „un serf'' nebo „un 
esclave". 

3. Tedy závazek otroka vůči pánovi se nerodí
z prostého darování života, nýbrž z toho, že pán ho 
drží nespoutaného a neuvězněného. Závazek totiž 
vzniká ze smlouvy a smlouva není tam, kde není 
důvěra, jak vyplývá z kapitoly druhé, odstavce 9., 
kde se definuje takto: Smlouva je slib toho, komu se 
důvěřuje. S dobrodiním darovaného života je tedy 
spojena důvěra, s níž pán ponechává zajatci těles
nou svobodu, takže kdyby zde nebyl závazek a 
smluvní pouta, mohl by nejen uprchnout, ale také 
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pána, který ho uchoval při zivott, připravil o živo(. 
4. Tudíž ti otroci, kteří jsou drženi ve vězcnícl1,

káznicích či v poutech, nejsou ve výše uvedené dd1-
nici otroků zahrnuti, protože nepracují na základč 
smlouvy, ale jen aby nebyli biti. A proto jest�ižc 
uprchnou nebo zabijí pána, nedělají nic proti přiro
zeným zákonům. Vždyť svazovat někoho pouty 
znamená, že ten, kdo svazuje, předpokládá, že svá
zaného dostatečně nepoutá žádný jiný závazek. 

5. Pán tedy nemá méně práva a vlády nad otro
kem nespoutaným než spoutaným. Má nejvyšší 
moc nad oběma a může o otroku ne méně než o jaké
koli jiné věci, třeba neoduševnělé, říci: ,,To je 
moje." Z toho vyplývá, že cokoli měl otr?k před�ím, 
než Še stal otrokem,je nyní pána, a cokoli nabylpko 
otrok, to bylo nabyto pro pána. Kdo totiž může prá
vem volně nakládat s osobou člověka, ten volně 
nakládá. se všemi věcmi, s nimiž mohla nakládat 
tato osoba. Otrok tedy nemůže vlastnit nic svého 
proti vůli pána. A přece má vlastnictví a vládu nad 
věcmi, když mu je pán_ přidělil, ·a m�že je _d�žet a
chránit jako otrok proti spoluotrokov1. SteJne tak, 
jak bylo ukázáno dříve, občan nemá nic ve vlastním 
slova smyslu svého proti vůli státu nebo toho, kdo 
má svrchovanou moc; každý občan však má své 
vlastní věci ve vztahu ke spoluobčanovi. 

6. Protože tedy jak sám otrok, tak vše, co má,
náleží pánovi, a každý může podle přirozeného 
práva s tím, co má, volně nakládat, může pán svou 
vládu nad otrokem prodat, dát d9_ zá�_g...:yy __ nebo 
závětí odkázat podle vlastního volného uvážení. 

7. Kromě toho to, co jsme dříve dokázali o podda
ných v ustaveném státě, že totiž člověk mající ve 
státě svrchovanou moc se vůči nim nemůže dopouš
tět bezpráví, to platí také o otrocích, protože �vo_u 
vi°1li podřídili vůli pána. Proto cokoh on děla, Je 
v souhlase s jejich vůlí, a tomu, kdo to chtěl, se bez
práví dít nemůže. 

8. Stane-li se, že se pán ať už zajetím nebo dobro
volným poddáním stane otrokem či poddaným 
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někoho jiného, ten druhý bude pánem nejen jeho 
samého, nýbrž i jeho otroků; těm otrokům bude 
pánem nejvyšším, kdežto onomu pánovi bude 
pánem, bezprostředním. Protože pánovi patří nejen 
otrok, ale i to, co má, patří mu i otroci onoho otroka 
a ten prostřední pán s nimi může volně nakládat jen 
podle rozhodnutí nejvyššího pána. A proto, jestliže 
ve státech mají někdy páni absolutní moc nad otro
ky, posuzuje se jako moc pocházející z přirozeného 
práva, nikoli ustavená občanským zákonem, spíše 
jím opomíjená. 

9. Otrok je osvobozován z otroctví stejným způ
sobem, jako je poddaný v ustaveném státě osvobo
zován z poddanství. Za prvé se osvobozuje tak, že 
mu pán daruje svobodu. Neboť právo nad sebou, 
které otrok přenesl na pána, může pán opět otroku 
vrátit. Takové darování svobody se nazývá propuš
tění. Je to podobné tomu, jako když stát dovolí 
občanu vystěhovat se do jiného státu. Za druhé se 
osvobozuje tak, že pán otroka od sebe vyžene; to je 
ve státě vyhnanství. Neliší se to od propuštění účin
kem, nýbrž způsobem. Zde je totiž svoboda trestem, 
kdežto v prvním případě projevem laskavosti. 
V ob�jím případě se pán zříká nadvlády. Za třetí 
jestliže otrok upadne do zajetí, ruší se staré otroctví 
�ím novým. Neboť jako všechny ostatní věci, tak 
1 otroci jsou ve válce kořistí; pán je má správně 
chránit, chce-li, aby mu zůstali. Za čtvrté bývá 
otrok osvobozován tím, že o něm nástupce pána 
neví: když totiž pán zemřel bez závěti a bez dědice. 
Rozumí se, že nikdo nemůže být zavázán, pokud 
nemůže vědět, komu má plnit to, čím je povinen. 
Konečně otrok, který byl vsazen do pout nebo byl 
jakýmkoli způsobem zbaven tělesné svobody, byl 
tím osvobozen od onoho jiného smluvního závazku. 
Smlouva totiž nevznikne, jestliže tomu, kdo ji chce 
uzavřít, nevěříme; a důvěra, kterou jsme neměli, 
nemůže být porušena. Dále pán, který sám slouží 
jinému, nemůže své otroky osvobozovat tak, aby 
nebyli i nadále v moci nejvyššího pána. Neboť jak 
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jsme ukázali výše, jsou tito otroci otroky ni kol i svť 
ho, nýbrž nejvyššího pána. 

1�. �ráv_a ?ad ži�očichy _postrádajícími rozu111 Sť 
n3:byva_�te�nym zp��obem)a�o nad osobami Jiclský
?11, _t?t1z s1�?u a P,nrozeny�1 schopnost�i. Nrbo( 
Je,.,5thze v pnro_zenem stavu Je ve valce vsech proti 
vsem komukoli dovoleno podmaňovat si nebo i za
bíjet lidi, jakmile si myslí, že je mu to k něčem u 
do?:é, pak tím spíše bude dovoleno podle volného 
uvazem po�robovat a zotročovat zvířata, pokud je 
lze podleJeJ1ch založení zkrotit a využít, ostatní pak 
v rn?1stálém zápase pronásledovat jako škodlivá a 
vyb11et. T�dy na�vlád� n�d zvířaty má svůj původ 
v �ravu pnr�zenem, mkoh v pozitivním právu bož
sk�m., Nebot k�ybyv toto právo nevzniklo předtím, 
nez P1smo svate veslo ve známost, nikdo by tehdy 
ne�ěl ,právo zabíjet �yířata pro obživu a byl by to 
str��ny s�a:', �dy z��rata by mohla po právu lidi 
pozirat, lide vsak zvirata nikoli.Jestliže tedy přiro
zeným právem může zvíře usmrtit-člověka stejným 
právem může člověk zabít zvíře. 




