1


JOHN LOCKE

Narozen: 1632, Wrington, hrabství Sommerset, Anglie
Zemřel: 1704, Oates, hrabství Essex, Anglie.
Hlavní díla: První list o toleranci (Epistola de tolerantia, 1689), Druhý a třetí list o toleranci (Second and Third Letters on Toleration, 1690 a 1692), Esej o lidském rozumu (Essay Concerning Human Understanding, 1690), Pojednání o vládě (Treatises on Government, 1689).

John Locke (1632-1704) - britský filosof a teoretik státu. Jeho zájmy přesahovaly jedno pole působnosti.  Kromě filosofie se zabýval lékařstvím, meteorologií a jinými přírodními vědami. Akademickou dráhu začal v Oxfordu. Zde se seznámil se scholastickou filozofií, která pramálo splnila jeho očekávání. Tak zároveň dostal impuls, aby myšlenkově neustrnul, ale aby se skrze neuspokojivé vysvětlení zásadních problémů filosofie vydal vlastní cestou v hledání pravdy. Silně na něj zapůsobila jasnost a metodická důslednost karteziánského myšlení, ačkoli je věcně nedokázal sledovat. V letech 1667-1675 působil jako domácí učitel u Lorda Shaftesburyho. Několik let pobýval ve Francii (1675-79), později jako politický emigrant v Holandsku (1683-89), než se po nástupu Viléma Oranžského k moci mohl opět vrátit do Anglie. V ústraní na venkově se až do roku 1700 věnoval politice a státní správě Rád bych si všiml právě tohoto momentu v životních osudech Locka. I když se jedná pouze o moji domněnku, vypadá to, že Locka dohnala k hlásání tolerance trpká životní zkušenost, kterou si prožil. Zdá se, že byl nucen opustit Anglii proti své vůli z rozhodnutí silnějšího. A jak už se to stalo v historii několikrát, utlačovaná slabší strana hledá zastání alespoň v jakémsi morálním apelu ve spravedlnost, protože účinnější prostředky zkrátka scházejí. Asi tak se rodí tolerance. Ale opravdová tolerance se potvrdí až teprve tehdy, když se slabší strana stane silnější, získá vrch a bude už jenom na ní, zda se sníží k hlasům svých mocensky či jinak slabších protivníků. Pak může prokázat upřímnost a opravdovost svých dřívějších slov, jestliže se nebude chovat stejně takovým způsobem, který kritizovala, když se nacházela v opačném postavení. Z tohoto zorného úhlu tolerance je pouze jednostranná záležitost. Jen silnější strana si může dovolit ten „luxus“ být tolerantní. U slabší strany je to nejen nemyslitelné, ale přímo absurdní. Slabší může jen trpně přijmout daný stav. Tolerance je dále možná mezi rovnocennými partnery. Jak bude ukázáno ještě dále, Locke právě z těchto důvodů nemohl být absolutně tolerantní, protože by musel zbořit celý společenský řád, k čemuž doba ještě zdaleka nedozrála.. Navázal známosti s řadou významných přírodovědců: například s chemikem Boylem nebo fyzikem Newtonem. Díky spolupráci s Boylem získal bezprostřední znalost vědecké metody, která sehrála zásadní úlohu při pozdějších úvahách o povaze látky a pramenech lidského poznání. Ve své teorii poznání odmítá učení o vrozených idejích. Náš rozum je po narození „tabula rasa“ - nepopsaná deska Naše mysl je jako nepopsaná tabule, čistý list papíru, který čeká na to, až bude zaplněn. A naše smysly jsou jako křída, skrze kterou se vepisují do naší mysle okolní vjemy. Naše smysly nás informují o dění kolem nás. Tyto poznatky se prostřednictvím smyslů zanášejí do naší mysle, která funguje jako velké výpočetní středisko. Všechny příchozí informace se zde zpracovávají a vyhodnocují. Pak se organizují, člení, vytvářejí nové vztahy s druhými údaji, čímž vznikají nové představy.. Všechny představy pocházejí ze zkušenosti. Zkušenost má dvojí zdroje - vnější smyslové dojmy (sensation) a vnitřní reflexi (reflection). Představy vzniklé z těchto zdrojů jsou buď jednoduché (z pasivního zpracování dojmů) nebo složené (z aktivního slučování jednoduchých představ). Svou koncepcí platí Locke za klasického představitele empirismu. 

Locke bývá někdy označován za zakladatele anglického osvícenství, i když ho nevyhrocuje a neradikalizuje tak, jak to učinili kontinentální osvícenští myslitelé. Politické koncepce Johna Locka poznamenaly celý svět - přes Evropu až po Ameriku. Otcové Spojených států při formulaci Vyhlášení nezávislosti a ústavy čerpali přímo z jeho myšlenek, zvláště pokud jde o záruky rozdělení pravomocí, odluku církve od státu, náboženskou svobodu a další články Listiny práv. Také britský ústavní systém je založen na jeho myšlenkách. Přes Voltaira, Rousseaua a Montesquieua se jeho teorie rozšířily mezi francouzskými intelektuály. John Locke se stal mluvčím liberalismu, předchůdcem demokracie, oporou anglických, amerických i evropských bojovníků proti vládě z milosti boží, zakladatelem kapitalistického názoru na společnost. 

Lock byl empirik. Silně tíhnul k praktickým zkušenostem, i když význam teorie v žádném případě nepodceňoval. Příčila se mu kabinetní věda. Nesouhlasil s Descartovým tvrzením, že svět lze poznávat z křesla své pracovny. On naopak zastával názor, že ze všeho nejhlavnější je jednání. Vše by mělo být podřízeno praktickému účelu. Lock vytyčil směr snažení a usilování, kterým bychom se měli řídit, následujícími slovy: „naším úkolem není znát všechny věci, nýbrž jen ty, které se týkají našeho chování…“. Vůbec se nermoutil tím, že všechno vědění světa je nedosažitelné, že leží mimo lidské schopnosti. Podle něj ani není třeba obsáhnout všechny jevy, zákonitosti a úkazy, které nás sice obklopují, ale se kterými se nedostaneme do styku. K dosažení materiálního blahobytu postačí orientovat se jen ve zlomku veškerého vědění světa. A ten zlomek se liší od jednotlivce k jednotlivci na základě daných dispozic.

I výchova Locke razil jiný způsob výchovy než například Platón. Ten si myslel, že vychovávat znamená především pomoci lidem uvědomit si ideje, které již jsou v jejich duších - asi tak jako zkušený ptáčník pomáhá začátečníkům skutečně vnímat zvuky, které vždy slyšeli, když se procházeli lesem, avšak nevědomky.  byla v podání Locka nasměrována k demokratizaci. Vycházela z jeho základního empirického přesvědčení, že se na svět nerodíme „hotoví“, tj. s jakýmisi vrozenými idejemi, nýbrž čistí, „nepoznamenaní a nedotčení“, jakýmkoli věděním. Všechny další zkušenosti teprve získáváme v průběhu života. Vychovatel nemá do žáka nic vkládat, všechno má z něho vyvodit. Dítě má prý dobré vlohy, ale je nepopsaným papírem. Co zkušenost do něho vepíše, to v něm bude žít. Učení hrou a názornost jsou hlavní prostředky výchovy. Cílem výchovy je jednání, nikoli znalost teoretických pravidel. Proto se nemá počítat s autoritativní výchovou. Mají se vyvíjet přirozené vlohy žáka, pěstovat jeho samostatnost, ducha i tělo. 

Lock svojí filosofií kryl práva jednotlivce proti státu. Jeho politická koncepce spočívá ve společenské smlouvě. Na jejím základě je svrchovaným vládcem lid, nikoli král. Lid, který vyzdvihl krále k moci, má také právo ho z trůnu sesadit, pokud selže nebo nevládne v souladu se zájmy svých voličů. Podle Locka se lid má rozhodnout a zvolit způsoby vlády. Leží to plně v jeho kompetenci. Locke navrhoval oddělení exekutivy od legislativy, čímž sledoval záměr, aby se předešlo k uchvácení moci jedné ze stran na úkor lidu. Vládní moci je spíše pověřena legislativa, neboť zákonodárný sbor je bezprostředněji zodpovědný svrchovanému lidu. 

Svrchovaný lid ustanovuje nějakou vládu z toho důvodu, aby si zajistil ochranu svého majetku a sebe samých. Jestliže vláda zneužije své moci a sáhne na majetek lidu, vystavuje se nebezpečí svého sesazení a odstranění, což plně leží v pravomocích lidu. Ten pak může zvolit zbrusu novou legislativu.

Hlavní myšlenky:

Nejsou žádné vrozené myšlenky. V poznámkách pod čarou uvádím k hlavním myšlenkám citace Locka tak, jak je podává ve své knize Rozprava o lidském rozumu, v překladu J. Letaši, Bratislava 1983.  
 Idea je předmětem myšlení. Protože každý člověk si uvědomuje, že myslí a že to, čím se zabývá jeho mysl při myšlení, jsou ideje, které jsou v ní, není pochyb, že lidé mají  v mysli rozličné ideje - například ty, které se vyjadřují slovy bělost, tvrdost, sladkost, myšlení, pohyb, člověk, slon, armáda, opilost a jiné. Potom bychom měli zkoumat především to, jak se k nim člověk dostává. V dalším výkladu se Locke domnívá, že nejlépe vyvrátí existenci vrozených idejí tím, že ukáže jejich zdroj původu, neboli odkud pocházejí, kde se vůbec berou tyto ideje, když je nemáme od narození. 
Lidské poznání vychází buď ze smyslové zkušenosti, anebo z introspekce (reflexe). Předpokládejme tedy, že mysl je, jak se říká, čistý papír, bez jakýchkoliv znaků, bez jakýchkoliv idejí. Jak se zaplní? Odkud získává obrovskou zásobu, která do něj živá a bezhraniční představivost člověka s téměř nekonečnou pestrostí vepsala? Odkud má veškerý materiál rozumu a poznání? Na to odpovím, jedním slovem, ze zkušenosti. Na ní se zakládá celé naše poznání a z ní se  v konečném důsledku odvozuje. Naše pozorování zaměřené ať už na vnější smyslové vnímatelné předměty, anebo na vnitřní činnosti naší mysli, kterou sami vnímáme a reflektujeme, je tím, co dodává našemu rozumu všechen materiál myšlení. To jsou ty dva zdroje poznání, z nichž pocházejí skutečně všechny ideje, které máme anebo můžeme mít přirozeným způsobem. 
A pokračuje dále ve svých úvahách.
Předměty smyslového vnímání jsou jedním zdrojem idejí. Za prvé naše smysly, které přicházejí do styku s jednotlivými smyslově vnímatelnými předměty, přivádějí do mysli rozmanité předměty, přivádějí do mysli rozmanité vjemy věcí lišící se podle toho, jak takové předměty působí na smysly. A tak získáváme ideje, které máme o žlutém, bílém, horkém, chladném, měkkém, tvrdém, hořkém, sladkém a o všem, co nazýváme smyslovými kvalitami. Říkám - li, že smysly je přivádějí do mysli, chápu to tak, že z předmětů vnějšího světa přivádějí do mysli to, co tam vytváří vjemy. Tento mocný zdroj většiny idejí, zcela závislý na našich smyslech,  kterými se přivádějí do rozumu, nazývám smyslovým vnímáním. 

Ideje jsou znaky, které představují hmotné a myšlenkové entity.
Věci mají primární kvality (pevnost, rozlehlost, tvar, pohyb či klid a počet) a sekundární kvality (všechny ostatní včetně barev, zvuků, vůni, chutí atd.).
Primární kvality jsou skutečné vlastnosti těles, zatímco sekundární kvality jsou pouhé účinky pozorované těmi, kdo tělesa vnímají.
Dobré je vše, co vytváří slast; zlé je vše, co vytváří strázeň.
Smyslem svobody je usilovat o štěstí.
Stav přirozenosti, jenž předchází existenci systému lidské vlády, podléhá vládě přirozených či božských zákonů, které se zjevují skrze užívání rozumu.
Hlavním důvodem pro zakládání vlád je ochrana soukromého vlastnictví.
Občanská vláda vzniká v důsledku společenské smlouvy.

FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ JOHNA LOCKA

V roce 1695 vyšla Lockova kniha Rozumovost křesťanství. Toto dílo náleží do oblasti filosofie náboženství či fundamentální teologie, jak bychom taky mohli říci, v níž Locke rozumovými důvody ospravedlňuje křesťanskou víru a chce prokázat její shodu s rozumovým myšlením Víra přesahuje dosažitelné meze rozumu. Lidské myšlení zprostředkované rozumem svádí k domněnkám, že víra v neprůkazné jevy se nezřídka pojí s pletichařením, pokrytectvím a ziskuchtivostí.. Kristus, vykupitel a zákonodárce seslaný Bohem, podle Locka znovu nastolil původní přirozené náboženství; jeho mravní přikázání zcela odpovídají rozumovému poznání, ale také starým  západním i východním naukám o moudrosti. Zjevení tak obsahuje výpovědi, které jsou „rozumové“, tedy zřejmé přirozenému rozumu, ale také výpovědi, které jsou „nadrozumové“, pouhým rozumem nedosažitelné, ale které proto ještě nejsou „protirozumové“, neboť neprotiřečí intuitivně zřejmým pravdám. V tomto smyslu Locke pokládá rovněž za zázrak a Zjevení za možné a prokazatelné. Locke na rozdíl od pozdějších volnomyšlenkářů anglického osvícenství nerozpouští křesťanství do přirozeného rozumového náboženství, nýbrž trvá na víře ve Zjevení.

Locke žil v prostředí náboženského chladu. K víře přistupoval rozumem. Věřil, že to možné je. Vzpíral se přijmout teologickou věrouku šířenou z oficiálních míst. Víra v jeho očích není nic jiného než pevný souhlas mysli. Nemůžeme uvěřit tomu, čemu nechceme za předpokladu, že  máme naši mysl pevně pod svou kontrolou. Pak se lehce ubráníme okolním podnětům a vlivům. Je naší mravní povinností věřit pravdě. A nejen jí věřit, ale také za ni bojovat. Jenomže tato pravda se neobejde bez důkazů. Víra přijatá z vnějšku nestačí. Locke tvrdil: „Rozum musí být naším vůdcem a soudcem ve všem.“ Locke ukazoval na prostotu a praktičnost opravdového křesťanství, které má sloužit pro účely praktického života. Teologové a znalci katechismu svým výkladem věroučných otázek spíše posouvali víru do metafyzických sfér, což ji činilo  méně srozumitelnou. Proto Locke odmítal podvolit se a slepě uvěřit tomu, co mu někdo jiný předkládal jako nevyvratitelný fakt. Neznamená to, že by odmítal autoritu Bible. Byl však velmi opatrný, pokud určité pasáže Bible byly interpretovány někým jiným, např. teologem, či tím, kdo se prohlašoval za znalce Písma. Tento výklad nepřijímal okamžitě a bezmyšlenkovitě, spíše o něm uvažoval a srovnával se svou získanou zkušeností. Raději se spoléhal na svůj vlastní rozum. Nemohl si totiž být jistý upřímností tohoto vykladače. Neznal jeho pohnutky a motivy, které ho vedly k vyřčení svých soudů. Jeho sebelepší kvalifikace ve věcech znalosti Písma ho ještě nečinila neomylným. Locke měl alespoň jednu jistou, na kterou mohl vsadit, že ho nezklame. Svou opravdovou touhu a žízeň poznat pravdu. A tato vnitřní jistota a přesvědčení, které jsou silnější než cokoli jiného, mu zaručovalo přinejmenším naději, že v jeho úsilí není nic nečistého, což by ho od nalezení pravdy oddalovalo. Tím nečistým jsou míněny nízké lidské vášně a touhy jako moc, bohatství, sláva atd. Pravdu může poznat jedině každý člověk sám. Dostal k tomu od Boha do výbavy rozum, který však nemůže posloužit svému účelu beze zbytku, tj. hledání a objevování božské pravdy, poněvadž především slouží, k tomu aby se člověk dokázal zorientovat na tomto světě. Tam, kde se rozum zdá být zatím nedostačující, nezbývá než připojit víru. Řekl bych, že Locke v přístupu k náboženství přisuzoval hlavní váhu rozumovému, tj. filosofickému chápání Boha. Víru pojímal jako doplněk. Dostávala slovo tam, kde rozum selhával. 

Bůh učinil člověka pánem nad říší zvířat tím, že mu dal schopnost myslet. Rozum je to, co nás jednak odlišuje, ale taky nadřazuje zvířatům. Na tuto nadřazenost se váže zodpovědnost. Jak člověk, tak zvířata vzešla z dílny Boha - stvořitele. Ale jak se praví v Bibli, dar spásy je určen pouze pro lidi. A jestliže rozumové myšlení a s ním spojené volné rozhodování jsou těmi nejdůležitějšími znaky, kterými se lišíme od zvířat, pak se k Bohu můžeme dostat skrz rozum. Rozum je vstupenkou do ráje. Boha je možné poznat prostřednictvím rozumu. Jeho pomocí se dá k němu dojít. Locke věřil, že Bůh by nebyl tak zlomyslný, že by dal člověku rozum, který by mu bránil ke zpětnému návratu a k následnému splynutí s podstatou, z níž vzešel, tj. s Bohem. Locke se domníval, že rozum není překážkou na cestě k Bohu. Spíše naopak. Stal se berlami člověka, který ztratil oporu a bezpečí tím, že se odloučil od Boha a byl zrozen. Rozum mu má napomoci, aby se zorientoval ve světě, do kterého byl vržen jako do nedobrovolného vyhnanství. Rozum má sloužit jako jakési světlo, maják, které má svítit člověku bloudícímu po širém světě a hledajícímu klidné spočinutí. Pomocí rozumu - majáku se máme rozpamatovat na místa, z níž jsme vzešli. Máme si vzpomenout na zpáteční cestu..  

Locke pojímal křesťanskou víru velmi široce a obecně. Nevyžadoval žádné zvláštní vyznání. Již zde vysvítá jedna z klíčových tendencí osvícenství: unaveni náboženskými spory, které vyvolala reformace, redukovali osvícenští myslitelé křesťanskou víru na rozumové náboženství, v němž se mohou sjednotit všichni „rozumní“ lidé, a to rovněž odlišných vyznání. V tomto smyslu se Locke zavazuje za širokou toleranci vůči ostatním náboženstvím a vyznáním (viz především Listy o toleranci 1689-1704). Jen z důvodu náboženského vyznání by podle Locka neměl být nikdo vyobcován ze státu, ani židé ani muslimové nebo pohané. Z tolerance Locke vyjímá pouze katolíky a ateisty. Katolíky proto, že svou závislostí na Římu ohrožují občanský klid a svobodu; ateisty proto, že popírají Boha a Zjevení, a tedy základy vůbec každého státního uspořádání Nevěřit v Boha bylo víceméně rovnocenné nezpůsobilosti přísahat, a tím i průkazně nemožnosti být začleněn do lidské společnosti. .

Locke byl skálopevně přesvědčen, že náboženství je nesporným vodítkem morálky a mravnosti. Člověk prostřednictvím své víry založené na určitém náboženském systému získává základní představy o dobru a zlu. Náboženství 17. století bylo ještě pořád neoddělitelnou součástí politického programu vládnoucích činitelů. Naprosto zjevně tomu tak bylo v protestantském a územně rozdrobeném Německu (podle zásady „cuius regio, eius religio“ se stanovovaly kompetence a suverenita jak politicky, tak z hlediska tolerované víry), předtím hned v prvé polovině 16. století reformační Anglie Jindřicha VIII. ztělesnila týž princip (katolík byl považován za nestátotvorný element, protože svou vírou uznával zahraniční supremacii papeže), ale také v českých zemích, od husitských dob tak citlivých na „pravou víru“, byl uplatňován týž princip ještě před vyhlášením majestátu Rudolfa II. (z r. 1609). Výrazem týchž politicko - náboženských prerogativ byly také hugenotské války (1562-1598) nebo v Nizozemí tzv. unie utrechtská (1579). Náboženská intolerance vyvolávala vždy znovu vojensky a politicky i nábožensky zdůvodňovaný odboj. 

Locke se vypracoval v citlivého myslitele tolerance V téže době, kdy Locke psal své listy o snášenlivosti, Anglie přijala zákon (Toleration Act) ve formě o cosi méně radikální, než jak o tom pojednával Locke teoreticky.. Byl výrazným hlasatelem tolerance nejen pro své současníky, nýbrž také i pro příští věky. Dokazoval, že se lidé do náboženství nerodí, ale volí si je. Není objektivního soudce, který by rozhodl o pravdivosti dogmat a o správnosti kultu. Podle Locka státu nepřísluší, aby rozhodoval o těchto záležitostech Státu totiž nepřísluší starost o blaho o občanů, protože na ni nestačí. . Občané si sami rozhodnou, v což chtějí věřit. Všechna vyznání si mají být před státem rovná. Starost o spásu duše nepřísluší státu. Jako je starostí jednotlivců jejich jmění a zdraví, tak se mají postarat i o svoji duši. Dovolávati se donucovací moci státu v náboženských otázkách je nespravedlivé. Jediné to náboženství je pravé, o němž jsem upřímně přesvědčen, že pravé je. Úkolem církve je vésti a napomínat, nikoli však trestat Locke poprvé v historii vznesl požadavek na odtržení církve od státu. Pomalu se narušovaly vazby mezi politikou a náboženstvím, vazby, které fungovaly prakticky celý středověk, ne - li již v dřívější dějinné epoše. Náboženské záležitosti byly neoddělitelnou součástí politického rozhodování. Svět duchovní se často se světem světským nejen prolínal a protínal, ale často dokonce i překrýval tak, že nebylo možné odlišit jeden od druhého. V novověku se celý výjev mění. Odluka církve od státu rozeběhla proces demokratizace a individualizace víry.. 

Tolerance je nepřetržitý a soustavný dialog dvou názorově odlišných stran. Je znakem myšlenkové prázdnoty a absence argumentů, když některá ze stran se pokouší potřít přesvědčení a víru opozice násilnými prostředky. Pokud víra vychází z upřímného přesvědčení a pramení z nezištných pohnutek, pak sebelépe mířená argumentace nemůže zviklat toto hlubinné vnitřní uvědomění. Krásný příklad maximální tolerance podává Locke ve fragmentu čtvrtého „Dopisu o snášenlivosti“. Dva bratři Reynoldsovi byli vzájemně odcizeni odlišnou vírou. Jeden byl anglikán, druhý katolík. Oba se chtěli navzájem přesvědčit o přednostech vlastní víry; především o tom, že ta vlastní je pravá. Tak dlouho  si  naléhavě psali, až se jednou stalo, po jedné takové výměně dopisů, že bratr - anglikán se stal pod dojmem argumentace bratra - katolíka sám rovněž  katolíkem, jenže katolík, veden stejně upřímnou snahou pochopit bratra - anglikána sám se stal naopak anglikánem. 

Takže tolerance není myslitelná bez společné výměny různících se názorů na problém. Ale tato diskuse by se neměla vést s cílem vyvrátit dlouze utvářené smýšlení druhé strany. Ono by se to jednak ani nepodařilo, mnohem spíše by bylo zaseto semínko sváru, který by znemožňoval pokračování v hledání spojnice obou těchto rozdílných pohledů na jednu a tutéž věc. A právě to by mělo být to nejdůležitější. Nejdříve je třeba si uvědomit odlišnosti. Pak se snažit pochopit, co druhá strana myslí, jako by šlo o vlastní názor. Základem tolerance je nalézání a objevování společného při současném respektování dílčích odlišností a specifik. 

Ale jak už to bývá, teorie se nejednou s praxí rozchází. A tak proslulý hlasatel tolerance, byl ve svých skutcích a některých výrocích značně netolerantní! Tvrdil totiž, že jedině panovník jako zástupce Boha na zemi má právo určovat, co je dobré pro ty, kteří se zrodili jako poddaní. Locke tímto svým výrokem proti všemu dříve řečenému upřel chudým společenským vrstvám právo svobodné volby. Vrátil se tak do středověku, kdy tehdejší panovníci podobnou argumentací udržovali své poddané v poslušnosti, což se velkou měrou dělo ze zištných důvodů. Locke nehlásal totální (tedy „absolutní“) snášenlivost. Anglický filosof byl dokonce nařčen z toho, že za jeho učením o tolerantnosti se skrývá náboženská lhostejnost, pasivní snášení a trpění cizího názoru. Na jeho obranu je třeba dodat, že téměř každý, kdo přijde s nějakým novým převratným učením, bořícím stávající společenský řád, se setká s nepochopením a je vystavěn útokům, které jsou vedeny různými prostředky. Jeden Lockův oponent tvrdil, že mu nejde ani tak o náboženství jako o obchod. Ať je to tak nebo tak, pravdou zůstává, že Locke mimoděk lámal duchovní pouta, která držela lidi pohromadě a místo nich stavěl pouhý materiální zájem. Nikoli společná víra, nýbrž společné vlastnictví mělo být základem státu. Kapitalismus místo náboženství. 

Ač se to v mnohém nezdá na základě výše řečeného, Locke byl svou podstatou založený konzervativně (v žádném případě si nepotrpěl na novoty ve věcech státního zřízení). Odsuzoval vše, co bylo namířeno proti stávajícímu pořádku (např. v souvislosti s revizí sankciovaných náboženských článků). Uspořádání veřejných věcí Locke vyhrazoval nezadatelně předurčené majetné vrstvě v čele s restaurovaným monarchou (Karel II.). A právě zde leží hlavní vysvětlení té skutečnosti, že nejen středověk, novověk, ale snad i moderní společnosti se vyznačovaly a vyznačují značnou dávkou netolerance: mocnější partner předem zpravidla nehodlá diskutovat jako rovný s rovným. Ve své neprozíravosti, pýše, zaslepenosti, pocitu vlastní důležitosti a nadřazenosti či zkrátka s pudově založeného strachu např. spojeným se ztrátou dobytých pozic chybí dobrá vůle domluvit se a vůbec navázat dialog.

Locke svrchovanou moc jednoznačně přisoudil státu. Podle jeho názoru jsou poddaní naprosto vždy povinni k „pasivní poslušnosti“. Při formální závaznosti Locke připouštěl, aby poddaný nesouhlasil („měl“ svobodu) ve svém svědomí, ale nepřipouštěl, aby se poddaný protivil navenek. Při tzv. materiální závaznosti nesměl se podle Lockova mínění poddaný protivit se ani ve svém svědomí. Tato Lockova koncepce, přitakávající netolerantnosti nadmíru zarážejícím způsobem, ponechávala jistou iluzi liberálnosti pouze v ad hoc vymezených případech, a to ještě jen tak, že pro takové případy rezervovala víceméně fiktivní a formálně trpěnou (protože nepostižitelnou) svobodu svědomí, nikoli však faktickou svobodu jednání v souladu s vlastním svědomím (tj. nikoli občanskoprávní rovnost, neboli „pozitivní toleranci“). Jistá nedůvěra k novotám ve věcech státního uspořádání se jeví obrácenou mincí k pokrokovým a nadmíru demokratickým tezím, které vyšly z úst Johna Locka. 

SHRNUJÍCÍ TEZE K LOCKOVU POHLEDU NA TOLERANCI (NEJENOM NÁBOŽENSKOU)

n	L. nehlásal absolutní toleranci: 
 1) za svou víru by neměl být nikdo pronásledován a trestán, např. vyobcováním z obce (toto se však nevztahuje na ateisty a židy, neboť obě tyto skupiny považoval za společensky nespolehlivé).
 2) uznával svobodu svědomí, ale odmítal, aby se poddaní protivili své vrchnosti, resp. monarchovi. Locke nevztahoval toleranci na všechno obyvatelstvo, nýbrž jen na vládnoucí vrstvy. (paralela s Augsburgským mírem z roku 1555, který představoval ústupky ve víře jen pro vládnoucího panovníka v Německých zemích, nikoli ale pro jeho poddané).
n	Rozum v rozporu s vírou?
 Locke tvrdil, že se víra a rozum vzájemně nevylučují, a že je možné dojít k poznání Boha skrze rozum.
 Věřit rozumem, rozumová náboženství (víra); rozum by měl svítit jako maják na cestě k Bohu, protože rozum je dar od Boha, jímž se člověk odlišuje od zvířat, jen díky rozumu jsou lidé vyvolenými dítky božími. Obrazně řečeno rozum je jakási mapka či volant, které Bůh neposkytl nikomu jinému než člověku, aby se na základě svého svobodného rozhodnutí dostal až ke svému Stvořiteli. 
n	Náboženství coby poučení o dobru a zlu, základní určovatel morálky ve společnosti.

n	Nadpřirozené versus racionální pasáže obsažené v Bibli (Zjevení).
 Bible (Locke mluví o Zjeveních) obsahuje jak pasáže snadno rozumově pochopitelné, tak i pasáže, pro něž momentálně neexistují důkazy na základě našeho současného vnímání a poznání světa. Jak ale tvrdí Locke, i když je zatím toto intuitivně tušené jádro pravdy schované ve tmě, neznamená to, že by neexistovalo. (náš rozum se totiž vzpírá uvěřit nadpřirozeným oddílům v Bibli obsažených, s nimiž se rozchází naše rozumová zkušenost). 
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