
Central European Journal of Politics 
Volume 2 (2016), Issue 1, pp. 50–62 

- 50 - 

ČLÁNKY / ARTICLES 

 

Svoboda, přirozené právo a formalismus: příklad 

trestu smrti u Jacquese Maritaina1 

 

Ondřej Stulík2 

Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta filozofická, Plzeň 
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the third assumption is refused because death penalty can be justified by equity concept but it 
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light of conceptualization of natural human right to live. 
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1. Úvod 

Otázka lidských práv rezonuje v politické filozofii již několik staletí, a to nejen ve smyslu 

určení, pro koho se mají lidská práva tematizovat. Přístup k lidským právům je 

z hlediska epistemologie společenské vědy diskutabilní, stejně jako obsah a forma 

kategorií, které se s lidskými právy pojí. Všechny přístupy ale musí vyjít z určení člověka, 

tedy jeho (fundamentální) ontologie, protože obsah a možnosti užívání „pro někoho“ 

(nějak definovaného člověka na základě definice lidství) jsou provázány. Lidské právo či 
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práva jsou sama o sobě bezobsažná a obsah je lidským právům dodán až při explicitní či 

implicitní volbě paradigmatu či teorie, a to ve formě možností jejich užívání, resp. míry 

svobody jejich užívání. V otázce paradigmatu a teorie (která z něj vychází, byť někdy ve 

formě před-porozumění) na první pohled problémy nejsou, protože stačí přiznat 

výchozí přístup a možnosti užití lidských práv, a poté se nám ukáže i možné užití práva 

nebo logika jeho užívání a držení (lidský je člověk, protože je umožněno držení lidství, 

tedy právo být člověkem). Následně je možné zasadit chápání lidských práv do 

vytvářené teorie, které bude ovlivňovat způsob interpretace a užívání uchopených 

lidských práv skrze danou teorii. Je zřejmé, že perspektiva teoretika/autora bude vždy 

do jisté míry zjednodušená kvůli neudržitelné neutralitě hodnotových soudů (Weber 

1998: 11, 16, 44-45, 27, 83), což je problém a ne zrovna zanedbatelný, protože 

znemožňuje mluvit o lidských právech bez kontroverze a bez zjednodušení, které by 

nebylo hodnotově zatížené (Mills 2008: 89). 

 Teoretici, kteří lidská práva tematizují, buď přiznávají perspektivu, nebo se snaží o 

univerzalismus a zasazení lidských práv do esenciálních, daných a jasných kategorií, na 

kterých se musíme jednou stejně všichni shodnout (jen o tom ještě nevíme), protože tak 

je to přirozené. Francouzský personalista Jacques Maritain je ale ve své teorii 

přirozeného práva (ze kterého dovozuje práva lidská) poměrně specifický. Hlavním 

důvodem není, že Maritain vychází z personalismu, ale že se přirozená práva snaží 

nehájit teoreticky, ale tzv. přirozeně prakticky (Maritain 2007: 69, 97). 

 Objasnění, do jaké míry Maritain kombinuje dvě výše uvedené možnosti zkoumání, 

je záměrem této polemické stati, a to spolu s určením východisek Maritainových 

přirozeně praktických specifik. Konkrétním cílem je upozornit na předpokládané 

evidentní rozpory pasáže z Maritainova díla Obec a člověk, kde se autor vyjadřuje 

k trestu smrti a zasadit tyto rozpory do širšího problému konceptualizace svobody 

v jeho teorii přirozeného práva. K naplnění cíle vede proces ověření tří tezí a jejich 

následná interpretace. První teze: Svoboda „na“ (možnost získat nějaké právo) je 

vzhledem k lidským právům kombinací negativní a pozitivní svobody. Druhá teze: 

Maritain rozlišuje užívání a držení práva „na“ v případě trestu smrti, čímž popírá 

vzájemný vztah pozitivní a negativní svobody. Třetí teze: Trest smrti nelze odůvodnit 

pojmem spravedlnosti. Uvedené teze jsou ověřovány po konceptualizaci Maritainovy 

teorie přirozeného práva (zejm. Maritain 2001) a svobody skrze tradice, které nastolili 

Baruch Spinoza (2002a, 2002b) a Isaiah Berlin (1997). Interpretace inkriminované 

pasáže z knihy Obec a člověk vychází z postupů obsahové analýzy (viz např. Harper 

2012; Hsieh a Shannon 2005). Smyslem studie je upozornit na problém přílišného 

formalismu při aplikaci lidských práv skrze teoretické ukotvení přirozeného práva. 
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2. Svoboda, persona a lidská práva 

Koncepce lidských práv Jacquese Maritaina paradigmaticky spadá pod personalismus, 

ideologicky pak patří k levici (z pohledu kontinentální tradice politické filozofie), neboť 

vyzdvihuje kolektivismus a přerozdělování ekonomických statků v rámci společnosti 

(Almond 1948: 742). Otázka lidských práv je parciálním problémem, který 

personalismus řeší z komunitaristické perspektivy, kdy je patrná snaha o silný 

protekcionismus společnosti jako kolektivní entity ve vztahu ke státu. Sám sebe však 

Maritain neřadí ani k levici, ani k pravici, protože obě politické orientace vnímá jako 

extrémy – pravici jako buržoazní „akumulativní setrvačnost“ a levici jako 

„kolektivistické odcizení“ (Maritain 1937: 807-808). Otázka zařazení Maritainových 

politických preferencí je ale podružná; důležitější otázkou je jeho percepce termínů 

politické filozofie3 vztahujících se k otázkám ontologie a epistemologie. Konkrétně se 

v souvislosti s lidskými právy jedná o člověka a jeho lidskost (ve smyslu určení lidských 

vlastností), o problém práva na něco (skrze nárok, tzv. držení) a k něčemu (skrze účel) a 

o vztah těchto práv ke dvěma pojmům svobody, tj. svobody negativní a pozitivní. 

Ontologie všech pojmů je u Maritaina závislá na kontextu charakteru epistemologie 

jednotlivce a odůvodňování jeho postavení díky přirozeným právům a z nich 

odvozované podoby svobody. Maritainovo chápání ontologie a epistemologie je 

ovlivněno personalistikou tradicí. Křesťanská personalistická tradice vychází při 

chápání jednotlivce z důstojnosti jako jednoho z nutných atributů jednotlivce, který by 

měl být jako důstojný chápán a jeho důstojnost by mu měla být garantována. Důstojnost 

ale není jednolitým konceptem, který by měl u všech personalistů podobný obsah. Tento 

problém je rámován různými proudy v křesťanském personalismu, které nelze 

uspokojivě kategorizovat tak, aby byly vysvětleny všechny jedinečnosti všech 

personalistických teorií ohledně variací obsahu důstojnosti jako pojmu.4 Pokud je 

záměrem vysvětlit chápání důstojnosti u konkrétního personalistického autora, jako 

v případě tohoto článku, je nutné zaměřit se na jeho pojetí lidskosti (byť důstojnost je 

pojem, který je důležitý; viz níže) a celý problém vztáhnout k jeho teorii přirozeného 

práva. 

 Maritain při snaze o konceptualizaci přirozených práv a tvorby vlastní teorie 

vychází z Tomáše Akvinského a věčného práva: Bůh vládne nad stvořenými skrze 

                                                           

3 K rozdílům mezi míněním a věděním v politické filozofii viz např. Strauss (1995: 11-49).   
4 Přesto je možné rozlišovat (byť velmi schematicky) např. mezi francouzskou personalistickou školou 

(např. Marcel 2002; Mounier 1948; Berďajev 1997 /jako francouzský imigrant/) a německou 

personalistickou školou (např. Rotter 1997; Scheler 1968). Také je možné zmíněné autory oddělovat 

podle toho, zda dávají větší důraz na ekonomiku (zejm. německá personalistická škola snažící se otupit 

důsledky manchesterského kapitalismu, ale zároveň se vyhnout socialismu), nebo naopak na první místo 

svých teorií staví etiku apod. 
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přikázání a vytváří realitu prakticky odůvodněného práva nad celou společností 

(community). Z tohoto věčného (eternal) práva jako nároku vlády musíme odvozovat 

základ přirozených práv. Základ přirozených práv spočívá ve věčném právu, jehož míra 

je objevována pomocí přirozené inklinace člověka jako persony (viz níže). Přirozená 

práva jsou odvozována z božského věčného práva, ale představa o nich je založena na 

ontologickém přirozeném rysu inklinace. Inklinaci Maritain vysvětluje jako akt typický 

pro člověka, což nepopírá všeobecnou platnost přirozených práv, ale týká se právě 

poznání těchto práv. Epistemologická stránka teorie přirozených práv je následně 

postavena na racionálně praktické bytosti-člověku, který skrze věčná práva (a pomocí 

inklinace) dokáže rozlišovat mezi dobrem a zlem. Přirozené právo pak není nic jiného, 

než participace racionální bytosti na věčném právu a tato participace má formu 

praktického rozvažujícího intelektu nad tím, co je dobré a co špatné, a to právě díky 

inklinaci (Maritain 2001: 40-43). 

 Pro člověka je přirozená inklinace k věčnému právu (ontologická rovina) a 

participace díky rozvažování (epistemologická rovina). Rozvažování ve smyslu 

poznávání přirozeného práva z práva věčného ale automaticky neznamená, že by člověk 

měl ztotožňovat věčné božské právo, přirozené právo praktického rozumu a případně i 

lidské právo (právo pozitivní). Věčné právo se od práva pozitivního liší stejně, jako se liší 

Bůh od člověka. Každé partikulární pozitivní právo by se mělo řídit zvykem „konej dobro 

a vyhni se zlu“. Konkrétní znění pozitivního práva je dáno člověkem, resp. závisí na 

lidském rozumu person v nějakém konkrétním společenství. Maritain pro příklad 

konkrétního znění pozitivního práva uvádí zákaz jízdy autem na červenou, který není 

předepsán přirozeným právem. Takový zákaz sice přímo nevyplývá z přirozeného 

práva, ale vzniká díky souzení člověka, že pokud by takové pravidlo nezavedl, mohlo by 

to být v rozporu s přirozeným principem neublížení jinému (bližnímu) člověku. Hodné 

zaznamenání je, že se Maritain v uvedeném kontextu vyjadřuje k nespravedlnosti, tedy 

pokud je nějaký předpis nespravedlivý, nepatří do práva, protože takový předpis není 

morálně závazný. Pozitivní právo má sledovat společenské dobro, člověk je jeho hlavním 

hybatelem skrze morální dobro (zde se projevuje i jeho vůle),5 ale čerpá z přirozeného 

práva díky své přirozené inklinaci, která ho odlišuje od zvířat. Společenské dobro je 

dobro lidí ve smyslu person (Maritain 2001: 44-45, 51-53, 67; 2011: 69). Pojem persona 

ve vztahu k člověku po představení teorie přirozených práv dostává u Maritaina novou 

dynamiku. 

 Personu lze v kontextu Maritainova personalismu definovat jako člověka s vlastní 

uvědomělou důstojností. Metafyzické aspekty individuality a personality tak nejsou 

totožné (Maritain 2011: 65-66) a člověk jako individuum má jiný kontextuální obsah než 

člověk jako persona. Pokud hovoříme o personě, hovoříme „(…) o něčem víc než je kus 

                                                           

5 V tomto případě je patrný vliv myšlenek Erasma Rotterdamského (2006). 
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hmoty, o něčem víc, než o individuálním přirozeném elementu, o atomu, stéblu trávy, 

mouše nebo slonovi. Kde je svoboda, kde je důstojnost, kde jsou práva individuálního 

kousku hmoty?“ (Maritain 2011: 66). Persona má na rozdíl od individua (zde je patrná 

již zmíněná kritika liberalismu) svou uvědomělou nezávislost, od níž odvozuje svou 

svobodu jako možnost realizace, svá práva a svou důstojnost v přímém vztahu 

k Absolutnímu (Maritain 2001: 67). Persona je zároveň sociální jednotkou vytvářející 

společenské (společné) dobro a jako taková je z hlediska principů důstojnosti zrcadlem 

celé společnosti a společenského dobra (Maritain 2012: 49). 

 Personou je jedinec s vlastní uvědomělou důstojností, který skrze poznávání 

(inklinaci) přirozeného práva tematizuje svá vlastní lidská práva. Konkrétně Maritain 

udává jako základní lidská práva (práva persony) právo na životní seberealizaci díky 

svobodě, dále pak právo na svobodné utvoření rodiny, právo na intelektuální a 

náboženskou svobodu a vlastnické právo (Maritain 2001: 79-80; dále také Woodcock 

2006: 260). Explicitně je pak možné Maritainův postoj ke svobodě spojit s tím, co lze u 

Spinozy označit za nedotknutelnou svobodu myšlení: „Stát může (za určitých 

stanovených podmínek) požadovat od matematika, aby vyučoval matematiku, filozofa, 

aby vyučoval filozofii – to jsou funkce sociálního útvaru. Stát ale nemůže nutit filozofa a 

matematika k přijetí nějaké filozofické nebo matematické doktríny (…)“ (Maritain 2001: 

76). Protože je člověk tvorem esenciálně společenským, tak svou svobodu a svá práva 

(to vychází z širší aristotelsko-tomistické školy) může realizovat pouze ve společnosti 

(Dagum 1982: 664). Jinými slovy persona má svobodu jen v rámci společnosti, neboť jen 

zde ji může uplatnit – je to lidský způsob „normálního fungování“, resp. praktické 

přirozenosti (Maritain 2007: 78). Svobodu je možné ve společnosti ale uplatnit pouze 

v případě, že je autonomie persony (viz např. Maritain 1947: 186, 195) společností 

respektována a garantována. 

 Všechny právě uvedené kategorie jsou na sobě závislé: persona bez společenské 

autonomie nemůže být personou; člověk bez uvědomění svých práv a jejich zdroje 

v právech přirozených nemůže být personou, protože neinklinuje k dobru; dobrá 

společnost nemůže existovat bez dobrých person. Svoboda persony ve smyslu 

autonomie ale není vysvětlena dostatečně, protože prozatím nebyla objasněna možnost 

užívání svobody a právo na autonomii, kterou by možnost užití svobody zajišťovala. 

Svoboda je komplikovaný pojem a je třeba učinit několik nutných poznámek 

k představám o svobodě a právech, které vycházejí ze Spinozovy a Berlinovy práce. 

Spinoza je jedním z teoretiků, který skrze svou politicko-filozofickou reflexi pomohl 

k oddělení svobody myšlení a svobody jednání. Berlin patří k současným autorům, kteří 

se snaží pracovat s pozitivní a negativní svobodou vůči společenskému jednání, byť 

s vědomým jejich rozdílného charakteru, a tedy i analytického oddělení. Koncepce 

Spinozy a Berlina se i přes rozdílnou dobu vytvoření doplňují. 
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 Právo na svobodu, jako výchozí právo pro možnost uplatnění partikulárních práv, 

získává persona ve společnosti tím, že jí toto právo „někdo“ propůjčí z „nějakého“ titulu 

(legitimní autority) a toto právo je jasně, ale ne nutně zřetelně uvedeno (Berlin 1997: 

47-99). Pojem legitimní autority je zde ale velice problematický, protože „někdo“ z 

„nějakého titulu“ může mít charakter přirozený, nebo pozitivní. Právo na život můžeme 

odvozovat z toho, že ho máme od přírody, přirozeného rozumu, jímž se lišíme od zvířat, 

či od Boha. Na druhou stranu je možné získat např. právo na práci pro obživu, které je 

garantované nikoliv přirozeností, ale pozitivním, lidmi vytvořeným právem. Obě práva 

jsou ale co do své váhy těžko porovnatelná. Přirozené právo na život je primární – bez 

něho by právo na práci pro obživu nebylo uskutečnitelné, stejně jako výchozí právo na 

svobodu. Přirozené právo je primární a pozitivní právo se od něj odvíjí. Hmatatelným 

příkladem je Všeobecná deklarace lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 

pro všechny příslušníky lidského rodu (odtud všeobecná). Všeobecná deklarace však 

není náhodným příkladem, protože má stejný rys jako Maritainova teoretická snaha o 

ukotvení lidských práv, a to ve smyslu nejširší všeobecnosti (Dagum 1982: 667).6 Cílem 

každé teoretické koncepce lidských práv je, aby byla lidská práva hájena (Vatter 2003: 

233-234) a popř. i vymáhána. Vymáhání pak závisí na závaznosti a sankcích, které může 

stanovit pozitivní právo, například ve formě zmíněné Deklarace. Teorie ale nemůže 

vyřešit otázku konkrétního obsahu přirozených práv a jejich jakéhosi převodu do psané 

a následně vymáhané (a vymahatelné) podoby. Maritain se nesnaží tento problém 

vyřešit, ale odsunout ho jako nepodstatný, protože (nutno říci, poněkud optimisticky) 

vyzdvihuje kosmopolitní všeobecnou platnost přirozených práv, vzniklou praktickou 

shodou všech (Maritain 2007: 69). 

 Praktickou pravdu o všeobecnosti Maritain nevysvětluje teorií, protože na 

vysvětlení skrze teorii je možné a dokonce nutné rezignovat. Důvod spočívá 

v Maritainově chápání teorie jako modelu, který je vytvářen racionalisticky a rigorózně. 

Takový model nemůže vysvětlit autoritu přirozeného práva a tím poskytovat a 

garantovat svobodu skrze odůvodnění účelu konkrétních, pozitivně daných práv. 

Odůvodnění platnosti práv musí ustoupit a být nahrazeno poznáním intuicí či inklinací 

prostřednictvím vůle (Maritain 2009: 24, 43), tedy návratem k ontologii a epistemologii 

persony. Takováto epistemologická antipozitivistická rovina je pro epistemologii 

křesťanského personalismu typická a jako taková je svázána s ontologií důstojného 

jednotlivce (Maritain 2007: 77). V případě Maritaina například Crane tento přístup 

hodnotí jako scholastickou syntézu víry a smyslu (Crane 2005: 17). Na syntéze víry a 

smyslu je postavena všeobecnost lidských práv vzhledem k jejich přirozenosti, protože 

přirozená je i inklinace k víře a smyslu všeobecnosti lidských práv (srov. Maritain 2007: 

                                                           

6 Navíc Maritain byl jednou z oprávněných osob, která tuto deklaraci reálně připravovala (Crane 2005: 

17). 
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72; srov. Spinoza 2002a: 426; srov. Spinoza 2002b: 683). Celé odůvodnění odmítnutí 

teoretické vědecké rigorozity při hledání autority lidských práv v pozitivním vyznění se 

může jevit jako tautologické, přesto je ale patrné, že Maritain upozorňuje na jiný 

epistemologický charakter víry oproti teorii, a především na jiný charakter poznání 

v sociální sféře. Příklon k jednomu nebo druhému vysvětlení je věcí perspektivy. U 

Maritaina je ale nutné konstatovat, že se přiklání k víře a inklinaci, ale na druhou stranu 

lidská práva chápe jako daná, univerzální, odůvodnitelná a vyjádřitelná skrze pozitivní 

právo. Problém vztahu nutné autority pro garanci svobody a přirozené autonomie může 

být dle Maritaina vyřešen praktickou shodou v kosmopolitním společenství7 a rozboru 

svobody tak již nic v této chvíli nebrání. 

 Spinoza rozlišuje svobodu ve smyslu svobodného myšlení a práva na svobodné 

jednání, tj. podobně, jako ji implicitně rozlišuje Maritain (viz níže). Obě dvě složky 

svobody jsou omezeny dvěma možnými zdroji. Prvním zdrojem je přirozenost (nature) 

člověka. V tomto smyslu je člověk smrtelný (ontologické omezení) a omezený ve svém 

poznávání (epistemologické omezení). Taková omezení jsou daná a není možné je 

překročit (jsou prvními a základními omezeními jedince). Zároveň jsou i zdrojem 

lidských práv, včetně práva na svobodu v hranicích vymezených přirozeností, které lze 

inklinací poznávat. Druhým zdrojem je omezení společenské, jehož vyjádřením může být 

stát či mezinárodní prostor kosmopolitního charakteru (srov. Fain 1972: 15). 

Společenství, včetně kosmopolitního, které preferuje Maritain (Vatter 2003: 237), drží 

suverenitu danou přirozeným zákonem a je tak zdrojem moci „k“ omezení persony. 

Podle Spinozy se omezení založené na společenské bázi týká svobody jednání, nikoliv 

svobody myšlení. Lidské společenství jednotlivých person (nejčastěji zaštítěné státem) 

může omezit člověka v jeho jednání, a to pokud porušuje společenský řád (např. 

omezuje svobodu myšlení jiného člověka). Na druhou stranu lidské společenství nemůže 

omezit myšlení a vyjadřování občana (pokud tím nejsou porušena práva jiné persony)8 – 

v tomto je persona „soudcem sama sebe“ (Spinoza 2002b: 684-692). 

 Druhou možnou dimenzí práva na svobodu, která však volně navazuje na předešlou, 

je rozlišení negativní a pozitivní svobody, které rozpracoval již výše zmíněný Isaiah 

Berlin. Pro Berlina není v případě negativní svobody klíčový zdroj svobody (tj. 

společnost či přirozenost) jako u Spinozy, ale prostor svobody, tj. extenzivní hledisko 

svobody. „Odpověď na otázku: Kdo mi vládne? se logicky odlišuje od otázky: Kam až mě 

vláda ovlivňuje?“ (Berlin 1997: 58). Svoboda v negativním smyslu znamená pro jedince 

vymezení se vůči svobodě ostatních lidí ve společnosti (tj. ve společenských vztazích), 

ale ne ve smyslu vlastní aktivity „vymezení se“, nýbrž v rámci společností (resp. 

                                                           

7 Je dobré si povšimnout, že hledisko dílčích společenských celků, jako například států, je v této chvíli 

odsunuto. 
8 K této otázce viz např. Dahl (1995: 15). 
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zpravidla státem) daného prostoru. „Svobodou v tomto smyslu rozumím to, že nejsem 

ovlivňován ze strany druhých lidí. Čím větší je prostor nevměšování, tím větší je má 

svoboda“ (Berlin 1997: 51). V tomto případě není společnost jen zdrojem omezení, ale 

též garantem práv ve smyslu svobody užívání těchto práv. V zásadě negativistická 

(nikoliv negativní) role společnosti je tak oproti Spinozovu pojetí rozšířena o svobodný 

prostor pro jednotlivce – svobodný ve smyslu možnosti uplatnit právo na svobodu jako 

nárok na svobodu. Problémem je nicméně určit míru svobody, resp. identifikovat, 

v jakém případě vměšování jsem ještě svobodný a v jakém již nikoliv. Tento problém lze 

řešit mírou identifikace jedince s danými hranicemi negativní svobody. Tím se však 

problém zcela nevyřeší. Představme si například situaci, že žijeme v totalitním státě a 

jsme indoktrinováni totalitní ideologií, která nám říká, že jsme plně svobodní, pokud 

máme např. právo na práci garantovanou státem. Práce by v tomto případě byla 

vyjádřením naší svobody ve smyslu „realizace nezasahování“ do naší pracovní činnosti. 

Jsme přesvědčeni, že nejsme ovlivňováni v osobní koncepci svobody, ale reálně tomu tak 

být nemusí (jen to nevíme). V případě totalitního systému je evidentní, že by byla reálně 

popřena svoboda myšlení i jednání, a to díky indoktrinaci (viz také Maritain 2001: 76). 

 V případě ideální demokracie by se oproti totalitnímu systému míra svobody kryla 

s garancí hranic svobody, neboť by tyto hranice (zprostředkovaně) vytvořil sám 

důstojný občan spolu s jinými důstojnými občany. Podle Maritaina hranice svobody byly 

objeveny (a následně vytvořeny ve smyslu vtělení do pozitivního práva), neboť jsou a 

vždy byly v přirozenosti (nature) (Clark 2012: 640). Kosmopolitní společnost pak má 

tyto hranice pouze garantovat. I když byl použit příklad ideální demokracie, je patrné, že 

všechny svobody (myšlení; negativní a pozitivní svoboda jednání) je možné realizovat 

pouze v demokratické společnosti s demokratickou autoritou zajišťující svobodnou 

autonomii (viz Maritain 2011; Crane 2005: 20). Jinak řečeno: při plné svobodě 

v demokratické společnosti by odpovědí na otázku „Kdo mi vládne?“, bylo „vládnu si já 

sám a pouze já“ (Berlin 1997: 59). Díky tomu mě vláda nijak neovlivňuje (negativní 

svoboda), což ale vychází z nutné podmínky Spinozovské plné svobody myšlení. 

 Skrze pozitivní svobodu člověk uskutečňuje svá práva tím, že se aktivně vymezuje 

proti společnosti, resp. proti hájeným svobodám ostatních osob. Takovému pojetí 

svobody Maritain říká „svoboda rozmachu“ u persony (Hittinger 2002: 62). Jde o hledání 

prostoru pro „mou“ svobodu (srov. Evans 1931: 182), pro mou esenciální snahu 

přibližovat se dokonalosti (Maritain 1938: 719), pro glorifikaci či korekci hranic 

svobodného prostoru daných společností v demokratickém smyslu, nikoliv o pohyb 

v prostoru již stanovené míry negativní svobody. Svobodu vždy uplatňuji vzhledem 

k přirozenosti a dobrým principům morálního dobra. 

 

 

 



Central European Journal of Politics 
Volume 2 (2016), Issue 1, pp. 50–62 

- 58 - 

3. Právo „na“ a problém trestu smrti 

Právo „na“ nějakou svobodu je nárokem na možnost uplatnění takového nároku. 

Pozitivní svoboda zohledňuje limity jednání užívání svobody a garantuje „rozmach“ (viz 

výše). Negativní svoboda přidává rozměr prostoru pro rozmach persony, který je pro 

všechny persony stejný, protože jsou si persony rovné, ale nejsou stejné (díky pozitivní 

svobodě i v podobě garance svobody myšlení). Pozitivní a negativní svoboda jsou 

v případě práva „na“ ve vzájemném souladu, i když každá ze svobod zohledňuje jiné 

dimenze svobody (proto i Berlin hovoří o dvou pojmech svobody, nikoliv o dvojí 

svobodě). Obsah práva „na“ je u Maritaina závislý na jeho chápání určení člověka 

vzhledem k přirozenosti a možností jeho poznávání, jinými slovy na jeho teorii 

přirozeného práva. Teorie přirozeného práva byla vysvětlena výše, nicméně 

v souvislosti s konkrétním právem „na“ život se do popředí dostává problém nastíněný 

v úvodu a vyjádřený skrze teze. Problém je obsažen v následujícím Maritainově výroku. 

 „Nicméně i práva absolutně nezadatelná mohou být omezena, ne-li co do jejich 

držení, pak tedy co do jejich užívání. […] Mezi držením a užíváním musíme rozlišovat i u 

práv absolutně nezadatelných, neboť jejich užívání podléhá podmínkám a omezením 

diktovaným v každém případě spravedlností. Může-li být zločinec spravedlivě odsouzen 

k smrti, pak proto, že svým zločinem sám sebe zbavil ne sice práva na život, ale možnosti 

toto právo spravedlivě požadovat: morálně se vyloučil z lidského společenství, pokud 

jde o užívání základního a „nezadatelného, nezcizitelného“ práva, kterého mu uložený 

trest brání užívat“ (Maritain 2007: 92). 

 Stručnou obsahovou analýzou je možné určit následující vztahy pojmů obsažených 

v citovaném výroku: Maritain rozlišuje mezi absolutně nezadatelnými právy9 (uvedeno 

explicitně) a ostatními právy (implicitně). Dále rozlišuje mezi držením práv a jejich 

užíváním. Pokud právo „kdosi“ drží, pak je „jeho“, což je v souladu s výše uvedeným 

pojmem práva „na“. Užívání závisí na pozitivní svobodě „k“ realizaci práva, které držíme. 

V citátu je zmíněn i pojem spravedlnosti, který odkazuje k omezení svobody jednání 

jedince. Zde Maritain pojmově a koncepčně nevybočuje z pojetí Spinozy a Berlina. 

Z hlediska kontextu: pokud jedinec poruší svobodu jiného, a to v tomto případě pozitivní 

a negativní, pak je jeho jednání potrestáno jejím omezením u trestaného (za což je 

odpovědný sám odsouzený). V případě trestu smrti je rozsah omezení tak velký, že 

jedinec nemá právo na existenci vně společnosti, ale nejen to – jedinec je usmrcen, čímž 

mu je vzato i „nezadatelné“ právo na život. Držení práv je ale zbytečné bez svobody 

jejich užívání, protože pozitivní svoboda je neuskutečnitelná bez prostoru pro tuto 

                                                           

9 Nezadatelná práva nejsou ta samá práva, jako práva absolutní, která Maritain (2001: 57) chápe jako 

práva bez hranic, tj. hranic určujících limity člověka a morálky založené na přirozených právech. Absolutní 

práva je též nutné oddělit od absolutních hodnot, které vycházejí z inklinace persony na základě 

přirozených práv (srov. Maritain 2001: 78). 
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svobodu, tj. bez negativní svobody. Negativní svoboda je v Maritainově filozofii 

základem svobody v širším slova smyslu, ale je závislá na svobodě pozitivní. Mezi 

absolutně nezadatelná práva sice patří právo na život, to je ale závislé na konceptualizaci 

pozitivní a negativní svobody. Právo na život se dostává do rozporu s obecným 

problémem rozsahu práva „na“ držení a užívání takových práv ve smyslu jejich 

svobodného uplatnění. Svobodné uplatnění zmíněných práv se odvíjí od přirozenosti, 

kterou praktickou shodou uplatňujeme v pozitivním právu. Takové uplatnění je 

spravedlivé. Nespravedlivé je porušení přirozenosti, a to by se mělo spravedlivě trestat.  

 Problémy Maritainova pojetí jsou ukryty především v kontextu druhé části jeho 

výroku díky klíčovému postavení pojmu spravedlnost. Nezadatelná práva mohou být 

omezena ve smyslu jejich užívání, nikoliv ve smyslu jejich držení. Užívání práv může být 

omezeno, pokud je spravedlivé. První problém spočívá v Maritainově konkrétní aplikaci 

trestu smrti svobody „na“. Nezadatelnost tvoří nutnou podmínku pro univerzálnost 

lidského práva na život. Nezadatelnost je nutná podmínka, ale nikoliv podmínka 

dostatečná pro právo na život, protože omezením práva na život ztrácí smysl 

nezadatelnost takového práva. Jednotlivec nežije a nemůže uplatňovat své nezadatelné 

právo na život, byť ho formálně drží. Tento stav je analogický stavu, kdyby byl člověk 

pod vodou a nemohl dýchat. Člověk neztratil schopnost dýchání (tuto schopnost drží, 

schopnost není omezena sama o sobě), ale pod vodou ji nemůže užívat, realizovat ji. 

Právo na svobodné užití života je právem na život podmíněno, ale vyloučení jeho aktivní 

realizace (skrze pozitivní svobodu) je neudržitelné vzhledem k jeho deklarované 

nezadatelnosti a neomezenosti.  

 Pokud by byl první problém vyřešen, pak by přesto nastal jiný problém. Podle 

Maritaina je trest smrti možný, pokud je spravedlivý. Argumentační pole se přesouvá od 

držení a užívání práva na život k pojmu spravedlnosti a spravedlivému určení práva na 

život. Z Maritainovy širší teorie přirozených práv (viz výše) je patrné, že spravedlnost je 

definována společností prostřednictvím praktické shody na přirozených právech. Takto 

určený rámec spravedlnosti je morální kategorií. Problémem je, že i když by existovala 

praktická shoda na tom, kde hranice spravedlnosti končí, není jasné, jak by byla určena 

míra spravedlnosti v případě trestání. Jak „morálně špatný“ by musel být přečin, aby byl 

člověk spravedlivě odsouzen k smrti? Maritainova argumentace naráží na rozpor mezi 

univerzálností lidského práva na život, univerzálností uplatnění spravedlnosti a určením 

konkrétní míry spravedlnosti a nespravedlnosti v daném případě. Maritain díky svému 

kosmopolitismu neakcentuje společenský kontext každé společnosti, která sice může 

respektovat právo na lidské svobody a lidská práva jako taková, ale jejich spravedlivý 

rozsah určuje dle vlastní společensko-politické tradice. 

 Problém dekontextualizace díky kosmopolitismu by se dal vyřešit, protože Maritain 

v uvedeném citátu zároveň tvrdí, že trest smrti je ospravedlnitelný, protože jedinec se 

sám vyloučil ze společnosti a vzdal se práva na užívání nezadatelného práva na život. 
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Jedinec tedy věděl, jaká je míra spravedlnosti a není nutné tento kontext určovat, pokud 

je známý (minimálně zločinci). Společenský kontext spravedlnosti by byl sice nepřímo, 

ale přesto zohledněn. I pokud by taková argumentace byla připuštěna jako oprávněná, 

trest smrti není možné ospravedlnit, protože vyloučit se ze společnosti způsobem vzdání 

se práva na život není možné, protože právo na život by mělo být nezadatelné. Trest 

smrti není skrze oddělení držení a užívání práva na život ospravedlnitelný, protože i 

když by se jedinec mohl sám vyloučit ze společnosti svým činem, společnost by jej mohla 

izolovat, tzn. zbavit ho práva na užívání negativní a pozitivní svobody v rámci 

společnosti (srov. Clark 2012: 640). Neznamenalo by to ale, že by ztratil právo na držení 

a užívání svého života. 

 

4. Závěrem 

Personalismus patří mezi pozoruhodnou teoretickou perspektivu vycházející z katolické 

sociální nauky. I když se jedná o směr vnitřně heterogenní, je možné nalézt témata 

společná všem personalistům, jako je lidská důstojnost, nemateriální rozměr lidské 

práce, politický řád vytvářený normami křesťanského sociálního učení apod. Maritain 

má, jako významný personalista francouzské školy, široké portfolio dalších dílčích témat, 

které vztahuje ke svému pojetí přirozených práv aplikovaných na lidské činnosti a jejich 

rozsah skrze tematizaci svobody. 

 V tomto článku byl tematizován především rozsah lidské svobody vzhledem 

k přirozeným právům. Lidská svoboda je jako koncept těžko uchopitelná, přesto je ale 

možné rozdělit možnosti jejího uchopení (nikoliv tedy uchopení jí samotné jako 

fenoménu) na dvě možná dělení. Zaprvé Spinozovskou svobodu myšlení a svobodu 

jednání. Zadruhé Berlinem určený vztah mezi svobodou negativní a svobodou pozitivní. 

Principy obsažené v obou děleních jsou vzájemně provázané, a pokud jsou dány do 

souvislosti s právem jako nárokem na svobodu a uplatněním svobody ve smyslu její 

realizace, lze hovořit o právu „na“. Maritain v jedné z pasáží jeho díla Člověk a stát 

ospravedlňuje koncepci trestu smrti, čímž vzbuzuje ve čtenáři pochyby o univerzalitě 

koncepce práva na život, které by mohlo být s trestem smrti v rozporu. Cílem této 

polemické stati bylo upozornit na konkrétní rozpory díky rozboru konkrétní zmíněné 

pasáže a zasadit případné rozpory do širšího problému konceptualizace svobody v 

Maritainově teorii přirozeného práva. Teze, která odkazovala k teoretickému uchopení 

svobody, tedy že svoboda „na“ je vzhledem k lidským právům kombinací negativní a 

pozitivní svobody, se prokázala jako prozatímně platná. Prozatímně platnou je i druhá 

teze, tj. že Maritain rozlišuje užívání a držení práva „na“ v případě trestu smrti, čímž 

popírá vzájemný vztah pozitivní a negativní svobody. Rozlišení užívání a držení práva 
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vztažené k trestu smrti takovýmto způsobem zavdává příčinu k úvaze o přílišném 

formalismu Maritainovy teorie. 

Dalším problémem, který s formalismem souvisí, je dekontextualizace obsahu 

spravedlnosti co do určení jeho míry v konkrétní společnosti. Příčinou 

dekontextualizace je universalismus Maritainovy teorie, který se projevuje v těžko 

uchopitelném principu inklinace. Universalismus je dán křesťanským étosem 

kosmopolitní rovnosti v univerzálních lidských právech, což může mít svou hodnotu pro 

politický řád konkrétní společnosti, ale vysvětlovací síla takového principu naráží na 

přílišnou obecnost. Poslední teze vztahovala trest smrti k otázce spravedlnosti, která 

souvisí s univerzalismem: trest smrti nelze odůvodnit pojmem spravedlnost. Poslední 

teze není platná, protože trest smrti lze odůvodňovat pojmem spravedlnosti, i když 

otázka konkrétního obsahu spravedlnosti je a bude diskutabilní. Spravedlnost může mít 

funkci ospravedlnění, ale obsah ospravedlnění naráží na neudržitelnost dělení držení a 

užívání práv, tedy konkrétně v případě práva na život vůči trestu smrti jako absolutního 

aktu popírajícího držení i užívání života. Poslední konstatování provokuje k položení 

otázky inspirované příkladem s dýcháním pod vodou: k čemu je člověku, když jeho 

schopnost dýchání je nedotčená, pokud je ve vodě a nemůže svou schopnost realizovat, 

nadechnout se? 

 Problematika držení a užívání práv je rozsáhlou oblastí studia všech společenských 

věd. Politická filozofie není výjimkou, a pokud se chceme přibližovat k politickému 

vědění, měli bychom řešit i tyto otázky, které jsou sice hodnotově zatížené, ale lze je i 

přes neuspokojivý teoretický aparát řešit upozorněním na rozpory vůči jiným teoriím 

(jako například skrze dva pojmy svobody). 
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