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Historie konceptu

a jeho současná pojetí

"Obecné ideje nesvědči o síle lidského rozumu,
nýbrž spíše o jeho nedokonalosti."

Tocqueville

"Myslet vždycky znamená přehánět."

José Ortego y Gosset

Pro tematizaci pojmu občanské společnosti bude užitečné,

podíváme-Ii se stručně na historii konceptu samého, protože
současné pokusy vymezit tento pojem vždy v menší či větší

míře vycházejí zkonkrétní myšlenkové tradice. Počínaje anti
kou až do konce 18. století představoval pojem občanské

24 společnosti (latinsky: civilis societas) synonymum pro politic
kou společnost či stát. Tento význam pojmu vtiskl již v prv
ním století před Kristem Cicero a tento termín zQčal být v Ev
ropě znovu užíván kolem roku 1400 (Blackwell'1995: 341).
V myšlení autorů jako jsou Hobbes, Locke, Rousseau, Mon
tesquieu, Ferguson 5 či Smith je však přítomno mnohopřed
pokladů, jež umožnily vznik moderního pojetí občanské spo
lečnosti jako odlišné ad státu. V pojetí těchto pozdně

novověkých koncepcí je pojem občanské společnosti použí
ván jako protiklad ke stavu jisté necivilizovanosti, jež je vlast
ní hypotetickému přírodnímu stavu či despotickému způso

bu vlády. Jeho opakem je stav, kde vládne právo, kde vztahy
a spory mezi občany jsou právem upraveny, kde převládá

slušnost a občanské partnerství. Občanská společnost je
zde charakterizována městským způsobem života, vytříbe

ným a aktivním občanským životem a obch0dními doved
nostmi. Pojem občanské společnosti je v této první fázi mo-

derního myšlení obdarován zřetelným morálním nábojem,
představuje etickou sféru života. Také kapitalistické hospo
dářství s nově vznikajícím trhem je pojímáno jako sféra pro
dukující osobní odpovědnosta sebekontrolu. Trh je zde osla
vován jako uklidňujícía civilizující protiklad k militaristickým
ctnostem aristokratického života (Alexander 1998: 8). I když
tito autoři používají pojem občanské společnostiještě ve vý
še zmíněném klasickém smyslu, v polemické diskusi s evrop
ským absolutismem zde dochází, jak již bylo řečeno, k zalo
žení klíčové distinkce mezi občanskou společností a státem,
jež nachází své konečné vyjádření v pozdějším politickém
myšlení i praxi.

2.1 Středověké předpoklady vzniku
občanské společnosti dle Charlese Taylora

Moderní distinkce mezi občanskou společností a státem je
dědictvím několik století trvajícího vývoje. Taylor (1988) se
domnívá, že již společenský a mocenský řád ve středověké

Evropě v sobě obsahuje klíčové předpoklady, které připravo

valy půdu pro vznik občanské společnosti v moderním slova
smyslu. První, co musíme objasnit pro pochopení příčin mo
derního pojetí občanské společnosti jako distinkce od státu, je
za prvé středověká představa společnosti (Taylor 1988: 6).
To, co je v ní důležité, je negativní skutečnost.Společnostzde
není definována v termínech její politické organizace. Na
rozdíl od starověkého státu, kde byla společnost identická
s politickou organizovaností a kde obec a její politická kon
stituce byly zdrojem identity občanů, v raném středověku byla
politická autorita pouze jedním z mnoha orgánů. Byly to ne
jen feudální vazby, ale i výsady šlechty, autority svrchova
ných soudů, práva cechů či provinční privilegia, jež byly pří

činou politické rozdrobenosti Evropy. Královská autorita zde
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nebyla ku příkladu singulis major, ale universis minor. Jak vý
stižně popisuje Alexis de Tocqueville (1992: 1/238), zřízení

národů bylo sice despotické, ale jejich mravy svobodné. Ná
boženství, láska poddaných, panovníkova dobrota, šlechtická
čest, rodinný duch, provinciální předsudky, zvyk a veřejné mí
nění omezovaly moc králů a uzavíraly jejich autoritu do nevidi
telného kruhu. Panovníci měli sice právo, ale ne možnosti,
ani přání dělat vše. Myšlenka, že společnost není identická
s její politickou organizovaností, se dnes může jevit jako roz
hodující odlišení, jako jeden z původů představy občanské

společnosti, jako jeden z kořenů liberalismu (Taylor 1988: 6).
Toto rozlišení bylo ještě dále doneseno středověkým křes

ťanstvem. Jako druhý klíčový historický předpoklad uvádí
Taylor (tamtéž) vývoj myšlenky církve jako nezávislé společ

nosti. Každý z křesťanů byl organizován ve dvou společnos

tech, přičemž žádná z nich nebyla podřízena té druhé. Byly
zde dva prameny autority, moc světská a duchovní, a oběma

byl přidělen od boha rozdílný úkol. Každý byl v něčem podří

zen duchovní moci, v něčem moci světské. Západní křesťan

stvo bylo ve svojí podstatě dvojím ohniskem m.oci.
Třetím důležitým rysem středověkého politického uspořá

dání, který se ve zpětném pohledu zdá být Taylorovi (1988: 7)
důležitý, je vývoj zákonné představy osobních práv. Tato
představa byla včleněna do přirozenosti feudálních vztahů

autority. Vztah vazalství se zde jevil v kvazismluvním světle.

Feudálové měli povinnosti vůči poddaným, právě tak jako
poddaní vůči svým pánům. Odmítnout tuto povinnost byl
pro každého z nich těžkým zločinem. Navíc mezi nimi často

existovala citová vazba, jejíž charakter připomínal prostředí

rodiny. Původ západní představyosobních práv se započal

jako pojem čistě pozitivního práva, jež byl v 17. a 18. století
doktrinalizován do pojmu přirozeného práva.

To, spolu se čtvrtým předpokladem,existencí relativně

nezávislých samovládných měst, mělo za následek za páté

vytvořenístandardních politických struktur středověkých po
litik, ve kterých vládl monarcha s občasnou a nejistou pod
porou stavů, které svolával čas od času, například když po
třeboval navýšit prostředky na vedení války. Tato diarchie
založila čistě sekulární dualismus připojující politické struk
tury ke společnosti (Taylor 1988: 7). Tato situace byla samo
zřejmě překonána do jisté míry úspěšným pokusem zřídit

nad většinou Evropy absolutní monarchie. Králové zvětšili sílu
a jejich moc se stala těžko konfrontovatelnou. Příčiny tohoto
vývoje nastiňuje Max Weber ve své přednášce Politika jako
povolání (Weber 1929: 35). Vývoj v tomto směru podmiňovaly

dle Webera čistě technické patřeby správy. V Evropě vznikalo
odborné úřednictvo během půltisíciletéhovývoje. Rozhodující
krok byl učiněn při správě knížecích financí. Pod nátlakem bí
dya tureckého ohrožení docházelo k nahrazování knížete
úředníky v hospodářství, které nejméně snášelo diletantis
mus pána, jenž byl tehdy ještě především rytířem. vývoj vá
lečné techniky pak vyvolal potřebu odborného důstojníka,

zjemnění právního procesu školeného právníka. V těchto

třech oborech zvítězilo odborné úřednictvo ve vyspělejších

státech během 16. století natrvalo. V této době vzestupu
královského absolutismu oproti stavům se vzdávají knížata
pozvolna své samovlády ve prospěch odborných úředníků,

s jejichž pomocí je jim umožněno vítězství nad stavy a do
časná koncentrace jejich vlastní moci.

Identifikace společnosti s její politickou organizovaností
se vrací a to v té formě, která je nejpříznivějšípro despotis
mus. Navíc se muselo zdát, že pouze tento způsob organizace
státu může být vojensky účinný. Dominantním se stal koncept
římského práva, upřednostňujícímonarchiální sílu. Bodin
a Hobbes vyvinuli pojem vlády, jež zcela sesadil středověké

chápání, satelizace církve zase podkopávala myšlenku círk
ve jako jednotné autority. Co přetrvává a objevuje se v nové
formě, je sociálně smluvní doktrína, kdy se společnostna zá-
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kladě smlouvy svěřuje do rukou vlády. Ale i pro většinu mys
litelů té doby je smlouva ,podřízení' nastolením absolutní
moci, proti které nemá společnost od nynějška žádné pro
středky. I když všechny zdroje omezení politické moci, kromě
zakořeněné tradice osobních práv, byly postupným vývojem
podkopány, Taylor se domnívá, že evropský novodobý a mo
derní vývoj, jenž zformoval občanské společnosti jako odliš
né od státu, byl kromě jiného významně podmíněn výše zmí
něnými atributy středověkých sociálních vazeb,

2.2 Hodnoto občanskéspolečnosti

Dříve, než budeme pokračovat v historicko-teoretickém dis
kurzu, myslím, že bude pro následné sledování krystalizace
klíčových filosofických tradic a proudů užitečné, shrneme-Ii
současné základní a výchozí teze občanské společnosti jako
axioloxicko-normativního konceptu, Snad jako nejdůležitější

poslání občanské společnosti bývá uváděna skutečnost, že
by měla představovat prostor neomezeného.a nezávislého
lidského spolčování, jenž ve své nezávislosti vytváří pchronný
val proti možné rozpínavosti státní moci, byť by byla mocí de
mokratickou. Jde o reakci na zkušenost, kterou nejpregnant
něji formuloval právě Tocqueville (1992: 1/67, 72) - že totiž
každá centrální moc, ať už má sebemenší pravomoci, má
stálou tendenci ve jménu efektivnosti a akceschopnosti ne
ustále expandovat. Z tohoto prvotního požadavku se odvo
zují i následující očekávání.

Pokud jde o tento klíčový požadavek, v politickém myšlení
dochází k určitému odstupňování této ideje, podle toho, jak
jí může být rozuměno. Dle Taylora (1988: 4) můžeme v zása
dě vymezit dvě krajní polohy tohoto požadavku; totiž občan

ské společnosti jako nezávislého ochranného valu proti roz
pínavosti státu. Ve slabším smyslu od občanské společnosti

r
~

očekáváme existenci volných sdružení, jež nejsou pod poruč

nictvím státní moci. V silnějším smyslu pak očekáváme, že
se společnostjako celek může sama strukturovat a koordino
vat svoje jednání skrze takové asociace, které jsou nezávislé
na státní moci, přičemž souhrn a souhro těchto asociací mů
že významně vymezovat a ,ohýbať chod státní moci. Nikdo
nemůže popřít, že občanská společnost existuje na Západě

(a také v České republice) v prvním minimálním smyslu. Je
ale pravda, že pojem občanské společnosti jako kontrastující
se státem v západních politických teoriích zahrnuje více než
toto a že tenduje k silnější dElfinici. Dokonce můžeme říci, že
silnější pojetí představuje významnou veřejnou dimenzi, jež
byla rozhodující pro tento pojem v západní tradici. Z míry
odstupňování tohoto prvotního požadavku vyplývá také mí
ra důrazu na následující požadavky a očekávání.

Občanská společnost by dále měla vytvářet prostor, ve
kterém dochází k hledání, pojmenovávání a ověřování

společenských hodnot, zájmů a priorit, čímž vytváří spole
čenské zdroje moci a vlády, jíž tímto poskytuje morální zá
klad a legitimitu. S tím také souvisí její participativní funk
ce, jež představuje mimo jiné efektivní mobilizaci lidských
zdrojů. Občanská společnost by měla umožňovat rychlejší
a účinnější zapojení občanů do veřejného dění, než jaké na
bízejí etablované politické struktury samotné - to, že někdo

chce zabránit výstavbě benzínové pumpy či prosadit stavbu
dětského hřiště, ještě není dostatečným důvodem k tomu,
aby vstupoval do politiky, třeba jen na komunální úrovni, aby
platil členské příspěvky či chodil na stranické schůze. Nepo
slední a neméně důležitou hodnotou by měla být integro
tivní funkce této struktury, kdy si lidé díky své zkušenosti
uvědomují, že na to, aby něčeho na veřejnosti dosáhli, se
musí spojit s někým druhým. V užším smyslu tak zažívají
pocit sounáležitosti s určitou skupinou, v širším smyslu pak
dochází k vytváření pocitu loajality k celé společnosti i poli-
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tickému systému, ve kterých mohou prosazovat své partiku
lární zájmy.

Aby toto vše bylo možné, musí zde být jisté předpokla'dy,
jak bude z níže uvedeného zřejmé. Musí zde být vyzrálá ob
čanská politická kultura, jež se vyznačuje především smyslem
pro zájmovou a názorovou pluralitu a s tím souvisejícími
občanskými postoji autonomie, tolerance, odpovědnosti, na
kloněnosti ke kompramisu či dohodě a v neposlední řadě

úcty kzákonům, především k ústavě. Pokud zde takové před

poklady existují, pak mohou být potvrzovány opakovanou
zkušeností s účastí a jednáním v rámci fungující občanské
společnosti.

2.3 Klíčové filosofické tradice

Pojďme se nyní podívat na dvě klíčové myšlenkové tradice,
které významným způsobem vytvářely a formovaly politické
myšlení a které jsou bezpochyby jedním ze základů našich
dnešních představo občanské společnosti. Tyto dva nevlivněj

ší proudy novověkého protiabsolutistického myšlení zakládají
ve své podstatě dvojí pohled, pokud jde o současná pojetí
a očekávání v souvislosti s konceptem občanské společnosti.

Jeden z nich, který se odvíjí od Locka, zakládá ideu nepolitické
dimenze společnosti. Druhý, který je Montesquieovým výtvo
rem, definuje společnost politickou organizovaností, kde je
ale tato organizovanost konstitučně rozptýlena mezi mnoho
nezávislých zdrojů. 6

2.3.1 Lockovská tradice

Proud reformovaného myšlení, který vedl k osvícenskému ab
solutismu a který chtěl společnost reformovat na racionálních

,

I

základech, se projevil hlavně v Anglii. Kolem tohoto modelu
bylo vytvořeno několik antiabsolutistických doktrín. Nejosla
vovanější byla bezpochyby Lockova. Právě Lockova politická fi
losofie měla rozhodující vliv na utváření distinkce občanské

společnosti a státu. Vjistém smyslu obnovila první dva atribu
ty středověkých sociálních vazeb (středověkou představu

společnosti a myšlenku církve jako nezávislé společnosti; viz
s. 25, 26) a přinesl je v nové podobě zpět do politické teorie.
Návrat u Locka (1992: 118) znamená to, že definuje vládu
jako trust-důvěru. Společnost existuje před vládou, ta vzniká
z prvotní smlouvy, která bere individuum z přirozeného sta
vu (Locke 1992: například 37, 85). Již v přirozeném stavu
však člověk jedná dle přirozeného zákona, který je pro něj za
vazující. Provádění přirozeného zákona v přirozeném stavu je
v rukou každého člověka a každý má právo trestat přestupky

proti němu (Locke 1992: 33, 35). Přirozený zákon je dle Locka
(1992: 31, 32, 103) v myslích všech lidí, je jasný a pochopi
telný všem rozumným tvorům, a jestliže lidé předpojatí svý
mi zájmy nejednají dle něj, tak jen proto, že ho dostatečně

nepromýšlejí. Přirozený zákon sám o sobě zachovává a rozši
řuje svobodu. Na rozdíl od Hobbese (1992) člověk dle Locka
(1992: 30, 33) nemá v přirozeném stavu dle přirozeného zá
kona svobodu zahubit svobodu jiného, pakliže onen nepře

kročil sám přirozený zákon. Locke tok přiznává přirozenému

zákonu v přirozeném stavu mnohem větší působnost než
Hobbes. Svobodo člověka v přirozeném stavu není tedy libo
vůlí, nicméně důvodem pro uzavření smlouvy je snaho užívat
ve větším bezpečí svého vlastnictví (Locke 1992: 102, 103).
Člověk se smlouvou vzdává výkonné moci přirozeného práva,
tzn. moci činit co pokládá za potřebné pro zachování sebe sa
mo o moci trestat zločiny spáchané proti přirozenému záko
nu (Locke 1992: 87). Jestliže Hobbes nevidí v přirozeném sta
vu žádný podklad pro morálně právní normy, Locke v něm

nachází mravní základ politiky o smlouvo podle něj vytvářízá-
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klad pro naplnění přirozeného zákona. Nově zformované těle

so potom zřídí vládu. Ta je definována jako nejvyšší svěřený
vztah ke společnosti. Měla-Ii by zničit jeho důvěru, společnost

znovu začne svobodně jednat. Vládu je možno vždy znovu ob
novit, respektive svrhnout (Locke 1992: 160, 175).

Ale Lacke také znovu představuje, jak již byla řečeno, jis
tou transformaci náboženské a světské středověké společen

ské duality. Nad všechny politické společnosti fidstva řadí

komunity. Ty jsou konstituovány jako takové, platí v nich při

rozené právo, které je jim uloženo od boha. Jsou hotovými
komunitami, jinými slovy používají přirozeného práva (Locke
1992: 37, 38). Tato komunita je také ve skutečnosti definicí
transformované středověké představyosobních práv, nyní
vepsané spíše do řádu věcí, než vryté do pozitivního práva.

Locke sice používá termínu občanská společnost, ale je
mu pouze synonymem politické společnosti. Připravuje zde
ale půdu pro chápání nového protikladného smyslu, se kte
rým se setkáváme o nějaké století později. Jedním ze zdrojů

takto později chápané občanské společnosti je Lockova chá
pání zárodečného pojetí lidstva jako prepolitické komunity.
Lockův přirozený stav není sféra zpustošení zobrazovaného
Hobbesem. Je to pouze nedostatek bezpečí, a to je důvod,

proč lidé zřizují vládu (Locke 1992: 102). Jinak je to ovšem
scéna možného pokroku v tom, co se později nazývalo civili
zace se všemi jejími aspekty (Locke 1992: 37). I představa
sociálního života jako cenného pre- či ne-politického života,
jež je pod ochranou politické autority, ale v žádném případě

ne pod jejím řízením, je bezpochyby rozvinutím této myšlen
ky. Člověk má již od přírody právo a moc zachovávat vlast
nictví. Práva na vlastní život, svobodu a jmění vidí Locke jako
daná a neměnná, přisouzená člověku mimo společnost. Loc
ke jim dává podobu nároků vůči společnosti, staví jedince
nad společnost, a tím se stává jedním z hlavních představi

telů liberalismu.

2,3.2 Montesquieuovská tradice

odlišný zdroj utváření současné distinkce společnosti a stá
tu představuje Montesquieuovo myšlení (Taylor 1988: 9).
Montesquieu, který je autorem alternativní antiabsolutistic
ké doktríny, na rozdíl od Locka předpokládá silnou monar
chistickou vládu, která je neodstranitelná. Otevře se důležitý

problém. Jestliže je tato vláda nekontrolovatelná, potom
směřuje zcela jistě k despotismu. Odvěká zkušenost dle Mon
tesquieua (1989: 206) ukazuje, že každý člověk, který má
moc, má sklon zneužívat ji, pokračuje v tom, dokud nenarazí
na určité hranice. Je-Ii vláda omezena právem, může se stát
více či méně přibližavat politické svobodě. Aby nikdo nemohl
moc zneužívat, je třeba vytvořit takový systém, aby se jedna
i druhá moc navzájem omezovaly (tamtéž). Omezení však
nemůže být účinné, jestliže zde neexistují nezávislá tělesa,

která jsou zakotvena v tomto právu a zároveň slouží k jeho
obraně. Hlavní podmínku pro vytvoření takového systému
spatřoval v přísném oddělení moci výkonné, zákonodárné
a soudní, přičemž velký důraz klade na nezávislost soudnictví,
jež bylo za jeho časů, i běžně v minulosti, slučováno s mocí vý
konnou (Montesquieu 1989: 206, 207). Formuloval tak již
v první polovině 18. století dnes standardní model rozdělení

moci. Vláda práva a orgánů ochraňujících toto právo stojí
a padají společně. Vzájemně podporují jeden druhého. Svo
boda není nezávislostí, ale právem dělat vše, co dovolují zá
kony (Montesquieu 1989: 205). Bez práva nemají orgány ja
ko parlament, nezávislý soud či šlechtická hodnost žádné
postavení.

Svobodná monarchie je tedy rovnováhou mezi silnou cent
rální autoritou a počtem asociací, z kterých musí být slože
na. Anglické státní zřízení považoval Montesquieu (1989:
206-212) za monarchii, jež ušla největší kus cesty směrem

k politické svobodě. Ač se Montesquieu sám považoval za
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již bylo řečeno, jako omezení moci lidu. Republikánskou ct
nost v demokracii můžeme dle Montesquleua (1989: 133)
definovat jako lásku kzákonům a k vlasti. Taková občanská

ctnost znamená sebezapření, znamená upřednostňováníve
řejného zájmu před vlastním. Láska k republice je citem, ne
výsledkem poznání, vede nás k dobrým mravů~ a dobré
mravy nás vedou k lásce k republice (Montesquleu 1989:
137).•Není-li v republice ctnosti, do srdcíse místo toho vkra
de ctižádost a rozšíří se lakota. Tužby se měníve věci. To, co
jsme milovali, už nenávidíme; Člověk b;:1 svobodný p_o~

ochranou zákonů, nyní chce byt svobodny proti nim. Kazdy
člověk je jako otrok, který unikl z domu svého pána; to, co
bývalo zásadou, nazývá se nyní přísností; těžkostí to, co bý
valo pravidlem; obavou to, co bývalo opatrností. Lakota se
nyní nazývá střídmostí a ne touhou vlastnit" (Montesquieu
1989: 115). Republika se po zániku ctnosti stane kořistí, její
síla je již pouze mocí několika jednotlivců a zvůlí všech ostat

ních (tamtéž).
Dalším typem vlády je dle Montesquieua (1989: 117) vlá

da monarchistická. Je to taková vláda, ve které vládne jeden
člověk pomocí pevně stanovených zákonů. V monarchiích se
uskutečňujívelké věci téměř bez ctnosti. Stát zde existuje ne
závisle na lásce k vlasti. Stát od vás nežádá ctnosti. Namísto
nich zde platí pevné zákony. Hybným principem monarchie
je dle Montesquieua (1989: 127) čest. Čest zde znamená
předsudek každé osoby a každého stavu. Monarchistická
vláda předpokládá existenci hodností, stavů a rodové šlech
ty. Je v povaze cti vyžadovat privilegia a vyznamenání. Za
tímco ctižádost v demokraciích škodí, v monarchiích působí

blahodárně a dodává této formě vlády energii a podporová
na ctí hýbe všemi složkami politického života. Ve spojení se
zákonem je čest v monarchii iniciátorem těch nejkrásnějších

skutků. I v monarchistických vládách je moc omezena tím,
co je její hybnou silou. Čest zde jako monarcha vládne jak

I

monarchistu - panovníkovi přisuzoval silnou výkonnou moc
- a demokracii v čisté podobě (tj. přímou demokracii) odmí
tal, můžeme u něho pozorovat skryté demokratické tenden
ce. Na mnoha místech (Montesquieu 1989: 124, 133, 180)
totiž vysoka vyzdvihuje rovnost jako jedinou záruku trvalé
občanské ctnosti. Varuje ale před krajní rovností, stejně tak
jaka před krajní nerovností. Obě alternativy vedou k despo
tismu. Ctnost chápe jako podmínku svobody (Montesquieu
1989: 180). Podívejme se na jeho pojetí ctnosti, které souvisí
s jeho rozlišením různých typů vlád.

Ctnost je dle Montesquieua (1989: 124-126) hlavním prin
cipem republikánské vlády. Mezi republikánské vlády řadí de
mokracii, kde svrchovanou moc v republice má celý národ,
a aristokracii, kde patři svrchovanost pouze části národa
(Montesquieu 1989: 117). Moc v republice je vždy omezená
tím, co je hybnou silou, tzn. principem daného zřízení. Princi
pem demokracie je ctnost, jejíž potřeba je v demokraciích po
ciťována naléhavěji než v aristokraciích. Aristokratický stát
má sám o sobě určitou sílu, kterou demokratický stát nemá.
Šlechtici v ní tvoří stav, který potlačuje lid svými výsadami
a svým osobním zájmem (Montesquieu 1989: 126). Čím sná
ze tento stav omezuje druhé, tím obtížněji bude omezovat
sám sebe. Co tedy omezí samu šlechtu? Není zde sice pociťo

vána potřeba tak velké ctnosti jako v demokraciích, ale i tak
zde musí být ctnost přítomna, i když může být menší a je-Ii
založená na umírněnosti, díky které se stávají šlechtici rovní
aspoň mezi sebou a jež způsobuje zachování jejich stavu,
působí ctnost také jako hlavní princip aristokracie. ,Umírně

nost je tedy duší aristokratického státu", říká Montesquieu
(tamtéž). Má však na mysli tu, která se zakládá na ctnosti, ne
tu, která vzniká ze zbabělosti a lenivosti duše.

V demokraciích, kde má svrchovanou moc všechen lid, je
všeobecně rozšířená ctnost podmínkou existence a zachová
ní demokratického zřízení. Ctnost zde funguje, podle toho co
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nad panovníkem a šlechtou, tak nad lidem (Montesquieu
1989: 129).

Monarchu vážou zákony, jestliže ne, jde o despotu. Despo
tická vláda je posledním typem vlády, kterou Montesquieu
(1989: 117) zmiňuje. Odstraní-Ii se výsady šlechty a privile
gia měst, monarchie je ve vážném ohrožení. "Jak není mo
narchy, není šlechty, jak není šlechty, není monarchy, je jen
despota" (Montesquieu 1989: 121). Za hlavní princip despo
cie Montesquieu (1989: 128) považuje strach. Ctnost i čest
se stávají v despocii zbytečnými, ba nebezpečnými.

Takové jsou tedy principy tří typů vlád. To neznamená, ří

ká Montesquieu (1989: 129), že v republice je každý ctnost
ný, ale měl by být. To ani nedokazuje, že v monarchiích má
každý čest a v despociích strach, ale že by ho měl mít. Bez
svých vlastních principů se stává ta která vláda nedokona
lou. Zánik každé vlády začíná zánikem jejích principů. Ctnost
spolu se ctí hodnotí jako nanejvýš žádoucí vlastnosti, které
oživují politický život, dávají respekt zákonům a jsou nutnou
podmínkou existence národa, který se chce pokusit v daných
podmínkách uskutečnit politickou svobodu. Nyní se spolu
s Taylorem (1988: 9) můžeme dopustit malé generalizace.
Zatímco Montesquieuova tradice čerpá ze třetího, čtvrtého

a pátého základu středověké konstituce (tj. představy osob
ních práva svobod, existence nezávislých samosprávných
měst a standardní politické struktury středověku, kde byl
monarcha do značné míry závislý na stavech), Locke klade
naopak důraz na první dva atributy (tj. středověkou předsta

vu společnosti jako nepoliticky definované struktury, myšlen
ku církve jako nezávislé společnosti). Montesquieuovo pojetí
politické konstituce zůstává víceméně stále nakloněno staro
věkému pojetí politiky, kde polis byla definována politicky
a jejíž určujícím principem byla fundamentální přítomnost

sdílených občanských ctností. Taková představa věcí nene
chává žádné místo pro distinkci mezi občanskou společností

a státem. Montesquieu byl spolu s mnohými obdivovatelem
starověké svobody, ale nedělal z tohoto modelu alternativní
model absolutní vládě. Vjeho pojetí monarchie, jejímž domi
nantním principem byla právě ona výše zmíněná čest, byl ži
vý pocit práva privilegií, což chránilo svobodu a umožňova

lo klást odpor královským zásahům. Montesquieu tak položil
základ distinkce občanské společnosti a státu svým pojetím
společnosti jako rovnováhy mezi centrální mocí a spletí po
skytnutých práv.

V těchto dvou'filosofickýc'h doktrínách, které vznikly jako
reakce na absolutistickou vládu evropských panovníků, tedy
nacházíme kořeny současné představyo občanské společnos

ti jako společnosti vymezené vůči státu. Obě tyto koncepce
jsou reflektovány v této distinkci, která byla s konečnou plat
ností koncipována začátkem 19. století v Hegelových Zákla
dech filosofie práva. Ve skutečnosti byly však tyto dvě tenden
ce spojeny v Hegelově konceptu obtížně a nezůstávají bez
vzájemného napětí. Podle Taylora (1988: 10) vzájemné napětí

těchto dvou momentů zakládá rozdílná chápání konceptu ob
čanské společnosti. Tyto dva směry scházející se v současných

pojetích občanské společnosti označuji pro zestručněnísměr

L (Locke) a směr M (Montesquieu). Podívejme se nyní podrob
ně ještě na Hegelovu koncepci občanské společnosti a na
způsob, jakým se v ní oba motivy (L a M) uplatňují. Mnozí se
shodují v tom, že právě Hegel je prvním myslitelem koncepce
občanské společnosti chápané v diferenci vůči státu (Riedel
1982: 139).

2.3.3 Hegel - spojnice obou tradic

Pochopení občanské společnosti jako nezávislé ekonomické
oblasti, jež vychází z lockovské orientace, našlo své pokračo

vání v Hegelově koncepci. Hegel definitivně charakterizuje

~
'"m..
i:
c:'....
m

'"
o
m
lil<

»
o
'"n,
»
Z
III
;o:
»
III...
o..
m
0
Z
o
III...

37



Historie konceptu a jeho současná pojetí Historie konceptu a jeho současná pojetí

t
III
O
Z

>U

"'...
O
o
III

"o(
>t
III
Z
00(

>U
ID
O
00(

>Cll

"'>U

'""'......
'::l
::lE...
"''"00(
>t

38

občanskou společnostjako ne pouze ekonomicky strukturo
vanou oblast či pouhý součet občanů státu a zavádí, na roz
díl od Aristotela (1988: 23), který rozlišuje pouze polis a oi
kos, termín občanské společnosti jako označení sféry mezi
rodinou a státem (Hegel 1992: § 182, dodatek); občanská
společnostzde tedy není identická ani se státem, ani s rodi
nou. Občanská společnostshrnuje ekonomické prolínání
v rámci nepoliticky strukturované sféry, ale zároveň není sfé
rou rodiny.

Podstatný vliv L orientace se projevil v Hegelově pojetí
důrazem na samoregulující ekonomiku, která hraje centrál
ní úlohu na úrovni občanské společnosti (Taylor 1988: 11).
Fungování systému, který Hegel nazval občanskouspoleč
ností, se zakládá na tom, že individuální práce jedince se
proměňuje v obecný výsledek práce společnosti a uspokoju
je jedinečnou potřebu (Sobotka 1991: 66). Jde o vnitřní nut
nost tohoto systému, kdy sobectví je nakonec dovedeno ke
svému opaku. Čím více člověk pro sebe spotřebovává, pod
řizuje vše svému užitku, tím více uspokojuje potřeby dru
hých. Východiskem Hegelovy koncepce je totiž myšlenka, že
v základu vůle jedince je obecný zájem, i kdyŽse vůle proje
vuje jedinečnými přáními a rozhodnutími (Major, Sobotka
1979: 77).

Touto teorií se Hegel přibližuje k stanovisku anglické poli
tické ekonomie v tom smyslu, že optimální vztahy ve společ

nosti se regulují výrobou a směnou zboží (Major, Sobotka
1979: 79). Cirkulace zboží plní úlohu zprostředkovánímezi
prací a uspokojením potřeb. Za směnou toho, co nabízí po
třeba za své uspokojení, se dle Hegela skrývá vztah uznání,
tedy rovnosti. Jedinec vstupuje na trh již vždy jako vlastník.
Člověk může prodat časově omezené užití svých tělesných či

duševních sil a dovedností, neboť je z hlediska abstraktního
práva vlastníkem svého těla (Hegel 1992: § 67). Vlastnictví
těla mu nenáleží automaticky, podmínkou vlastnictví těla je,

že jedinec do něho vkládá svou vůli a že je učinil posl~šný~

nástrojem své vůle (Hegel 1992: § 48). Tak Jako do sveho te
la vkládá člověk svou vůli do svého zboží, s nímž vstupuje na
trh. Toto zboží smění za jiné, které potřebuje a do něhož do
sud vkládal jiný vlastník svou vůli. Vzniká zde vztah vůle k vů

li přičemž vzájemné odstoupení od vlastnictví vytváří vzá
j~mné uznání. Směna tedy znamená, že prostřednictvím
vztahu k věci dochází k uznání směňujících jako rovnocen

ných vůlí (Hegel 1992: 71).
Vzájemnou směnu podřizuje Hegel (1992: 76) pod kate

gorii smlouvy. Jde vždy, jak již bylo řečeno, o případy odstou
pení suverénní vůle od věci, do níž se tato vůle dosud vklá
dala, a vložení se do jiné věci. Tyto smluvní vztahy - zde je
opět velmi patrný Lockův vliv - jsou podle Hegela základněj

ší než ustanovení pozitivního práva, které je zakotveno v zá
konodárství. Zde se opět vrací motiv společnosti jako před- či

mimopolitické reality. Hegel ukazuje, že usiluje-Ii každý o svou
sebezáchovu, nepřímo tak spoluvytvářísystém vzájemné zá
vislosti, v němž sebezáchova jedněch je podmínkou sebezá
chovy ostatních. Na bázi sebezáchovy dochází k vzájemnému
uznání individuí jako svobodných, nezávislých a vzájemně

potřebujících se individuí (Znoj 1991: 86). Tato vzájemná sou
vislost lidí se zdá být velmi blízká pojetí lidské vzájemnosti
v liberální tradici inspirované Lockem.

Tyto vztahy pak konstituují samu-občanskouspolečnost,
která se tím stává měřítkem dosaženého stupně lidskosti.
Občanská společnost je neustále znovu osvědčovaný poměr

rovnosti mezi jedinci svobodné vůle, kteří ji vytvářejí. Vlast
nictví, které je vztahem mezi člověkem a věcí, se zde ukazuje
být vztahem mezi lidmi navzájem. Vlastnictví je zpředmětně

ní a objektivizace svobody jedince a díky jeho směně, v níž
se transformuje obecné v jedinečné a jedinečné opět v obec
né, vzniká uznaní, které je výslednicí vzájemné závislosti,
podmínkou a důsledkem lidské vzájemnosti. To, co má zde
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základní význam, je určení, že vlastnictví je jsoucnem mé
osoby, jsoucnem mé svobody (Sobotka 1991: 68).

Tak jako je "rozumné", aby osoba mělo vlastnictví, tok je
zároveň lhostejné, "co o kolik vlastní" (Hegel 1992: §49).
Různost vlastnictví vychází z různosti lidských vloh a píle.
Kdyby bylo rovné vlastnictví zavedeno, bylo by vzápětí opět

porušeno. Otázko velikosti vlastnictví je naopak otázkou
zvláštnosti osoby. Po stránce své zvláštnosti si však lidé rovni
nejsou (Hegel 1992: § 200). Chtít zachovat majetkovou rov
nost by bylo něco násilného. Ktomu, aby bylo objektivizováno
má vůle o abych se domohl uznání, stačí jakékoli, tedy i mini
mální vlastnictví. Tím jsou, jak bylo řečeno, i mé tělo a du
ševní schopnosti .

Hegelovo pojetí občanské společnosti též dluží, jak již by
lo řečeno, mnoho Montesquieuovětradici. Sice to, že Hege
lova občanská společnost do sebe začlenilo nezávislá těleso

- korporace -, která jsou svým způsobem integrována do
státu (Taylor 1988: 11). Rozvinutí pracovní činnosti vede
k abstrakci toho, co je v práci obecné a objektivní, což způ

sobuje specifikaci prostředků a potřeb, specifik!.Jje produkci
a vytváří dělbu prací. Abstrakce dovedností a prostředků

pak dovádí závislost a vzájemný vztah lidí při uspokojování
ostatních potřeb k úplné nutnosti (Hegel 1992: §198). Dělba
práce tak dostává svůj institucionální výraz ve stavovském
zřízení občanské společnosti (Major, Sobotka 1979: 86). Ob
čanská společnost se dle Hegela (1992: § 203-205) vnitřně

rozlišuje do tří stavů.

První z nich je substanciální. Představuje majitele půdy,

rolníky, kteří se ve své práci bezprostředně vztahují k příro

dě, zabývají se obděláváním půdy. Druhý stav Hegel nazývá
formálním či reflektovaným. Zahrnuje průmyslníky, řemeslní

ky, dělníky a obchodníky. Třetí stav jmenuje stavem obecným
a patří k němu především úředníci, vojáci apod. Obecnému
stavu odpovídají obecné zájmy, má na starosti veřejné zále-

žitosti. Zatímco rolnický stav má díky substancialitě svého
rodinného a přírodního života v sobě samém bezprostředně

své konkrétní obecno, v němž žije, obecnýstav má ve svém
určení obecno pro sebe jako účel své činnosti. Střed mezi
oběma, stav řemesla, je bytostně zaměřen na to, co je zvlášt
ní, a proto především jemu je vlastní korporace (Hegel 1992:
§ 250). Stavy pro Hegela představují institucionální výraz
zvláštních zájmů, v které se občanská společnostvnitřně di
ferencuje na základě společenské dělby práce. Korporace
nejsou Hegelovi totožné se starými stavy nebo cechy. Čle
nem korporace se může stát každý, korporace je otevřená

každému, kdo pracuje v určitém odvětví (Sobotka 1991:
70). Příslušnost jedinců k stavům nemá rodovou povahu,
jak tomu bylo za feudalismu, ale spočívá na individuální li
bovůli, na svobodné volbě a rozhodnutí (Major, Sobotka

1979: 86).
Korporace je jistým přechodem občanské společnosti ke

státu. V jejích charakteristikách se ozývá stejný motiv jako
v charakteristice státu. Stát, který je ztělesněním mravní ide
je, má stejně jako korporace zmravňujícífunkci. Zmravnění
se projevuje v tom, že jedinec, který v občanské společnosti

sleduje pouze vlastní zájem a pouze nepřímo přispívá k bla
hu druhých, se stává v korporaci členem vyššího společen

ského celku, který opět patří pod obecné společenství, tj.
stát. V korporaci přijímá jedinec méně ~goistický účel tohoto
celku za svůj, získává za to vědomí cti. Zatímco v občanské

společnosti pečuje o jiné pouze tak, že pečuje o sebe, zde se
mu stává obecnější, neegoistický účel společenského života
účelem vědomým (Sobotka 1991: 70). V našich moderních
státech mají občané pouze omezený podíl na obecných zále
žitostech státu, je však nutné poskytnout mravnímu člověku

kromě jeho soukromých účelů nějakou obecnou činnost. To
to obecné, jež mu stát není schopen vždy zajistit, nalézá
v korporaci. Nevědomá nutnost konání obecného není dle
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Hegela (Hegel 1992: § 255 dodatek) postačující. Vědomou

a myslící mravností se člověk stává až v korporaci.
Korporace pomáhá jedinci nejen v mnoha praktických

otázkách, ale na rozdíl od občanské společnostijedinců, kde
je jednotlivec odkázán pouze na egoistickou stránku svého
úsilí a kde hledá uznání ve vnějších vyjádřeních svého úspě

chu, která mohou jít do nekonečna, nabízí mu tato korpora
ce trvalejší sebevědomía vědomí cti v rámci tohoto spole
čenství (Sobotka 1991: 70). Tato společenství, která poskytují
jednotlivci čest a umocňují jeho sílu (Hegel 1992: § 255 do
datek), zakládají vztah občanské společnosti k vyššímu cel
ku, v němž vztahy přímé vzájemnosti budou převládat nad
nepřímou společenskostíobčanské společnostisamé (Sobot
ka 1991: 70).

Až potud je Hegelovo myšlení pro nás přínosné, co se ob
čanské společnosti týče. Ukazuje nám, do jaké míry se může

promítnout vliv jednotlivce na správu státu. Nicméně Hege
lova občanská společnost je pouze dílčím a podřízeným mo
mentem státu. Občanská společnostje diference, která vstu
puje mezi rodinu a stát. Spolu s rodinou tvoří korporace
druhý, v občanské společnosti založený, mravní kořen státu
(Hegel 1992: § 255). Stát je, jak víme, podle Hegela totalita,
konkrétní celek, ve kterém dostává mravnost svoji vrcholnou
podobu. Mravnost dospívá ve státě ke svému nejadekvátněj

šímu a nejpravdivějšímu uskutečnění. Jako dialektická jedno
ta principů rodiny a občanské společnosti představuje stát
zároveň nejúplnější, nejkonkrétnějšírealizaci pojmu o sobě

a pro sebe svobodné vůle, objektivního ducha (Major, Sobot
ka 1979: 87). V tom spočívá základní metafyzické určení He
gelova konceptu. Státje dialekticky strukturovaná totalita,
jež teprve vytváří pozadí, na němž získávají své legitimní by
tí pojmy jako rodina, právo či občanská společnost (Major,
Sobotka 1979: 88). V tomto zůstává Hegel nutně myslitelem
totality státu jako reálné rozumnosti a nemůže nás plně

uspokojit jeho pojetí v otázce obtížného vztahu mezi státem
a občanskou společností.

Principem občanské společnosti je dle Hegela (1992: § 186)
princip zvláštnosti. Pomocí korporací přechází v princip obec
nosti. Je tedy pochopitelné, že právě druhý stav občanské

společnosti, tj. stav formální, který se nejvíce vyznačuje

zvláštností svých potřeb, je nejvíce náchylný tvořit korporace.
Zástupci stavů v zákonodárném sboru však nemají dle Hege
la uplatňovat zvláštní zájem obce, korporace proti obecnému,
nýbrž v podstatě tento obecný zájem (Major, Sobotka 1992:
91,92). Hegel nechce, aby se zákonodárná moc stalo výra
zem oprávněných zájmů lidu proti panovníkovi či byrokracii,
naopak chápe ji jako střed, jako místo, kde dochází ke zpro
středkování, ke sjednocení mezi lidem na jedné straně o stá
tem, politickou mocí, na straně druhé (tamtéž).

I když Hegelovo metafyzické pojetí státu není s to uspoko
jit pojetí moderního státu Geho etické hledisko, tj. státu jako
'Hnravnění, zůstává stále poplatné - stejně jako u Montes
quieua - vizi antické společnosti), jeho koncept občanské spo
lečnosti, který je, jak jsem se pokusil ukázat, jakýmsi střetem

dvou dosti rozdílných proudů (Locke, Montesquieu), je velmi
inspirativní a podobně jako klasický liberalismus, ukazuje, že
podmínkou tohoto systému je svoboda a rovnost všech členů

(Znoj 1991: 86). Ukazuje nám také, v jakém smyslu je člověk

součástí širšího společenství a co z této skutečnosti plyne pro
jeho vlastní existenci i existenci jejích ostatních členů (tamtéž).

Nyní vidíme, jakým způsobem Hegel propracoval téma sa
moregulující ekonomiky, které povstalo původně z lockovské
představy společnosti jako nepolitické reality. Takovéto pojetí
tržních sil se pak stalo dominantní pro celý jeden proud myš
lení ve 20. století. U Hegela je pak o to zajímavější, že je kom
binováno s oním druhým vlivem, tj. Montesquieovou filosofií,
která je opět motivem pro zcela rozdílný proud moderního
myšlení.
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2.4 Vznik dvou forem občanskéspolečnostj7

Trh> jak vidíme u Hegela, je tedy jednou z hlavních forem ob
čanské společnosti. Druhou formou je veřejnost, o které
jsme zatím nehovořili. Podívejme se nyní na tyto dvě, podle
některých hlavní, formy občanské společnosti (tj. veřejnost

a trh) z jiného úhlu pohledu. Na přelomu nového a moderní
ho věku a na základě středověkých sociálních vazeb jako jis
tého předpokladutohoto procesu dochází ke změně a rozvo
ji těchto dvou hlavních forem občanské společnosti.Je to
právě samoregulující ekonomika a veřejné mínění jako dva
hlavní způsoby, ve kterých může společnost dosáhnout něja

ké jednoty nebo koordinace vně politické struktury (Taylor
1988: 12).

Zde se zřetelně hlásí ke slovu lockovská idea, která má,
jak již bylo řečeno, středověké kořeny. Centrálním znakem
L proudu je představa o společnosti jako o ekonomické sfé
ře, která je celkem vnitřně příbuzných činů výroby, směny
a konzumu, který má svoji vlastní dynamiku, svoje vlastní au
tonomní práva (Taylor 1988: 41). Charakteristickým znakem
tohoto myšlenkového proudu je emancipace ekonomické ob
lasti. Zatímco tradičním přístupem bylo podřízení ekonomic
kého života pod politickou sféru, začíná se v tomto pojetí ex
panzivní ekonomická oblast vymykat z pravomoci politické
oblasti.

2.4.1 Trh

Běžně se soudí, že tento vývoj společnosti směrem k rozvoji
tržních sil orientovaných na spotřebu a poptávku a směrem

k masové konzumní společnosti byl automatickým důsledkem

industriálního růstu, který s sebou přinášel jisté kulturně de
struktivní tlaky. Nové historické výzkumy rozvoje ekonomic-

kých systémů 18. a 19. století však poskytují jiný obraz o je
jích zdrojích a kulturním kontextu (Porter 1992: 167-169).
Ukazují, že v 18. století nešlo jen o rozmach rozptýlené drob
né produkce, která umožňovala uměřenou konkurenci a eko
nomickou rovnováhu, a tím i pozitivní prostředí pro formování
tržních institucí. Důležitými aspekty bylo také šíření způsobů

spotřeby a soužití ve směru z centra do periferie, dále komu
nikace po linii rostoucích obchodních styků, která nejen pod
něcovala srovnávání a konkurenci, ale také kultivaci rostoucí
ho obecného bohatství. Změny v 18. století byly také .revolucí
obchodních styků a spotřeby', nejen svobodné konkurence.
Tyto změny vytvářely nové komunikační prostředí (čímž, jak
později ukážeme, také významně ovlivnily utváření nových
forem veřejnosti) šířící nové vzory spotřeby a podporované
existenčně pociťovaným růstem bohatství dávaly viditelný
smysl a podněty konkurenčnímu prostředí. Tržní instituce se
mohly rozvinout jako .neviditelná síla". Ekonomika oriento
vaná na spotřebu a poptávku tak předcházela následnou
průmyslově orientovanou a spíše nabídkově orientovanou

ekonomiku.
Jako první artikuloval toto stanovisko ve své ekonomické

teorii Adam Smith (1958) a někteří soudí, že je to právě on,
který prokázal v ekonomické oblasti zbytečnost a škodlivost
státních zásahů svoji teorií .neviditelné ruky" (Šamalík 1995:
24). Jeho práce je známa a hodnocena zejména na základě

pozdějších interpretací jako klasický základ liberálních kon
cepcí ekonomiky. Dříve, než přistoupíme k dalšímu, zmiňme
se krátce o Smithovi, jehož koncepce byla (a stále je) často

recipována v následných obdobích, což vypovídá o významu
a hodnotě této teorie.

Není mým úmyslem podrobně referovat a jednotlivostech
Smithovy teorie, ale protože její užívání vede také často k je
jímu zjednodušování a k jejímu vytržení z dobového kontextu
a účelnému využití pro legitimizaci aktuálních teoretických
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problémů, rád bych poukázal na jedno z těchto zjednoduše
ní. S ohledem na pozdější rozšiřování tržních institucí se zdů

razňují pouze spontánně diferenciační aspekty, jako volná
interakce svobodných aktérů nabídky a poptávky v liberální
perspektivě. V dnešní době, kdy dochází k radikalizaci eko
nomického růstu a k významnému růstu bohatství, jenž svý
mi důsledky přesahuje rámec ekonomické regulace a syste
matizace a vede k ujasnění jeho sociokulturních souvislostí,
dochází k rekonstrukci Smithova díla s ohledem na širší PO"
znání strukturních změn v jeho době a na duchovní kontext
jejich reflexe (Brown 1992: 145-154).

Již výše bylo řečeno, že 18. století bylo jednostranně hod
noceno jako období, ve kterém se prosazovaly výhody ob
chodu a tržních sil a do pozadí ustoupily významné komuni
kativně kulturní aspekty, které jsou označovány jako revoluce
ve způsobu spotřeby a komunikace. Bylo prokázáno, že tyto
výše naznačené kulturně - reflexivní proměny měly výrazný
vliv na kultivaci forem konkurence a trhu a prosazení jejich
formálně kalkulativních rysů (Porter 1992: 167-169). Dále je
nutno si uvědomit, pro přesnější pohled na Smithovo dílo,
s ohledem na význam techniky v ekonomických změnách, že
18. století mělo ještě před-industriální charakter. Výrobní zá
zemí se opíralo o drobný průmysl, který byl pracovně a řeme

slně náročný, kapitálově úsporný a opíral se zejména o malé
a pružné organizační formy (do značné míry domácí výroby).

V tomto kontextu je třeba chápat Smithovu filosofii, kde
vztah soukromých aktérů a jejich poměr k veřejným institu
cím nebyl chápán jen jednostranně jako výhoda soukromé
ho vlastnictví a z něho plynoucích svobod a sebeorganizač

ních kapacit soutěživosti a tržního řádu, které by fungovaly
nezávisle na morálních a politických funkcích státu. Sám
Smith učil ekonomii v rámci politické filosofie a jeho první
publikace byla věnována těmto věcem. 8 V této raně osvíce
necké době byla všechna klíčová témata, jako např. soukro-

mý zájem, cena, zisk, dělba práce, spotřeba či bohatství a je
jich interpretace zasazovány do univerzalizujícího morálního
kontextu. Z tohoto hlediska hrála klíčovou úlohu představa

o přirozenosti a přirozených právech, kterou již dříve formu
loval Locke a aktivně využíval i Smith. Obecně užívaný pojem
přirozené rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou zdůrazňuje

to, že volná hra tržních sil a její důsledky mohou být zdůvod
něny, pokud vedou ke všeobecnému prospěchu. Individuální
sklony, které se na trhu uplatňují, způsobují sice nerovnost,
ale koneckonců působí ve prospěch všech. Smith si uvědo

moval možnost různých ,nepřirozeností' soukromých sklonů,

dělby práce i tržního hodnocení, jejichž eliminaci spojoval
s politickou a morální úlohou státu.

Je tedy nutné si uvědomit, že u Smithe je ekonomický dis
kurz a obraz nastupujícího kapitalismu rozvíjen ještě v těs

ném kontextu s koncepcí přirozeného práva a že jeho vize
.neviditelné ruky" trhu, tak i jeho ekonomické metody jsou
v jeho koncepci spojeny s určitými kulturnímu omezeními.
Opusťme nyní Smithe a zopakujme si ještě jednou, co se
vlastně stalo v průběhu 18. století a kjaké změně pojetí trhu
došlo. Pro rekapitulaci můžeme použít Taylorova (1988: 10)
příkladu, který poukazuje na změnu chápání pojmu ekono
mika (ač se této změně například Hayek (1991: 11/104) velmi
brání a považuje ji za vyprázdnění a zneužití tohoto pojmu,
jeho postoj (viz níže) jen potvrzuje pravdivost Taylorova pří

kladu. Zatímco slovo ekonomika bylo dříve chápáno přísně

etymologicky jako řád a zákon, jenž je ukládán hlavou celé
ho hospodářství tomuto hospodářství, dochází zde ke změně
chápání slova nomos v tomto termínu. To je nyní chápáno po
dobně jako například v pojmu astronomie, odkazující nás
k autonomní doméně kauzálních zákonů. Moderní ekonomi
ka je zrozena jako sféra se svojí vlastní inherentní organiza
cí. To dává nový obrat a novou sílu myšlence společnosti ja
ko spokojenému užívání vněpolitické identity. Ekonomický
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nyní definuje dimenze sociálního života, ve kterých společnost

funguje potenciálně zcela mimo rámec politiky. Nyní zcela
běžně myslíme v těchto termínech.

Zaměřme nyní svoji pozornost na druhou, neméně význam
nou formu občanské společnosti, tj. na veřejnost a veřejné mí
nění. Při zpětném pohledu na působení obou proudů (l a M
proud) má velkou důležitost vývoj autonomní veřejnosti a je
jího mínění.

2.4.2 Veřejnost

Termín veřejný označuje v dnešním slova smyslu to, co je ve
společném zájmu, a to ne z nějaké vnější perspektivy, ale co
je běžně rozpoznáváno jako společný zájem. Veřejné je to,
co se týká nástrojů, institucí, či způsobů, díky kterým se spo
lečnost stává jednotným tělesem. Veřejnou je politická struk
tura společnosti,exekutivní orgány, místa její legislativy a mís
ta jejího shromažďování (Taylor 1988: 11). Jsou to místa
a způsoby, jež mohou být nazvány veřejným prostorem. Je to
tedy jakýsi společný prostor, v němž se členové ~polečnosti

setkávají prostřednictvímširokého okruhu médií, tj. tisku, te
levize, navin, nebo také tváří v tvář, aby si mohli vyměňovat
názory o tématech vzbuzujících obecný zájem. Jde o společ

ný prostor, jelikož i přes veškerou různorodost médií mezi ni
mi existuje rozsáhlá vzájemná komunikace. Důkazem toho je
i to, že o veřejnosti mluvíme obvykle v jednotném čísle.

Nová představa veřejného mínění v 18. století však defi
nuje docela rozdílný model veřejného prostoru, než jak tomu
bylo dříve. Dle Taylora (1994: 19) souvisí tato změna v chá
pání pojmu veřejnosti zejména s rozvojem infrastruktury ja
ko takové. Je to nejen rozvoj všemožných produktů tisku
(knih, novin, brožur, které začaly kolovat nejen mezi učenci

tak ják tomu bylo dříve, ale i mezi širokou vzdělanou veřej:

nost0, ale rozvoj obchodu a především přítomnost vhodné
ho kulturního kontextu, v jehož rámci mohla vznikat nejdůle

žitější společenská přesvědčení. Již dříve samozřejmě existo
valo něco jako všeobecné mínění, které platilo v rámci určité

společnosti, nebo dokonce pro celé lidstvo. Novodobé veřejné

mínění se však liší od dřívějších mínění ve třech základních
bodech: 1. je produktem reflexe, 2. je to něco, co má být vy
pracováno v diskusích a debatách a 3. je rozpoznáno námi
všemi jako něco, co je drženo společně, tzn. vyjadřuje aktivně

zformovaný konsensus. Naproti tomu "mínění lidstva", jak
Taylor (1994: 21) označuje dřívější mínění, můžeme pokládat
1. za nerefiektované, 2. za nezprostředkovanékritikou a disku
sí, 3. za pasivně přejaté od předešlé generace.

Celý rozdíl ovšem nelze redukovat pouze na protiklad pa
sivního přejímání oproti kritickému posuzování. Je samozřej

mé, že v obou případech zastávají tytéž názory lidé, kteří se
nikdy nesetkali. To je důvod, proč oba druhy mínění mohou
být zaměněny. Je jasné, že veřejný prostor, který jsem popsal
výše, je prostor novodobého kritického veřejného mínění. Klí
čová změna a rozdíl spočívá právě v rozdílnosti prostorů,

z něhož tato míněnívycházela. Oproti mínění lidstva přechá

zejícího v nespočetných a lokálně izolovaných aktech ze star
ší generace na generaci mladší, se prosadila představa, že
veřejné mínění je něčím, co se zformovalo v diskusi, když ti,
co se jí účastnili, vzájemně konfrontovali své rozdílné názory,
až nakonec dospěli ke společnému pojetí. Mínění lidstva sdí
líme společně proto, že jsme byli zformováni týmž socializač

ním procesem. Naproti tomu všeobecné mínění sdílíme pro
to - pokud je sdílíme -, že jsme je vytvořili společně.V tomto
smyslu je .mínění lidstva" pouhou konvergentní jednotou,
zatímco veřejné mínění se formuje na základě řady společ

ných a ktivit (ta mtéž).
V tomto smyslu Taylor (1994: 23) rozlišuje dva druhy spo

lečného prostoru. Společný prostor, který vzniká tak, že se li-
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dé setkávají na společném místě, označuje jako .topický"
společný prostor. Veřejnost v dnešním slova smyslu však oči

vidně podléhá druhému typu, který nazývá .metatopickým"
společným prostorem. Je to prostor, který není lokálně vá
zán, ale vlastně do sebe začleňuje množství oněch .topic
kých" prostorů a činí je článkem jedné a téže diskuse.

Tyto společenské prostory jsou zčásti konstituovány spo
lečným nahlédnutím. Jinými slovy bez tohoto nahlédnutí ne
mohou existovat, i když je na ně také nelze redukovat. Tato
nová forma prostoru způsobila i novou formu tohoto nahléd
nutí. To, co je na veřejnosti 18. století nového, nepatří zcela
ke sféře metatopického. Jako metatopicképrostory tu již dří

ve existovaly církev a stát. Hlavní změnou zde je sekularita
veřejnosti a její mimopolitický statut (Taylor 1994: 25, 27).

Podívejme se nejdříve na problém sekula rity veřejnosti. Ne
ní nijak snadné tuto sekula ritu definovat. Navíc jde o pojem,
který se v poslední době používá až příliš. Sekularitou (Taylor
1994: 27) míní takovou představu veřejnosti, která se distan
cuje nejen od představy o božském založení společnosti,

nýbrž také od jakékoli ideje, podle níž je společnost konstituo
vána něčím, co transcenduje současné společenské jednání.
Naproti tomu některé dřívější i současné hierarchické společ

nosti byly a jsou konstituovány metafyzickým řádem, který sa
my ztělesňují. Lidé v nich jednají v určitém rámci, který je tu
pro ně předem dán a je na jejich jednání nezávislý. Tato seku
larita neznamená ani takové pojetí společnosti, které vychází
z toho, že tato společnost je založena zákonem, který v ní pla
tí od nepaměti, neboť i tato představa přisuzuje našemu jed
nání rámec, který nás vzájemně spojuje a vytváří z nás spo
lečnost, kde tento zákon transcenduje naše společné jednání.
Sekularizovaná veřejnost je tedy takovým sdružením, jež není
konstituované ničím jiným než společným jednáním svých čle

nů spočívajícím v tom, že výměnou myšlenek se dle možnosti
dospívá ke společnému názoru (Taylor 1994: 28).

Shrňme ještě jednou problém sekularity veřejnosti. Zá
kladní rozlišovací znak mezi sekulární a nesekulární veřej

ností je možno uvést takto: "Tam, kde je konstitutivní faktor
něčím, co tronscenduje oblast společnéhojednání, máme
co činit s nesekulámím sdružením. Kde ale tento konstitutiv
ní prvek naproti tomu nespočívá v ničem jiném než v tomto
společném jednání, ... tam máme co činit se sekularitou"
(Taylor 1994: 29). Veřejnost 18. století tedy představuje me
tatopický společný prostor, který nebyl konstituován trans
cendentními silami (Taylor 1994: 30).

Podívejme se tedy na druhou změnu pojmu veřejnosti,

který je se změnou k sekularitě společnosti úzce spojen. Na
její mimopolitický statut. S něčím podobným jsme se již jed
nou setkali na samém začátku této práce, když jsme hovořili

Uako za prvé) o středověké představě společnosti jako o jed
nom z faktorů, který se později ukázal jako důležitý pro pocho
pení občanské společnosti jako distinkce od státu. Upozornil
jsem tehdy na negativní skutečnost, že společnost zde (rozu
měj ve středověku) nebyla definována v termínech její politické
organizace atd. Na první pohled by se mohlo zdát, že tedy ne
jde o nic nového, co by zde již nebylo jednou přítomno.

To by byl ovšem omyl. Právě zásluhou sekula rity je před

stava veřejnosti jako mimopolitické reality posunuta na zcela
bezprecedentní místo. Je to sekularita, která totiž "...stojí
v opozici nejen vůči Bohem ustavené církvi... ", ale ....stejně
málo se snáší i s pojetím společnosti vycházející z toho, že je
konstituována zákonem, který v ní platí od nepoměti" (Taylor
1994: 28). Tím byly zeslabeny dva hlavní zdroje autority, jež
byly zcela konstitutivní a směrodatné ve středověké společ

nosti. Právě ony zakládaly její zákony, které transcendovaly
společné jednání této veřejnosti. Tím vzniká veřejnost, jejíž
mínění se zdá být novou silou v dějinách. Je to mínění vznika
jící zcela mimo postupy a veřejný prostor politické struktury,
nezávisle na jakékoli autoritě, ať už politické či náboženské.
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S rozpadem tradičních autorit se veřejné mínění samo po
chopitelně stává autoritou. Lid se stává suverénem. Navíc
veřejné mínění, které je reflektováno a utváří se v kritické de
batě, nabývá i tímto normativního charakteru. Právě proto,
že veřejnost je diskusní prostor stojící mimo vlastní moc, že
samo žádnou moc nevykonává, může se veřejné mínění lépe
povznést nad stranické spory a spíše se přidržet hlasu rozu
mu. (Tím se novodobá veřejnost liší například od antického
shromáždění. Na rozdíl od antických shromáždění začali no
vodobí řečníci usilovat o jistou míru neosobnosti a nestranic
kosti a snaží se potlačit právě onoho stranického ducha. Po
koušejí se popřít svoji vlastní individualitu a povznést se nad
jakýkoli privátní nebo stranický princip). Veřejný prostor se
stává místem utváření racionálních názorů, jež mají být vodít
kem pro vládu při jejím jednání. Chce-Ii vláda jednat moudře
a morálně, musí se od nynějška řídit veřejným míněním.Vlá
da by měla připravovat zákony a uplatňovat moc uprostřed

debatující veřejnosti (Taylor 1994: 24).
Navíc se s rozvojem nového veřejného prostoru dostávala

ke slovu daleko širší škála požadavků, než tomu bylo dříve.

I z tohoto důvodu je implicitně připisována tomuto prostoru
síla a povinnost definovat cíle lidí a vyzývat zavedená tělesa,

aby se k těmto cílům vyjadřovala (Taylor 1994: 25). Výkon
veřejnosti tedy spočívá v tom, že bez zprostředkovánípolitic
kou sférou, v diskurzu rozumu probíhajícím za hranicemi mo
ci, pro moc nicméně normativním, umožňuje sr:olečnosti do
spět ke společnému názoru (Taylor 1994: 26). Rečeno jinak,
uplatnila se osvícenská myšlenka, že politickou moc musí
kontrolovat vnější instance (poté co touto vnější instancí pře
stala být boží vůle či přirozené právo), která je jako jistý druh
diskurzu vycházející z rozumu. Jak říká Habermas (2000:
156): veritas non autoritas facit legem; moc musela být zkro
cena rozumem. Jde v podstatě o princip kontroly. Cinnost
vládnoucích institucí musí být veřejná, tj. přístupná kontrole

kritické veřejnosti, která má pomocí diskuse "převést volun
tas v ratio, který se vytváří ve veřejné konkurenci soukro
mých argumentů jakožto konsensus o tom, co je v obecném
zájmu prakticky nutné" (Habermas 2000: 156).

2.4.3 Rekapitulace

Nyní snad dokážeme lépe porozumět tomu, co veřejnost i trh
samy představujía proč byly v 18. století něčím novým. Aby
chom mohli snáze postupovat dále, pokusme se o dílčí reka
pitulaci toho, co bylo řečeno doposud. Uvedli jsme, že pojmu
občanské společnosti lze rozumět ve slabším smyslu, tj. jako
existenci volných sdružení, jež nejsou pod poručnictvím stá
tu, nebo v jeho silnějším smyslu, tj. jako existenci takových
sdružení, jež jsou nezávislá na státní moci a kde se společnost

jako celek může sama strukturovat a koordinovat svoje jed
nání skrze taková sdružení a souhra těchto asociací může
významně vymezovat a ,ohýbať výkon státní moci. Dále
jsme řekli, že tato současná realita je dědictvím několik sto
letí dlouhého vývoje. Tento dlouhodobý vývoj našel svoje vy
jádření v distinkci mezi občanskou společností a státem. Do
tohoto vývoje významně zasáhly jednak některé atributy
středověkýchsociálních vazeb a také dva významné myšlen
kové proudy novověkého protiabsolutistického myšlení, které
nazýváme LaM proud.

Oba dva tyto proudy se scházejí v Hegelově pojetí občan
ské společnosti, který ji první vymezuje jako nesoukromou
a přitom mimopolitickou sféru. Lsměr zakládá ideu nepolitic
ké dimenze společnosti, naproti tomu M směr definuje společ

nost politickou organizovaností, kde je ale tato organizova
nost konstitučně rozptýlena mezi mnoho nezávislých zdrojů.

V 18. století pak dochází k rozvoji dvou hlavních forem ob
čanské společnost, tj. ke změně a rozvoji tržních sil a k další-
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mu posílení myšlenky společnosti jako svébytné oblasti a k pro
sazení myšlenky veřejnosti, která sama sebe chápe jako mi
mopolitickou a která je svým míněním racionálním diskur
zem o politické moci a je pro tuto moc narmativní.

V pohledu toho, co bylo řečeno, se zdá být jasné, že defini
ce občanské společnosti ve slabšír:n smyslu, tj. existencí pou
hých autonomních asociací osvobozených od poručnictví stá
tu, není s to uspokojit historický kontext. Občanská společnost

daleko spíše definuje model veřejného sociálníha života než
souhrn soukromých enkláv (Taylor 1988: 12).

Pajďme nyní dál. I když Hegel kombinuje ve své koncepci
LiM proud, není příznivcem suverenity lidu, a v tom se zdá
mít jeho pojetí pro nás své limity. Je zastáncem konstituční

monarchie, kde monarcha není žádný despotický vládce, je
výrazem rozumnosti státu, který jedná v souladu se zákony
tohoto státu. Je ale nemyslitelné, aby tento zákon vycházel
ze suverenity lidu, aby vycházel z moci, jež vychází z voleb
(Major, Sobotka 1979: 90). Státní moc vycházející z voleb po
važuje Hegel za .nejhorší instituci". Je-Ii stát závislý na parti
kulárních míněních, zájmech a přáních, tedy na libovůli, pak
je vydán na pospas politickému zápasu skupin, vládne v něm

trvale neklid a zmatek, který působí rozkladně (Hegel 1992:
§ 28). Podobně na jiných místech argumentuje Hegel proti
neomezené tiskové svobodě a pojmu veřejného mínění (Ma
jor, Sobotka 1979: 90).

2.5 Dva moderní reprezentanti ambivalentních
filosofických tradic občanskéspolečnosti

Postupme nyní dále a podívejme se, jak se myšlenky trhu a ve
řejnosti uplatňují v liberálních politických teoriích dalších
dvou velmi rozdílných myslitelů a jaké konsekvence plynou
pro chápání občanské společnosti ze zdůrazňovánísamore-

gulující ekonomiky či veřejnosti a jejího mínění. V dalším vý
kladu se budeme zabývat myšlením pro nás klíčového fran
couzského intelektuála, který navazuje na to, co nazýváme
M proudem. Promýšlí jej tak, že z jeho úst se montesquián
ské dědictví jeví dokonce jasnější. Dále pak navážeme rozbo
rem liberální koncepce F. A. Hayeka, ve kterém, dle mého
soudu, lze naopak spatřovat jisté vyvrcholení a krajní vyjá
dření toho, ca nazýváme L proudem.

2.5.1 Alexis de Tocquevi/le a jeho pojetí
demokratické veřejnosti

Také Tocqueville konstatuje (1992: 1/14), že královská autori
ta polevila právě tak jako prestiž křesťanských hodnot, aniž
by za sebe našly dostatečnou náhradu, tj. majestát zákona.
Opustili jsme to, co na dřívější aristokratické společnosti

mohlo být dobré, aniž jsme získali nějaký užitek z toha, co by
nám mohl poskytnout současný stav. Z toho pramení podivný
zmatek, jehož jsme svědky. Podobně jako Hegel také Tocque
ville vidí onen rozkladný proces ve společnosti, který je způso

ben ztrátou tradičních autorit. Jako přívrženec demokracie
ovšem přijímá tento neklid a rozruch jako permanentní stav
demokratické společnosti. Demokracie je společnostíbez ja
kékoli autority, která by překračovala lidské jednání, a proto
je jí vlastní jistá každodenní horečnatost, ve které se neustále
musí potvrzovat, případně vytvářet nová morální a všeobecně

závazná kritéria. Tocqueville pochopil, že demokracie je ne
ustálým procesem, ne cestou k jednotnému přesvědčení,

nýbrž cestou samou, kde se každodenněmusí zákonitě stře

távat tisíce individuálních zájmů.

Má-Ii nicméně společnost zůstat společností, nesmí její
dezorientace dosáhnout jistých totálních rozměrů, což ovšem
demokracii permanentně hrozí. Ztrácí-Ii jedinci v zápalu boje
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a hnáni potřebou svých soukromých zájmů ze zřetele jisté,
společnosti přirozené hranice, a ochabuje-Ii jejich víra v zá
kladní ideje, které jsou pro danou společnostzákladní a kon
stitutivní, je existence takové společnosti vážně ohrožena.
Pro existenci jakékoli společnosti, říká Tocqueville (1992:
11/14), je nutné, aby mysli všech občanů byly spojeny a udr
žovány pohromadě několika hlavními ideami. "Bez společ

ných idejí není totiž společné činnosti a bez společnéčinnos
ti existují sice ještě lidé, ale už ne sociální útvar" (tamtéž).
Nevidí nicméně jinou cestu, jak čelit tomuto permanentnímu
ohrožení demokratického systému, než tu, že lid, který se
stal suverénem a autoritou, bude zdrojem moci a tvorby zá
konů, mají-Ii tyto zákony a tato moc být opět autoritou pro
lid. Veřejné mínění je tedy pro Tocquevilla (1992: 11/15) jedi
ným vůdcem, který "zůstává rozumu jednotlivce" v demokra
tické společnosti, a má zde nekonečně větší váhu než kdekoli
jinde.

Tocqueville navazuje na Montesquieovu myšlenku konsti
tuce moci. Říká, stejně jako on, že svobodné asociace jsou je
dinou ochranou proti uhlazenému despotismu. Dobrovolné
spolky se všemi cíli jsou hodnotné a jejich význam spočívá

hlavně v tom, že nám dávají povahu samovlády. Dovednost
sdružovat se kolem svých zájmů pak patří k hlavní podmínce
svobodné společnosti, na jejímž rozvoji závisí rozvoj všeho
ostatního (Tocqueville 1992: 11/84). Je důležité, aby občané

ve sdružování rozpoznali jediný způsob prosazování svých
zájmů. Je to jediný způsob jak umocnit a zviditelnit své zá
jmy. Je to zároveň poznání toho, že možnost prosazení svých
zájmů je do velké míry závislá na jiných lidech, jež mají stej
ný zájem, poznání toho, že i jak jsme si navzájem potřební.

Sdružování kolem všech zájmů, malých i velkých, je důležité

a zdokonaluje tuto dovednost. Naopak sdružování kolem
malých zájmů, se zdá být základem pro to, aby mohly být ve
spole-čnosti prosazovány věci velké.

Lid je zdrojem moci nejen v tom smyslu, že se účastní vo
leb, ale také proto, že občanská sdružení zde fungují jako
protiváha vlády v tom smyslu, že obnovují a udržují koloběh
citů a idejí, jejich činnost je zdaleka vidět a slouží jako pří

klad. Tato sdružení, nejen průmyslová či obchodní, ale pře

devším intelektuální a etická, mají rozhodující vliv na udržo
vání a obnovování veřejného mínění i morálky, kterým musí
vláda naslouchat. Nejen působnost zákona, ale hlavně tato
sdružení utvářejí morální klima společnosti. Veřejné mínění

se stává rozhodující silou. Je to to jediné, co legitimizuje čin

nost vlády a co jí vůbec umožňuje mít autoritu.
Říká-Ii Tocqueville (1992: 1/113, 114), že lid je zdrojem mo

ci, nikoli vlády, říká tím, že cílem sdružení je názory ovlivňo

vat, nikoli je vnucovat, jejich cílem je zákony doporučovat, ni
koli je vydávat. To se může dít nejrůznějšímizpůsoby, ale tisk
hraje v tomto rozhodující úlohu. Nezávislost tisku je dle Toc
quevilla (tamtéž) hlavním a takříkajíc konstitutivním prvkem
svobody národa. Je to jediný prostředek, který může zasít
v témže okamžiku do myslí lidí tutéž myšlenku, jediný pro
středek, jak spolu mohou tisíce lidí komunikovat a postupo
vat stejným způsobem. Počet novin se musí také zvětšovat

úměrně tomu, jak se zmenšuje centralizace správy. Každé
místo samovlády musí mít vlastní mediální prostor.

Tím se dostáváme k tomu, že pokud nám opravdu mají
tato sdružení poskytnout pocit samovlády, musí existovat na
mnoha úrovních politického systému. Tocqueville je, jak vi
dět, v prvé řadě velkým příznivcem decentralizace. Mají-Ii
sdružení mít příchuť samovlády, musí existovat v decentrali
zovaném systému, takže tato samovláda musí být praktiko
vaná také na lokální, a nejen na národní úrovni. Decentrali
zace by se neměla týkat pouze politického systému, ale také
veřejnosti.Jediným způsobem, jak lidem poskytnout schop
nosti, které lidu chybějí, je poskytnout mu zkušenost, zajistit
mu, aby se mohl podílet na vládě. Pokud vymře samovláda
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na lokální úrovni, je ve velkém nebezpečí také na úrovni ná
rodní. Jedno od druhého nelze oddělit.

Rozvoj provinciálních svobod považuje Tocqueville za jedi
nou záruku rozkvětu svobodné a pořádkumilovné společnos

ti. Je pravda, že společnost může vzkvétat i bez samospráv
ného členění, ale při silné centralizaci, kdy výkonná moc je
sice dostatečně okceschopná, je pak rozkvět společnosti více či

méně závislý na osvícenosti této moci. Ukazuje také (Tocque
ville 1992: 1/68), že silně centralizovaná vláda velmi podpo
ruje a polarizuje rozdíl mezi menšinou schopnou spravovat
na straně jedné a neschopnou a stále apatičtějšívětšinou

na straně druhé. To je z mnoha důvodů nežádoucí. Bez zá
jmu a dostatečné vědomosti o změnách ve své zemi se nako
nec dostaví u člověka pocit lhostejnosti k osudu místa, kde
bydlí. Je typické, že lidé pak stále více pouze tuší, co se okolo
děje, a to jim brání v kritické kontrole moci. Hospodaření bez
možnosti změnit něco k lepšímu se pak stane jenom hospo
dářením uživatele s apatií nejen ke svému blízkému okolí,
ale nakonec i k sobě samému.

Velká centralizace vlády také dává zákonům příliš uniform
ní povahu, jež není s to respektovat zvláštnosti místa a mravů

(Tocqueville 1992: 1/119). To způsobuje její menší efektiv
nost. Občan se stane jakýmsi nájemcem s neúctou k záko
nům, které jsou s oblibou porušovány, pokud není na dosah
ruka zákona. Občan kolísá mezi nesvobodou a neposlušnos
tí, každé nepotrestané porušení zákona považuje za svoji vý
hru, a je-Ii potrestán, je pouze poraženým nepřítelem státu.
Přetrvává jen nedefinovatelný smysl pro vlast, podvědomá
hrdost, zašlá vzpomínka na minulou slávu, jež se k ničemu

přesnému nepojí, v případě potřeby však stačí k probuzení
sebezáchovného instinktu, či se stává tvárnou hříčkou v ru
kách demagogů. Centralismus je tedy něco, co pozvolna pů

sobí úpadek všech občanských ctností.
Jen náboženství či vlastenectví (zde již nehovoří o instink-

tu) může dle Tocquevilla (1992: 1/71) natrvalo udržovat ob
čany na cestě k témuž cíli, což je základní podmínkou pro
fungování státu. Teď, když křesťanství již ztratilo svoji sílu, je
obzvláště důležité pěstovat onen občanský patriotismus
a budovat .ducha krajiny", kterého lze stimulovat pomocí
zákona, tj. decentralizací moci, která jedině může zlepšit
politickou kulturu občanů tím, že v nich vzbudí zájem
o osud místa, ve kterém žijí. Duch obce či krajiny je důleži

tým prvkem veřejného pořádku a vlivu občanů (Tocqueville
1992: 1/52-54). Pro utvoření takového ducha je nutné, aby
místa samovlády (obce, krajiny) byla silná a nezávislá. Je
známo, že příchylnost lidí se obecně soustřeďuje tam, kde je
moc. Toto centrum se pak může stát centrem běžných život
ních vztahů, kam se soustřeďujetouha po úctě, potřeba reál
ných zájmů a potřeb, záliba v moci a vzruchu atd.

Dle Tocquevilla (1992: 11/90) je nezbytné, aby se co nejdříve

v očích lidí individuální zájem spojoval se zájmem celé země,

protože láska k vlasti, nezaložená na nějakém zájmu, nená
vratně prchá. Nejmocnějším prostředkem k tomu je umožnit
lidem, aby se podíleli na její správě, a tak v nich probudit zá
jem, a tím i lásku k místu, kde žijí (Tocqueville 1992: 1/179).
To je jediný způsob, jak lze spojit veřejný zájem se zájmem
soukromým. Tocqueville (1992: 11/90) to nazývá .rozumným
egoismem". Není to nic nového pod sluncem. Nejde o to za
braňovat občanům v jejich individuálních zájmech a snaže
ních a nutit je konat něco pro obecné dobro, ale ukazovat,
že čestnost a spravedlnost je tímto obecným dobrem, chce
me-Ii každý bezpečně prosazovat své individuální zájmy
v pořádkumilovné a nenásilné společnosti. Nikoho již nemů

že dle Tocquevilla (tamtéž) oslovit, říkáme-Ii, že ctnost je
krásná, říkejme tedy, že je užitečná, a neustále to dokazuj
me. Učení o rozumném egoismu není učení vznešené, ale je
jasné a spolehlivé. Je to snaha ukázat občanům, že obecné
a soukromé je něco, co nikdy nelze definitivně oddělit. Toto
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"učení" nevede sice k velkým obětem, ale plodí každý den
oběti malé a, jestliže nevede ke ctnosti přímo vůlí, přibližuje

se jí pomalu zvykem (Tocqueville 1992: 1/91).
Tocqueville (1992: 1/86) není hlasatelem nějakého anar

chistického systému, jak by se snad mohlo zdát. Je naopak
příznivcem silné centralizace vlády v tom, co je rozpoznáno
jako obecný zájem, tj. to, co se týká všech. Předmět obecného
zájmu je ale třeba stanovit předem a dle toho přísně vymezit
pravamoci vlády. Jsou to především záležitosti mezinárodní
politiky, obrany státu a jiné věci, jež jsou rozpoznány jako
obecný zájem týkající se celku. Toto je potřebné z toho důvo

du, že vlastností každé vlády je snaha strhávat na sebe moc
a utahovat pouta centralismu ve jménu efektivnosti a její
větší akceschopnosti. Protože lze těžko očekávat, že vláda by
mohla systematicky pracovat na svém sebeomezení, musí
toto omezení vyplývat ze zákona. Jelikož její tendence je na
opak podřazovatpartikulární zájmy zájmu obecnému a jeho
jménem je potlačovat, musí ze zákona jmenovitě vyplývat
všechny atributy moci, jež se týkají celostátních otázek, a ostat
ní pravomoci musí připadat samosprávám, ne naopak. Vše,
co není jmenovitěv kompetenci státu, je v kompetenci samo
správ. Ty mají pak zákonitě mnohem větší samostatnost
a svobodu.

Nyní opustíme prozatím myšlení tohoto autora, i když se
k němu později ještě budeme mít příležitost vrátit. Shrňme
však nejdříve to nejpodstatnější.Vidíme, jakým způsobem

Tocqueville, byť jsou u něho přítomny i mnohé předpoklady

a požadavky, které vycházejí z L proudu, silně akcentuje
a navazuje na M tradici, kde požadavek konstituce moci pro
hlubuje a rozšiřuje o požadavek decentralizace správy a kla
de velký důraz na kontrolu a rovnováhu moci. Ktomuto úče

lu slouží nejrůznějšípolitická i občanská sdružení, která jsou
nezbytná jak pro prosazování politických cílů, tak pro zacho
vávání svobody občanů. Je jasné, že ani Tocqueville se ne-

spokojuje se slabší definicí občanské společnosti která se
zakládá pouze na existenci takových sdružení, jež jsou svojí
povahou nezávislá na státní moci. Jeho pojetí se přiklání

k silnějšímu vymezení, které je charakteristické jak nezávis
lostítěchto sdružení, tak právě onou rovnováhou a vzájem

no~ p~ostupno.stí?olitické a občanské sféry, jež umožňuje

obcanum efektlvne se podílet na veřejné správě. Je zároveň

výrazem a ochranou občanské svobody stojící proti politic
ké moci.

P~d~vejn;e se nyní na jiný proud západního myšlení, který
spatruJe zaruky svobodné a spravedlivé společnosti v tako
vém pojetí občanské společnosti, které navazuje na L proud
a akcentuje jeho vliv. Ano, zabývat se budeme Friedrichen
Augustem Hayekem.

2.5.2 Pojetí trhu u Fridricha Augusta Hayeka

Je zřejmé, že Hayekova politická filosofie je filosofií tržního
řádu a jeho zdůvodnění. Úkol, který si Hayek klade, je odpo
věď na otázku, jak uspořádat společnost, aby lidé mohli co
nejvíce sledovat individuálně i společně svá přání a své zá
jmy (~anberg 1993: 45). To znamená jinými slovy, jak ospra
vedlnit a zdůvodnit tržní prostředí jako nejvhodnější klima
takového uspokojování.

Na počátku se sluší připomenout,jelikož jsem to zmiňovaI
výše a také nám to může posloužit jako úvodní vhled, že
Hayek (1991: 11/104) striktně odmítá používat slovo ekono
mika pro označení tržního řádu. Ekonomika znamená, jak
bylo již výše vysvětleno spolu s Taylorem, zákon - nomos,
který ukládá hospodář svému hospodářství- oikos, za úče

lem dosažení jistých konkrétních cílů. Tržní řád naopak "ne
slouží žádné takovéto jediné soustavě cílů. To, co se obvykle
nazývá národní hospodářstvínebo národní ekonomika, není
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v tomto smyslu jedinou ekonomikou, nýbrž sítí mnoha vzá
jemně propletených ekonomik". Abychom se vyhnuli tomuto
zmatení pojmů, navrhuje Hayek (1991: 11/105) místo slova
ekonomika, které se již provděpodobně nemůže oprostit od
onoho zavádějícíhovýznamu, používat slovo katallaxe. Tento
termín je odvozen z řeckého slova katallatein, které zname
nalo nejenom "směňovat", ale také ,přijmoutdo společen

ství" a "přeměnit nepřítele na přítele". Dle Hayekova mínění

je tedy docela vhodné užívat tohoto termínu k označení řá

du, který vzniká vzájemným přizpůsobovánímse mnaha in
dividuálních ekonomik na trhu.

K nejvýznamnějším objevům moderní doby patří podle
Hayeka (1991: 11/127) skutečnost, že velká společnost může

mírově soužít a její členové si mohou být vzájemně ku pro
spěchu bez sledování a existence společných cílů. V katallaxi
dochází k uspokojování potřeb druhých nevědomě, což nám
umožňuje uspokojovat i ty potřeby, s kterými bychom nesou
hlasili, kdybychom je znali. Je to takový řád, který umožňuje

mírovou cestou sladit rozbíhavé účely a umožňuje to proce
sem, který je ku prospěchu všem. To, že pomáháme uskuteč

nění záměrů jiných lidí, aniž s nimi máme co společného, ne
bo je dokonce známe, a že to děláme pouze proto, abychom
dosáhli svých vlastních cílů, je naopak zdrojem síly velké
společnosti. Dokud spolupráce předpokládáspolečné účely,

budou lidé s různými záměry nutně nepřáteli. Tržní řád nao
pak umožňuje rozdílným jednotlivcům být si navzájem k užit
ku, aniž se dohodli na konečných cílech.

Absence společných cílů ve společnosti není tedy žádnou
nevýhodou, ale naopak velkou výhodou. Sledování společ
ných cílů je naopak největší brzdou nezávislého a svobodné
ho myšlení, které je silným motorem intelektuálního pokroku.
Představa, že stupnice společných hodnot pro existenci spo
lečenství je dobrá věc, je mylná a spočívá na chybné víře, že
takováto stupnice hodnot je nezbytná pro začleněníjednotli-

vých činností do řádu a že je to nutná podmínka mírové spo
lupráce. Pravý opak je pravdou. "Kataloktická pouta" jsou
v širším smyslu tím jediným, co drží moderní, nepřehlednou
a masovou společnost pohromadě.

Předně musíme říci, že katallaxe není "hro" s nulovým sou
čtem. Neplatí zde, že něčí zisk je stejná ztráta někoho jiného.
Hlavní příčinou charakteru katallaxe, spočívajícív tvorbě bo
hatství, je to, že výnosy z úsilí každého účastnícíhose člově

ka působí jako signál, který tento člověk nezná, a sice tak, že
těží z podmínek, o nichž se dozvídá pouze nepřímo tím, že je
odrážejí ceny výrobních faktorů, které účastníci používají
(Hayek 1991: 11/110). Je to "hra" produkující bohatství, pro
tože nabízí každému "hráči" informace, které mu umožňují

naplňovat potřeby, o nichž přímo nic neví, a to použitím pro
středků, o jejichž existenci by bez ní nic nevěděl, tedy "hra"
přinášejícíuspokojení většího rozsahu potřeb, než by bylo ji
nak možné. Běžné ceny slouží tedy v tomto procesu jako uka
zatel toho, co by se za současných okolností mělo udělat.

Souhrn informací zrcadlený či kondenzovaný v cenách je
tedy zcela produktem konkurence, nebo přinejmenším pro
duktem otevřenosti trhu pro každého, kdo má relevantní in
formaci o nějakém zdroji poptávky po tom kterém statku, ne
bo o zdroji jeho nabídky. Konkurence p~sobí jako proces
objevování nejen tím, že každému, kdo má příležitost využít
zvláštních okolností, dává možnost využít je se ziskem, nýbrž
také tím, že předává ostatním stranám informace, že nějaká

taková příležitost existuje. Právě tímto předáváním kódova
ných informací zajišťují různá vzájemně si konkurující úsilí
tržní hry využití široce rozptýlených znalostí (Hayek 1991:
11/111). Jedním z hlavních úkolů konkurence je také ukázat,
které plány jsou chybné, a ceny konečně informují i o mož
nosti udělat danou věc s menším vynaložením zdrojů, než je
běžně nutné. Ceny tak šíří i informaci o technických možnos
tech, jak dané zboží produkovat efektivněji.
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Aby toto vše mohlo podle Hayeka (1991: 11/105) vzniknout,
bylo k tomu třeba jen toho, aby se uznávala pravidla určující

to, co každému náleží, a to, jak může být takové vlastnictví po
dohodě převedeno. To je to jediné, co zakládá spontánní řád
trhu. Tržní řád je spojen pouze prostředky, na kterých je třeba

se shodnout a jejichž dodržování zakládá takový řád, který,
jak již bylo řečeno, 1. činí zbytečnou dóhodu o společných cí
lech, 2. činí možným bez dohody a spontánně smíření rozbí
hajících se účelů a 3. drží pohromadě velkou společnost.

Tato abstraktní pravidla správného jednání jsou vvpravém
slova smyslu principy, které mají negativní povahu. Ríkají, co
se nesmí dělat. Svou povahou jsou informacemi pro jedince
zaručující mu očekávání, co se týče disponování jistou ~ě~~.

Abstraktní pravidla však neříkají nic, a ani nemohou nic r1

kat o hodnotách těchto věcí. V rámci katallaxe neexistuje
žádné pořadí různých potřeb. Zakládají pouze takový spon
tánní řád, jehož cílem je dostat co největšívýsledný produkt,
na němž se bude rozdělením podílet každý nepředvídatel

nou částí. Pravidla zaručují pouze zvyšování šancí, které má
vždy dlouhodobou povahu. Rozdělovánívýsledného produk
tu není materiálně spravedlivé a to z toho důvodu, že v tom
to kontextu nemá smysl hovořit o spravedlnosti. Toto rozdě

lení je pouze výsledkem procesu, o němž se ví, že zvyšuje

šance všech.
Tato pravidla mají být aplikována obecně, tj. na každého.

Zaručujízvyšování šancí, ne konkrétních výsledků, a proto také
nemá smysl, jak již bylo řečeno, hovořit o tom, zda jsou tyto vý
sledky spravedlivé či nikoliv. Spravedlnost jako taková spočívá

pouze v univerzální aplikaci abstraktních pravidel a hovořit

o spravedlnosti v distributivním smyslu, jak jsme zvyklí, je za
vádějící a lživé (Hayek 1991: 11/118). O spravedlnosti můžeme
tedy hovořit pouze jako o aplikaci abstraktních pravidel na
konkrétní lidi, aniž známe jejich konkrétní účinky. Hra katallaxe
není v tomto smyslu spravedlivá, ale je nejúčinnější.

Protože je zavádějící hovořit o spravedlivém či nespra
vedlivém výsledku katallaxe, není ani potřeba morálně

ospravedlňovatspecifické rozdělení. Toto specifické rozděle

ní, které je výsledkem dovedností a štěstí, je vždy svoji pova
hou nahodilé. Tak jako nahodilost, tak i nezasloužené ztráty
a štěstí patří k charakteru katallaxe a v jejím rámci jsou nut
ností. Principem katallaxe je, že souladu očekáváníse dosa
huje tím, že některá očekávání jsou zklamávána. Štěstí jako
součást zisku, jak říká Hayek (1991: 113), je naopak nutnos
tí v řádu, který nesleduje žádný konkrétní cíl. Distributivní
přerozdělení je navíc znemožněno i tím, že v prostředí,

v němž dochází k neustálé relativizaci vlivem změněných

podmínek a cen zdrojů, jejichž použití se musí neustále při

způsobovat, je prakticky nemožné oddělit zisk vzniklý na zá
kladě dovednosti a zisk vzniklý na základě štěstí. Díky neu
stálým změnám, které samy o sobě jsou nepředvídatelné

a nahodilé, budou zákonitě uspokojována a zklamávána
očekávání, která lze chápat jako stejně nahodilá. Systém ka
tallaxe je právě zaměřen na stimulaci dovednosti, co možná
nejlépe anticipovat případné změny. Prvek náhody dále
spočívá nejen v tom, že lze sotva vědět, zda je nějaká změ

na předvídatelná či nikoli, ale i v tom, že do výchozích pod
mínek, které jsou podstatné pro naše šance i případný ús
pěch či neúspěch, nás zasadila náhoda. Z tohoto všeho je
dle autora zřejmo, že nemá smysl hovořit o spravedlnosti,
co se výsledků katallaxe týče.

Smysl pro spravedlnost se dostává neustále do střetu se
smyslem pro loajalitu. Loajalita k takovým partikulárním zá
jmům, jaké existují v povolání, nebo jakými jsou třídy a stej
ně tak rody, národy, rasy nebo náboženství, je naopak dle
Hayeka (1991: 11/136) nežádoucím jevem, který je největší

překážkou aplikace abstraktních pravidel. Tak jako je velká
společnost nesmiřitelná se sledováním známých společných

cílů, tak je velké společnosti cizí a nebezpečná solidarita. So-
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lidarita je Hayekovi (1991: 11/107) "instinktem", který jsme
zdědili z kmenové společnosti. Jenže to, co bylo v malém
společenstvíchápáno jako ctnost a co této malé společnosti

prospívalo, je ve "velké" společnosti nežádoucí a nebezpeč

né tím, že narušuje spontánní řád. Je to instinkt, který se
v moderní době nejjasněji ukazuje ve dvou největších hroz
bách svobodné civilizace: v nacionalismu a socialismu. Di
stributivní spravedlnost jako výsledek solidarity, která je re
ziduálním instinktem kmenové společnosti, nazývá Hayek
(1991: 11/127) "trojským koněm" totalitarismu. Takováto spra
vedlnost je neslučitelná s panstvím zákona a se svobodou
podřízenouzákonu .

Abstraktní řád, jehož dodržování je největším dobrem pro
společnost, je pravým opakem nějakého centrálního pláno
vání, jak je jistě z předchozího patrno. Tento řád nejlépe od
povídá zlomkovitému konkrétnímu vědění, které je rozptýle
no ve společnosti. Nechává individua, aby sama nasadila
své znalosti na cíle, jež si sama zvolila. Toto zlomkovité kon
krétní vědění, může být použito o to méně, oč více je koordi
nace abstraktními pravidly nahrazována centrálním řízením.

To je dle Hayeka důvod, proč svobodně se rozvíjející řád je zá
roveň i řádem nejvýkonnějším.

Právě úkolem zákonodárce je stanovit taková pravidla,
která zvyšují šance pro všechny. Ne v tom smyslu, že bude
známý dopad nějakého nařízení na konkrétní osoby, ale že
zvětší počet příležitostí, jež se naskytnou "nějakým nezná
mým" lidem. Právě neznalost účinků aplikace pravidel na
konkrétní lidi mu umožňuje spravedlivě jednat. Je chybné si
představovat, že společnosti poslouží nějaké ,opravné' speci
fické příkazy, které svou povahou katallaxi vždy narušují.
Zrovna tak je mylná představa, která bývá často zmiňována,

že každý jedinec má nárok na stejné šance. Nárok jedince
spočívá pouze v uplatňování takových pravidel, která stejně

pravděpodobnězvýší šance každého. Je úkolem vlády vynu-

covat si dodržování abstraktních pravidel jednání. Její po
stavení musí být v tomto monopolní. Její jednání má být
vždy spravedlivé v pravém významu tohoto slova a její pra
vomoci nejsou vymezeny pozitivně, ale mají vždy negativní
charakter, stejně jako abstraktní pravidla jednání. Vláda si
ce má dle Hayeka i jisté vykonávací funkce v těch oblastech,
kde uspokojování potřeb prostřednictvím trhu není dostateč
né. Bylo by však nebezpečné kterékoli z těchto vykonávacích
funkcí přijímat za konečný a definitivní úkol vlády, protože
neexistují podle něj funkce, které by vlivem změny podmínek
nebylo možné příležitostně privatizovat, a naším úkolem
(veřejnosti) je, abychom se o takovouto privatizaci stále po
koušeli. Vláda je v tomto pouze jedním konkurentem mezi
mnohými.

2.6 Občanskáspolečnost

- strukturně normativní pohled9

S jistou mírou tolerance tedy analyzujeme v myšlenkovém pod
houbí konceptu občanské společnosti dva základní myšlen
kové proudy, které výrazným způsobem podmiňují současné

pokusy o vymezení pojmu občanské společnosti. Oba tyto
proudy nachózejí svůj zdroj ve výše zmíněném původním po
jetí občanské společnosti jako všezahrnujícího konceptu, ale
dále zažívají každý, jak jsem se pokusil ukázat výše, svůj

vlastní svébytný vývoj, někdy s větší, někdy s menší mírou
vzájemné konvergence. Pokud jde o současná vymezení kon
ceptu občanské společnosti jako konceptu strukturně-norma

tivního, tedy jako stanovení konkrétních prostředků, postupů

a jejich forem, nikoli principů a cílů, také zde se uplatňuje ve
škále přístupů polarita LaM proudu. Podívejme se tedy na
současné interpretace občanské společnosti jako strukturně

normativního konceptu.
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2.6.1 Sociokulturní pojetí čili generalisté,
maximalisté a minimalisté

První skupinu přístupů, v níž se zřetelně uplatňuje vliv nejen
L, ale také M proudu, lze dále rozdělit na tři klíčová pojetí.
Označuji je jako sociokulturní. Představiteleprvního přístupu

by bylo možno označit jako generalisty Osou nejblíže pojímá
ní skotských moralistů), kteří k charakteristikám občanské

společnosti přiřazují také existenci omezené a odpovědné

veřejné autority. K představitelům tohoto pojetí patří napří

klad Gellner, Pérez-Díaz. Pojem občanské společnosti dokon
ce shledávají v jistém smyslu jako konkurenčník pojmu de
mokracie s tím, že lépe zahrnuje a realističtěji specifikuje své
vlastní podmínky existence.

Představitele druhého přístupu, kteří občanskou společ

nost pojímají ve výše zmíněném smyslu, avšak jako nevládní
sféru, by bylo možno označit jako maximalisty. K tomuto
(možná převládajícímu)pojetí se hlásí například Taylor či

John Keane. Mezi hlavní formy občanské společnosti řadí

politickou veřejnost, ale také trh. Jsou to zastánci konceptu,
který Jeffrey Alexander nazývá "deštníkový koncept" - um
brella-like concept (Alexander 1998: 3). Označuje platformu
institucí mimo rámec státu, zahrnuje tržní hospodářstvía je
ho instituce, veřejné mínění, vládu práva, politické strany, ve
řejné i soukromé asociace, nejrůznější formy společenské

spolupráce, jež vytvářejízávazky a zakládají vztahy důvěry.

Představitelé tzv. deštníkového konceptu chápou občanskou

společnost - lapidárně řečeno - jako společnostminus stát,
tedy jako takovou strukturu, která je nezávislá na státu. Sem
by bylo možné zařadit snad i mnohé koncepty občanské spo
lečnosti české provenience a jejich protagonisty - Petra Pithar
ta (1996), Františka Šamalíka (1995), Václava Havla (1994).

Představitele třetího ze současnýchsociokulturních přístu

pů lze označit jako minimalisty. Pojem občanská společnost

u těchto autorů označuje především doménu kulturních
předpokladů, zažitých tradic, hodnot a norem, implicitně

sdílených způsobů a mravů, jež podmiňujímyšlení i jednání
každého člena společnosti. Občanská společnost je zde sy
nonymem hodnotového konsensu, rozvinuté komunity, jež je
svázána těsnou sítí interpersonálních vztahů loajality, závaz
ků a solidarity. Vyznačuje se zralým veřejným míněním, boha
tým občanským životem, identifikací občanů s veřejnými insti
tucemi, zájmem o obecné blaho a úctou k právu (Sztompka
1998: 193). Je zde také silný rousseauovský akcent spočívají

cí v kladení důrazu na občanské ctnosti a v orientaci na ve
řejné blaho. Ze současných hlavních představitelů je možné
uvést Alexandra či Edwarda Shilse. Bylo by možné sem zařa

dit i některé teoretiky republikanismu, jako například Hannah
Arendtovou, kteří sympatizují s vidinou politické komunity.

V tomto současném sociokulturním minimalistickém poje
tí je občanská společnostkonceptualizována jako sféra, již je
třeba analyticky odlišit nejen od státu a ekonomiky, ale také
od jiných společenských sfér, jež jsou vnímány jako sféry, kte
ré neposkytují žádnou oporu pro vzájemnou solidaritu jed
notlivých členů. Občanská společnost je definována jako sfé
ra či subsystém společnosti, jež je analyticky a do jisté míry
také empiricky oddělená od sféry politiky, ekonomiky a ná
boženského života. I když je občanská společnostsama o so
bě závislá na zdrojích a vstupech ze sféry politického života,
ekonomických institucí a širšího kulturního kontextu, před

stavuje samostatnou sféru společenské solidarity, jež trans
cenduje veškeré partikulární závazky a zájmy a umožňuje

nalézání jednotné identity mezi jinak separovanými indivi
dui. Jde o sféru solidarity, v níž je do určité míry postupně

definován a posilován jistý druh univerzalizujícího se spole
čenství. Tento druh občanské společnosti nikdy nemůže exis
tovat jako takový, vždy může existovat pouze "do jisté míry"
(Alexander 1998: 7, 97).
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Alexander řadí k institucím občanské společnosti přede

vším soudy, instituce masové komunikace, výzkumy veřejné

ho mínění. Občanská společnost je konstituována svojí vlast
ní charakteristickou strukturou elit, které provozují moc
a ověřují společenskou identitu prostřednictvím dobrovolných
asociací a sociálních hnutí (Alexander 1998: 97). Občanskou
společnost je možno v tomto pojetí chápat jako synonymum
nestrannosti, jako nositelku univerzálních a transcendent
ních hodnot, jako nadřazenou nad vyhrocené stranické spo
ry. Kjejím významným institucím bychom měli také počítat

například univerzity (Shils 1995: 15). Minimalisté víceméně

nazývají občanskou společnostíto, co maximalisté rozumí
veřejnou sférou (Pérez-Díaz 1998: 213). Toto pojetí nachází
svoje vyjádření také v současné české sociologii a u předsta

vitelů neziskového nevládního sektoru, když používají termín
občanský či veřejný sektor.

2.6.2 Redukcionisté čili ekonomické pojetí

Druhým důležitým přístupem ve vymezování pojmu občan

ské společnosti, v němž se uplatňuje výlučně L proud, je po
jetí, které bychom mohli nazvat ekonomickým pojetím, či

pracovně redukcionistickým. Typickým historickým předsta

vitelem je zde Marx, který čerpá především z Hegela, a tedy
také z klasické politické ekonomie, ze které Hegel, jak již bylo
uvedeno, vychází při svém důrazu na samoregulující ekono
miku, jež pomocí výroby a směny zboží vede k regulaci opti
málních vztahů ve společnosti (Major, Sobotka 1979: 79).

Marx je velmi moderní, když chápe občanskou společnost

jako výsledek historického vývoje, ne jako přirozeně daný
stav věcí (Paine), a rozpoznává stát ne jako nezávislou entitu,
která ztělesňuje univerzální zájmy a nestranně vládne nad
podřízenou občanskou společností(tak jak jej chápou napří-

klad Hobbes, Locke či Hegel), ale jako donucovací instituci,
která odráží a rozvíjí konkrétní, historicky dané zájmy občan

ské společnosti (Marx, Engels 1958: 49,50, Keane 1993: 148).
Jeho ač duchaplný model je však redukcionistický v tom, že
občanskou společnostchápe především jako autonomní sféru
ekonomických aktivit, výrobních sil a vztahů a přehlíží jiné for
my a motivy společenských vztahů. Občanská společnost je
zde historicky vytvořenou sférou moderní buržoazie, jež se
vyvinula z prostředí pozdně středověkého měšťanstva v prů

běhu průmyslové revoluce. Ve své interpretaci Marx podce
ňuje ostatní formy společenského života a struktury občan

ské společnosti zcela podřizuje ekonomické dimenzi, jež
expanduje a nakonec splývá se společnostísamotnou (Ku
mar 1993: 380). Proto také chápe stát jako nástroj třídní

nadvlády a konečné vítězství proletariátu podle něj umožní
zrušení dichotomie občanské společnosti a státu, již Marx
chápe jako dočasnou (Habermas 2000: 228, Keane 1993:
149). V souvislosti s touto tradicí v polovině 19. století kon
cept občanské společnosti jako důležitý koncept ze sociální
vědy mizí (Alexander 1998: 5).

Pokud jde o současné podoby tohoto redukcionistického
pojetí, lze hovořit přinejmenším o dvou variantách. Pracovně
lze jednu označit za levicovou, druhou za kapitalistickou
(Walzer 1995: 12-14). Levicová vychází z tradiční marxistic
ké představy kooperativní ekonomiky a bezkonfliktní společ

nosti, z možnosti nepolitické administrace všech záležitostí,
z možnosti regulace bez vzniku konfliktů, která bude umož
něna odstraněním třídního konfliktu. Redukcionisté se do
mnívají, že společenské konflikty lze redukovat na konflikty
ekonomické. Beztřídní se v tomto pohledu rovná bezkonflikt
ní. Do této kategorie by bylo možné zařadit mnohé předsta

vitele utopistického a levicově orientovaného myšlení; přede

vším státního socialismu a komunismu.
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Kapitalistická verze redukcionistického pojetí vychází
z představy autonomního trhu, který si vystačí jen s mini
mem politiky. V této verzi jde o známý požadavek minimální
role státu jako nočního hlídače či pouhé policie. Důležitější

roli než výrobci hrají v tomto pojetí podnikatelé a jejich akti
vita, podnikatelé jsou zde viděni jako .hrdinové autonomie,
konzumenti příležitostí". Co je nejdůležitější, je především

konkurenčníprostředímezi podnikateli, jejichž cílem je přede

vším posílit svou pozici na trhu, což zpětně vede k maximaliza
ci možností pro všechny. Trh je tou nejžádanější věcí, protože
je jedinou věcí, je všudypřítomný.Svoboda, jak tvrdí Walzer
(1995: 13), je v tomto kapitalistickém pojetí chápána jako
funkce hojnosti. Co je nejdůležitější,je mít mnoho možností
a voleb. Jedině trh je prostředkem pro jejich maximalizoci.
Sem by bylo možno zařadit především libertariány.

2.6.3 Současné spory o vymezenípojmu

Nyní bych se rád pokusil shrnout nejdůležitějšíargumenty
z diskuse mezi představiteli různých přístupů strukturně-nor

mativního pohledu na koncept občanské společnosti. Reduk
cionistický přístup ponechme pro začátek stranou pro jeho
příliš velké handicapy, které se pokusím ukázat později.

V současné diskusi se zdají být, dle mého, tyto koncepty má
lo atraktivní. Podívejme se tedy na spory mezi sociokulturní
mi generalisty, maximalisty a minimalisty.

Pokud jde o základní spor, spočívá především mezi genera
listy a maximalisty na jedné a minimalisty na straně druhé.
Jak již bylo řečeno, tam, kde maximalisté používají termín ve
řejná sféra, tam minimalisté používají pojem občanská spo
lečnost. Většina minimalistů totiž odmítá uznat existenci sys
tematických vazeb mezi rozdílnými komponentami toho, co
maximalisté nazývají občanskou společností.Trh, stejně tak

jako i stát poskytují podle nich pramalou oporu pro spole
čenskou solidaritu, nevytvářejí podmínky pro posilování ob
čanského étosu. Minimalisté inklinují k tomu, spatřovat fun
damentální konflikty mezi tržním hospodářstvím, státem
a veřejnou sférou (tedy pro ně občanskou společnostQ. Občan

ská společnost (veřejná sféra) není podle nich pouze oddělená

od státu a trhu, ale je fundamentálním protikladem státu a tr
hu. Relativní asymetrie zdrojů, jež je charakteristická pro
ekonomiku, která je sférou materiálních a sobeckých zájmů,

má totiž tendenci negativně ovlivňovat i občanskou (resp. ve
řejnou) sféru. Je často obtížné pro občany bez ekonomické
ho úspěchu či bohatství efektivně komunikovat v občanské

sféře a získávat si respekt jejích institucí, či jiných občanů

(Alexander 1998: 9). Minimalisté padle Pérez-Díaze (1998:
213) na jedné straně přeceňují represivní charakter tržníha
hospodářstvía byrokratického státu, na druhé straně pak
stejně tak přeceňují .Iiberativní pbtenciál" veřejné sféry. Ob
čanskou společnost tak pojímají jako obranný val proti kom
binovanému útla'ku jak ze strany státu, trhu či jiných spole
čenských sfér. Veřejná sféra (občanská společnost) by podle
nich, jinými slovy, měla poskytovat základy pro transformaci

státu i ekonomiky.
Za touto argumentací se skrývá předpoklad, že kvalita ob

čanské společnosti nemůže překračovat kvalitu jejích organi
začních forem. Minimalisté se proto soustřeďují především

na analýzu těchto forem. Mezi formy občanské společnosti

proto nepočítají například také církve, které patří svým cha
rakterem do oblasti sakrálního a k tvorbě občanského étosu
ve sféře prafánního, podle nich, příliš nepřispívají. K nejdůle

žitějším formám občanské společnosti řadí minimalisté pře

devším dobrovolné asociace a sociální hnutí, která se nejví
ce vyznačují netržně orientovaným chováním a minimální
mírou hierarchizace. Dobrovolnost se zde jeví jako základní
předpoklad pro vedení otevřeného dialogu. Je-Ii člověk ně-
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kde dobrovolně, prostor pro donucování se zdá být minimál
ní. Především nová sociální hnutí se vyznočují větší mírou
spontoneity, otevřenosti a flexibility. Jejich aktivity mají větši

nou charakter symbolických výzev vůči existujícím mocen
ským vztahům a zažitým kulturním vzorcům a nejsou politická
v tradičním slova smyslu. Jejich arénou je veřejný prostor ne
závislý na vládních institucích, stranickém systému či státní
struktuře. Formy jejich aktivit a prostor, v němž působí, zapří

čiňují, že mají charakter nehierarchizovaných sítí a nevytváře

jí silnou institucionalizovanou strukturu (Ahrne 1998: 91 ).10

Je samozřejmě otázkou, do jaké míry jsou tato očekávání

oprávněná.Jak podotýká Goran Ahrne (1998: 90), stejně ja
ko i jiné asociace, také ty dobrovolné se mohou vyznačovat

podle slavného Michelsova zákona silnou tendencí k oligar
chizaci. Navíc jejich dobrovolnost může být"někdy specifická
v tom, že otázka zařazenía subordinace zde hraje také vý
znamnou roli. Všechny dobrovolné asociace jsou exkluzivní
mi kluby, jejichž členství je umožněno přijetím jistých hodnot
a idejí, které musejí být respektovány. Dobrovolné asociace
mohou být často z tohoto hlediska velmi intolerantními a,
pokud jejich členové nemají správné mínění, či nejednají
v souladu s ním, mohou být ostatními členy vyloučeni. Pokud
jde o nová sociální hnutí, jsou svým charakterem jak prosto
rově, tak časově omezená. Výzkum nových sociálních hnutí
ukazuje, že při dlouhodobějšímtrvání je každé sociální hnutí
postaveno před neřešitelné dilema. V okamžiku, kdy je hnutí
postaveno před strategické rozhodnutí o použití kolektivních
prostředků, potřebuje se zříci své otevřenosti a stanovit pod
mínky pro přijímání svých členů. V dlouhodobější perspekti
vě se sociální hnutí od dobrovolných asociací ničím neliší.
Samozřejmě fakt, že sociální hnutí po nějaké době buď zani
kají, nebo se transformují a institucionalizují, nijak nezmen
šuje jejich význam, nicméně je otázkou, do jaké míry je mož
no je považovat, vzhledem k jejich krátké trvanlivosti, za

klíčový projev a záruku existence občanské společnosti (Ahrne
1998: 91 ).11

Pokud jde o sám trh, generalisté i maximalisté se naopak
domnívají, že tržní hospodářstvízaložené na soukromém
vlastrlictví a veřejná sféra vyznačujícíse dobrovolnou aktivi
tou jsou teoreticky komplementární a pragmaticky spřízně

né, a poukazují na mnohé pojící články mezi trhem a veřej

nou sférou, jež považují za dvě klíčové komponenty v jejich
smyslu občanské společnosti (Pérez-Díaz 1998: 215, Taylor
1994: 19). Spor není pouze terminologický, nýbrž věcný, tý
kající se otázky, jak velkou měrou a zda vůbec přispívá tržní
hospodářstvík posilování občanského étosu. Odpůrci mini
malismu poukazují v prvé řadě na fakt, že vlastní rozvoj ve
řejné sféry je bytostně spojen s diskusí o ekonomických otáz
kách a s otázkou role veřejné autority. Pérez-Díaz (1998:
215) připomíná, že vznik občanské společnosti historicky sou
visí se zahájením debaty o daňové politice a o omezeních
a podmínkách výkonu veřejné moci, přičemž, jak ukazuje
Habermas (2000: 87), ekonomické otázky, otázky pravidel
styku ve sféře směny zboží a společenské práce, předcházely
otázkám politickým. Zkrátka v evropské historické tradici je
podle maximalistů i generalistů trh neodmyslitelnou kompo
nentou občanské společnosti, stejně tak jako občanská spo
lečnostje nemyslitelná bez trhu. Trh je jejím neodmyslitelným
civilizujícím prostředkem a to není možné ani v současných

snahách o konceptualizaci pojmu občanské společnosti pře

hlížet.
Rozvoj veřejné sféry je zde závislý na kultivaci jistých

předpokladů a zvyků, které mohou být posilovány také aktiv
ní účastí na trhu. Obchod a směňování, které jsou samozřej

mě založeny na jistých hodnotových předpokladech,jsou-Ii
možné, přinášejí jejím účastníkům pozitivní zkušenost a stá
vají se jakýmsi občanským tréninkem, jež vede k posilování
sebe-vědomía odpovědnosti aktérů směny. Jeho předpokla-
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dem, ale i potvrzovaným východiskem je také uznávání zá
jmů druhých aktérů směny jako oprávněných.Směňováníučí

účastníky tedy nejen toleranci, ale vede také k posilování
smyslu pro zájmovou i názorovou pluralitu a schopnosti
vlastního (tedy dobrovolného) sebeomezení. Sám pojem ob
čanství v sobě obsahuje tyto dva zdánlivě protichůdné důra

zy, které se uplatňují také na trhu. Jednak schopnost formu
lovat svůj vlastní názor, své požadavky a sledovat své cíle,
tedy jakousi občanskou autonomii, za druhé pak schopnost
omezit se a dosahovat kompromisu vycházející z přiznání le
gitimity (alespoň částečné) i požadavků, cílů a názorů dru
hých (Aron 1993: 97). Tržní společnost pracuje nejen s mění

cími se cenami, ale také s měnícími se seskupeními a názory
- neexistuje zde ani správná cena ani správná kategorizace
lidí (Gellner 1997: 88). A to ne snad proto, že všechno je to
relativní, ale proto, že všechno se zde může, a také by se mě

lo měnit bez jakéhokoli narušení morálního řádu. Je to nejen
prostor občanské autonomie, ale také prostor veřejné soutě

že i diskuse.
Většina minimalistů podle Pérez-Díaze (1998: 216) má

tendenci přeceňovat racionalizačnícharakter veřejné sféry,
jako místa, kde dochází k výměně racionálních argumentů

podle jistých definovaných a morálních pravidel komunikač

ních her. Dodává, že tolerance k druhým, jež je zároveň vyvá
žena připravenostíčelit individuálnímu násilí i odhodláním
omezovat veřejnou autoritu, tyto zvyky a předpoklady nemo
hou být výsledkem komunikační zkušenosti somy o sobě, pou
hého racionálního přesvědčování,ale výsledkem praktické
zkušenosti s opakovanou účastí na trh~ a v liberální politice.
To se mi zdá, vzhledem k reflexivní povaze moderní doby
a jejího vědění, přesvědčivé.12 V dlouhodobé perspektivě se
tak trh a liberální politika ukázaly jako instituce, jako jistý
druh praktické zkušenosti a činnosti, které jsou schopné za
jistých okolností reprodukovat své vlastní předpoklady, před-

poklady své vlastní existence. Každopádně se ukázaly jako
o mnoho lepší, než jejich historické alternativy: centrálně říze

ná ekonomika a autoritářská politika (Pérez-Díaz 1998: 217).
Navíc vztah mezi občanskou společností obecně a tržním

hospodářstvím, jako jednou z nezastupitelných komponent
občanské společnosti, je, jak ukazuje Gellner (1997: 174), ješ
tě užší, než by se mohlo na první pohled zdát. Je přímo ,gene
ticky' podmíněn, je takřka osudový. Občanské společnosti

jsou společnosti zasvěcené základnímu rovnostářství, tudíž
nestálosti a proměnlivosti, jež zabraňují jejich nehybné hie
rarchizaci. Jsou tedy také závislé na ekonomickém růstu.

Pouze pomocí technické inovace a ekonomických zisků se to
tiž mohou přibližovat či udržovat na dosah takovému stavu .
Tyto společnosti potřebují nejen sociální a politický pluralis
mus, který by vyvažoval výrazné tendence k centralismu
a autoritářství, ale také ekonomický pluralismus z důvodů

výrobní efektivity. Občanské společnosti jsou, z hlediska
své legitimity, závislé na ekonomickém růstu, bez něhož

se pohyblivost stává riskantní hrou s nulovým součtem, ve
které je něčí zisk vyvážen něčí ztrátou. Každý politicky autori
tativní či dokonce totalitní režim, který toleruje autonomní
hospodářství, tak neúmyslně vytváří podle Gellnera (1997:
126) také občanskou společnost, nebo alespoň společenský

potenciál pro její vznik. 13

Je také potřeba připomenout,že v normativní rovině je
občanská společnost především otevřenou občanskou spo
lečností, otevřenou v Popperově slova smyslu, tzn. je společ

ností, která reflektuje skutečnost, že naše vědění není nikdy
stoprocentně dokazatelné, nýbrž pouze stoprocentně vyvrati
telné. Občanská společnost je otevřenou společností reflektu
jící skutečnost, že je odsouzena žít ve světě, kde lidé operují
s nedokonalým věděním, a zároveň je společnostíuspořáda

nou a respektující neosobní, abstraktní pravidla. Také v tom
to bodě se naplňuje jeden z aspektů občanství, jenž spočívá
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ve víře v rozum jako výjimečnéhoa jedinečného dorozumíva
cího prostředku, a zároveň ve vědomí jeho nedokonalosti.

Ekonomika se v tomto světle jeví jako jedna z nezastupi
telných institucí kontroly státu či ideologického monapolu.
Spoléhání se na ekonomický růst vyžaduje kognitivní růst,

což znemožňuje ideologický monopol. Rostoucí ekonomika
je nemožná bez vědy. Věda je neslučitelná se společenskyči

jinak udržovaným, vynucovaným kognitivním obrazem svě

ta, nadaným apriorní autoritou. Pojem atevřené společnosti

se neslučuje s intelektuálním či ideologickým monopolem,
nýbrž bezpečné vědění vyžaduje ideologický pluralismus, je
hož zárukou je právě otevřená ekonomika dosahující růstu

(Gellner 1997: 180, 181). Gellner (1997: 173) klade v této
souvislosti naléhavou otázku: Může občanská společnost

přežít konec ekonomického růstu? To s sebou samozřejmě

přinášídalší naléhavé otázky, především: co je to vůbec ,eka
nomický růsť?14

Neměl by ovšem vzniknout dojem, že v podání maxi ma lis
to-generalistů představuje trh nejdůležitějšíči dokonce jedi
nou záruku existence občanské společnosti (v tom se liší-od
redukcionistů). Poukazují pouze na skutečnost, že pohled na
stát a ekonomické organizace jako jediné sféry, které mají
tendenci srůstat dohromady, tendenci využívat veřejnost,

manipulovat s ní a vychovávat své občany, zaměstnance

a konzumenty k nekritické poslušnosti, je nebezpečnězjed
nodušujícím pohledem. Kritickým okem je proto třeba posu
zovat všechny velké organizace, nejen stát, politické strany
a ekonomické subjekty, ale také odbory, média, církve, kul
turní, spotřební, ekologická. feministická a jakákoli jiná
sdružení. Žádná by neměla být pojímána nekriticky, všech
na usilují o moc či vliv a stavět některá mimo podezření

z důvodů jejich vlastních pohnutek by nebylo správné (Pé
rez-Díaz 1998: 218). Stejně tak by podle tohoto pojetí nebylo
správné předem handicapovat a vylučovat některé organi-

zace, pokud jde o jejich liberativní a participativní potenciál
ve veřejné sféře.

Je samozřejměotázkou, do jaké míry jsou tato očekávání

oprávněná v době globalizující se ekonomiky. Často slýchá
váme námitku, že globální trh ohrožuje lokální občanské
společnosti.Ano, skutečně míváme často silný pocit, že spo
lečnosti typu Shel/, McOonalds či Coca-Cola by mohly zna
menat velké nebezpečí pro občanské národní společnosti,ať
už v jakémkoli smyslu. Z minimalistického hlediska je samo
zřejmě oprávněná obava, že tyto společnosti neposkytují
mnoho podpory pro vytváření pocitu solidarity a loajality
v rámci lokálních abčanských společnostía instituce míst
ních občanských společnastí (veřejných sfér) nestačí na to,
aby vytvářelyobranou hráz proti nespravedlnostem a nebez
pečím globalizující se ekonomiky. Proto je potřeba globalizo
vat také veřejnou (občanskou) sféru a příznaky takového
procesu nejsou nepatrné. Organizace jako například Green
peace, He/sinki Committee, Amnesty Internationa/, Global
Watch, Public Citizen aj. se skutečně zdají být zárodkem glo
balizující se občanské společnosti.

Také z maximalistického hlediska se zdá být globalizující
se síť občanských společností(veřejných sfér) nutností. Glo
bální trh může být součástí občanské společnosti pokud ta
bude globální i v jiných aspektech. Jinými slovy pouze glo
bální veřejná sféra může zajistit globální ekonomice, aby se
stala součástí globální občanské společnosti.To je opět ne
myslitelné bez systému efektivní politické kontroly a odpo
vědnosti v tomto rámci. Pouze jednotný rámec politické odpo
vědnosti a kontroly, trhu a veřejné sféry může zajistit, že tyto
jednotlivé komponenty se mohou stát součástí občanské spo
lečnosti. Toto jsou samozřejměvelmi složité otázky, jejichž
důkladná analýza není cílem této práce. Dodejme tedy pou
ze, že, i když se zdá, že globalizace kapitálu a ekonomiky
jsou vždy o krok napřed, globalizace občanské (veřejné) sféry
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i jednotného politického rámce dosahuje také významných
úspěchů v utváření občanské společnosti v maximalisticko-ge
neralistickém slova smyslu. Nejenže mnohé nevládní organi
zace v oblasti kontroly dodržování lidských práv, korupce
a kontroly vládních politik obecně dělají velkou práci v utváře

ní předpokladů pro jednotný politický rámec, ale také sledují
aktivity nadnárodních společnostípo celém světě a upozorňu

jí na důsledkyjejich činnosti. Výsledky jejich vlivu nejsou zane
dbatelné. Jsou známy příklady, kdy nadnárodní společnosti
prodělaly po celosvětové vlně kritiky znatelnou proměnu

a často se snaží očistit svoje pošramocené jméno také tím, že
podporují mnohé nevládní organizace po celém světě (Holub

2000b: 2).
Pokud jde o samotný spor mezi generalisty a maximalisty,

generalisté rozumí pod pojmem občanské společnosti také
existenci limitované, kontrolovatelné a odpovědné vlády. Je
jich argumentace je de facto obdobná jako v případě trhu
a poukazují na historickou, teoretickou i pragmatickou spja
tost vývoje občanské společnosti a takové veřejné autority.
Jak již bylo řečeno úvodem, ve skutečnosti považují pojem
občanské společnosti za konkurenčník pojmu demokracie.
Gellner poukazuje na to, že je vlastně velmi sporné, zda je
demokracie jako naivně formulovaný ideál, jenž jej odděluje
od institucionální a kulturní situace a má tendenci samo
zřejmě poukazovat na to, že se jedná o cosi hodnotného pro
lidstvo jako takové, vůbec zakořeněna v lidské přirozenosti.

Člověk je bezpochyby společenským tvorem a potřebuje ko
munitu. Komunity, mají-Ii přežít, obecně potřebují systém
společenských pozic a rolí a ty ve většině případů nejsou rov
nostářské a většinou nepřidělují při rozhodování všem členům

komunity stejnou váhu. Společnosti jsou vybaveny systémem
struktury rolí, což není ve většině případů, ať už v jejich pro
spěch či neprospěch, demokratické. Termín demokracie je
možné dle Gellnera používat neškodně jako kódový název

pro soubor institucí. Nicméně pokud jde o nezbytný spole
čenský a kulturní kontext, termín občanské společnosti po~a

žuje za mnohem realističtějšía barvitější. Je pojmem, který
se snaží zahrnout a specifikovat své vlastní podmínky exis
tence, které nebere za samozřejmé,zdůrazňuje nejen dané
institucionální podmínky, ale také nezbytný společenský a kul
turní kontext (Gellner 1997: 159-161).

Samozřejmězde je možné namítnout, že debata o občan

ské společnosti se vyznačuje především nedostatečnou kon
ceptualizací a terminologickou nejasností, a že je potřeba se
ptát, jak upozorňuje Krishan Kumar (1993: 390-391), co
vlastně, a zda vůbec něco, koncept občanské společnosti na
bízí nového a čím předčí důvěrněji známé a zavedené kon
cepty jako je koncept občanství, ústavnosti, demokracie, ve
řejné sféry či distinkce veřejného a soukromého. Všechny
zmíněné koncepty se vypořádávají, ať už v tradiční či novější'

literatuře, přesně s těmi stejnými problémy, které si pro sebe
uzurpují obhájci konceptu občanské společnosti.Je tedy kon
cept občanské společnosti užitečný, potřebujemejej, když se
stejnými problémy přichází a snaží se vypořádat starší, lépe
vymezené a důvěrně známé koncepty? Myslím, že je možné
souhlasit s Philipem Smithem (1998: 133-134), že užitečnost

konceptu občanské společnosti je neoddiskutovotelná o že ne
ní hned třeba kvůli koncepční nejasnosti" vylít s vodou z va
ničky i dítě samotné". Koncept občanské společnosti je užiteč

ný právě proto, že přitahuje naši pozornost k pojícím článkům

mezi takovými jevy jako jsou demokracie, veřejná sféra, ústav
nost, tržní hospodářství či občanství a snaží se je analyzovat
ve vzájemných vztazích a interakcích.

Podívejme se na závěr této kapitoly, jak jsem sliboval v je
jím úvodu, ještě na kapitalistickou verzi redukcionistického
pojetí a jeho jakési vymezení vůči sociokulturním přístupům

obecně. Toto redukcionistické ekonomické pojetí občanské
společnosti, které bývá také označováno jako ekonomický li-
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beralismus či libertarianismus, je pojetí, které se vyznačuje

důrazem na svobodu jako negativní hodnotu a které s obli
bou používá metafory ,minimálního státu'. Myslím, že zdů

vodnění, proč tomu tak je, je nejlépe patrno z ekonomické teo
rie F. A. Hayeka. Proto se k tomuto zdůvodněnívrátím jen
krátce formou rekapitulace.

I Hayek (1991: 111/121) hovoří o důležitosti dobrovolných
sdružení. Je však příznačné, že tomuto problému věnuje nece
lé dvě strany svého rozsáhlého díla, které jsou svým rozsa
hem srovnatelné s tím, co věnuje Tocqueville (1992: 11/37,
113, 114) ve svém neméně rozsáhlém díle, otázkám tržních
mechanismů. Hayek (1991: 11/138) otevřeně říká, že skutečný

liberál si musí přát co možná nejvíce těch "konkrétních spo
lečností uvnitř státu", dobrovolných organizací na spojnici
mezi jednotlivcem a vládou. To by jistě znělo lahodně iTocque
villově uchu. Vdalším ale začíná být patrný již zmíněný rozdíl.
Hayek říká (tamtéž), že takové organizace, které disponují
mocí, která o tolik přesahuje moc kteréhokoli jednotlivce, bu
de třeba vjejich činnostech omezovat zákonem, a to způso

bem, jímž jednotlivec být omezován nemusí. Podle něj je jed
nou z největších slabin naší doby, že ihned požadujeme po
vládě, aby s použitím donucení zajistila to, co se velkému po
čtu lidí zdá být žádoucí. Tato tendence je dle Hayeka (1991:
1I1/121) velmi škodlivá. Je to především nebezpečí korporati
vismu, kterému se libertariáni snaží čelit. Nátlak na vládu,
aby použila své donucovací pravomoci ke zvýhodnění konkrét
ních skupin, považuje za všeobecně škodlivý. Spatřuje v něm

ztrátu nezávislosti vlády vzhledem k zvláštním zájmům. Dů

sledkem těchto praktik je dle něj vznik aparátu organizova
ných konkrétních zájmů uzpůsobených výlučně k tomu, aby
vykonávaly nátlak na vládu. Tento aparát "... se stává tím nej
horším upírem nutícím vládu, aby byla škodlivá" (tamtéž).

Tento antikorporativistický požadavek je zahrnut již ve vý
še zmíněné slabší definici občanské společnosti jako axiolo-

gicko-normativního konceptu. Stát i společnost si mají dělat
své vlastní věci bez toho, že by se dostávaly do vzájemného
vztahu. Je to požadavek toho, aby si společnost a stát vzá
jemně ,nepřekážely'. Občanská společnost zde není nic více
než politické společenství soukromých individuí, z nichž každé
sleduje svůj vlastní zájem a v tomto smyslu je každé z nich
svobodné. Zde je patrný onen negativní moment. Soukromo
vlastnická práva zakládají práva politická, jež opravňují

funkce státu a zakládají jeho instituce. Stát je zde přirovná

ván k nočnímu hlídači. Existuje zde pouze sféra státní a sféra
soukromá. Oblast veřejná či občanská zde není nijak podpo
rována. Tato snaha oddělit důsledně tržní mechanismy od
státního řízení je podporována především z důvodů víry
v účinnost vyspělých tržních sil, jež podlehly v libertariánské
tradici jistému ,zbožštění'. Jak je patrno z Hayekovy teorie,
mechanismus svobodného trhu pluralitní lidské snažení
plně uspořádává,oceňuje a orientuje. Pravidla trhu ne
smějí být v žádném případě znehodnocována či kažena lid
ským zacházením. Pro libertariány je trh přirozeným řádem

se spontánními pravidly, která jsou hodnotově neutrální,
a jež se vyvinula sama od sebe z řádu přírody.

Minimální stát by znamenal takový druh správy, který se
nebude zabývat zvláštními zájmy, ale kromě zajišťování do
držování pravidel fungování svobodného trhu se bude zabý
vat pouze různými projekty a funkcemi privatizace. Tento
model, který se významně uplatňoval a uplatňuje zejména
v anglosaské oblasti, zcela vylučuje cestu integrace například

odborů, zaměstnaneckých sdružení a podobných organizací
do exekutivního rozhodování. Prosazuje se zde zejména z dů

vodu obav, že sdružení jsou postupně spíše integrována do
státního aparátu, spíše než aby zůstala nezávislá, a chod
státního aparátu právě svojí nezávislostí ovlivňovala. Samo
zřejmě je zde mnoho sdružení, která se nezaplétají do jedná
ní korporativního typu. Některá však jsou schopna mít vliv
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na politiku formou lobbování či veřejných kampaní. Jako
obrana proti tomuto nebezpečívšak má v každém případě

fungovat vzájemná neprostupnost státu a občanské společ

nosti. Toto je tedy velmi charakteristické především pro tu
část stran politického spektra, které se pohybují v jeho pravé
polovině, obecně pak pro myšlenkový proud, který je nazý
ván libertarianismem.

Obecně lze říci, že také představitelésociokulturního přístu

pu se obávají korporativismu jako potenciálně nebezpečného

fenoménu. V různé míře však kladou důraz na svobodu jako
pozitivní hodnotu, více či méně akcentují pocit identifikace se
společenstvím,jehož zájmy v sobě zahrnují i osobní zájmy je
ho členů, ale zároveň i transcendenci těchto zájmů a přihlíží

také k myšlence pospolitosti. Ve vlastní vládě občanů vidí
nejjistější záruku rozvoje občanských ctností a svobody, zatím
co libertariáni vidí tyto záruky v samotných individuálních svo
bodách, a proto kladou prioritu na omezení moci jako takové.
Také zastánci sociokulturního přístupu k otázce občanské spo
lečnosti jsou většinou odpůrci velké centrální moci, nicméně

neshodují se v tom, jak nebezpečnémumocenskému centralis
mu čelit. Volí jinou cestu než pouhou minimalizaci státu.

Jak říká jeden z představitelů strukturně-normativních

maúmalistů (Taylor 1988: 3), je příliš mnoho v sázce, nechá
me-Ii vládu a společnost ko-existovat bez vzájemné ko-ordina
ce. Vrátíme-Ii se k problému korporativismu, můžeme tento
rozdíl dobře pochopit. Libertarianismus hovoří o nebezpečí

integrace silných sdružení ve stát, a jako podmínku si klade
neprostupnost mezi státem a společností. Sociokulturní pří

stupy naopak vidí záruku svobody v tendenci k silnějšímu

axiologicko-normativnímu pojetí občanské společnosti (ob
čanská společnost je takovou společností, ve které se může

společnostjako celek strukturovat skrze nezávislá sdružení,
a kde tato sdružení mohou ovlivňovat chod státní moci).
Obávají se, že velká a silná sdružení a minimální stát mají

bez dostatečné kontroly sklon k vytváření jednoty. To sice tvr
dí i libertariáni, ale ti, jak již bylo řečeno, spatřují dostateč

nou kontrolu v omezení pravomocí státu. Jejich oponenti se
s tímto naopak nespokojují a požadují aktivní politickou svo
bodu, vlastní vládu občanů a aktivní distinkci společnosti

a státu. Co se zde rozumí touto aktivní distinkcí?
Jednodušeji řečeno požadují dobře fungující a silnou ob

čanskou společnost jako záruku svobody. Bez aktivně fun
gující občanské společnostijsou stát i velká sdružení, se
kterými se stát vždy tenduje sloučit, schopny zvyšovat bez
omezení byrokratickou kontrolu ve jménu technologické pů

sobnosti nad více a více aspekty lidského života. Dokonce
i takový zdánlivě příznivý rys moderní společnosti, jako je
stát blahobytu (welfare state), se může stát obávaným me
chanismem kontroly a ,normalizace' lidského života; aby by
lo možno mít výhody ze státu blahobytu, je nutno podřídit se
byrokratickému řízení - ve jménu redistributivního bohatsví
- a nechat si utvářet život dle takových hodnot, které se mo
hou příčit těm, podle kterých chce člověk žít. Problém byro
kratizace je tedy problémem, který by bylo příliš krátkozraké
řešit pouhým omezením centrální moci. Jsou to právě demo
kratické systémy, které jsou nejvíce vystaveny nebezpečí, že
upadnou do jha administrativní centralizace (Tocqueville
1991: 1/67, 72). Jedinou účinnou protisílou jsou pak aktivně

se projevující různé složky občanské společnosti. Tímto je te
dy myšlena aktivní distinkce společnosti a státu, která půso

bí jako eventuální protiváha byrokratické síly. Sociokulturní
přístupy se tímto pokouší formulovat nepřehlednoua stále
se proměňujícía těkavou formu občanské společnosti, jejíž
funkce je sice nadmíru subtilní povahy, ale význam jejího pů

sobení má pro uchování svobody nedocenitelný význam. Li
bertarianismus je naopak výslednicí jednodušších formulí
prepolitické svobody, která ničí distinkci občanské společ

nost a státu jejím podvrácením a neutralizováním. Tím pod-
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le mého nechtěně podkopává i jediný možný protitlak expan
dujícího byrokratického aparátu.

Jak je patrno z Hayekovy teorie, ani libertariánské pojetí
se nebrání představě šířeji pojaté občanské společnosti

a považuje ji za žádoucí, nikoli však nutný, předpoklad svo
bodné a otevřené společnosti. Ač mají oba myšlenkové prou
dy v tomto smyslu podobný cíl, mají rozdílná východiska. Li
bertarián je spíše motivován nedůvěrou v silný stát, a proto
usiluje o jeho minimalizaci, kterou chce zakonzervovat a izo
lovat. Nadměrné daně, nadměrné zákonodárství a nadměr

ná kontrola - to všechno stát posiluje a oslabuje spontánní
řád. Jak již bylo řečeno výše, z obavy před tím, že sdružení
jsou ve skutečnosti integrována do státního aparátu, spíše
než aby ho pouze ovlivňovala svojí nezávislostí, chce mini
malizovat funkci státu a to tím, že společnosta stát se vůbec

nedostávají do vzájemného vztahu. Jinými slovy neprostup
ná distinkce občanské společnosti a státu je zde viděna jako
antikorporativistický požadavek.

Sociokulturní přístupy jsou naopak pro takovou kontrolu
a regulaci státu, která je zabezpečena především existencí
mnohovrstvé a vyspělé občanské společnosti, která svoji s"ilou
působí jako regulativ a indikátor státní rozpínavosti. Kdybyexi
stoval pouze volební systém založený na politických stranách,
kdyby ze scény zmizel široký okruh mimoparlamentních hnutí
a iniciativ, přivedlo by to společnost do slepé uličky. Chyběla

by jí ona vzájemně se překrývající síť veřejných sfér, která je je
dinou zárukou toho, že politická agenda zůstane otevřená. Co
je na existenci nezávislých asociací s nepolitickými cíli zajíma
vé a důležité, není jejich život vně politické struktury, ale jejich
vztah k politickému systému a váha, kterou v něm mojí. Socio
kulturní přístupy naopak bývají libertariány napadány za to,
že vytvářejí podhoubí pro vznik společnosti, kde mohou být
upřednostňoványjisté specifické zájmy před jinými, a že tím
tak ohrožují principy otevřené liberální společnosti.

V této souvislosti je zajímavé položit si otázku, zda existuje
nějaká ,přirozená' náklonnost mezi jednotlivým strukturně

normativními přístupy a některými polohami v rámci celého
spektra axioloxicko-normativních přístupů, a pokud ono, tak
jaká: I když všechny tyto vztahy se vyznačujítěkavou dyna
mikou, pokusme se nastínit některé jejich charakteristiky. Je
zřejmé, že myšlenkový proud, jehož je Hayek hlavním před

stavitelem a který akcentuje tržní mechanismy jako hlavní
formu občanské společnosti, jednoznačně in klinuje spíše
k slabší definici občanské společnosti vaxioloxicko-normotiv
ním smyslu, tj. k takové společnosti, v níž mohou existovat
svobodná.sdružení, která nejsou pod poručnictvím státu. Mů
žeme říci, že existuje jistá afinita mezi kapitalistickou verzí re
dukcionistického strukturně-normativního pojetí a slabým axi
ologicko-normativním vymezením občanské společnosti.

Pokud jde o levicovou variantu redukcionismu, ta naopak
ve své teorii ,sympatizuje' spíše s druhým extrémem axiolo
gicko-normativního pojetí, a to až do té míry, že hranice me
zi občanskou společností a státem eventuálně přestane exis
tovat z důvodu jejich vzájemného splynutí. Otázka vztahu
různých strukturně-normativníchsociokulturních pojetí ob
čanské společnosti není již tak jednoznačnájako v případě

redukcionistů. Všechna tato pojetí jsou však významně ovliv
něna tím, co nazývám M proudem, a dá se možná říci, že je
jich přístup k axioloxicko-normativnímu vymezení kolísá pod
le míry důrazu a zastoupení obou jeho teoretických kořenů,

dle vzájemného promíchání vlivů pocházejících jak z L prou
du, tak z M proudu. Generalistické pojetí strukturně-norma
tivního konceptu spatřuje z důvodů uznání systematických
vazeb mezi státem, trhem a nejrůznějšími sdruženími občan

ské veřejnosti větší zalíbení v takovém axioloxicko-normativ
ním konceptu, jež směřuje spíše k svému silnějšímu pojetí.
Podobně také minimalisté. Ti se ovšem domnívají, z důvodů

jistého podcenění trhu a naopak přeceněníobčanské veřej-
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nosti orientované na veřejný zájem, že veřejná sféra má po
skytovat základy nejen pro utváření politiky a transformaci
státu, ale také ekonomiky. Maximalistické pojetí, které zdů

razňuje kromě tržních mechanismů i občanskou veřejnost ja
ko důležitou formu strukturace občanské společnosti, také
ve větší či menší míře inklinuje k silnějšímu pojetí axiologic
ko-normativního konceptu občanské společnosti.

2.7 Různá nebezpečPs

V následující kapitole bych rád poukázal na některá specific
ká nebezpečí o rizika, která mohou dle méhq nastat v dů

sledku přijetí sociokulturního minimalistického pojetí a eko
nomické čili redukcionistického pojetí.

2.7.1 Nebezpečí komunalismu aneb ztráta autonomie

Vážné nebezpečíspočívá v tom, jak tvrdí Pérez-Díaz.(1998:
218), že minimalistické pojetí občanské společnosti povede
paradoxně k vytváření společnosti neodpovědných občanů.

Pokud omezíme lidská očekávání a aspirace s ohledem na
pravidla omezující tržní hospodářstvía stát v občanském

zájmu, mohli bychom se stát advokáty nové verze epikurej
ské morality. S ohledem na reflexivitu našeho věděníse toto
jeví jako závažný argument proti strukturně-normativnímu

pojímání občanské společnosti v minimalistickém smyslu.
Pokud pro občanské aspirace vyčleníme jako jedinou volbu
,kultivaci zahrádky', spolu s odmítnutím odpovědnostiza
ekonomiku a politický systém, připustíme a posílíme mož
nost jak nízké úrovně racionálního diskurzu ve sféře politi
ky, tak ztráty praktické morality ve sféře ekonomiky.

Zde se opět ukazuje silné pouto minimalistického socio
kulturního pojetí konceptu občanské společnosti na původní

myšlenkovou tradici konceptu občanské společnosti jako
předpolitické reality. Termín občanské společnosti bývá díky
svému silnému morálnímu akcentu někdy chápán v moderní
sociologii jako synonymum pro označení morálně založené
pospolitosti (Gemeinschaft), jež stojí proti formálně založe
né společnosti (Gesellschaft) a amorálnímu státu, jež je
zprostředkovatelkoumezi mikrosférou rodiny a makrosférou
státu a jež má svoji nepolitickou identitu. Pojem občanský je
v tomto pojetí rezervován pro význam pečující o obecné
blaho, schopen sebeomezení ve jménu obecného blaha.
Idea moderního občanství je zde nebezpečněokleštěna.

Toto pojetí je ve svém důsledku velmi odlišné a nebezpeč

né pro současné chápání pojmu občanské společnosti vaxio
logicko-normativním smyslu. I když takový stav, jak podotýká
Gellner (1997:13), může být stavem pluralistickým a může

být také odolným vůči despotické centralizaci, nepropůjčuje

svým členům takovou svobodu, kterou my od občanské spo
lečnosti požadujeme a očekáváme, a vyznačuje se dusivým
komunalismem. Ačkoli z vnějšího pohledu se může taková
společnost jevit jako svobodná, zevnitř se vyznačuje znač

ným utlačovatelským potenciálem, jenž je cenou za její stabi
litu a vnější bezpečnost. Naproti tomu otevřené občanské

společnosti jsou společnostmi bez posvěceného řádu. Mo
derní občanské společnosti jsou společnostmi amorálními
(nikoli nemorálními).16 Jak říká Gellner (1997: 123), jsou spo
lečnostmi, jejichž řád je protkán nejednoznačností, ironií o od
lišnými odstíny. Zatímco sociální systémy pospolitostního typu
jsou založeny no silném přesvědčení, svobodný řád je založen
no pochybách a kompromisu, kdy pochybnost je uznáno za
společenskyhodnotnějšínež víra (Gellner 1997: 128).

Skutečná občanská společnost nevzniká o není udržová
na sledováním nějakého ideálního konceptu dobro, ale re-
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