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Pokud se chceme zabývat Hobbesovým pojetím svobody, je třeba nejprve 
upozornit na to, že v rámci jeho systému nehraje tento pojem klíčovou roli 
při posuzování forem vlády. Jak si všímá Skinner,� Hobbes je přesvědčen, že 
vlády mají být posuzovány podle své „vhodnosti nebo způsobilosti pro mír 
a bezpečnost lidu“, protože „za tímto účelem byly přece státy ustaveny“.� Za-
jištění svobody občanů tedy podle Hobbese nepatří mezi hlavní úlohy státu. 
Zároveň, jelikož jakožto mechanistický materialista odmítá samotnou mož-
nost metafyzické svobody a lidské myšlení a rozhodování je pro něj přísně 
deterministické a podřízené kauzálním zákonitostem, není svoboda ani z to-
hoto hlediska podstatným tématem jeho uvažování. 

Proč se tedy Hobbes svobodou vůbec zabývá? Vysvětlení najdeme v jeho 
ostré kritice řeckých a římských republikánských autorů, při které sám uvá-
dí odkazování na svobodu jako jeden z jejich hlavních argumentů: „Lidé žijící 
v monarchii si z týchž knih [republikánských autorů – M.V.] osvojují názor, že 
v demokratickém státě se poddaní těší ze svobody, v monarchii však, že jsou 
všichni otroky.“� Hobbes si nedovede představit, „co by bylo pro monarchii 
škodlivější“ než četba takových knih, které dle jeho názoru obsahují jed srov-
natelný s „kousnutím vzteklého psa“. Nezbytné jsou tudíž „opravné komen-
táře obezřetných učenců“, které uvedou názory prezentované v dílech antic-

 Skinner, Q., O státě. Přel. J. Jinek. Praha, Oikúmené , s. .
 Hobbes, T., Leviathan. Přel. K. Berka. Z pozůstalosti k vydání připravili: J. Chotaš, Z. Masopust 

a M. Barabas. Praha, Oikúmené , kap. XIX. , s. ; zvýraznění autor. Viz též XVI. , s. , 
XVII. , s. , XVIII. , s. . Všechny další citace tohoto díla se vztahují k zde uvedenému vydání 
(s výjimkou případů výslovně uvedených).

 Tamtéž, XXIX. , s. – . Monarchii ke stavu otroctví přirovnávají z autorů Hobbesovy doby 
např.: Milton, J., The Readie and Easie Way to Establish a Free Commonwealth. In: týž, Selected 
Prose. Columbia, University of Missouri Press , s. ; Sidney, A., Discourses Concerning Go-
vernment. Ed. T. G. West. Indianapolis, Liberty Fund . Viz Skinner, Q., Liberty before Libera-
lism. Cambridge, Cambridge University Press , s. .
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kých myslitelů na pravou míru. Ačkoli tedy pojem svobody není podstatný 
pro vybudování Hobbesovy vlastní teorie politického systému, hraje klíčo-
vou roli při polemice s republikánskými autory, jejichž zásadní kritika mo-
narchie je založena právě na zdůrazňování absence svobody. Hobbesův text 
má tudíž ambici plnit i roli opravného komentáře či vakcíny sloužící jako 
prevence proti škodlivým demokratickým názorům. Proto Hobbes problé-
mům spojeným s pojmem svobody věnuje poměrně dost prostoru a jeho sna-
ha precizně jej rozpracovat a konzistentně začlenit do vlastní politické vize 
je zřejmá. Nakolik se mu to daří, prozkoumáme v následujících odstavcích.

V dalších oddílech textu se nejprve zaměříme na Hobbesovo hlavní vy-
mezení pojmu svobody jakožto neexistence vnějších omezení a přímým dů-
sledkům, které z něho plynou. Další pasáž je věnována pojmu metafyzické 
svobody, kterou Hobbes jakožto determinista odmítá. Třetí oddíl se zabývá 
vztahem strachu a svobody, tedy především otázkou, nakolik strach z repre-
se omezuje svobodu. Následující část vyloží druhý významný pojem svobody, 
který u Hobbese nacházíme: svobodu jako vynětí ze zákonů, tedy situaci pří-
značnou pro přirozený stav. Pátý oddíl je věnován svobodě poddaného, tře-
tímu významnému pojmu svobody, který u Hobbese nacházíme. Další pod-
kapitola je věnována méně významným a odvozeným formám svobody, tj. 
svobodě slova a svobodě státu; zároveň se na jejich vymezeních pokusíme 
sledovat, zda je Hobbesovo propojení těchto různých pojetí svobody spíše 
konzistentní, či zmatené. Text je uzavřen oddílem, který zvažuje, nakolik se 
Hobbesovi podařilo dosáhnout jím vytčených cílů, hodnotí celkovou konzis-
tenci jeho pojetí a pokouší se jej systematicky zařadit. 

Politická svoboda ve vlastním smyslu

Hobbes rozvíjí svoji koncepci svobody� především v dílech De Cive a Levia-

than. Na rozdíl od řady dalších politických fi losofů není u něj tato tematika 
zcela izolována od úvah metafyzické povahy, neboť svým založením vychází 
přímo z jeho metafyzické pozice – mechanistického materialismu.� Svobodu 
charakterizuje následujícími slavnými slovy: „SVOBODOU se ve vlastním vý-
znamu toho slova rozumí nepřítomnost vnějších překážek.“� Pokud Hobbes 
mluví o vnějších překážkách, myslí tím skutečné, materiální překážky, které 
fyzicky omezují jednání člověka. Podobně na dalším místě zdůrazňuje Hob-

 Hobbes, T., Leviathan, XXIX. , s. – .
 Hobbes používá pro svobodu výrazy „freedom“ a „liberty“ jako synonyma. Viz Mill, D. van, Ho-

bbes’s Theories of Freedom. The Journal of Politics, , , No. , s. , pozn. č. .
 Srov. Dungey, N., Thomas Hobbes‘s Materialism, Language, and the Possibility of Politics. The 

Review of Politics, , , No. , s. – .
 Hobbes, T., Leviathan, XIV. , s. .

Kniha 3_17.indb   386Kniha 3_17.indb   386 15.6.2017   14:58:2515.6.2017   14:58:25



Pojem svobody u Thomase Hobbese   

bes totéž: „SVOBODA (liberty) neboli VOLNOST ( freedom) znamená vlast-
ně nepřítomnost odporu, přičemž odporem míním vnější překážky pohy-
bu“� – jedná se tedy o absenci omezení možnosti individua fyzicky se hýbat, 
například použitím okovů nebo jinou formou mechanického znehybnění. 
Omezení svobody tak podle Hobbese znamená, že něco je „svázáno a obep-
nuto“ vnějšími tělesy takovým způsobem, že se může pohybovat pouze jed-
ním prostorovým směrem či vůbec. Tak lze pojem svobody aplikovat nejen 
na lidské bytosti, ale i na zvířata či na neživé věci, které charakterem svého 
pohybu připomínají volnost pohybu lidského – například na řeku, o které ří-
káme, že nemá volnost se pohybovat, pokud je omezena umělými vnějšími 
překážkami.� 

Slovo svoboda tak Hobbes vztahuje pouze na pohyb fyzických těles: „Vzta-
hují-li se však slova volný a svoboda na něco jiného než na tělesa, jsou zneu-
žívána, neboť to, co nepodléhá pohybu, nepodléhá překážkám.“�� Každé jiné 
pojetí svobody je je tedy podle Hobbese nesmyslné, jedná se o contradictio in 

adjecto, kategoriální chybu, kdy se pojem z oblasti fyzických těles – svobo-
da – používá v kontextu termínů z mimofyzikální oblasti: „Kdyby mi tudíž 
někdo vyprávěl o kulatém čtyřúhelníku nebo (…) o svobodném poddaném, svo-

bodné vůli nebo čemkoli jiném svobodném jinak, než že tomu nebrání žádné 
překážky, pak neřeknu, že se mýlí, nýbrž že jeho slova postrádají jakýkoli vý-
znam, tedy že jsou absurdní.“�� Toto pojetí svobody je někdy označováno jako 
koncepce „čisté negativní svobody“ a podle některých autorů je jediné, které 
v Hobbesově díle najdeme.��

Svoboda u člověka souvisí s rozvažováním, stavem, kdy uvažujeme o ná-
sledcích budoucích fyzických jednání a zvažujeme žádosti a averze, jež se 
k těmto následkům vztahují.�� Tam kde neexistuje svoboda, například v pří-
padě minulých, tedy neměnných událostí, neexistuje ani rozvažování.� 
Rozvažování je obvykle ukončeno volním aktem, který je bezprostředním 
následkem rozvažování, je jeho poslední žádostí, tedy tím, co spojuje čistě in-
telektuální výkon mysli s externí praktickou realizací jejích závěrů.�� Produk-

 Tamtéž, XXI. , s. .
 Tamtéž.
 Tamtéž, XXI. , s. – .
 Tamtéž, V. , s. – .
 Mill, D. van, Hobbes’s Theories of Freedom, c.d., s. ; Watkins, J. W. N., Hobbes’s System of 

Ideas. London, Hutchinson , s. ; Ryan, A., Hobbes and Individualism. In: Rogers, J. A. G – 
Ryan, A. (eds.), Perspectives on Thomas Hobbes. Oxford, Clarendon Press , s. ; Flathman, 
R., Thomas Hobbes: Skepticism, Individuality and Chastened Politics. Newbury Park, Sage , 
s. .

 Hobbes, T., Leviathan, VI. ., s. .
 Tamtéž, VI. , s. .
 Sousloví „svobodná vůle“ je tedy, jak bylo zmíněno i výše, podle Hobbese nesmyslné. Tamtéž, 

V. , s. – , VIII. , s. – .
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tem rozvažování je tedy dobrovolný akt jednání.�� Podstatné přitom také je, 
že Hobbes odmítá existenci vůle jakožto samostatné mohutnosti a připou-
ští pouze jednotlivé volní akty (act of volition).�� Akt jednání je tedy jedním 
ze dvou možných zakončení rozvažování. Druhým zakončením rozvažování 
je rozpoznání, že možnost jednat neexistuje, byla jen chybnou domněnkou, 
chybným posouzením situace a možností myslícího individua.�� 

Jak upozorňuje Q. Skinner, toto Hobbesovo pojetí vůle je politicky signifi -
kantní, protože znemožňuje konstatování, že někdo „jednal proti své vůli“.�� 
Když už člověk jedná, tj. dojde k procesu, který začíná rozvažováním, z ně-
hož následně vzniká akt vůle, který způsobí vnější změnu, pak nelze mluvit 
o tom, že subjekt jednal proti své vůli. Jedinou alternativou jednání podle 
vlastní vůle je tak situace, kdy člověk nejedná vůbec: například je mechanic-
ky znehybněn a zbraní vloženou do jeho ruky, která je mimo jeho kontrolu, 
je usmrcen jiný člověk. V takovém případě ovšem člověk nejednal „proti své 
vůli“, protože nejednal vůbec – spíše bychom mohli říci, že s ním (resp. jeho 
tělem) bylo jednáno, že jiný jednající použil jeho končetinu jako nástroj či pro-
středek jednání. 

V tomto bodě také například van Mill při své interpretaci Hobbese navr-
huje rozlišit dva specifi čtější významy slova svoboda.�� Za prvé se jedná o svo-
bodu chápanou čistě s ohledem na pohyb tělesa – a v tomto smyslu lze pojem 
svobody „vztahovat právě tak na tvory nerozumné a neživé, jako na tvory 
rozumné“.�� Svobodu lze, jak jsme výše zmínili, v tomto případě připisovat 
například i vodě nebo kameni a někdy bývá označována jako nevolní svoboda 
(involuntary freedom). Za druhé se jedná o svobodu s ohledem na rozumné 
bytosti, kde sice také jde o vnější pohyb, ale ten je důsledkem rozvažování 
ukončeného aktem vůle. Tento užší pojem svobody, označovaný někdy jako 
volní svoboda (voluntary freedom), vztažený na člověka pak vede k Hobbeso-
vě slavné defi nici svobodného člověka: „SVOBODNÝM ČLOVĚKEM [je – M.V.] 
ten, komu není bráněno činit, co chce, s věcmi, na které svou silou nebo dů-
vtipem stačí.“�� Van Mill tvrdí, že zatímco v druhém případě kauzální řetězec 

 Tamtéž, VI. , s. – .
 Hobbes, T., The Questions Concerning Liberty, Neccessity, and Chance, Clearly Stated and De-

bated between Dr. Bramhall, Bishop of Derry, and Thomas Hobbes of Malmesbury. In: The En-
glish Works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Vol. . Ed. W. Molesworth. London, John Bohn 

, s. . Srov. Skinner, Q., Hobbes and Republican Liberty. Cambridge, Cambridge University 
Press , s. .

 Hobbes, T., Leviathan, VI. , s. .
 Skinner, Q., O státě, c.d., s. – .
 Mill, D. van, Hobbes’s Theories of Freedom, c.d., s. .
 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. ,
 Tamtéž, XXI. , s. – . V českém překladu, v němž je používáno sloveso „chce“, zaniká slovo 

„vůle“ (will). Srov. původní text: „a freeman is he that, in those things which by his strength 
and wit he is able to do, is not hindered to do what he has a will to“; zvýraznění autor. Anglický 
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příčin prochází lidským rozvažovacím procesem, v prvním případě tomu tak 
není. To je z jeho pohledu podstatný rozdíl, a tedy důvod, proč je třeba tyto 
dva typy negativní svobody odlišit.��

Ať už toto rozlišení považujeme za podstatné, či nikoli, umožňuje nám po-
všimnout si další důležité charakteristiky takto pojímané svobody. Svoboda 
v případě člověka je relativní k jeho vůli. I pokud je člověk uzamčen v cele, 
přičemž jediné, co chce, je střídavě vstávat a usedat, pak jeho svoboda není 
nijak omezena. Teprve v okamžiku, kdy by výsledkem jeho rozvažování byla 
vůle vyjít z místnosti ven – a narazil by na zamčené dveře, které by mu to 
znemožnily, mohli bychom mluvit o omezení svobody.

Metafyzická svoboda

Někteří autoři upozorňují na problém vztahu výše uvedeného pojetí svobody 
jako vnější neomezenosti a pojmu metafyzické svobody, tj. svobody ve smys-
lu nezávislosti našeho jednání na kauzálních řetězcích přírodních dějů.� Pro 
mechanistického materialistu ovšem není metafyzická svoboda myslitelná. 
Naše myšlení a rozhodování jakožto mentální procesy jsou svou povahou ma-
teriální, podléhají kauzálním zákonům, jsou vyvolány vnějšími stimuly. Z me-
tafyzického hlediska nejsme pro Hobbese svobodnými bytostmi. Proto také 
podle Hobbese jediný způsob, jak pojmu svobody zachovat jakýkoli s mysl, 
je ten, který volí on sám: externalizovat jej mimo oblast myšlení a rozvažo-
vání a defi novat jej jako absenci vnějšího omezení pohybu, který má vnitřní 
původ – v případě člověka původ v jeho volním aktu. Tudíž pokud mluvíme 
o svobodné vůli, tak doslova vzato nemá tento výraz smysl a lze mu rozumět 
jen jako metafoře: „(…) z užití slova ‚svobodná vůle‘ nelze vyvozovat žádnou 
svobodu vůle, touhy nebo sklonu, nýbrž svobodu člověka, která tkví v tom, že 
nenachází žádnou překážku činit, co chce.“��

Někdy spočívá původ nemožnosti pohybu člověka nikoli ve vnějším fy-
zickém omezení, ale ve vnitřním mentálním stavu. V takovém případě, jak 
Hobbes upozorňuje, obvykle neříkáme, že dotyčný člověk postrádá svobodu 
či volnost, ale spíše že postrádá sílu či vůli jednat: „Spočívá-li však překážka 
pohybu v povaze věci samé, pak zpravidla neříkáme, že nemá volnost (liber-

text Leviathana citujeme podle: Hobbes, T., Leviathan. In: The English Works of Thomas Hobbes 
of Malmesbury. Vol. . Ed. W. Molesworth. London, John Bohn , zde s. . Srov. Skinner, 
Q., O státě, c.d., s. .

 Mill, D. van, Hobbes’s Theories of Freedom, c.d., s. .
 Ross, R. – Schneider, H. – Waldman, T., Thomas Hobbes in his Time. Minneapolis, University of 

Minnesota Press ; Peters, R., Hobbes. Harmondsworth, Penguin .
 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. – .
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ty), ale že nemá sílu se pohybovat.“�� Vnitřní zábrany jakéhokoli druhu tedy 
nemohou svobodu člověka jakkoli omezit. 

Hobbes je tudíž přesvědčen, že jeho koncepce svobody (volní i nevolní) je 
plně kompatibilní s determinismem. Explicitně říká, že „svobodu lze sladit 
s nutností“,�� protože i jednání, která jsou svobodná, jsou ve své podstatě dů-
sledkem kauzálních procesů: „Tyto činnosti jsou výsledkem svobody, protože 
vycházejí z jejich vůle, ale přesto se dějí z nutnosti, protože každý čin lidské 
vůle, každá touha a sklon vychází z nějaké příčiny, ta z jiné příčiny a tak dále 
v nepřetržitém řetězci.“�� 

Strach a svoboda

Výše jsme vysvětlili roli rozvažování v jednání a jeho vztah k pojmu svobo-
da. Pro Hobbese je v politickém kontextu důležité vysvětlit především roli 
strachu a jeho vztah ke svobodě. Strach, ač je způsoben vnějšími faktory, je 
především mentální stav. Přestože může člověku bránit v pohybu, nelze jej 
pokládat za omezení svobody, jelikož se jedná o omezení vnitřní. Jednání či 
nejednání ze strachu je tudíž plně slučitelné�� s úplnou svobodou člověka: 
„Strach lze sladit se svobodou; když například někdo hodí své zboží do moře 
ze strachu, že by se loď potopila, dělá to nicméně velmi ochotně, a chce-li, 
může to odmítnout učinit. Je to tedy jednání někoho, kdo je svobodný.“�� Ne-
boli: strach je jen jednou z motivačních součástí rozvažování, které – když 
proběhne ve své úplnosti – vyprodukuje volní akt, který vede k určitému 
jednání. Pokud je následně toto jednání provedeno, aniž by bylo nějak zvenčí 
omezeno, jde o jednání svobodné. Z toho pak podle Hobbese plyne, že „vše, co 
ve státě lidé činí ze strachu před zákonem, mohli svobodně nečinit“.�� 

Podstatným závěrem, který z těchto úvah vyplývá pro politickou oblast, 
je předpoklad, že zákon, který jednání člověka omezuje strachem z represiv-
ního postihu následujícího po jeho porušení, nečiní člověka nesvobodným. 
Ať už ze strachu z represí dělá člověk to, co mu zákon nařizuje, nebo naopak 
upouští od jednání, která mu zákon zakazuje, v žádném z těchto případů se 
nestává ani v nejmenší míře méně svobodným. Člověk takto jednající či upou-

 Tamtéž, XXI. , s. . 
 Tamtéž, XXI. , s. – . V originále, c.d., s. : „Liberty and necessity are consistent (…).“
 Tamtéž.
 Tamtéž, XXI. , s. . V originále, c.d., s. : „Fear and liberty are consistent (…)“.
 Tamtéž. Příklad s vhazováním nákladu do moře, který byl dobovým čtenářům Hobbese dobře 

znám, je převzat z třetí knihy Aristotelovy Etiky Níkomachovy ( a). Srov. Skinner, Q., Hobbes 
and Republican Liberty, c.d., s. .

 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. .
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štějící od jednání je stále plně svobodným, a to do té míry, nakolik jeho pohyb 
není omezován fyzicky. 

Problémem, který zde zůstává zamlčen, je fakt, že v případě porušení záko-
na, po němž následuje represe ve formě uvěznění, dochází následně k reálné 
fyzické restrikci pohybu, tudíž k omezení svobody. Tedy tím, co ovlivňuje roz-
hodování, je i možné budoucí fyzické omezení svobody. Hobbes se o tom zmi-
ňuje ve svém ranějším spisu De Cive, kde říká: „Dělat vše podle našich vlast-
ních představ, bez trestu, je obvykle považováno za svobodu.“�� Tudíž strach 
z trestu sice není fyzickým omezením, neboť vstupuje pouze do mentální 
sféry, a tedy do rozvažování o budoucím jednání, následkem tohoto jednání 
a na něj navazující represe však již reálně může být fyzické omezení svobody. 

Tento problém můžeme transformovat do otázky, zda již hrozba omeze-
ní svobody reálně naši svobodu omezuje – a zdá se, že Hobbesova odpověď 
na tuto otázku se v průběhu doby měnila. V De Cive připouštěl, že taková 
hrozba omezuje svobodu člověka jednat. Později – patrně v zájmu zachování 
konzistence své koncepce a zároveň kvůli potřebě prokázat, že v absolutní 
monarchii disponují poddaní stejnou svobodou jako v republice – hájil tezi, 
že svobodu ve vlastním slova smyslu tato hrozba neomezuje. Hobbes nicmé-
ně zavedl také pojem svobody poddaného – ta je strachem ze zákonů ovlivně-
na –, přičemž ovšem zdůrazňoval, že ani v tomto případě se obě formy vlády 
od sebe neliší (viz dále).

Svoboda jako vynětí ze zákonů 

Pokud budeme z hlediska výše vyloženého pojmu svobody číst pozorně Levia-

thana, narazíme při studiu Hobbesova užití tohoto termínu na další drobné 
či větší nesrovnalosti. Ty vedly některé autory k přesvědčení, že Hobbesovo 
pojetí svobody je vnitřně rozporuplné a jako takové fi losofi cky neobhajitel-
né – k tomuto problému se vrátíme ještě v závěru našeho textu.�� 

Na Hobbesovu obranu je však možné uvést, že výše vyložený význam termí-
nu svoboda, jakkoli je v jeho teorii centrální, není jediným, který zná. Vedle poj-
mu svobody, který Hobbes označuje jako „svobodu ve vlastním slova smyslu“� 

 Hobbes, T., De Cive, IX. . Anglický překlad: týž, On the Citizen. Ed. R. Tuck – M. Silverthorne. 
Cambridge, Cambridge University Press , s. ; stránkové odkazy budeme dále uvádět po-
dle tohoto vydání.

 Například Mill, D. van, Hobbes’s Theories of Freedom, c.d.; též Springborg, P., The Paradoxical 
Hobbes: A Critical Response to the Hobbes Symposium. Political Theory, , , No. , s. .

 Hobbes, T., Leviathan, XIV. , s. ; viz také tamtéž, XXI. . Zatímco v anglickém originále čteme: 
„For if we take liberty in the proper sense, for corporal liberty; that is to say, freedom from 
chains and prison“ (c.d., s. ); český překlad v tomto odstavci uvádí: „Chápeme-li totiž svobo-
du ve vlastním slova smyslu jako svobodu osobní, tedy jako volnost od řetězů a vězení“ (c.d., 
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a jejž někdy identifi kuje s pojmem „přirozené svobody“,�� který byl vyložen 
v předchozích odstavcích, vymezuje náš autor i další formy svobody. 

Nejvýznamnější z těchto druhotných forem svobody je pojem „svobody 
jako vynětí ze zákonů“.�� Jde o svobodu ve smyslu nepodřízenosti zákonům 
společenství či státu, tj. svobodu, které se dostává lidem žijícím v přiroze-
ném stavu. Tato svoboda je zásadně odlišná od svobody fyzické, netýká se 
žádných materiálních omezení, resp. jejich absence, je daná čistě politickým 
statusem jednotlivce.

Hobbes nikde přesně nevysvětluje, jak tomuto pojmu rozumí, a jeho vztah 
k němu je zjevně ambivalentní – na jedné straně stojí tento pojem v protikla-
du k jeho vlastní koncepci svobody, na straně druhé dobře zachycuje některé 
naše běžné intuice týkající se svobody: i Hobbes sám jej někdy v tomto smyslu 
používá. Ačkoliv tedy u Hobbese nenajdeme přesnou defi nici tohoto pojmu, 
řada autorů se shoduje v náhledu, že je chápán jako „absence povinnosti“,�� 
přičemž je zjevné, že klíčový je zde stav jednotlivce, jeho podřízenosti či ne-
podřízenosti zákonům, jež byly stanoveny suverénem – ať už monarchou, 
nebo kupříkladu parlamentem. 

Stav svobody je pak stavem nepodřízenosti žádným zákonům, tedy sta-
vem jejich neexistence, tj. přirozeným stavem.�� V občanském stavu se člověk 
naopak vždy nachází ve stavu nesvobody, tedy v absolutní podřízenosti vůli 
suveréna. Tato podřízenost ze strany poddaného však neznamená, jak ještě 
podrobněji probereme v závěru tohoto textu, že by suverén mohl stanovovat 
zákony společenství zcela libovolně. V � e Elements of Law Hobbes vynaklá-
dá poměrně velké úsilí na to, aby ukázal, že jak v republice, tak v monarchii 
nejsou občané v tomto smyslu svobodní, že mluvit o svobodě v tomto poje-
tí v kontextu občanského stavu nedává smysl: „Podřízení těch, kteří zřizují 
společenství mezi sebou, není o nic méně absolutní než podřízení porobe-
ných.“�� V Leviathanu pak, jak jsme již zmínili, Hobbes tento postoj poněkud 
zmírňuje zavedením pojmu svobody poddaného (viz též dále).

/Pokrač. pozn. č. / s. ). Přitom je třeba zdůraznit, že u Hobbese corporeal liberty znamená 
v tomto kontextu v silném slova smyslu svobodu tělesnou.

 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. – ; v  originále, c.d., s. : „(…) natural liberty, which only 
is properly called liberty“. 

 Tamtéž, XXI. , s. .
 Pettit, Ph., Liberty and Leviathan. Politics, Philosophy and Economics, , , No. , s. ; Brett, 

A. S., Liberty, Right and Nature: Individual Rights in Later Scholastic Thought. Cambridge, Cam-
bridge University Press , s. – ; srov. Skinner, Q., Hobbes and Republican Liberty, c.d., 
s. ; van Mill dokonce tvrdí, že povinnost je pro Hobbese opakem svobody. Viz Mill, D. van, 
Hobbes’s Theories of Freedom, c.d., s. .

 Připomeňme, že přirozeným stavem Hobbes nazývá stav „(…) bez společné moci, která by je 
všechny udržovala v bázni“. Viz Hobbes, T., Leviathan, XIII. , s. .

 Hobbes, T., The Elements of Law Natural and Politic. Oxford, Oxford University Press , 
XXIII. , s. . Viz také tamtéž, s. : „(…) freedom cannot stand together with subjection.“ 
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Primární situací, jíž se svoboda jako vynětí ze zákonů týká, je tedy přiro-
zený stav. Hobbes byl při sestavování svého stěžejného díla poměrně opatrný 
a výraz „svoboda“ se ve XIII. kapitole Leviathana, věnované právě tématu při-
rozeného stavu, objevuje jen na dvou místech. Na prvním místě, kde se mlu-
ví o lupičích, kteří přijdou, aby člověka připravili „o život nebo o svobodu“, je 
zřejmé, že jde o zotročení, tedy o omezení fyzické svobody pohybu.� Na dru-
hém místě však Hobbes mluví o bídě, „která provází svobodu jednotlivců“,� 
a zde je těžké se ubránit přesvědčení, že se jedná o svobodu jako vynětí ze 
zákonů, protože jen v tomto případě je svoboda spojena s bídou, příznačnou 
pro přirozený stav. Fyzická svoboda jako absence omezení pohybu je totiž 
podle Hobbesova přesvědčení vlastní i většině poddaných monarchie a roz-
hodně není spojena s bídou.

Svoboda poddaného

Hobbes vnímal napětí panující mezi pojmem svobody jako neomezenosti 
zvenčí a pojmem svobody jako vynětí ze zákonů, proto se v jeho textu obje-
vuje pokus obě koncepce svobody sladit pomocí pojmu svobody poddaného. 
Analogicky ke státu, „umělému člověku“, si máme představit omezení umělá, 
nefyzická, ovšem fyzickým omezením obdobná: „(…) stejně jako lidé vytvoři-
li umělého člověka, kterému říkáme stát, (…) vytvořili i umělé řetězy, kterým 
říkáme politické zákony.“� Vedle fyzického roubíku si tak nyní můžeme před-
stavit i „roubík umělý“, který nebrání v mluvě tím, že by jej nebylo možné 
strhnout z tváře, ale strachem, tedy vědomím, „že je to nebezpečné“.� Vrací 
se nám zde tedy opět problematika strachu, přičemž pojem svobody podda-
ného vymezuje právě tu svobodu, která je charakterizována strachem z fy-
zického omezení svobody či fyzického trestu ze strany suveréna.

Hobbes zdůrazňoval, že i při všech zákonech, které v kterémkoliv státě 
platí, stále zůstává řada oblastí, v nichž „mají lidé svobodu konat to, co pro 
sebe pokládají na základě vlastního rozumu za nejvýhodnější“. Tak i podda-
ný v monarchii disponuje v tomto ohledu poměrně rozsáhlou svobodou a, což 
je podstatné, není rozhodně zjevné, že má méně svobody než občan republi-
ky. Obvyklým protiargumentem republikánů ovšem bylo, že demokratické 

Přesná interpretace tohoto oddílu je předmětem diskusí. Viz Skinner, Q., Hobbes and Republican 
Liberty, c.d., s. , s. ; Hoekstra, K., A Lion in the House: Hobbes and Democracy. In: Brett, A. 
– Tully, J. (eds.), Rethinking the Foundations of Modern Political Thought. Cambridge, Cambridge 
University Press , s. – .

 Hobbes, T., Leviathan, XIII. , s. – .
 Tamtéž, XIII. , s. .
 Tamtéž, XXI. , s. .
 Tamtéž.
 Tamtéž, XXI. , s. .
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zřízení s sebou nese méně zákonů, tedy méně zasahování státu do života ob-
čanů, tudíž více svobody, zatímco monarchové mají tendence uzurpovat si 
stále více moci a podřizovat stále více aspektů života svých poddaných své 
vůli, tudíž omezovat jejich svobodu. 

Svobodu označenou termínem „svoboda poddaného“ tedy Hobbes odli-
šuje od výše zmíněné „svobody jako vynětí ze zákonů“ i od svobody jakož-
to absence fyzického omezení. Ovšem zatímco svoboda v druhém smyslu je 
chápána jako naprostá absence jakýchkoli zákonů, tedy život v přirozeném 
stavu, svoboda poddaného je vždy svobodou v rámci podřízenosti zákonům 
státu, jež jí limitují. Svoboda poddaného „tkví tedy pouze v tom, co mu suve-
rén při uspořádávání jeho činnosti dovolil“.� Tato svoboda je tak vždy jen svo-
bodou podmíněnou, svobodou v rámci absolutní nesvobody podřízení suve-
rénovi. Hobbes na to neopomene okamžitě po vymezení svobody poddaného 
upozornit: „Nesmíme to však chápat tak, že touto svobodou je zrušena nebo 
omezena suverénní moc nad životem a smrtí.“� Pojem svobody poddaného 
je tak vlastně podřazen nesvobodě člověka podřízeného absolutní autoritě 
suveréna, který nad ním má neomezenou moc.

Svoboda slova a svoboda státu

Hobbes se v Leviathanu zabývá i svobodou slova: „(…) když mluvíme volně, 
není to svoboda hlasu nebo výslovnosti, ale svoboda člověka, kterého žádný 
zákon nezavazoval mluvit jinak, než mluvil.“� Explicitně se zde jedná o svo-
bodu poddaného ve smyslu neomezení zákonem, ovšem paradoxně se tento 
výklad objevuje v odstavcích, jejichž smyslem je vyložit a obhájit svobodu 
jako nepřítomnost překážky pohybu. To, co zde umožňuje volnost mluvy, 
ovš em zjevně není absence fyzického roubíku znemožňujícího vyslovovat 
slova, ale nepřítomnost zákona, tedy absence strachu z represe. Pokud by 
zde takový zákon platil a člověk by v důsledku strachu z represe nepromluvil, 
nebyl by jakožto poddaný svobodný. 

Hned v následujícím odstavci ovšem Hobbes tvrdí, že (ne)jednání ze stra-
chu svobodné je, samozřejmě pouze s ohledem na svobodu ve smyslu neo-
mezenosti pohybu – uvádí zde výše citovaný příklad s dobrovolným vhazo-
váním zboží do moře ze strachu z potopení lodi, což chápe jako svobodné 
jednání.� 

 Tamtéž.
 Tamtéž, XXI. , s. – .
 Tamtéž, XXI. , s. – .
 Tamtéž, XXI. , s. .
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Na tématu svobody slova tak můžeme dobře ilustrovat rozdíly mezi tře-
mi hlavními pojmy svobody, které se u Hobbese objevují. Z hlediska svobody 
jako absence fyzického omezení disponuje člověk svobodou slova vždy, když 
nemá v ústech fyzický roubík. Pokud uvažujeme svobodu jako vynětí ze zá-
konů, pak člověk v přirozeném stavu disponuje svobodou slova, zatímco člo-
věk ve státě je absolutně podřízen arbitrární moci panovníka a jím vydaných 
zákonů, a svobodu slova tedy nemá. Zde pak můžeme mluvit o svobodě pod-
daného: některé slovní projevy nejsou zákonem zakázány, tudíž se poddaný 
může na základě vlastního rozumu rozhodnout, zda je pronese, či nikoli.

Dalším pojmem, který Hobbes vymezuje, je „svoboda státu“. Tu defi nuje 
jako „totožnou se svobodou, kterou by měl mít každý člověk, kdyby neexisto-
valy ani politické zákony, ani státy“.� Jedná se o přirozený stav, který panuje 
mezi jednotlivými nezávislými státy – státy v něm ovšem „žijí ve stavu per-
manentní války, na pokraji bitvy“.�� Hobbes zjevně redukuje pojem svobody 
státu na svobodu jako vynětí ze zákonů ( jež je v tomto případě aplikována 
na státy).

Ohledně této „permanentní války“ je přitom překvapivé, že o ní podle Ho-
bbese najdeme u starých Řeků a Římanů a z nich čerpajících autorů mnoho 
pochvalných zmínek. Q. Skinner ovšem přesvědčivě ukazuje, že výraz „svo-
bodný stát“ se u těchto klasických autorů netýkal svobody státu jako takové-
ho, tedy jeho samostatnosti, ale naopak se vztahoval na státy, v nichž občané 
nebyli v podřízeném, jakoby otrockém postavení vůči vládci – vztahoval se 
tedy na republiky.�� Tuto kritiku nicméně najdeme už u Hobbesových sou-
časníků: James Harrington kritizoval Hobbesovo tvrzení, že nápis Libertas 
na věžích města Lucca byl oslavou nepodřízenosti jiným městům,�� a doložil, 
že se týkal republikánského zřízení, zavedeného v tomto městě v roce 1370.��

Závěr

Pokud se podíváme na Hobbesovu teorii svobody, jak byla výše vyložena, mů-
žeme si nyní položit několik závěrečných otázek. Za prvé, zda se mu podařilo 
dosáhnout stanoveného cíle, tj. vyvrátit argumentaci republikánů tvrdících, 

 Tamtéž, XXI. , s. – .
 Tamtéž.
 Skinner, Q., Liberty before Liberalism, c.d.
 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. – .
 Harrington, J., The Commonwealth Oceana ( ). In: The Political Works of James Harrington. 

Ed. J. G. A. Pocock. Cambridge, Cambridge University Press , s. – , s. ; cit. dle: Po-
cock, J. G. A., Virtue, Commerce, and History: Essays on Political Thought and History, Chiefl y in 
the Eighteenth Century. Cambridge, Cambridge University Press . Český překlad je bohužel 
výběrový a pro nás důležité pasáže neobsahuje (srov. Harrington, J., Republika Oceána. Výběr 
z díla. Přel. J. Kumpera. Praha, Mladá fronta ).
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že v monarchii se dostává občanům méně svobody. Za druhé, nakolik je jeho 
koncepce svobody konzistentní, bez nejasností a zmatení. Za třetí, jak lze 
systematicky charakterizovat Hobbesovo pojetí svobody v širším kontextu 
politické fi losofi e. 

Viděli jsme, že se Hobbes snaží vyvrátit republikánskou argumentaci tezí, 
že pokud chápeme svobodu správně, tj. jako absenci fyzického omezení po-
hybu, pak není mezi republikou, monarchií, ba dokonce ani přirozeným sta-
vem žádného nutného rozdílu v míře svobody.� Nakolik budou jednotliví lidé 
omezováni ve své svobodě, záleží více na konkrétním vládci či prostředí, kde 
žijí, než na formě vlády. Podobně: pokud budeme chápat svobodu jako vynětí 
ze zákonů, pak zde panuje ostrý kontrast mezi přirozeným stavem, pro nějž 
je tato svoboda příznačná, a občanským stavem, ať už v rámci republiky či 
monarchie, kde tato svoboda neexistuje. Ani v tomto případě tedy republi-
kánské zřízení není svobodnější než monarchické. V případě svobody pod-
daného pak míra svobody záleží podle Hobbese více na konkrétním výkonu 
moci suveréna než na tom, zda je forma státu monarchická, nebo republi-
kánská. Hobbes navíc, jak uvidíme ještě dále, klade na výkon moci monar-
chy určité požadavky, tedy nelze bez dalšího říci, že by monarcha omezoval 
svobody více než vládcové v demokracii. Přijmeme-li tedy Hobbesovu kon-
cepci, pak se skutečně nezdá, že by republika měla ohledně svobody nějaké 
přednosti a občané v ní byli svobodnější. V tomto směru se Hobbesovi daří 
dosáhnout svého cíle.

Druhou otázku – otázku po konzistenci a jasnosti Hobbesova pojetí svo-
body – můžeme rozdělit na dvě části. V první se zaměříme na to, zda samotné 
vymezení tohoto pojmu je v Hobbesově koncepci konzistentní. V druhé pak 
na to, zda užití Hobbesem defi novaného pojmu svobody v samotném textu 
Leviathana není nekonzistentní ve smyslu nejasnosti a zmatenosti v daném 
kontextu a neodchyluje se od jím samým zavedených vymezení. 

Ohledně prvního problému lze říci, že v Hobbesově vymezování svobody 
dochází mezi jeho jednotlivými politickými spisy k podstatným změnám – 
v tom souhlasíme se Skinnerem v jeho polemice s Pettitem.�� Tyto změny jsou 
motivovány Hobbesovou snahou odstranit určité sporné prvky v jeho dřívěj-
ších vymezeních svobody a formulovat teorii, která bude zcela konzistent-
ní. To se mu totiž v jeho ranějších dílech ne vždy zcela dařilo. V � e Elements 

of Law tak Hobbes na jedné straně tvrdí, že námořník vhazující pod tlakem 
okolností náklad do moře jedná zcela dobrovolně (altogether voluntary), 
na straně druhé v diskusi o založení politického společenství rozlišuje mezi 

 Mill, D. van, Hobbes’s Theories of Freedom, c.d., s. .
 Skinner, Q., Hobbes and Republican Liberty, c.d., s. ; Pettit, Ph., Liberty and Leviathan, c.d., 

s. – .
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podřízením dobrovolným a podřízením pod nátlakem, které jako dobrovol-
né chápáno není.�� Ve spise De Cive se dokonce snaží rozvinout teorii rozlišu-
jící externí (tj. absolutní) a arbitrární omezení svobody.�� Arbitrární omezení 
svobody při tom není dáno znemožněním pohybu, ale je naopak důsledkem 
naší vlastní volby – příkladem je opět námořník vhazující v nebezpečí náklad 
do moře, který zde jedná pod vlivem arbitrárního omezení svobody. Toto po-
jetí je později Hobbesem právě v zájmu konzistence celého systému přehod-
noceno a výklad podaný v Leviathanu už toto rozlišení nezmiňuje, ba naopak: 
námořník vhazující náklad do moře je prezentován jako příklad svobodného 
jednání.�� S tím souvisí i to, že v teprve v krátkém textu � e Questions Concer-

ning Liberty, Necessity, and Chance, napsaném nedlouho před Leviathanem, 
Hobbes tvrdí, že dobrovolné (voluntary) jednání znamená totéž co jednání 
svobodné ( free).�� V předchozích textech bylo i toto pojmové rozlišení po-
měrně nejasné. Výsledné Hobbesovo pojetí svobody, jak je prezentováno v Le-

viathanu, je podle našeho názoru pojmově konzistentní a odstraňuje většinu 
problémů, které byly v jeho předchozích dílech terčem kritiky. 

Cenou za tuto systémovou konzistenci je v Hobbesově systému zavede-
ní – vedle jednoho hlavního a jediného plnohodnotně smysluplného pojmu 
svobody – několika pojmů vedlejších, které jsou sice druhořadé, ale to naše-
mu autorovi nebrání je za určitých okolností podle potřeby používat. Pokud 
by byl Hobbes nucen držet se při výkladu výhradně svého hlavního pojmu 
svobody, pak by ho musel v naprosté většině diskusí odstranit, neboť ome-
zení svobody čistě fyzickými prostředky omezujícími pohyb je v politickém 
kontextu specifi ckou situací a – jak jsme viděli – mezi jednotlivými politic-
kými zřízeními v tomto ohledu nepanují žádné zásadnější rozdíly. Hobbesovi 
kritici tak mohou tvrdit, že užívání pojmu svobody ve více významech vede 
koneckonců ke zmatení a znejasnění celé jeho koncepce.�� Tato kritika, která 
se týká konzistence ve druhém výše zmiňovaném smyslu, je podle našeho 
názoru částečně oprávněná. Jak jsme viděli výše, například při diskusi přiro-
zeného stavu v XIII. kapitole Leviathana, Hobbes přechází mezi různými vý-
znamy slova svoboda zcela volně, bez jejich odlišení, což může skutečně vést 
k určitým zmatkům a nejasnostem. 

 Hobbes, T., The Elements of Law, c.d., XII. ; XXII. . Srov. Skinner, Q., Hobbes and Republican 
Liberty, c.d., s. . 

 Hobbes, T., De Cive, IX. , On the Citizen, s. .
 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. .
 Hobbes, T., The Questions Concerning Liberty, Necessity, and Chance, Clearly Stated and De-

bated between Dr. Bramhall, Bishop of Derry, and Thomas Hobbes of Malmesbury, c.d., s. . 
Srov. Skinner, Q., Hobbes and Republican Liberty, c.d., s. .

 Např. McNeilly, F. S., Anatomy of Leviathan. Melbourne–Toronto, Macmillan , s. ; Pen-
nock, J. R., Hobbes’s Confusing “Clarity” – the Case of “Liberty”. In: Brown, K. C. (ed.), Hobbes 
Studies. Cambridge, Harvard University Press , s. , s. .
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Podobně lze částečně souhlasit s kritikou P. Springborgové, která Hobbe-
sovi vytýká, že jeho koncepce již samotnou defi nicí, která určuje svobodu 
jako absenci čistě fyzického omezení, je redukcí ad absurdum.�� Nicméně 
z toho nevyplývá – jak ve své odpovědi ukazuje D. Baumgoldová –, že bychom 
mohli rovnou odmítnout celé Hobbesovo pojetí jako paradoxní.�� 

Dalším Hobbesovým kritikem je již výše zmíněný van Mill, jehož kritika 
je nejráznější – tvrdí, že Hobbesovo pojetí svobody je jako celek nekonzis-
tentní a neudržitelné.�� Van Mill při tom vychází z předpokladu, že mezi žá-
dostí a averzí existuje asymetrie, neboť žádost je uvedením v pohyb směrem 
k žádanému, zatímco z averze vyplývá zastavení pohybu k danému objektu. 
Toto zastavení je vnitřní povahy, i když vposledu vychází z vnějšího stimu-
lu a jeho zavedení vnáší do Hobbesova pojetí řadu problémů.� V odpovědi 
na van Millovu kritiku však J. D. Harman poměrně přesvědčivě ukazuje, že 
tento argument už ve svém základu vychází z chybné interpretace Hobbeso-
vy koncepce, neboť jak žádost, tak averze jsou počátkem pohybu: v prvním 
případě k předmětu žádosti, v druhém případě naopak od něj. K žádnému 
zastavení nebo omezení pohybu tedy v ani jednom případě nedochází.�� 

Další otázkou, na niž se nyní zaměříme, je systematické zařazení Hobbe-
sovy koncepce svobody. I. Berlin ve svém slavném pojednání rozlišuje nega-
tivní a pozitivní pojetí svobody. Pozitivní svoboda spočívá v tom, že jsem 
„svým pánem“, jsem „nástrojem vlastních volních aktů, nikoli vůle druhých 
lidí“, a jsem „veden důvody, svými vlastními vědomými cíli“.�� Negativní svo-
bodou je oproti tomu míněna „oblast, v níž může člověk jednat bez zábran 
vytyčovaných druhými“, nesvobodným tedy jsem, „pokud mi druzí brání či-
nit něco, co bych jinak činit mohl“.�� Negativní svoboda tudíž znamená „svo-
bodu osvobozující od něčeho, absenci zásahů“.�� Hobbesovo pojetí je v tomto 
kontextu označováno za čistě negativní pojetí svobody, jelikož jeho základní 
defi nice svobodu určuje jako absenci vnějšího omezení pohybu a jeho defi -
nice svobodného člověka vymezuje jako toho, „komu není bráněno činit, co 
chce“.��

 Springborg, P., The Paradoxical Hobbes: A Critical Response to the Hobbes Symposium, c.d., 
s. – .

 Baumgold, D., UnParadoxical Hobbes: In Reply to Springborg. Political Theory, , , No. , 
s. – .

 Mill, D. van, Hobbes’s Theories of Freedom, c.d.
 Tamtéž, s. .
 Harman, J. D., Liberty, Rights, and Will in Hobbes: A Response to David van Mill. The Journal of 

Politics, , , No. , s. .
 Berlin, I., Dva pojmy svobody. In: týž, Čtyři eseje o svobodě. Přel. M. Pokorný.  vyd. Praha, Pro-
stor , s. – .

 Tamtéž, s. .
 Tamtéž, s. .
 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. .
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Berlin ve své práci nepochybně z Hobbesových úvah čerpal. Jeho výklad 
rozlišující absenci svobody od jiných forem nemohoucnosti nachází přímou 
paralelu v Hobbesově defi nitorickém odlišení nesvobody (vnější omezení 
pohybu) od absence síly („překážka pohybu v povaze věci samé“).�� Stejně 
tak Berlin zmiňuje, že s ohledem na negativní svobodu nelze jednoznačně 
dát přednost demokracii před autokracií – osvícený despota může podda-
ným posky tovat poměrně široké svobody.�� Tento argument je, jak jsme vidě-
li, Hob besovou centrální tezí v jeho diskusi s republikány. 

Další otázkou, kterou je třeba si položit s ohledem na systematické zařa-
zení Hobbesovy koncepce, je, proč bývá někdy řazen mezi liberální myslitele. 
To se může zdát překvapivé, zejména s ohledem na formu vlády, kterou prefe-
ruje – absolutistickou monarchii. Na tuto otázku můžeme najít dvě odpovědi.

V první lze vyjít ze systemizace různých významů pojmu svoboda, kterou 
uvádí D. Miller.�� Ten na prvním místě rozlišuje republikánský pojem svobody, 
který je primárně vztažený na politická společenství. Svobodné politické tě-
leso je v rámci tohoto pojetí takové, které si samo vládne, tj. není podřízeno 
cizí moci a občané aktivně participují na vládě. Člověk je jako občan svobod-
ný, pokud je občanem svobodné obce. Jak jsme viděli, Hobbes vypracovává 
svůj koncept svobody v přímé opozici vůči republikánům, jako nástroj slou-
žící k vyvrácení jejich koncepcí. 

Druhým typem je idealistický pojem svobody. Zde se svoboda vztahuje 
k nitru člověka, k jeho rozhodování. Člověk je svobodný, pokud se rozhoduje 
autonomně, řídí se především racionalitou, které stojí v cestě slabá vůle, ira-
cionální žádosti a vášně apod. Je zjevné, že ani pod tento typ pojetí svobody 
Hobbesova koncepce nespadá, neboť mentální procesy jsou pro něj svou po-
vahou materiálními a podléhají kauzálním zákonům, tudíž z metafyzického 
hlediska lidem vnitřní svobodu připisovat nelze. 

Třetím konceptem, který Miller vymezuje, je liberální pojetí svobody, jež 
chápe svobodu jako absenci omezování či zasahování ze strany druhých. Člo-
věk je svobodný do té míry, do jaké není omezen jednat v souladu s tím, 
jak zamýšlí. Liberální pojetí svobody podle Millera odpovídá Constantovu 
modernímu pojetí svobody�� a Berlinovu negativnímu pojetí svobody. V této 

 Berlin jako příklad nemohoucnosti uvádí nemožnost „vyskočit více než metr a půl do výšky“ (viz 
Berlin, I., Dva pojmy svobody, c.d., s. ). Hobbes uvádí příklad nemocného, který se nemůže 
sám zvednout z lůžka (Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. ).

 Berlin, I., Dva pojmy svobody, c.d., s. . 
 Miller, D., Introduction. In: týž, Liberty Reader. Boulder, Colorado, Paradigm Publishers , 

s. – . Millerova vymezení jsou poměrně široká, neboť mají pokrýt „rodiny“ pojmů, zastřešit 
vždy řadu spřízněných myslitelů. 

 Constant, B., The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns’ ( ). In: Fonta-
na, B. (ed.), The Political Writings of Benjamin Constant. Cambridge, Cambridge University Press 

, s. – .
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souvislosti Miller uvádí Hobbese jako jednoho z prvních protagonistů toho-
to pojetí.� Při této klasifi kaci konceptů svobody je tedy Hobbes jednoznačně 
zařazen mezi liberální myslitele čistě na základě své defi nice svobody, nikoli 
na základě rozsahu svobod, které by občanům připisoval nebo upíral.

Druhý důvod toho, proč je Hobbes řazen mezi liberální myslitele, můžeme 
najít u některých jeho interpretů. Například M. Oakeshott tvrdí, že „Hobbes, 
ačkoli sám nebyl liberálem, měl v sobě více liberální fi losofi e než většina je-
jích obránců“.�� Důvodem je za prvé to, že si uvědomoval, že „autorita [suve-
réna – M.V.] je odvozena výhradně z volního aktu toho, kdo je mu podřízen“,�� 
za druhé skutečnost, že přestože je moc suveréna absolutní, je realizována 
prostřednictvím zákonů, které nikdy nepokrývají celý rozsah lidského jed-
nání.�� Stále tedy existuje poměrně velký prostor neregulovaný zákonem, 
kde se každý poddaný může řídit vlastním úsudkem. Zde je důraz položen 
na „svobodu poddaného“, která nachází svůj prostor v oblasti „mlčení záko-
na“.�� Třetím důvodem je pak to, že v závěrečných oddílech věnovaných moci 
suveréna klade Hobbes na výkon vládní moci požadavky liberálního charak-
teru: od suveréna se „vyžaduje, aby se zacházelo se všemi vrstvami lidu stejně 
spravedlivě, to jest, aby se jak bohatí a mocní, tak chudí a bezejmenní moh-
li domoci svého práva“ – před suverénem a soudním dvorem jsou si všichni 
poddaní rovni.�� Stanovování zákonů suverénem také není libovolné: suverén 
hraje roli vykladače přirozeného zákona, ze kterého mají zákony politického 
společenství vycházet.�� Výsledné Hobbesovy požadavky na charakter záko-
nů absolutistické monarchie, kterou hájí, tak mají značně liberální charakter. 

SUMMARY
The Concept of Freedom in Thomas Hobbes
� e aim of this text is to show that, for Hobbes, the problem of freedom in the political 
sphere is of fundamental importance, and that it presents one of the central motifs of 
his political philosophy. � e point of departure is Hobbes’s defi nition of the concept of 
freedom as the non-existence of external obstacles. Following this, the author turns 
to the concept of metaphysical freedom which Hobbes, as a determinist, rejects, and 

 Miller, D., Introduction, c.d., s. , s. . Berlinovu koncepci pozitivní svobody pak kritizuje jako 
méně jasně specifi kovanou. 

 Oakeshott, M., Introduction. In: Hobbes, T., Leviathan. Oxford, Blackwell , s. lvii.
 Tamtéž.
 Oakeshott, M., Hobbes on Civil Association. Indianapolis, Liberty Fund , s. . Podobně 

také: Tönnies, F., Thomas Hobbes Leben und Lehre. Stuttgart, Frommann , s. .
 Hobbes, T., Leviathan, XXI. , s. .
 Tamtéž, XXX. – , s. .
 Srov. Chotaš, J., Thomas Hobbes: přirozené právo a svobody poddaných. In: Havlíček, A. (ed.), 
Lidská a přirozená práva v dějinách. Ústí nad Labem, Filozofi cká fakulta Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí n. Labem , s. – .
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to the problem of the relation of fear and freedom, and thus, above all, to the ques-
tion of to what extent fear of repression means a restriction of freedom. � e following 
sections of the article bring into play the second signifi cant concept of freedom to be 
found in Hobbes, freedom as exemption from laws, and the third concept of freedom, 
the freedom of the subject. In conclusion, attention is also given to the less impor-
tant and derivative forms of freedom, that is, to freedom of expression and freedom 
of the state. At the same time, an enquiry is made into the question of whether, given 
the diff erent defi nitions, Hobbes’s linking of these various conceptions of freedom is 
consistent and to what extent Hobbes succeeds in achieving the philosophical goals 
which he set himself. 

Keywords: � omas Hobbes, freedom

ZUSAMMENFA SSUNG
Der Begriff  der Freiheit bei Thomas Hobbes
Ziel des vorliegenden Textes ist es aufzuzeigen, dass das Problem der Freiheit in der 
politischen Sphäre bei � omas Hobbes von grundlegender Bedeutung ist und einen 
der zentralen Punkte seiner Philosophie darstellt. Ausgangspunkt der Überlegungen 
ist Hobbes´ Umgrenzung des Begriff s der Freiheit als Nichtvorhandensein äußerer 
Hindernisse. Anschließend widmet sich der Autor dem Begriff  der metaphysischen 
Freiheit, die Hobbes als Determinist ablehnt, sowie dem Problem der Beziehung von 
Angst und Freiheit, d. h. insbesondere der Frage, inwieweit Angst vor Repressionen 
eine Einschränkung der Freiheit darstellt. In den weiteren Abschnitten der Abhand-
lung wird ein zweiter wichtiger Freiheitsbegriff  ins Spiel gebracht, den wir bei Hob-
bes fi nden, nämlich der Freiheit als Befreiung von Gesetzen sowie als dritter Frei-
heitsbegriff  die Freiheit des Untertanen. Abschließend werden mit der Freiheit des 
Wortes und der Freiheit des Staates auch weniger bedeutsame und abgeleitete For-
men der Freiheit zur Sprache gebracht; gleichzeitig wird anhand ihrer Defi nition 
untersucht, ob Hobbes’ Verbindung dieser verschiedenen Auff assungen von Freiheit 
konsistent ist, und inwieweit es Hobbes gelingt, die ihm selbst gesteckten philosophi-
schen Ziele zu erreichen.

Schlüsselwörter: � omas Hobbes, Freiheit
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