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Norberto Bobbio: L’eta dei diritti, ed. Giulio Einaudi, Torino 1997, 226 s.  
 
Norberto Bobbio je známý nejen v italském prost edí, ale i na mezinárodním poli. V nuje se 

p edevším problematice sociální filozofie a filozofie práva, jak dokazují i jeho knižní práce Politi-
ka a kultura, Budoucnost demokracie, Stát, vláda a spole nost, Ideologický profil italského 20. 
století, Rovnost a svoboda ad. Kniha L'eta dei diritti (V k práv) je zam ena na otázku lidských 
práv. Je sbírkou 12 esej , které autor p ednesl na r zných konferencích nebo publikoval asopi-
secky v letech 1964–1991 a které jsou v knize rozd leny do t í ástí. V první, skládající se ze ty  
esej , se Bobbio zam il na všeobecné otázky týkající se lidských práv, v druhé se v nuje vztahu 
lidských práv a Francouzské revoluce, ve t etí ásti se zabývá n kterými díl ími problémy a záv r 
tvo í esej Lidská práva dnes.  

V prvním eseji O základu lidských práv se snaží Bobbio doložit, že absolutní základ lidských 
práv není možný. Iluze absolutního základu byla spole ná zastánc m p irozeného práva, kte í v -
ili, že je možné lidská práva p ímo vyvodit z lidské p irozenosti, Dnes už je tato iluze nep ijatel-

ná, protože absolutní základ znemož ují stanovit p inejmenším ty i problémy: Samotný výraz 
„lidská práva“ je velmi vágní a vlastn  se dosud nepoda ilo vytvo it jeho jasnou definici, obsah 
lidských práv je velmi prom nlivý a historicky relativní, oblast lidských práv je heterogenní, mezi 
právy jsou mnohdy odlišné i neslu itelné požadavky, a kone n  existují protiklady mezi právy, 
kterých se dovolávají tytéž subjekty. Bobbio rovn ž zpochyb uje domn nku, že nalezení absolut-
ního základu vede k rychlejšímu a ú inn jšímu uznání lidských práv. Je zde ve h e dogma etického 
racionalismu, které se tak stává druhou iluzí p irozenoprávní teorie, totiž že etické hodnoty sta í 
dokázat, abychom zajistili jejich uskute n ní. V dnešní dob  není tedy podstatným problémem 
hledání základu lidských práv, ale spíše zajišt ní jejich ochrany.  

V druhém eseji P ítomnost a budoucnost lidských práv Bobbio zd raz uje, že problém základu 
je dnes vy ešen v Všeobecné deklaraci lidských práv schválené 10. 12. 1948 Valným shromážd -
ním Organizace spojených národ , protože jedním ze zp sob , jak zd vodnit hodnoty, je dokázat, 
že jsou založeny na shod  t ch, kte í je sdílejí. Konsensus nep edstavuje sice absolutní základ, ale 
je to jediný základ, který m že být fakticky dokázán. Všeobecná deklarace byla schválena 48 státy 
a p edstavuje zlomovou událost v d jinách. Touto deklarací je systém hodnot poprvé v historii 
univerzální, ne v principu, ale de facto. K tomuto univerzalismu se docházelo postupn . lov k 
má práva od p írody, kterým se nem že odcizit a které mu nikdo, ani stát, nem že odcizit. Pravý 
stav lov ka není ob anský, ale p irozený. V n m jsou lidé svobodni a rovni. Tento stav není fak-
tickou daností, ale je to rozumová hypotéza, svoboda a rovnost jsou zde ideály, podn ty pro bu-
doucího zákonodárce. Druhý moment v historii lidských práv spo ívá v p echodu od teorie k pra-
xi. V tomto bod  lidská práva získávají konkrétnost, ale ztrácí univerzalitu. Jsou skute nými 
pozitivními právy, ale platí jen v oblasti toho státu, který je uznává. Deklarací z roku 1948 zapo a-
la t etí a zárove  poslední fáze, v které uplatn ní práv je zárove  univerzální a pozitivní. Rovn ž 
i vý et lidských práv se rozši oval. Vývoj lidských práv prošel t emi fázemi. Nejprve byla potvr-
zena práva na svobodu, tj. všechna ta práva, která sm ují k omezení státní moci a k uchování ob-
lasti svobody pro jedince i skupiny. V druhé etap  se bojovalo za politická práva a nakonec byla 
vyhlášena sociální práva, která se mohou nazývat svobodami prost ednictvím státu. Dnes dochází 
ke zrodu nových pot eb a tedy nových požadavk  na rozší ení svobod a pravomocí. 

T etí esej V k práv dal název celé knize. Autor zde p istupuje k problému z hlediska filozofie 
d jin, tzn. vzhledem k události nebo sérii událostí si položil otázku po smyslu. Klí em k pochopení 
smyslu d jin je výjime ná událost, která se stávala znamením (signum prognosticum). Tímto zna-
mením byla Francouzská revoluce, kdy sám lid si vytvo il ob anskou konstituci a kdy i zákono-
dárci musí být poslušni zákon . Bobbio tvrdí, že sou asná diskuze o lidských právech, která je stá-
le širší a intenzivn jší a je natolik široká, že shromáždila všechny národy Zem , m že být 
interpretována jako signum prognosticum ukazující na morální pokrok lidstva, kdy roste zájem 
hnutí, stran a vlád o uznání, potvrzení a ochranu lidských práv. Na za átku byla pravidla lidského 
soužití zásadn  imperativní (nap . Desatero), p vodní deontickou figurou byla povinnost, nikoli 
právo. Soubor m pravidel chování byla totiž p ipsána funkce chránit skupinu jako celek. P echod 
k individualistické koncepci spole nosti a státu, která je v protikladu k antickému organickému po-
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jetí, znamená nejen obrat ve vztahu mezi jedincem a státem, ale také je obrácen vztah mezi právem 
a povinností tak, že prioritu mají práva. Dnes se projevuje nová tendence ve vývoji lidských práv, 
a tou je specifikace, která spo ívá v postupném p echodu k dalšímu vymezování subjekt  jakožto 
nositel  práv. 

Ve tvrtém eseji Lidská práva a spole nost autor dokazuje svoji tezi o d jinném charakteru lid-
ských práv. Nauka o lidských právech pochází z filozofie p irozeného práva, která vyšla z hypoté-
zy p irozeného stavu, která byla pokusem rozumov  ospravedlnit i zracionalizovat požadavky, 
které se stále více objevovaly v první fázi náboženských válek, totiž na svobodu sv domí proti ja-
kékoli form  nátlaku v it. V druhé fázi, v období od anglické revoluce p es revoluci americkou až 
k revoluci Francouzské, se jednalo o ob anské svobody namí ené proti jakékoli form  útlaku.  

Druhá ást knihy se zabývá významem Francouzské revoluce ve vývoji lidských práv a obsahu-
je t i eseje. Všechny t i zd raz ují epochální význam této události pro lidská práva. Schválení De-
klarace lidských a ob anských práv francouzským Národním shromážd ním 26. srpna 1789 p ed-
stavuje jeden z on ch rozhodujících moment , které ozna ují konec jedné epochy, vzorový model 
pro všechny, kte í budou v budoucnosti bojovat za vlastní emancipaci a osvobození vlastního lidu. 

Ve t etí ásti knihy se setkáváme s eseji Dnešní odpor v i útlaku, Proti trestu smrti nebo D -
vody tolerance. V záv re né eseji Lidská práva dnes Bobbio upozor uje na požadavek formulovat 
nová práva, protože se setkáváme s novou formou moci. Boj za lidská práva m l jako protivníka 
nejprve náboženskou moc, pak politickou a nakonec moc ekonomickou. Práva nové generace se 
rodí z ohrožení života, svobody a bezpe nosti, pocházejícího ze stále rostoucího technologického 
pokroku. 

Lenka Ru ková 
 
 
 

Dv  knihy o Florencii 16. století 
 

Gérald Sfez – Michel Senellart (edd.): L’enjeu Machiavel, Paris: P.U.F. 2001, 253 s. 
Jean-Louis Fournel – Jean-Claude Zancarini: La politique de l’expérience (Savonarole, Guicciar-
dini et le républicanisme florentin, Alessandra: Edizioni dell’Orso 2002, 384 s. 

 
V roce 1975 vyšla v USA kniha J. G. A. Pococka The Machiavellian Moment, která se zabývala 

dobou a okolnostmi, v nichž žil a tvo il N. Machiavelli, a stala se povinnou literaturou všech, kdo se 
k dané dob  cht li vyjád it. Ve Francii se její p eklad objevil v r. 1997 pod názvem Le Moment ma-
chiavélien – la pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique. Také knihy, které 
jsou p edm tem této recenze, byly Pocockovou publikací alespo  áste n  inspirovány. 

První z nich je sborníkem patnácti p ísp vk , které odezn ly na kolokviu v Collège international 
de philosophie 14.-16. kv tna 1998. Jeho organizáto i vycházejí z tvrzení, že interpretace Machiavel-
liho prošla t emi epochami: Do první poloviny 19. století byli tená i fascinováni Machiavelliho Vla-
da em a zd raz ovali rozpornost Machiavelliho postavy. Druhá epocha (2. polovina 19. a první po-
lovina 20. století) probíhala ve znamení kritiky Machiavelliho, b hem níž bylo nashromážd no 
mnoho seriózního materiálu. V posledních n kolika desetiletích do pop edí vystupuje aktuálnost Ma-
chiavelliho dnes. Jde o to, že jeho zp sob tázání otev el novou cestu a nutí historiky a filozofy uva-
žovat o nutn  rozporném charakteru p iblížení se k politickému faktu a k heterotopnímu myšlení ve 
vztahu k politické filozofii, k myšlení, které se pohybuje mezi utopismem a realismem. 

Sborník má ásti Kosmologie a teologie, Republika a stát, Machiavelli a filozofie, dopln né zá-
znamem rozpravy u kulatého stolu, v níž ú astníci otev en  reagují na Pocockovu knihu. 

Do vstupního oddílu p isp li Michel-Pierre Edmond, Anthony Parel, Domenico Garanti a Jean 
Pierre Cavaill. Podle Michel-Pierre Edmonda (Machiavel: l’étique et le pathétique) si Machiavelli 
uv domoval novost svého myšlení, což znamenalo rozkolísání systém  vztah , které dávají politi-
kovi jeho identitu a jednotu jako lov ku i jako politikovi. Jde o systém etických vztah , o patetic-
ký systém, který Edmond charakterizuje jako jádro p irozených impuls  a vášní, jež umož uje po-
chopit konstanty lidského chování, a kone n  systém rétorického diskursu, s nímž je spojeno 


