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Tomáš Bosák

JEAN  BODIN (1530-1596)

Byl všestrannou renesanční osobností. Francouzský právník, publicista, filosof a myslitel ale i ekonom a soudní úředník, který vešel do dějin hlavně jako teoretik státní moci.
Narodil se v Angers roku 1520 (někde uváděno též 1530) v bohatší, pravděpodobně židovské rodině. Od patnácti let byl vychováván u řádu Karmelitánů a stal se jeho členem. Po třech letech byl pak poslán ke karmelitánům do Paříže, kde mělo být dokončeno jeho  vzdělání. Posléze byl za neznámých okolností zbaven závazků k tomuto řádu. 
Začal studovat právo na univerzitě v Toulouse a po dokončení jej tamtéž sám vyučoval. Roku 1561, tedy právě v době kdy se pomalu rozdmýchával spor mezi katolíky a hugenoty, s vyučováním skončil a založil si vlastní právnickou praxi v Paříži. 
Víme, že roku 1571 vstoupil do služeb králova bratra Františka, vévody z Alenconu (později z Anjou). Zde se dostal do blízkého kontaktu s lidmi z vyšších kruhů, především s diplomaty a to jak na královských dvorech Karla IX. A Jindřicha III., tak i v jiných zemích (například cestoval do Anglie ke dvoru Alžběty). Ve službách vévodových se také účastnil politického hnutí v Paříži. On sám se veřejně objevil pouze jedenkrát – a to jako zástupce 3. stavu na Generálním sněmu stavů v Blois roku 1576. Zde se postavil proti válce s Hugenoty a navrhoval pokračovat v mírových jednání. Také zde hájil práva a svobody 3. stavu a to, že 3. stav má právo nesouhlasit s návrhy dvou zbývajících stavů privilegovaných. Tímto Bodin ztratil panovníkovu přízeň.
A jelikož v následujících letech anarchie náboženských válek ještě zesílila, v smršti která následovala přišli mnozí politici o své pozice. Mezi nimi i Bodin, který byl obviněn z mysticismu a atheismu (nikoli úplně neprávem). Roku 1583 pak zemřel jeho chlebodárce D´Alencon a Bodinovy tedy nezbývalo, než se stáhnout z veřejného života. Odešel tedy do ústraní do města Laon, kde následujících 13 let (až do své smrti) vykonával funkci královského prokurátora. Roku 1588 bylo město obsazeno katolíky a Bodin prozíravě přešel ke Svaté Lize. Brzy již vítal nástup Jindřicha IV. Na trůn a restauraci svých politických kolegů. Bodin se ale do politiky nevrátil, neboť byl nyní díky svým spiritualistickým spisům považován za podivína a fanatika a proto nebyl přizván k návratu.
Zemřel v červnu 1596 (či 1593) na mor.

Bodin ,jak již bylo řečeno, byl mužem vskutku renesanční všestrannosti což dokládá jeho tématicky různorodý literární odkaz. 
Z jeho děl lze připomenout např.:
Spisy: Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Metoda ke snadnému pochopení historie) či Juris Universi Distributio (Rozdělení všeobecného práva).
Bodinovi nešlo tolik o „vědeckou“ historii jako spíše o historii, která by mohla sloužit politické argumentaci a ve které by Bodin mohl hledat základy práva. Zde rozvádí takové myšlenky jako, že filosofická spekulace by měla vždy být sloučena s historickým bádáním či se staví proti tehdejšímu jednostrannému pěstování římského práva.
Dalším jeho dílem jeho ekonomicky zaměřená polemika s M.de Malestroit – úvaha především o mincovní politice, z níž lze jasně rozpoznat Bodinovo ekonomické názory- Merkantilismus-který ve francouzské ekonomice brzy převládne.
V otázkách filosofie byl žákem renesančního humanismu a velkým obdivovatelem řecké filosofie.
Zajímavé je, že na jedné straně byl nesporně velkým racionalistou, na straně druhé pak stále věřil v kouzla a čáry. Jejich tématice se věnoval a jejich existenci háji především za svého Laonského působení. V této době napsal několik děl jako La démonomanie des sorciers (1578,1616) (Demonomania) a několik dalších děl, především příručku pro soudce  při procesi s čarodějnicemi atd. Tato jeho zvláštní záliba v mysticismu ho, jak jsem již říkal, stála dobré jméno a znemožnila mu  návrat do politiky.

Bodinovým vrcholným a stěžejním dílem je tzv.
Six Livres de la République (De Republica Libri sex) –Šest knih o státě vydané roku 1576, latinsky pak 1586.
Je to univerzální dílo, v němž Bodin především prezentoval svou slavnou teorii ideálního státu a společenského uspořádání, dílo významné především z hlediska filosofie společnosti. Bodin v něm reagoval na nově se vyvíjející situaci ve společnosti tím, že vytvořil novou teorii státu a panovnické moci. Bodin preferuje absolutní moc panovníka, který by dokázal zajistit klid v zemi a umožnil tak posílení nastupujících měšťanských vrstev ve společnosti.
Cílem vlády je podle Bodina spravedlnost a nejvyšší blaho lidí. To zajišťují zákony, které vydává vladař. Ty by měly být vytvořeny podle Zákonů božských. Vedle božských zákonů pak Bodin rozeznává lidské zákony, vytvořené pro sledování lidských zájmů, a zákon přirozený, který mají všichni lidé společný – je jim vrozen. Přirozený zákon má velmi těsný vztah k zákonu božskému. Bodin do něj zařazuje právo na vlastnictví, nutnost dodržovat smlouvy, ochranu získaných práv, svobodu obchodu a svobodu svědomí. Tato práva nejsou lidem zaručena, je pouze doporučeno panovníkovi, aby je dodržoval. Bodin tvrdí: stejně jako otec v rodině má panovník absolutní moc ve státě a je jediným a svrchovaným zákonodárcem. Je sice podřízen božskému a přirozenému zákonu a těm zákonům , které jsou společné všem lidem, avšak není nikterak podroben zákonům své země a v tomto smyslu stojí nad nimi. Bodin jednoznačně preferuje monarchii, neboť ztělesňuje nejvyšší suverenitu, a naopak odmítá demokracii, neboť lid dle jeho názoru není s to přijímat rozumná usnesení.

Bodinův politický model zdůrazňoval fakt, že řád a pořádek ve společnosti je založen na absolutní poslušnosti k suverénovi (který si má být vědom potřeb občanů).
Panovníkova rozhodnutí musí být vždy respektována a bez řečí přijímána – neboť to je jediná cesta jak se vyhnout anarchii (jíž byl Bodin svědkem za náboženských válek).
Hlavním příznakem státu je jeho suverenita. Ta musí být vždy jednotná a nejvyšší a je vázaná pouze a jen Božskými předpisy a přirozeným právem. Státní moc je zároveň pramen celého pozitivního práva.

Bodinova teorie se postupně poněkud vyvíjela a měnila. V ranných dílech byl pro monarchii ale nikoli absolutní a uděloval panovníkovi daleko více omezení. Tvrdí, že svrchovanost má své hranice, je limitována. Jeho rozhodnutí by měla projít všemi procedurami schválení, panovník sám má tolerovat moc provinciálních i říšských sněmů, stejně jako uznat nezávislost soudní moci..atd.
O to zřetelnější je autorův pozdější názorový posun k propagaci extrémního absolutismu, který byl pravděpodobně důsledkem politických událostí r. 1572 a který se projevil hlavně v jeho, již zmiňovaném stěžejním díle. 
Bodin zde říká: V každém uspořádaném společenství musí existovat nade všechny svrchovaná autorita a tato autorita musí být nezbytně a nutně absolutistická. Moc suveréna je absolutistická a nedělitelná. Pokud by se snad na vládě podílel ještě někdo jiný kromě panovníkovy osoby, pak by prazákladní a veskrze pozitivní vztah panovník-poddaný vymizel a důsledkem by nakonec nevyhnutelně byla úplná demokracie. Bodin přitvrdí a nyní tvrdí, že absolutní monarcha nesmí být ani ve své zákonodárné moci omezen žádným slibem daným společnosti, neboť tento akt by byl charakteristický pro demokracii.
Panovník pokud zůstává v rámci Božského a přirozeného práva není zodpovědný žádné lidské bytosti za používání a uplatňování své moci. Jakýkoliv odpor proti legitimnímu panovníkovi je nezákonný. Opravdový vládce je neodstranitelný. Svrchovaná autorita nezná žádnou sobě vyšší a autorita, která by mohla být souzena či odvolána existenci vyšší autority uznává. Absolutní panovník má tedy v držení veškerou moc, kterou je stát oprávněn uplatňovat a i v případě, že poruší zákon či nedodržuje právo, nesmí mu býti odporováno a nesmí být sesazen.
Panovník vlastně vše může a nemusí nic. Má dokonce právo měnit již jednou schválené zákony – a to tehdy, vidí-li, že společnost ztratila zájem se jimi řídit..
Bodin svou teorii promýšlí i dále, zvažuje různé zvláštní situace, stanoví vyjímky..atd.
Tak například tvrdí, že pravidlo „neodporování“ se nevztahuje na ty, jenž nejsou poddanými panovníka. Tyran tedy teoreticky může být svržen cizím králem či zvláštním jedincem, který byl pro tento úkol vybrán Bohem a tedy odlišen od všech ostatních.
Tvrdí také, že je-li poddaný přímo ohrožen krutým a nenapravitelným bezprávím, je také zmocněn pro slabý odpor, ale pouze a výhradně na svou sebeobranu. Stejně jako nakonec uznává možnost tzv. pasivní neposlušnosti – tj. panovníka nemusíme vždy za všech okolností přímo poslechnout, avšak nesmíme mu nikdy otevřeně odporovat..
Bodin nakonec uznává i existenci všech dalších institucí jako jsou panovníkovi poradní orgány, stavovské sněmy atd. Dodává ale, že jejich funkcí je toliko pomáhat králi a asitovat mu a to jen potud, dokud si to On bude přát. Jinak ani k nim nemá král žádné závazky, nemusí se jimi řídit a vše nakonec záleží jen a jen na jeho vůli.
Nakonec bych dodal, že Bodin proti svému předchůdci v této oblasti, tehdy běžně zažitému Machiavellismu i proti pozdějšímu učení o Přirozeném právu razil spíše cestu historicko-filosofického směru a svým ve své době moderním přístupem ke společnosti ovlivnil celou řadu budoucích myslitelů, především Hobbese a jeho myšlenkami se nechal inspirovat i Charles Louis de Montesquieu.


