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Po celou dobu lidské existence se každá kultura zabývala otázkou, jaký má 

význam slovo svoboda a jaké to je být svobodný. Každá kultura svobodu 

vykládá jiným způsobem a ve filosofii je též různě definována a interpretována. 

Téměř ve všech definicích svobody je však zmiňována možnost volby jedince. 

Německý filozof Wilhelm Weischedel například definuje svobodu jako volný 

prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za 

sebe sama. Je třeba si však klást otázku, zda je člověk svobodný, i když jeho 

volný prostor možnosti volby je něčím omezen? 

Na tuto otázku můžeme z části nalézt odpověď v knize Psychologie davu 

napsanou Gustavem Le Bonem. Autor v knize popisuje jev, kdy je jedinci 

davem podsouvána sugesce, a jedinec tak ztrácí individualitu rozhodování a 

vlastní úsudek. Právě tato individualita je samou podstatou svobody a 

svobodného myšlení. Nicméně podle této knihy by pak byl například každý 

demonstrant proti vládnímu systému někým zmanipulován a vlastně by sám 

nebyl svobodný. Pravda bude asi někde ,,mezi”-  jedinec má možnost si zvolit 

na jakou stranu se postaví a vždy má možnost podle svého sebeuvědomění z 

daného davu vystoupit, nicméně existují lidé s menším porozuměním dané 

situaci, kteří často podlehnou ideologické indoktrinaci a své jednání si ani 

neuvědomují. Žijí v přesvědčení, že jejich jednání je správné, i když se může 

příčit jejich vlastním zásadám a základním hodnotám lidské společnosti. Tento 

jev lze v historii sledovat například v nacistickém Německu, kdy byla německá 

společnost zmanipulovaná ideologií a doktrínami Národně socialistické strany 

dělnické. V současnosti takovouto manipulaci nalezneme například v řešení 

imigrační krize, kdy některá politická hnutí zakládají svou ideu na nenávisti 



vůči etnickým skupinám a jejich kultuře. Základem svobody je v tomto případě 

tedy vzdělání a kritické myšlení, pokud tyto vlastnosti jedinec má, neměl by 

ideologické indoktrinaci podlehnout. 

Je však člověk svobodný, pokud je omezen různými zábranami, například 

zákony a právem? Francouzský filozof Immanuel Kant říká, že svoboda ve 

společnosti je možná jen v rámci práva jakožto „souhrnu podmínek, za nichž lze 

libovůli jednoho sloučit s libovůlí druhého podle obecného zákona svobody”. Je 

nutné si však uvědomit, na jakém základu je daný zákon postaven. Zda má 

chránit práva celé společnosti, nebo jen určitých skupin. V tomto případě je 

člověk svobodný jen v případě, kdy je dodržen princip rovnosti stran. Pokud 

tomu tak není, tak je právní systém zneužíván právě k útlaku svobody a 

nastolení totality. Svoboda vždy byla a bude omezena určitými překážkami, 

jako jsou vnější vlivy, třeba fyzikální jevy, nebo vnitřní jevy našeho svědomí, 

které je ovlivněno zákony, kulturou, náboženstvím, nebo jinými vlivy. Vše má 

svá pravidla a rámec, tudíž tyto atributy musí mít i svoboda. 

Karel Marx ve své knize Komunistický manifest kritizoval formální občanské 

svobody, protože nemají cenu pro lidi trpící nouzí a vykořisťováním. V knize 

vysloví nutnost konfiskace majetku buržoazie a nastolení vlády proletariátu, kde 

si budou všichni rovni. Tato myšlenka však znemožňuje právě svobodu 

podnikání a svobodu jedince být úspěšným na základě svých schopností a 

znalostí. Sjednocením vrstev společnosti vlastně jen vytvořil mylnou představu 

svobody, která dává rovnost jen těm méně schopným v moderní společnosti. 

Těm, co byli schopni si obstarat vyšší zdroj příjmu na základě svých 

podnikatelských dovedností, byla svoboda odepřena. Pokud má být společnost 

svobodná, neměla by být byť jen jediná část společnosti svobody zbavena. I 

členové proletariátu mají možnost stát se členem buržoazie, nicméně by se o to 

museli snažit. Svobodu nenalezneme v majetkové nebo finanční rovnosti, ale v 

rovnosti možností, jak dosáhnout vyššího majetku nebo finančního příjmu. V  

demokratické společnosti takovou možnost dostává i člověk z nižší vrstvy 

společnosti. Je jen na něm, zda se této možnosti chopí. 

Svoboda je však dynamickým pojmem, význam tohoto pojmu se formoval již 

od dob Aristotela. Ve středověku byl tento pojem  spjat především s 

náboženstvím a teologickým výkladem. Například Pavel z Tarsu tvrdil, že 

svobodu ohrožuje především ,,otroctví hříchu”, tedy vnitřní neschopnosti jednat 

správně. Z pohledu psychologie by se tímto otroctvím dalo nazývat nevědomí, 

které Sigmund Freud popisuje ve své knize Výklad snů. Je však člověk 

svobodný i přes to, že jeho součástí je něco, co sám nedokáže ovlivnit? Na to 

nám vlastně odpovídá již samotný Freud, podle něj se lidská osobnost skládá z 
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Idu, Ega a Superega. Id je zde tím ,,otroctvím hříchu”, jedná se o naše přání, 

touhy a pudy, je plně složkou nevědomí. Nevědomí je však omezeno Egem a 

Superegem, které je složkou vědomí. Právě vědomí nás osvobozuje od ,,otroctví 

nevědomí” a dává nám možnosti se rozhodovat, zvažovat pozitivní i negativní 

dopady svého jednání a zároveň nastavuje společenská pravidla. Hranice 

svobody našeho jednání lze vyjádřit jedním citátem Johna Locka: „Svoboda tvé 

pěsti končí na špičce mého nosu“. 
 

Důležité je tedy pro svobodu možnost vyjádřit své názory, mít stejné možnosti 

se ve společnosti prosadit na základě svých schopností a mít svobodu slova a 

vyznání. Náboženství v každé kultuře formovalo buď základy svobody, nebo 

základy útlaku a bezpráví, vyvolalo mnoho filosofických polemik o duševní 

svobodě člověka. Asi největší vlna polemik přišla po zveřejnění tezí Martina 

Luthera, které odstartovaly období reformace. Položilo základy ctností a neřestí 

dané společnosti, bohužel právě množství vyznání často zavinilo společenské 

spory, kdy bylo prolito mnoho krve. Proto je pro svobodu tím nejdůležitějším 

vzájemná tolerance. At´ už v otázce víry, politického přesvědčení, etnika nebo 

množství majetku, pokud si lidé nedokáží najít cestu prostřednictvím vzájemné 

tolerance, tak bude vždy svoboda v ohrožení. Je však lidská společnost 

připravená naučit se vzájemné toleranci po mnoha tisících let konfliktů a 

krvavých válek? Co pokládá za základ toho ,,být svobodný” a jakou cestu k 

tomuto cíli by zvolila? 


