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Geneze novodobého konzervatismu jako problém sociálních 
věd ve 20. století 
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The Genesis of Modern Conservatism as a Problem of 20th Century Social Sciences 
 

Abstract: This article analyses debates which have taken place in the social sciences 
since the 1920’s concerning the genesis and character of modern European conser-
vatism, with a special focus on Germany. It concentrates on selected analytical stud-
ies that conceived of conservatism as an historical and social phenomenon. Studies 
which assumed a moralising or prescriptive standpoint, thus reducing conservatism 
to a mere political attitude or a Weltanschauung, are not considered. The author 
adopts the typological formulations for interpreting conservatism developed by S. 
Huntington and K. Lenk, which distinguish between three types of approaches: 
socio-historical, anthropological and situational. Although the studies commented on 
differ considerably, all viewed the French Revolution as a decisive factor for the 
genesis of modern conservatism. Exploring the historical development of twentieth 
century theories of conservatism with the help of empirical research of the revolu-
tionary epoch allows a more precise and contextualised understanding of such con-
cepts. Applying any single one of these concepts is not sufficient to cover the whole 
spectrum of anti-revolutionary attitudes and actions, embedded as they are in often 
divergent national contexts. It is necessary, therefore, to locate the historical typolo-
gies of conservatism in respect to both its ideological structure as well as to its social 
carriers. 
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Pojem „konzervatismus“ se stal frekventovanou položkou nového českého politického 
slovníku, který vznikl po roce 1989, aniž by se od té doby vedla serióznější diskuse o 
jeho obsahu. Recepce především anglosaských vzorů podepřená vydáváním výhradně 
programově konzervativních publikací o konzervatismu [Nisbet 1993, Scruton 1993], a 
naproti tomu absence prací analytických a kritických přinesla značně neúplný pohled na 
tuto problematiku. Proto považuji za užitečné, seznámit se také s pracemi analytickými, 
které berou v úvahu historickou a sociální dimenzi konzervativního myšlení a které re-
flektují i neanglosaské (zejména středoevropské) prostředí. To znamená poukázat také na 
ta pojetí konzervatismu, která zkoumají jeho historickou rozmanitost v myšlenkových 
kořenech, ve stylu myšlení, v politických a sociálních návrzích a požadavcích, a která 
zdůrazňují jeho sociální podmíněnost. Krátce, jde o to, představit ta zpracování konzerva-
tismu, která jej nepojednávají pouze jako politický postoj – tedy přístup, který má podle 
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mého soudu v českém prostředí stále výraznou převahu1 – nýbrž jako historický fenomén, 
který je předmětem analytické historické sociální vědy. 

*   *   * 
Jen málo historických jevů přineslo v diskusích historiků, sociálních filozofů a sociologů 
tolik rozdílných pojetí jako právě konzervatismus.2 Uspořádat tuto diskusi znamená po-
kusit se zorientovat v odpovědích na otázky: co je to novodobý konzervatismus a kdy se 
objevuje v evropských dějinách? Pro empirické badatele z toho vyplývá úkol, na základě 
přehledu těchto pojetí uvážit, zda je vůbec smysluplné tohoto pojmu užívat v historické 
analýze revoluční epochy, zda je k pochopení vývoje evropských dějin revoluční doby 
pojem konzervatismus nezbytný; zda by nebylo výhodnější představy a události revoluč-
ních let nekonceptualizovat a zbytečně tak různé postoje k revolučnímu dění neuzavírat 
do nehybných definic. 

Pro lepší orientaci v nepřehledném množství literatury bude užitečné držet se typo-
logie interpretací konzervatismu, kterou vypracovali americký politolog S. Huntington 
[1957] a německý politický sociolog K. Lenk [1989: 13-17]:3 

1. Sociálněhistorická interpretace 
Konzervatismus je zde pokládán za jev vázaný na konkrétní historickou situaci evropské-
ho novověku v období přechodu od staré feudální společnosti ke společnosti moderní, za 
reakci tradicionalistických společenských sil na nástup novověkého osvícenského racio-
nalismu, absolutistického státu a zejména na Francouzskou revoluci. Výhodou této defi-
nice je, že konzervatismus je zde specifickým pojmem orientovaným na určité sociální 
třídy, stavy a vrstvy a principy, a tak je kompatibilní s ostatními dvěma vůdčími moder-
ními ideologiemi: liberalismem orientovaným na zájmy buržoazie a socialismem oriento-
vaným na zájmy proletariátu [Lenk 1989: 13]. Konzervatismus je podle této definice 
svým úzkým sepětím se šlechtou a starým režimem jedinečným jevem. Toto sepětí ovšem 
předpokládá, že konzervatismus jako ideologie mizí společně se zánikem svého sociální-
ho nositele – šlechty. Z toho vyplývá, že používání pojmu konzervatismus v dnešní de-
mokratické společnosti je nesmyslné, neboť k ní konzervatismus zaujímá v podstatě 
odmítavé stanovisko. Z toho důvodu někteří autoři odmítají označovat termínem „kon-
zervativní“ dnešní politické strany a zdůrazňují spíše jejich spojení s měšťanskou, libe-
rální tradicí [např. Kondylis 1986: 27ff]. 

                                                      
1) Viz např. [Fiala 1994: 8] „…Předloženou rekonstrukci tradice konzervativního myšlení není 
možno chápat jako hotovou věc. Představuje však kvalitní materiál, jenž by měl být konfrontován 
s čtenářovými vlastními přístupy a postoji. Bude-li výsledkem takového „střetu“ přesvědčení, že 
existuje něco jako obecné konzervativní hledisko a že lze hovořit o bohaté tradici konzervativního 
myšlení, pak splnilo vydání této knihy svůj účel bezezbytku.“ 
2) Přehledy dosavadní diskuse podávají [Grebing 1974: 20-48, Schwentker 1986, Kraus 1989, 
Fritsche 1979, Garber 1989: 59-66, Kronenbitter 1994: 83-94, Elm 1988, Giddens 1994, Lenk 
1994, Ribhegge 1992, Schildt 1998, Schumann 1984]. 
3) Obdobné dělení podává i Greiffenhagen [1971]: (1) všeobecné definice, které se objevují 
v encyklopediích a definice podle obsahu, (2) historické přístupy (konzervatismus pod univerzálně 
historickým zorným úhlem; v okcidentálně-křesťanské perspektivě; jako odpověď na osvícenství; 
jako odpoveď na Francouzskou revoluci), (3) antropologické přístupy. 
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2. Antropologická interpretace 
Podle této definice není konzervatismus historicky podmíněným jevem, nýbrž neměnným 
lidským postojem s univerzálně platnými hodnotovými řády a idejemi: konzervatismus 
není „závislost na tom, co bylo včera, nýbrž (…) život z toho, co platí věčně.“4 Toto poje-
tí předpokládá existenci jisté neměnné lidské přirozenosti, konstanty morální ekonomie, 
která je nezávislá na historických epochách a změnách. Řád či tradice jsou pokládány za 
„univerzální“ nadčasové hodnoty, které mohou být vlastní komukoliv bez ohledu na his-
torickou epochu nebo na jeho sociální postavení. Hlavní argument podporující tuto defi-
nici je psychologický: je to obecný strach ze změny, jak jej popisuje např. lord Cecil: 
„Přirozený konzervatismus je tendence lidské mysli. Je to sklon k odporu vůči změně: 
pramení částečně z nedůvěry vůči neznámému a z odpovídajícího spoléhání se na zkuše-
nost spíše než na teoretické uvažování, částečně z lidské schopnosti přizpůsobit se svému 
prostředí…“5 Součástí této argumentace je i kladení rovnítka mezi přirozeným, „normál-
ním“ a zažitým, obvyklým. Toto pojetí konzervatismu je vlastní především těm myslite-
lům, kteří se za konzervativce sami označují. Tak již Edmund Burke považoval anglický 
politický systém za zřízení, které je „v souladu s řádem světa“. Jedná se samozřejmě o 
ideologickou sebestylizaci: cílem požadavků konzervativců jsou stejně „minulé časy“, 
jisté konkrétní, historické společenské a hodnotové konfigurace, které si přejí znovuna-
stolit. 

3. Situační interpretace 
Zde je konzervatismus spojen v různých historických situacích vždy s těmi společenský-
mi silami, jejichž dosavadní mocenské postavení je ohroženo. Znamená to, že každá so-
ciální třída se v průběhu dějin ocitá v ohrožené pozici, a proto usiluje o zachování 
stávajícího sociálního řádu. Konzervatismus tudíž nesčetněkrát v dějinách mění svoji 
argumentaci, orientuje se vždy na různé hodnoty podle toho, která společenská vrstva je 
právě na vrcholu. Jde tedy o historicky variabilní pojetí: konzervativní doktrína se neustá-
le znovu a znovu formuluje, a to výhradně v krizových okamžicích stávajícího sociálního 
pořádku. 

Předmětem tohoto kritického přehledu budou především ta zpracování konzerva-
tismu, která s ním pracují jako s historickým jevem, nikoliv jako s univerzální antropolo-
gickou strukturou. Půjde tedy většinou o práce autorů, kteří se sami nepokládají za 
konzervativce a jejichž práce jsou analytické, vidící v konzervatismu výsledek jistých 
sociálněhistorických konstelací. Výběr studií o konzervatismu je omezen na období mezi 
20. lety 20. století, kdy vyšla průkopnická práce Mannheimova, a diskusí zcela nedávnou. 

Průkopnickou prací o evropském konzervatismu je habilitační spis Karla Man-
nheima z roku 1926, který byl publikován nejprve ve zkrácené verzi v Archiv für So-
zialwissenschaft und Sozialpolitik, v úplné podobě pak až v osmdesátých letech.6 
                                                      
4) A. E. Günther, cit. podle [Greiffenhagen 1971: 45]. 
5) H. Cecil, Conservatism, London 1912, s. 60, cit. podle [Greiffenhagen 1971: 46]. 
6) Název Mannheimova habilitačního spisu je Altkonservatismus: Ein Beitrag zur Soziologie des 
Wissens; zkráceno v Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 57, 1927, s. 68-142, 470-495; 
nově otištěno in: K. Mannheim, Wissenssoziologie – Auswahl aus dem Werk, hg. v. Kurt H. Wolff 
(Soziologische Texte, Bd. 28), 1964, s. 408-508; zkráceně rovněž in: [Schumann 1984: 24-75]; 
úplné vydání pak K. Mannheim, Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens, hg. v. 
D. Kettler, V. Meja. N. Stehr. Frankfurt/M. 1984. 
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Mannheimova zásluha spočívá především v pojmenování konzervatismu jako historicky 
podmíněného jevu, který vznikl jako reakce na novověký racionalismus. Přitom Man-
nheim klade důraz nikoliv jen na jeho reaktivní povahu, nýbrž usiluje o poznání hlubších 
myšlenkových kořenů konzervatismu, resp. konzervativního „stylu myšlení“. Přitom od-
mítá metodu tradičních Ideengeschichte a hlásí se k metodě sociologie vědění (Wis-
senssoziologie), jejímž objektem je „vznik myšlení a jeho forem z celkového 
sociálněhistorického procesu“ [Mannheim 1984: 48]. Na základě toho si Mannheim vyty-
čil obtížný metodologický úkol, který, přes všechny jeho nedostatky, snad v dosavadním 
bádání nebyl překonán. Cílem nemá být podle Mannheima popsat vývoj jednotlivých 
myšlenkových proudů a jejich recepce, nýbrž vysvětlit, z jakých sociologických konstela-
cí vznikl protiklad mezi přirozenoprávním a historickým, jaké sociální síly ho podporova-
ly a proč se objevil právě v tomto období dějin [ibid.: 50]. Mannheimovi jde o protiklad 
dvou světových názorů, které byly neseny rozdílnými společenskými silami. 

Obdobím, ve kterém je třeba podle Mannheima vznik konzervativních proudů sle-
dovat, je doba Francouzské revoluce. V ní dochází ke střetu dvou odlišných světonázorů: 
konzervativní obrana je nejprve vedena jako obsahová antiteze a posléze útočí na revo-
luční myšlení jako na „falešný způsob myšlení“. Poukazování na „falešnou metodu“ však 
podle Mannheima dokazuje, že konzervativní myšlení se neskládá pouze z historických 
složek, ale také, že jsou mu vlastní i některé ahistorické, přirozenoprávní tendence [ibid.: 
54]. Je proto nutné se tázat, které proudy v konzervativním myšlení byly historicky spjaty 
s Francouzskou revolucí a které zůstaly v podstatě přirozenoprávní. Zde se má uplatnit 
ústřední teze, že „zásadní ideologické změny lze přičíst posunům v sociální struktuře, že 
každé změně na povrchu v ideologii musí odpovídat změna v základu“ [ibid.: 55]. Na 
tomto místě Mannheim pracuje s nejasným pojmem „ideový kosmos“, který se ovšem 
nedá přirovnat k jednotnému světonázoru, nýbrž je spíše množinou mnoha rozdílných 
světů, podle jejich rozdílných sociálních nositelů. Přeskupení sociálních vrstev tedy musí 
mít za následek i přeskupení tohoto kosmu idejí. Přitom nestačí upozornit na současnost 
vzniku sociálních a ideologických proudů, ale je třeba demonstrovat konzervativní poli-
tické kořeny jednotlivých základních kamenů tohoto myšlení. Každý z konkrétních prvků 
konzervativního myšlení chce tudíž Mannheim připsat jistému konkrétnímu sociálněpoli-
tickému směru [ibid.: 55-59].7 Konzervativní ideologie se mění s nástupem nových so-
ciálních vrstev na konzervativní pozice; každý „nový“ konzervatismus jednotlivé vrstvy 
uvádí do pohybu posun konzervativní ideologie jako celku. 

Důležité je, že Mannheim omezuje svůj výklad především na styl myšlení, zatímco 
obsahovou stránku konzervativní ideologie nechává stranou. Otázkou tedy je, zda zmíně-
né sociální posuny s sebou přinášejí změny nejenom v obsahu, ale právě i ve stylu myšle-
ní. Mannheim věří v prokazatelnost i druhé z těchto tezí [ibid.: 60] a předkládá ji ve 
výkladu odlišných národních vývojů v ideové i sociálně-politické oblasti v Německu, 
Anglii a Francii, i když jde spíš o nadhození otázek než o jejich důsledné řešení. Vznik 
konzervatismu v Německu označuje za čistě duchovní reakci na Francouzskou revoluci, 
kdy dochází k domyšlení (Zuendedenken) dřívějších konzervativních impulsů, mj. i pod-
nětů anglických, zejména Burkeových. Přichází se zajímavým srovnáním, že Německo 
vykonalo pro konzervativní ideologii totéž, co Francie vykonala pro pokrokářské osví-
cenství [ibid.: 64]. Podobně jako předtím Francie, i Německo přejalo a prohloubilo pů-
                                                      
7) Tuto souvislost, přiznává Mannheim, je možné dokázat spíše nepřímo prostřednictvím adekvát-
nosti smyslu (Sinnadequätheit) než přímo kauzální souvislosti. 
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vodní anglické vzory. Vlivem neúplné sociální struktury nedošlo v Německu narozdíl od 
Anglie k syntéze konzervativní a liberální ideologie; oba směry naopak zůstaly ostře od-
děleny a nabyly vyhraněnějších forem. 

V následující kapitole Mannheim zdůrazňuje reaktivní podstatu konzervatismu, tj. 
konzervatismu jako antiteze: konzervatismus nahlíží v rámci své dialektické koncepce 
dějin – dějiny nejsou „cyklickým uskutečňováním, byť polyfonním, jednoho základního 
záměru, nýbrž procesem přechodu od jednoho stavu k následujícímu (vyššímu)“ [ibid.: 
70-71]. V dějinách vždy proti sobě stojí elementy pokroku (Elemente des Werdenden) a 
elementy konzervativní, což se také projevuje ve změnách „ideologického kosmu“. Vzá-
pětí však Mannheim dodává, že přeskupení sociálních vrstev nemusí nutně vést ke štěpe-
ní světonázorů – nejedná se totiž o střet zájmů těchto vrstev, nýbrž o střet „světů proti 
světům“. Stejně jako liberalismus spočívá na osvícenské mentalitě 18. století, spočívá 
konzervatismus na mentalitě romantismu, přičemž zpracovává i principy starších období; 
z toho důvodu jsou sociální vrstvy nejenom nositeli ideologie, nýbrž zároveň i reprezen-
tanty různých historických etap. Prostřednictvím sociálních vrstev tak vlastně dochází 
k boji mezi různými historickými etapami. 

Metodologický úkol, jejž si Mannheim vytyčil, však zůstal z větší části nesplněn, 
což platí především o nejvíce teoreticky rozpracované otázce vztahu mezi ideologií a 
sociálním světem. Sociálněhistorický výzkum by byl na základě této rozporuplné teorie 
jen stěží proveditelný. Nejvíce zaráží rozpor v okamžiku, kdy Mannheim označuje kon-
zervatismus za zcela nový, výlučně reaktivní směr myšlení, na jiném místě ale ukazuje, 
že je zároveň ideologií minulých historických etap reprezentovaných jistými vrstvami. 
Romantickou mentalitu, která byla „humusem“ konzervativní ideologie a která se vyzna-
čovala „teologicko-mystickými tendencemi“, by bylo lze jen sotva přiřadit k nějaké určité 
sociální vrstvě, která by se nějakým posunem rázem ocitla na konzervativních pozicích. 

Představa jakési funkcionalistické souvislosti mezi sociálními vrstvami a změnou 
ideologie se jeví jako značně komplikovaná a historický výzkum by tuto teorii sotva pod-
pořil. Směšování historické argumentace s prvky psychologickými je patrné v druhé kapi-
tole, v níž je osvětlen protiklad mezi tradicionalismem a konzervatismem. Podle 
Mannheima nejprve existoval „tradicionalismus“ jako nevědomá, univerzální psycholo-
gická konstanta, která byla ve společnosti přítomna nezávisle na dějinném vývoji již před 
revolucí. Tato vlastnost se vyznačovala lpěním na již existujícím a přirozeným odporem 
ke změně. Teprve v okamžiku, kdy byl tento „tradicionalismus“ vystaven ohrožení 
v podobě nástupu racionalistického myšlení a liberální ideologie, změnilo se nevědomé 
jednání v moderní konzervatismus, který je uvědomělým, reflexivním postojem. Zatímco 
jednání tradicionalistické je z hlediska Weberovy typologie jednáním reaktivním, jednání 
konzervativní je jednáním orientovaným na určitý smysl, který se mění s historickým 
vývojem. Konzervatismus je na rozdíl od subjektivního tradicionalismu „objektivní du-
chovní struktura“ (objektiv-geistiger Strukturzusammenhang). Ke vzniku tohoto objektiv-
ního konzervatismu bylo zapotřebí dvou komponent: subjektivního tradicionalismu jako 
duchovního předpokladu reflexe (Reflexwerden) a pocitu ohrožení nástupem racionalismu 
a liberalismu, který tento dosud subjektivní postoj objektivizuje ve vědomé opoziční hnu-
tí (Gegenbewegung). To si vytváří vlastní styl myšlení, jenž je charakterizován zejména 
upřednostňováním konkrétního před abstraktním, kvalitativním pojmem svobody, iracio-
nalitou, vlastním pojmem dějin a života a organickým pojetím celku [ibid.: 111-137]. 
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V další části práce se Mannheim obrací k vlastnímu historickému předmětu, ně-
meckému Altkonservatismus první poloviny 19. století, v němž rozlišuje tři hlavní linie. 
První z nich je romantické stavovské stanovisko představované myšlením Adama Mülle-
ra, v němž dochází k vypracování koherentního ideologického celku z impulsů přejatých 
od Burkea a Mösera a od raných romantiků. Druhou linií je historická právní škola za-
stoupená Friedrichem von Savigny. Ke zpracování třetí linie, politické filozofie Hegelo-
vy, již bohužel nedošlo. 

Mannheimova práce trpí řadou nedostatků: pomineme-li nedostatky formálního rá-
zu (těžko srozumitelný jazyk – Mannheimovou mateřštinou byla maďarština, četné nepří-
liš zdařilé neologismy), pak zřejmě největší slabinou je problematický výklad vzniku 
historického, objektivního konzervatismu z nadčasového, subjektivního tradicionalismu. 
Existoval-li tradicionalismus vždy, proč konzervatismus vzniká až v po roce 1789? Ne-
existoval snad nikdy předtím pocit ohrožení stávajícího řádu? A co se děje s tradiciona-
lismem po roce 1789 – rozplývá se, zaniká v konzervatismu? Směšování dvou různých 
rovin, roviny psychologické a roviny historické, není přesvědčivým výkladem geneze 
konzervatismu. Problematický je i výběr autorů, resp. jejich textů, na nichž Mannheim 
svoji typologii raného německého konzervatismu zakládá. Významní doboví konzerva-
tivní autoři jako Gentz nebo Rehberg či z pozdějších Görres z jeho pojednání zcela vypa-
dávají. Nicméně přes všechny uvedené nedostatky přinesla Mannheimova práce důležité 
teze a formulace problémů, které tvořily páteř dalšího bádání po celé dvacáté století. 

Na základní Mannheimovu tezi o vzniku konzervatismu z univerzálního tradiciona-
lismu navázal německý historik Fritz Valjavec ve své práci z roku 1951. Valjavec se sna-
ží tuto tezi rozpracovat v širším historickém kontextu, nikoliv, jako Mannheim, pouze na 
úrovni ideologie. Syntetické práci o vzniku politických směrů v Německu předcházely 
dvě Valjavcovy studie, jejichž těžištěm byla otázka funkce osvícenství v přechodu od 
pozdního absolutismu k občanské společnosti [Valjavec 1945, 1961]. V nich se Valjavec 
zabýval sociálním rozměrem duchovních proudů a především poukázal na rozmanitost 
duchovních směrů osvícenství. Jeho hlavní tezí je, že všechny moderní politické proudy 
mají své kořeny v osvícenství: v devatenáctém století nedochází k překonání osvícenství, 
ale naopak k jeho naplnění v sociálněpolitické polarizaci jeho vnitřní struktury [Valjavec 
1961: 363]. Osvícenství je teoretickou základnou moderny, výchozím bodem přechodu 
k občanské společnosti. 

Práce z roku 1951 se tedy snaží potvrdit, že rozdělení na základní politické směry 
19. století mělo své základy již v osvícenství, ještě v období před Francouzskou revolucí. 
Již tehdy začaly krystalizovat protichůdné duchovní směry, které postupně dostávaly stále 
jasnější obrysy. Je to osvícenství samotné, které je rodištěm moderních politických prou-
dů, nikoliv pouze reakce na revoluci, absolutismus nebo napoleonskou nadvládu. Tomu 
odpovídá i Valjavcovo tvrzení, že „středoevropský konzervatismus původně nevznikl 
jako výsledek střetu s politickým děním, revolucí, nýbrž ze střetu s duchovním proudem, 
osvícenstvím, a teprve události po roce 1789 vedly k jeho plnému rozvoji“ [Valjavec 
1951: 5]. Politické proudy v období před rokem 1815 přitom nelze chápat jako strany 
v moderním smyslu s pevnou organizací a subjektivitou; ty se objevují pochopitelně až se 
zánikem absolutistické vlády a s nastolením parlamentních režimů. Přesto je nástup poli-
tických stran do parlamentního boje již veden na základě jisté diferenciace politických 
proudů, jejichž kořeny sahají právě do předrevolučního období. V tomto období dochází 
poprvé v dějinách k formování moderní podoby politiky jakožto úsilí o prosazení určitých 
přání a cílů na poli veřejného života. Valjavec dokládá tuto politizaci ve třech bodech: za 
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prvé, vytvářejí se jisté představy o novém uspořádání společnosti, hospodářství a kultury; 
za druhé, za účelem uskutečnění těchto představ se tvoří skupiny stejně smýšlejících je-
dinců; a konečně za třetí, i když k uskutečnění těchto cílů existují pouze omezené pro-
středky, vytváří se vědomí možnosti působit na veřejné dění. To je proces, který je ještě 
barokní době zcela neznámý [ibid.: 70]. 

Z důvodu ideové rozmanitosti a nesystematičnosti konzervatismu je podle Valjavce 
vyloučeno vyložit konzervatismus na základě jedné systematické teorie, nýbrž je nutné jej 
popsat pomocí srovnání různých typů. Přínosem Valjavcovy práce je právě vystopování 
krystalizace různých konzervativních sil již před Francouzskou revolucí: odmítá tezi o 
konzervatismu jako o pouhé negaci revoluce, kterou zastávali předchozí badatelé. Mezi 
projevy předrevolučního konzervatismu řadí Valjavec např. protiosvícenskou nábožen-
skou publicistiku, boj proti sekularizaci, josefinismu, iluminátům a zednářům a aktivity 
rosenkruciánů. Nová je skutečnost, že zatímco v dřívějších desetiletích probíhal boj proti 
osvícenství pouze v rovině náboženské, teologické, v období bezprostředně před revolucí 
dostává kritika také politický obsah. Boj teologů proti nebezpečí racionalismu sílí od 
poloviny 18. století; zprvu omezen pouze na náboženskou rovinu, od 70. let se však již 
poukazuje na společenské a politické nebezpečí osvícenství a útočí se nejen na ideje, 
nýbrž i na jednotlivé osobnosti. Podle Valjavce tedy zprvu náboženská kritika osvícenství 
přerostla v kritiku politickou a následně došlo ke konkrétním akcím. K zásadnímu střetu 
však dochází až v období Francouzské revoluce: centrem Valjavcova výzkumu v této 
době bylo šíření teorie spiknutí, rozmach protirevoluční publicistiky nezávislé na státu i 
přímé angažmá státu v protirevolučních aktivitách. Ani v devadesátých letech však podle 
Valjavce ještě nedochází k formulaci samostatné konzervativní argumentace. Ta vzniká 
až na začátku 19. století především na základě romantické teorie [ibid.: 411]. 

Význam Valjavcovy práce spočívá především v tom, že se pokusila doložit Man-
nheimovu tezi o tradicionalismu a konzervatismu na konkrétních historických událostech, 
hnutích a procesech vázaných na určité sociální vrstvy a teritoriální rozmístění. Přijetí 
této teze a její uplatnění v sociálněhistorické realitě však s sebou přináší i nedostatky: jde 
zejména o povšechnou definici konzervativního postoje, která pochází právě z ideologic-
kého slovníku samotných konzervativců a lze ji chápat jako ideologické odůvodnění 
obrany jistých hodnot. Přebírání definice konzervatismu z argumentace konzervativců 
samotných je ostatně charakteristické i pro značnou část literatury o konzervatismu. Defi-
novat pojem však nebylo Valjavcovým ústředním cílem: v první řadě se snaží ukázat, že 
k jistému nástupu protiosvícenských sil dochází již před Francouzskou revolucí a nikoliv 
teprve jako reakce na ni, jak se do té doby tvrdilo. I když konzervatismus zůstává i ve 
Valjavcově podání především reakcí na osvícenství, je nazírán ve spojení s ním, v jeho 
neustálém střetávání se s ním; i protiosvícenská pozice je pevně s osvícenstvím spojena. 
Z faktu, že politické proudy v Německu, konzervatismus nevyjímaje, existovaly v jisté 
podobě již před revolucí, vyplývá i Valjavcova teze o existenci samostatného německého 
ideového vývoje, a tudíž vyvrácení teze o „importu“ politických proudů ze Západu. Val-
javec se soustředil více na výzkum šíření protiosvícenských nálad, na protiosvícenskou 
publicistiku a sociální zařazení jejích autorů a na protirevoluční politiku státu; obsah  
ideologie ho již zajímá méně, takže se k podrobnějším srovnávacím rozborům jednotli-
vých typů konzervativní argumentace – jak slibuje v úvodu – nedostává. Autoři jako Mö-
ser, Gentz nebo Rehberg a jejich vliv pak zůstávají v jeho pojednání zcela stranou. 

Z Valjavcovy teze o vzniku konzervatismu ještě před Francouzskou revolucí čerpal 
i americký historik německého původu Klaus Epstein ve své rozměrné práci z roku 1966. 
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I on vychází z představy o reaktivním vzniku konzervatismu, vidí jej ale především jako 
výsledek politických a ekonomických zájmů jistých sociálních skupin. Na rozdíl od Val-
javce není konzervatismus v Epsteinově interpretaci reakcí pouze na vývoj duchovní, 
resp. náboženský, ale je odpovědí na tři hlavní tendence společenského vývoje v 18. sto-
letí: radikální osvícenský světonázor, hospodářský vzestup středních vrstev a vzrůst jejich 
politických požadavků. Smyslem konzervatismu je pak „vědomý odpor vůči promyšle-
ným snahám progresivních sil o přeměnu společnosti ve společnost sekulární, rovnostář-
skou a samosprávnou“ [Epstein 1966: 5]. 

Pro období vzniku konzervatismu, tedy mezi lety 1770 a 1815, rozlišuje tři ideální 
typy konzervatismu: obránce statu quo, reformní konzervativce a reakcionáře. Konzerva-
tismus však nelze ztotožnit s pouhou obhajobou statu quo: je možné odhalit jeho všu-
dypřítomné jádro, které je společné všem třem typům konzervativního postoje ve všech 
zemích – „všeobecnou konzervativní odpověď na všeobecnou výzvu moderního progre-
sivismu“ [ibid.: 13]. Toto jádro není systematizovanou představou o uspořádání společ-
nosti, nýbrž jen definuje rámec, do kterého nejlépe zapadají různé typy konzervativní 
obhajoby. Přes vazbu konzervativní obrany na určité historické prostředí ale považuje 
Epstein za užitečné konstruovat ideální typ konzervatismu sloužící jako „pozadí“ frag-
mentární historické analýzy. Přes tuto charakteristiku považuje Epstein konzervativní 
postoj za historicky relativní, protože nemá, na rozdíl od progresivismu, nějaký ideální 
model společnosti: „Skoro se dá říci, poněkud paradoxně, že konzervatismus je statický 
ve svém účelu a dynamický ve své povaze, neboť se neustále přizpůsobuje historickému 
vývoji. Naproti tomu progresivismus je dynamický ve svém účelu a statický v povaze 
svých neměnných cílů. Viděli jsme, že konzervatismus nelze ztotožňovat s absolutní od-
daností určitému společenskému a politickému zřízení. Lze však identifikovat obecnou 
konzervativní koncepci společnosti, která zůstává neměnná v nekonečném procesu při-
způsobovaní se historické změně. Tato koncepce je založena na přesvědčení, že lidská 
přirozenost zůstává v podstatě neměnná, alespoň pokud jde o její základní vlastnosti“ 
[ibid.: 21]. 

Epstein tedy líčí takový ideální typ konzervativního postoje, který je spíše ahisto-
rický a skládá se hlavně ze všeobecných psychologických konstant, takže bychom ho 
v naší typologii interpretací konzervatismu zařadili nejspíš mezi antropologické interpre-
tace. Otázkou je, k čemu tento příliš všeobecně a široce definovaný ideální typ konzerva-
tivního postoje může sloužit v historické analýze: lze ho použít nanejvýš jako prostředku 
k obecnému vymezení určitého stylu argumentace, zejména ve vztahu osvícenský – kon-
zervativní. Příliš platný tento typ nebude v případě, rozhodneme-li se jej konfrontovat 
s teoriemi jednotlivých konzervativních autorů. V tomto smyslu není příliš šťastná ani 
Epsteinova typologie tří konzervativních postojů – reformní konzervatismus, obrana statu 
quo, reakce. I zde je charakteristika jednotlivých typů příliš obecná a v podstatě ahistoric-
ká, blížící se situační interpretaci konzervatismu. 

Nicméně síla Epsteinovy práce nespočívá v definici pojmu, nýbrž, podobně jako u 
Valjavce, v reálněhistorické analýze. V hlavní části práce, která se zabývá kořeny a před-
poklady německého konzervatismu, vychází Epstein zjevně z Valjavce: přejímá jeho tezi 
o specifičnosti německého osvícenství a o existenci artikulovaného konzervativního smě-
ru již před rokem 1789, což vykládá na základě specifických německých hospodářských a 
sociálních podmínek: jeho hospodářské zaostalosti, absenci silné buržoazie, ustrnulosti 
politického systému i specifických náboženských rozporů. Materiálním výrazem podoby 
německého osvícenství je „konstelace společenských sil“ [ibid.: 47-65] – každý nový 
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ideový proud je propojen s jistými zájmovými skupinami: ve společnosti existují síly 
progresivní (obchodníci, rodící se proletariát, inteligence), ambivalentní (univerzitní pro-
fesoři, byrokracie, duchovní) a konzervativní (dvůr, šlechta, důstojnictvo, městský patri-
ciát, cechovní mistři, konzervativní rolnictvo). 

K objasnění samotného vzniku německého konzervatismu jako uceleného světoná-
zoru využívá také Epstein mannheimovské teze o přechodu od tradicionalismu ke kon-
zervatismu, ke kterému dochází až díky osvícenské výzvě: „Osvícenství donutilo 
konzervativně smýšlející jedince opustit nereflektovaný tradicionalismus – instinktivní a 
neartikulované přijímání existujícího stavu – ve prospěch explicitní a vědomé obrany 
společenské totality“ [ibid.: 66]. Stopy tohoto přechodu jsou zřetelné právě od 70. let 18. 
století, i když kritika osvícenství probíhala převážně v náboženské oblasti. K úplné pře-
měně však dochází až u J. Mösera. V druhé části práce se Epstein zabývá vývojem kon-
zervatismu pod vlivem Francouzské revoluce a napoleonských válek: ukazuje 
společenské předpoklady slabé odezvy revoluce a silné pozice konzervativních sil (slabá 
střední vrstva, Kleinstaaterei, absolutismus, politické dědictví luterství, apolitičnost bur-
žoazie, stagnující hospodářství) [ibid.: 434]. Jako reprezentanta revoluční fáze německé-
ho raného konzervatismu uvádí A. W. Rehberga, jehož Epstein označuje za hlavního 
představitele „reformního konzervatismu“. Naproti tomu zcela chybí zevrubnější výklad 
teorií Gentzových a jejich vlivu na německé myšlení zejména v souvislosti s jeho překla-
dem Burkeových Úvah, který ovlivnil generaci romantiků v čele s Adamem Müllerem; 
rovněž vliv francouzských tradicionalistů není brán v úvahu. Právě tyto otázky měly být 
řešeny v zamýšlené druhé části díla, k jejímuž napsání pro předčasnou autorovu smrt 
bohužel nedošlo. 

Výsledků výzkumů tří uvedených autorů využívá ve své práci z roku 1971 Martin 
Greiffenhagen. Výchozím bodem jeho myšlenky dilematu německého konzervatismu je 
dialektická závislost konzervatismu na osvícenském racionalismu: konzervatismus mohl 
vzniknout jedině na základě racionalismu, takže jeho struktury myšlení jsou na něm zcela 
závislé. Fakt, že tehdejší konzervativci racionalismus odmítali, neznamená přistoupit na 
tuto jejich argumentaci a nelze na něm stavět definici konzervatismu jako iracionálního 
ideového proudu. Ve skutečnosti používá konzervatismus stejného stylu racionální argu-
mentace jako racionalismus s tím, že hájí své vlastní hodnoty: „Racionalismus nutí kon-
zervatismus proti jeho vůli k racionální a defenzívní definici sebe sama, a také 
k používání protivníkových zbraní proti němu samému. – Ze všech konzervativních spisů 
vane duch racionalismu, proti kterému jsou namířeny“ [Greiffenhagen 1971: 63-64]. 
Podle Greiffenhagena se názor, že iracionalistická hnutí reakce se pohybují na terénu, 
které si dobylo osvícenství, postupně prosazuje [ibid.: 65].8 

Ač Greiffenhagen pokládá konzervatismus za historicky podmíněný jev a v tomto 
smyslu se odvolává na Mannheima, je prvním autorem, který zavrhuje Mannheimovu 
myšlenku o přeměně nevědomého tradicionalismu ve vědomý konzervatismus. Ukazuje, 
že Mannheim v této tezi směšuje dvě roviny – antropologickou s historickou. Konzerva-
tivní postoj nemá naivní, nereflektovaný, nýbrž plně uvědomělý vztah k tradičnímu řádu, 
                                                      
8) Greiffenhagen se opírá zejména o [Gehlen 1949: 21, Ritter 1957: 30 a Gadamer 1965: 265]: 
„Nun ist freilich der Fall der romantischen Kritik an der Aufklärung kein Beispiel für die selbst-
verständliche Herrschaft von Tradition, in der sich das Überkommene ungebrochen durch Zweifel 
und Kritik bewahrt. Es ist vielmehr eine eigene kritische Besinnung, die sich hier der Wahrheit der 
Tradition erst wieder zuwendet und sie zu erneuern sucht…“ 
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ke kterému se konzervativec aktivně hlásí. Greiffenhagen proto odmítá tezi o tradiciona-
lismu, resp. prakonzervatismu, která náleží argumentaci samotných konzervativců, ve 
prospěch interpretace historické: „Neexistuje žádná ahistorická tendence k zachování 
jsoucího, která by byla základem historického jevu, jakým je konzervatismus, a kterou by 
bylo lze, jako nějakou lidskou vlastnost nebo sklon pokládat za motor náhlého vytvoření 
uvědomělého konzervatismu. Konzervatismus je stejně jako liberalismus, socialismus a 
další -ismy historickým hnutím a jeho vznik je stejně jako vznik jiných směrů historicky 
podmíněný“ [ibid.: 60-61]. 

Přes tvrzení o historické podmíněnosti konzervatismu je však vlastní Greiffe-
nhagenův výklad více méně ahistorický. Již v předmluvě oznamuje, že předmětem jeho 
výkladu nejsou vývoj nebo proměny konzervativní argumentace, a už vůbec ne dějiny 
konzervativní politiky, nýbrž „…teorie německého konzervatismu. – Práce se zabývá 
hlavními strukturami německého konzervativního myšlení, nikoliv dějinami německého 
konzervatismu a dějinami německé konzervativní politiky“ [ibid.: 11-12]. Ve svém ná-
sledném výhradně ideově-historickém pojednání, odůvodněném irelevancí materiálního 
rozsahu konzervatismu (stran, politiky apod.) na jeho ideovém rozměru,9 se pokouší ana-
lyzovat jisté konzervativní klíčové pojmy, které jsou trvale obsaženy v konzervativní 
argumentaci. Centrem Greiffenhagenova zájmu je tedy nadčasová „teorie konzervatis-
mu“, skládající se z „ideových konstant“. Rozdíly v jednotlivých směrech a autorech 
Greiffenhagen obětuje ve prospěch vypracování jednotné teorie: „Náš zájem o filozofic-
kou teorii konzervatismu vysvětluje celkový eklekticismus ve výběru autorů, tedy meto-
du, jíž se historik musí zhrozit. Existují-li však skutečně v německém konzervativním 
myšlení jisté konstanty, pak musí být možné jako doklad těchto základních struktur pou-
žít vedle sebe Adama Müllera a Friedricha Julia Stahla, Franze von Baadera a Arthura 
Moellera van den Bruck, Hanse Freyera a Arnolda Gehlena, bez ohledu na časové a mno-
hé jiné odlišnosti“ [ibid.: 15]. Tuto metodu Greiffenhagen volí, aby zdůraznil základní 
konzervativní pozici; přitom si je vědom toho, že takový systematický výklad není sluči-
telný s historickým postupem. Pro historický postup, který klade důraz na diferenciaci 
jednotlivých pozic, doporučuje formu historické monografie. Sám se možnosti vypraco-
vat typologii konzervativních pozic vzdává. 

Přes tvrzení o historičnosti konzervatismu a odmítání antropologického přístupu 
zůstává Greiffenhagenovo pojetí samo ahistorickým přístupem. Zkoumá výhradně ideový 
rozměr konzervativního hnutí, aniž by bral zřetel na to, jaké konstelace společenských 
podmínek tento vývoj spoluovlivňovaly – např. střet s Francouzskou revolucí, emanci-
pačním hnutím buržoazním i dělnickým, požadavky politické i sociální rovnosti, aspekty 
socioekonomických změn, sblížení liberalismu a konzervatismu v druhé polovině 19. 
století nebo nástup moderního křesťanskosociálního hnutí. Výsledkem postupu, který tyto 
historické okolnosti ignoruje nebo jich používá jen zběžně a okrajově, není pevná budova 
„teorie konzervatismu“, nýbrž značně heterogenní směs konzervativních pozic odlišného 
původu, účelu i následků. 

                                                      
9) „Die politische Geschichte des deutschen Konservatismus sagt somit wenig über jene Grund-
strömungen, welche die spezifisch deutsche Ausformung der konservativen Ideologie bestimmen. 
Gewiß gibt es auch in Deutschland die Verbindung von konservativen Theoretikern und prakti-
schen Politikern, so etwa bei Fridrich Julius Stahl oder bei der Hofkamarilla Friedrich Wilhelms 
IV. Aber in dem Maße, in dem Geist und Politik in Deutschland durch Jahrhunderte voneinander 
getrennt waren, scheint eine Beschränkung auf ‚bloße Ideen‘ erlaubt“ [ibid.: 15]. 
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Do jiné skupiny přístupů lze zařadit možná nejkomplexnější a nejpřesvědčivější 
práci o novověkém evropském konzervatismu historika Panajotise Kondylise [1986]. Jde 
o práci, která zpochybnila řadu do té doby v konzervativním bádání přijímaných tezí a 
která svým jasným sociálněhistorickým založením představuje značně originální pojetí. 
Na rozdíl od dosavadní literatury nespatřuje Kondylis počátky konzervatismu v 18. stole-
tí, ale hledá jeho kořeny již ve středověku. Neomezuje se také pouze na německý prostor, 
ale pojednává konzervatismus jako celoevropský fenomén. Jeho výchozím bodem je 
přísně historická definice konzervatismu, který charakterizuje jako „ideologický a sociál-
něpolitický směr, jehož cílem je zachování societatis civilis a vládnoucího postavení je-
jích horních vrstev“ [Kondylis 1986: 23]. To znamená, že konzervatismus je úzce 
propojen s určitými sociálními skupinami a jejich zájmy: „Dějiny konzervatismu končí 
společně s dějinami šlechty, což zjevně znamená, že zánik šlechty jakožto tradiční vlád-
noucí vrstvy musel mít také za následek zánik sociálně podmíněného a jasně definované-
ho konzervatismu“ [ibid.: 27]. Tím se pochopitelně obrací jak proti výkladu 
konzervatismu jako antropologické konstanty, tak proti tezi o vzniku konzervatismu jako 
reakci na osvícenství a Francouzskou revoluci. Podle Kondylise lze systematickou obranu 
starého režimu hledat již ve středověku v jeho teologickém výkladu societatis civilis. Tím 
vyvrací reaktivní charakter konzervativní koncepce, neboť konzervativci 18. a 19. století 
využili již dlouhou dobu existující myšlenkový potenciál societatis civilis, který přizpů-
sobili potřebám tehdejší situace [ibid.: 17]. Není to tedy konzervatismus, který je reakcí 
na osvícenský racionalismus, ale naopak, je to přirozenoprávní teorie a racionalismus, 
které jsou reakcí na ideologii societatis civilis. Z tohoto dějinného vymezení vyplývá i 
Kondylisova periodizace konzervatismu na dvě fáze: v první fázi (do roku 1789) šlo o boj 
proti novověké koncepci suverenity a královskému absolutismu, ve fázi druhé (po roce 
1789), o boj proti liberální a demokratické revoluci. V sociálním a politickém smyslu je 
tedy konzervatismus „odporem (horních vrstev) societatis civilis proti jejímu rozpadu, 
který se objevil nejprve v podobě novověkého oddělení státu od společnosti, aby se poz-
ději naplnil prostřednictvím nástupu průmyslu na místo agrárního hospodářství“ [ibid.: 
23]. V tomto okamžiku také konzervatismus ztrácí svůj historický obsah a zaniká. 

Konzervativní jednání je podle Kondylise orientováno na právní zásady societatis 
civilis a jejich obranu. Jde o středověký právní princip božské podstaty práva, kde je pozi-
tivní právo pokládáno za součást neměnného božského řádu. Toto chápání práva je po-
stupně narušováno od 16. století s nástupem moderní koncepce suverenity, a to i přesto, 
že se hodnotově přihlásila ke starému řádu. Moderní pojem suverenity je předpokladem 
utváření novověkého státu: nově definuje postavení panovníka jako absolutního vladaře 
nad masou rovnoprávných poddaných, vytváří raison d’état, která ruší dřívější jednotu 
náboženství a politiky a konečně klade základy k sekularizaci společnosti [ibid.: 76-78]. 
V ideologické rovině se protiabsolutistický konzervatismus vyznačuje několika principy, 
se kterými je novověký stát v rozporu: předpokladem přirozenosti hierarchické societatis, 
jednotou náboženství, morálky a politiky a kolektivním rozumem založeným na tradici a 
dějinách nadřazeným individuálnímu rozumu. 

Období Francouzské revoluce, dosud nazírané jako „klasická“ etapa konzervatis-
mu, interpretuje Kondylis jako „přetvoření a novou formulaci pojetí práva societatis civi-
lis, které se formovalo od 16. století v rámci boje proti absolutismu“ [ibid.: 207]. Situace 
je podstatně nová v tom, že se změnil úhlavní nepřítel – není jím již absolutistický stát, 
nýbrž liberální a demokratická revoluce. Hlavní teze, jak byly formulovány v předchozím 
období, zůstaly v zásadě stejné. Větší důraz je kladen na kolektivní povahu společnosti 
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oproti novověké individualizující nauce, na monistický a polycentrický charakter státu, 
oproti dualismu a monocentrismu státu novověkého.10 V poslední kapitole Kondylis vy-
slovuje originální myšlenku o „zániku konzervatismu a rozdělení jeho dědictví“. Konzer-
vatismus je úzce spjat se sociálními vrstvami starého režimu a s jejich zánikem také mizí 
z dějin. Došlo k tomu v Evropě během 19. století v procesu „modernizace konzervatis-
mu“, tj. sbližování konzervativních vrstev s liberálním měšťanstvem. Dědictví klasického 
konzervatismu ve 20. století pak vidí Kondylis v korporativismu, kritice kultury a kon-
ceptu autoritativní diktatury [ibid.: 498ff]. 

Kondylisova práce představuje nejpřesvědčivější pokus z čistě sociálněhistorických 
interpretací konzervatismu: její předností je zejména jasná definice a historické vymezení 
jevu, zdařilé skloubení sociálních dějin s ideovým vývojem, spočívající na široké pra-
menné základně, a v neposlední řadě i univerzální celoevropská perspektiva. Zjevné jsou 
však i slabiny tohoto typu interpretace – těsná závislost ideologie a světonázoru na mate-
riálních sociálních zájmech a třídní struktuře předpokládá jistou mechanickou reflexi 
objektivních zájmů, jistý stupeň třídní determinace, což ovšem ne vždy musí být v soula-
du s motivy konkrétního sociálního jednání. Dále, ač je práce založena na velké šíři auto-
rů a směrů, dává Kondylis přednost spíše univerzální interpretaci konzervativní ideologie, 
čímž se i on vzdává možnosti podrobnějšího zmapování vývoje prostřednictvím typolo-
gie. Jeho zavedení konzervatismu až kamsi do pozdního středověku působí sice přesvěd-
čivě, podrobnou historickou analýzu však podle mého soudu spíše ztěžuje – v perspektivě 
středověkého teologického pojetí společnosti jako teoretického základu konzervativního 
myšlení se může projevit tendence podřídit názory jednotlivých autorů nebo směrů jed-
notné linii výkladu. 

Nejzdařilejším pohledem na konzervatismus ze situačního hlediska je studie ame-
rického politologa Samuela Huntingtona z roku 1957. Komponenty konzervativní ideolo-
gie nelze podle Huntingtona omezit výhradně na jednu z definic. Protože ideologie 
zdůrazňuje nezbytnost tříd a vlády ve společnosti, avšak ne již specifické formy společen-
ské organizace, je sociálněhistorická definice nepřijatelná: neexistuje žádné přímé spojení 
mezi aristokracií a feudalismem na jedné straně a konzervatismem na straně druhé: „nea-
ristokraté mohou mít za vlastní konzervativní ideologii, aristokraté si mohou přivlastnit 
nekonzervativní ideologie“ [Huntington 1957: 457]. Antropologická definice je zase ne-
dostatečná proto, že vznik konzervatismu v dějinách zdaleka nebyl nahodilým jevem. 
Zatímco sociálněhistorická definice konzervatismus omezuje na úzkou sociální vrstvu, 
autonomní definice ho naopak zcela vytrhává ze sociálního procesu. 

Konzervatismus je naproti tomu podle Huntingtona ideologií obrany stávajícího 
řádu: nikde ale není řečeno, jak tento řád má vypadat. Konzervatismus tudíž postrádá, na 
rozdíl od ostatních ideologií, trvale platný ideál uspořádání společnosti zahrnující dělení 
moci, podobu institucí a vztahy mezi hospodářskými, politickými a vojenskými struktu-
rami [ibid.: 457]. Neexistence ideálu je pro Huntingtona důvod k odmítnutí konzervatis-
mu jako ideologie srovnatelné s jinými: „Žádný politický filozof dosud nepopsal 
konzervativní utopii. V každé společnosti mohou existovat instituce, které lze konzervo-
vat, nikde však neexistují konzervativní instituce. Absence konzervativního ideálu tak 
                                                      
10) Kondylis podává vývoj tohoto monistického pojetí společnosti: konzervativní teologii (boj 
proti deismu a panteismu), konzervativní antropologii (namířené proti tezi o racionální podstatě 
lidské bytosti) a konzervativní filozofii dějin (triáda přirozený stav-revoluce-obnovení přirozeného 
stavu) [ibid.: 322ff]. 
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nutně narušuje autonomní definici konzervatismu“ [ibid.: 458]. Ideály ostatních ideologií 
se sice mění, přitom ovšem zůstávají stejné jejich základní charakteristiky: podle Hun-
tingtona jsou tudíž tyto ideologie ideologiemi vytvářejícími ideál, zatímco konzervatis-
mus je ideologií institucionální. Přistupují-li ostatní ideologie ke skutečnosti kriticky na 
základě svých vlastních ideálů, pak se konzervatismus omezuje pouze na zachování urči-
tých institucí; objevuje se výhradně v okamžicích historických krizí, kdy jsou některé 
instituce ohroženy.11 Jsou-li odpůrci institucí odmítnuty i základní hodnoty systému, zá-
konitě je opouští i jejich obránci: žádná teorie vytvářející ideál nemůže být použita k do-
statečné obraně stávajících institucí, a to i když tyto instituce odrážejí obecné hodnoty 
této ideologie. Obránci se pak musí buď vzdát své ideologie v zájmu zachování svých 
institucí, nebo se musí přimknout ke své ideologii s rizikem zhroucení těchto institucí 
[ibid.: 459]. Jsou-li obránci institucí úspěšní, pak postupně opouštějí svou konzervativní 
ideologii a nahrazují ji novou verzí své staré ideové teorie. Jsou-li neúspěšní, pak buď 
opouštějí své staré ideové premisy, nebo svou novou konzervativní ideologii. Drží-li se 
svých starých ideálů, pak se stávají politickými reakcionáři a zároveň radikály. Hunting-
ton tedy označuje konzervatismus za výlučně institucionální ideologii, kterou nelze po-
měřovat s úplnou ideologií, tj. takovou, která vytváří ideál. Dichotomie mezi 
konzervatismem a liberalismem, která vyplývá z aristokratické definice, proto neexistuje 
[ibid.: 460]. Je založena na přecenění situace na přelomu 18. a 19. století a následné snaze 
povýšit tuto přechodnou situaci na konstantní jev politických dějin; přes toto odlišení 
konzervatismu od ideologií vytvářejících ideál však Huntington odmítá i opačně extrémní 
kritiku, která zcela popírá jeho intelektuální význam: „Všechny ideologie nemusí být 
ideologiemi vytvářejícími ideál. Konzervativní teorie je odlišná od ostatních politických 
teorií, ale je stále ještě teorií. Konzervatismus není jen neexistence změny. Je to artikulo-
vaná, systematická, teoretická rezistence vůči změně“ [ibid.: 461]. 

Vzhledem k periodizaci konzervatismu Huntington odmítá tezi o jeho vzniku v do-
bě Francouzské revoluce a proti ní staví čtyři historické projevy konzervatismu [ibid.: 
463-467]. Prvním z nich byla odpověď na centralizaci státu a reformaci v 16. a 17. století. 
V tomto konzervativním hnutí šlo především o zachování středověkých stavovských in-
stitucí proti rostoucí moci národních monarchů. Druhým mohutným projevem konzerva-
tismu byla reakce na Francouzskou revoluci, která znamenala největší ohrožení 
stávajících institucí v evropských dějinách. Konzervativní reakce byla většinou, ne však 
výhradně, obranou feudální, agrární společnosti proti nástupu městských středních vrstev. 
Nešlo však o obranu výhradně feudálních, nýbrž všech existujících institucí: různí ev-
ropští konzervativci hájili značně odlišné sociální struktury. Protirevoluční konzervatis-
mus byl tedy spíše obranou okamžitých pozic než výsledkem inherentní povahy třídních 
zájmů jeho nositelů. Jako dalšími projevy konzervatismu Huntington uvádí odpor 
vládnoucích tříd vůči emancipačnímu úsilí nižších vrstev v polovině 19. století a konečně 
odpor amerického Jihu vůči volnému hospodářství a abolicionismu. 

                                                      
11) „The conservative ideology is the product of intense ideological and social conflict. It appears 
only when the challengers to the established institution reject the fundamentals of the ideational 
theory in terms of which those institutions have been molded and created. If the challengers do not 
question the basic values of the prevailing philosophy, the contoversy between those for and  
against institutional change is carried on with reference to the commonly accepted ideational 
philosophy. Each group attempts to show that its policies are more in accord with the common 
ideals than those of the other group.“ [ibid.: 456] 
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Podle Huntingtona tedy v případě konzervatismu nejde o ideologii inherentní, která 
je teoretickým vyjádřením zájmů kontinuální sociální skupiny odvozených ze základních 
charakteristik této skupiny a která se mění se změnami této skupiny při zachování základ-
ních charakteristik. Teorie inherentní ideologie se mění, lze nicméně hovořit o myšlenko-
vé škole, která přetrvává. Poziční ideologie, kterou je konzervatismus, naproti tomu není 
výrazem žádných kontinuálních zájmů žádné skupiny, nýbrž spíše odrazem vztahů mezi 
skupinami. V případě konzervatismu nelze hovořit o vývoji, tradici nebo škole, neboť je 
pouhou paralelní reakcí na obdobné situace: „Konzervatismus je v zásadě statický. Kon-
zervativní myšlení je repetitivní, nikoliv evoluční. Jeho projevy jsou historicky izolované 
a nespojitelné. Konzervatismus, ať to zní jakkoliv paradoxně, obhájce tradice, nemá sám 
žádnou tradici; konzervatismus, který se odvolává na dějiny, nemá sám žádné dějiny“ 
[ibid.: 469]. 

Huntingtonova situační interpretace konzervatismu, jako každá z definic, má i své 
vnitřní rozpory a svá rizika: zejména jde o vztah konzervativní ideologie k sociálním 
vrstvám – na jedné straně Huntington tvrdí, že konzervatismus je zcela nezávislý na so-
ciální struktuře svých nositelů; to však lze prohlásit i u tzv. úplných, na ideálu založených 
ideologiích; na druhé straně však jednotlivé historické projevy konzervatismu vykládá 
jako střet zájmů sociálních skupin. Konzervatismus zcela nezávislý na sociálních skupi-
nách by pak nebyl ničím jiným než politickým vyjádřením konzervatismu definovaného 
podle antropologické interpretace, tj. jako obecného odporu ke změně. Tvrzení, že všech-
ny projevy konzervatismu pramenily z efemérních konstelací, vyvolává otázku, zda neby-
lo např. období mezi 90. lety 18. století a řekněme 70. lety 19. století spojeno přece 
jenom nějakým jednotícím úsilím, s obdobnými cíli a aktivitami jistých sociálních vrstev. 
Pro historickou analýzu je naopak určitě nosný pojem poziční ideologie. Nelze se však 
spokojit s pouhým poukázáním na různorodost konzervativních pozic, ale je zapotřebí 
zmapovat tyto pozice, hledat jejich společné rysy v dílčích otázkách a vyvářet jejich typo-
logie. 

Z perspektivy historické sémantiky zpracoval téma konzervatismu Rudolf Vierhaus 
ve třetím svazku lexikonu Geschichtliche Grundbegriffe [Vierhaus 1982]. Jeho studie 
však není pouhým vystopováním dějin pojmu, nýbrž klade důraz na sociálněhistorickou 
podstatu konzervatismu. Také on klade počátky konzervatismu jakožto vědomého poli-
tického postoje již do období před Francouzskou revolucí, kde se vytvářel jako reakce na 
přirozenoprávní ideje, rostoucí vliv veřejnosti a reformy osvícených panovníků. Vierhau-
se přitom neuspokojuje Mannheimovo rozlišení tradicionalismus-konzervatismus: i tradi-
cionalismus je podle něj historicky zachytitelným jevem, takže psychologický nebo 
antropologický výklad nemůže být dostatečný. Nepolitické, resp. předpolitické elementy 
– které by Mannheim zahrnul pod termín tradicionalismus – jsou dobře historicky postiži-
telné: „…pramení z tradičních (kolektivních či individuálních) náboženských, morálních, 
estetických impulsů a materiálních zájmů, které motivují spíše k reaktivnímu než tvůrčí-
mu jednání“ [ibid.: 532]. Z tohoto důvodu také těžiště konzervatismu leží v praxi, ne v 
teorii; není proto divu, že sám termín konzervatismus byl zaveden zvnějšku a nebyl pou-
žíván jako sebeoznačení konzervativci samými. Přijmout antropologickou interpretaci 
konzervatismu – zde Vierhaus předjímá kritiku Kondylisovu – by znamenalo přijmout 
konzervativní sebeinterpretaci, která vydává konzervativní myšlení za myšlení orientova-
né na „přirozený řád“. Tradicionalismus, jak jej definoval Mannheim, není podle Vier-
hause nezbytným předpokladem politického konzervatismu. Ten „nastoupil jako vědomý 
politický postoj jednotlivců a skupin, které se díky proměnám v hospodářských sociálních 
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a politických vztazích cítí ohrožení ve svém majetku i způsobu života a odvrácení této 
hrozby ztotožňují se zachováním historické kontinuity, platností práva a kultury“ [ibid.: 
532]. Vzhledem ke společenským změnám může tento konzervatismus nabýt reakčního a 
zároveň radikálního charakteru. Z této složitosti vztahů vyplývá, že nějaké ostré odlišení 
mezi pojmy označujícími konzervativní či tradicionalistické jednání není možné. 

Snaha o udržení stávajícího pořádku a varování před změnami považuje Vierhaus 
za součást politické tradice západního světa: konzervativní elementy se v tomto smyslu 
objevují od antiky po novověk. I pojmy jako reformatio, renovatio a revolutio označují 
především návrat ke starému pořádku, nikoliv emancipační nebo revoluční kvalitu. Za-
chování stávajícího bylo hlavní zásadou evropského právního myšlení i politické praxe, 
jak Vierhaus dokazuje citacemi dobových encyklopedií [ibid.: 534]. Úsilí o zachování 
jistých hodnot však nemusí být, zvláště v Německu, v rozporu s osvícenským pojetím 
politiky jako možnosti transformace: i v osvícenství (zejm. v německém) je přítomen 
prvek zachování fundamentálních hodnot, který byl těsně spojen s osvícenským absolu-
tismem. Tento „osvícenský konzervatismus“ se v předrevoluční době ocitl vedle „stavov-
ského konzervatismu“ privilegovaných vrstev. V průběhu Francouzské revoluce se 
zostřila politická polarizace, což se projevilo i v nárůstu množství terminologických 
označení různých politických pozic: pro označení protirevolučních pozic to byly pojmy 
„aristokraté“, „obskuranti“, „zéloti“, po vypuknutí revoluce pak „roajalisté“, „dvorská 
strana“, „reakcionáři“. V následujícím restauračním období se pak objevují pojmy „anti-
liberalismus“, „ultraroajalismus“, „autokratismus“, „toryismus“. Do roku 1830 však žád-
né z těchto označení nebylo všeobecně přijato. Teprve revoluce roku 1830 – důrazem na 
její význam se Vierhaus odlišuje od ostatních autorů – vytváří společenské klima pro 
jasnější politickou profilaci [ibid.: 537]. Vierhausovo historicko-sémantické bádání uka-
zuje složitost pojmu konzervatismus ještě ve vyšší míře: nejde o to, že sám tento pojem 
nebyl historicky používán; celková pojmová roztříštěnost je odrazem nepřehlednosti pa-
nující ve spektru zájmových pozic a politických postojů v revolučním období (1789-
1830). Vierhausův rozbor lze interpretovat jako rezignaci na smysluplnost používání to-
hoto pojmu v historické analýze. 

Posledním rozsáhlejším syntetickým zpracováním německého konzervatismu je 
práce německého politického sociologa Kurta Lenka z roku 1989. Lenk usiluje o postiže-
ní proměn především ideologických forem konzervatismu,12 přičemž odmítá dvě krajní 
pozice interpretace: zatímco antropologická interpretace vede k dogmatizaci pravd kon-
zervatismu, má čistě sociálně-historická interpretace tendenci k jeho muzealizaci [Lenk 
1989: 17]. Lenkova interpretace má nejblíže k pojetí situačnímu s tím ovšem, že dějiny 
konzervatismu začínají podle něj až v době Francouzské revoluce. Během celého jeho 
vývoje mělo dojít k rozšíření a k posunu ve složení klientely konzervatismu: zprvu pouze 
šlechtická reakce na liberální požadavky se přeměnila v obranu buržoazie proti socialis-
tickému hnutí, poté v oporu maloburžoazie ve zmatku moderny a nakonec zakotvila 
v samotném dělnictvu. Za úkol si Lenk klade zmapovat podobnosti a diference mezi kla-
sickým a dnešním konzervatismem, a přes tyto diference a proměny „historického poza-

                                                      
12) „Nicht nur der Tod des ‚modernen Konservativen‘ Franz Josef Strauß sollte Anlaß sein, den 
verschlungenen Wegen des deutschen Konservatismus nachzuspüren, dem Chameleonhäften sei-
ner Erscheinugsformen ebenso wie seiner verschwiegenen Kontinuität. Hierzu will dieses Buch 
eine Hilfe bieten. Zentrales Motiv ist die Darstellung der Metamorphosen und Masken seit seiner 
Entstehung vor etwa zwei Jahrhunderten.“ [Lenk 1989: 9]. 
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dí“ poukázat na „revitalizovatelné komplexy motivů“, které jsou v konzervatismu se stří-
davou intenzitou přítomny [ibid.: 18]. Lenk odmítá Kondylisovu tezi o „smrti“ konzerva-
tismu, protože tím by byla znemožněna jakákoliv diskuse o konzervatismu, a to v situaci, 
kdy se k pojmu konzervatismus či nová pravice hlásí jistá část politického spektra [ibid.: 
29]. Tabuizovat současný konzervatismus, popř. jej ztotožňovat s liberalismem, jak činí 
Kondylis nebo Greiffenhagen, je podle Lenka přímo nebezpečné – podle něj se totiž pou-
ze zdánlivě smířil s demokratickým systémem a nadále v sobě chová protidemokratické 
tendence.13 

Klíčovou otázkou, kterou Lenk řeší, je kontinuita v obsazích konzervativních po-
žadavků. Věří, že „…za proměnami kulis konzervativního myšlení a jeho matoucími 
metamorfózami musí být ukryto tvrdé jádro, které umožňuje vůbec mluvit o konzerva-
tismu jako o trvalém politickém jevu na přelomu epoch“ [ibid.: 30-31]. Toto jádro je tvo-
řeno třemi axiomy, které přetrvávají po celý vývoj konzervatismu: myšlenkou 
transcendentní legitimace politické autority, přesvědčením o nedokonalé povaze a slabos-
ti člověka, což vytváří nutnost pevných institucí zabraňujících anarchii a despotismu, a 
konečně úsilím o zachování nerovnosti a hierarchie ve společnosti [ibid.: 31-32]. Autorita 
je v konzervativní interpretaci vždy dána, nikoliv delegována, jako v případě demokratic-
ké ideje suverenity. Lenk upozorňuje na faktickou neoaristotelskou podstatu konzervativ-
ní sociální nauky, kde je rozum ztotožněn s řádem [ibid.: 37-39]. Povinnost, poslušnost, 
disciplína, oběť, to jsou klíčové ctnosti konzervativního katalogu norem. Zatímco pro 
liberalismus je jedinec měřítkem všech věcí, konzervatismus – po celý svůj vývoj – neza-
pře teokratické kořeny své doktríny [ibid.: 43]. 

Vývoj konzervativního myšlení Lenk dělí do následujících etap: (1) raný konzerva-
tismus, (2) romantická politická nauka, (3) stát a společnost (Hegel, Lorenz von Stein), 
(4) konzervativní revoluce, (5) neokonzervatismus po roce 1945. Co se týče etapy raného 
konzervatismu, Lenk nepřichází s žádnou novou myšlenkou. Vycházeje především 
z Mannheima a Valjavce klade kořeny konzervatismu již před Francouzskou revoluci a 
zdůrazňuje přitom jeho defenzívní povahu. Konzervativní hnutí revoluční doby se podle 
Lenka dělilo do dvou směrů – stavovského a absolutistického; jejich bližší charakteristiku 
však nepodává [ibid.: 57-70]. V následující části Lenk analyzuje politickou nauku roman-
                                                      
13) „Der Irrthum einer Konservatismusforschung, die gegenwärtig davon sprechen zu können 
glaubt, der ‚deutsche Konservatismus‘ habe ‚resigniert‘ und sei ‚an sein Ende gekommen‘, weil er 
‚als politische Potenz im Liberalismus aufgefangen sei‘ (Greiffenhagen), beruht darauf, daß hier 
von der ohne Zweifel längst erfolgten Durchsetzung des kapitalistischen Industriesystems her 
mechanistisch auf das Selbstverständnis, den ‚Überbau‘ des Konservatismus geschlossen wird. 
Dieser Schluß ist ein Trugschluß. Denn er geht aus von der Ausnahme, es habe seitens der Kon-
servativen auch eine ‚rückhaltlose Bejahung‘ dieses Systems und seiner Folgekosten stattgefun-
den. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Selbst der technokratische Konservatismus der 60-Jahre 
mit seiner Apologie der Sachzwänge war nicht ohne weiteres ‚liberal‘, sofern man Autoren wie 
Freyer, Gehlen und Schelsky heranzieht. Bei ihnen gab es zwar so etwas wie eine rückhaltlose 
Bejahung der technischen Rationalität des Industriesystems, der Großtechnik zumal, doch war 
diese Ja zur Technik keineswegs identisch mit einer Akzeptanz der sozialen, moralischen und poli-
tischen ‚Begleiterscheinungen‘ fortschreitender Industrialisierung im Kapitalismus. Im Gegenteil: 
stets kam ihm darauf an, zu zeigen, daß als Folgekosten solch formal-technischer Rationalität und 
ihrer Universalisierung in fortgeschrittenen Industriestaaten Phänomene moralischer Erosion, 
politischen Unregierbarkeit u.ä. einträten, deren diese Systeme bei Fortschreibung ihrer liberalen 
Grundsätze kaum Herr werden könnten.“ [ibid.: 286] 
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tismu jako další stupeň ve vývoji konzervatismu. Nástup romantiky přitom Lenk vysvět-
luje jako důsledek napoleonských válek a vzniku Svaté aliance, kdy se poprvé stává aktu-
álním spojenectví feudálních a absolutistických zájmů. V této epoše lze romantickou 
koncepci státu a konzervatismus považovat za synonyma [ibid.: 72]. Třetí etapu předsta-
vuje především politická filozofie Hegelova: Lenk poukazuje na ty pasáže Filozofie prá-
va, které vedly k reinterpretaci zásady dualismu státu a společnosti a k pravohegeliánství 
v 19. století až po Treitschka a k romantické sociologii dvacátých let dvacátého století. 
Zároveň ale zdůrazňuje, že se nejednalo o nutný důsledek Hegelovy politické filozofie, 
jak dokazují na Hegela navazující teoretikové společnosti jako Marx nebo Lorenz von 
Stein [ibid.: 90-91]. 

Lenk se pokusil o překonání nedostatků doprovázející předcházející, především so-
ciálně-historické interpretace; při snaze popsat konzervatismus v jeho „metamorfózách“ 
se nevyhnul mnohdy zjednodušujícímu výkladu: to platí např. pro nejasné ohraničení 
raného konzervatismu od politické romantiky nebo pro popis „proměn kulis“ a jejich 
vlivu na konzervativní ideologii. Lenkova práce zůstává z převážné části omezená na 
ideovou sféru konzervatismu, ač se v úvodu odvolává na její vazbu s jejími nositeli; toto 
vzájemné propojení však ponechává stranou nebo se omezuje na stručná, zjednodušující 
vysvětlení. Těžištěm Lenkovy práce je především upozornění na přetrvávání autoritativ-
ních elementů z doby Francouzské revoluce i v současném neokonzervatismu. Přínosem 
je v této souvislosti začlenění známého sporu historiků z osmdesátých let do kontextu 
konzervativní ideologie [ibid.: 245-252]. 

*   *   * 
Je sice patrné, že existují různá historické výklady konzervatismu, nicméně v jednom 
zjevně existuje shoda: žádná z interpretací nezpochybňuje mimořádný význam Francouz-
ské revoluce pro vznik evropského konzervatismu: u tradičních výkladů konzervatismu je 
právě revoluce událostí, která byla podnětem ke vzniku moderního konzervatismu, u těch 
interpretací, které vidí kořeny konzervatismu již před rokem 1789, je to opět revoluce, 
která formuje konzervatismus jako politický proud s jistými cíli, a konečně ty výklady, 
které konzervatismus datují prakticky od počátku novověku, pokládají odpověď na revo-
luci za jeho vyvrcholení, resp. klasickou etapu. Francouzská revoluce, bez ohledu na de-
finici konzervatismu, sehrála mimořádnou úlohu ve formování moderní politické kultury 
a moderního pojetí politiky vůbec [k tomu Furet 1994, Hunt 1984, Chartier 1990]. Proto 
za nejvhodnější pojetí konzervatismu pro historickou analýzu považuji pojem konzerva-
tismu jako uvědomělého směru politického myšlení a jednání, který je orientován na za-
chování určitých socioekonomických a politických struktur a hodnotových řádů, 
ohrožených nástupem radikálního osvícenství a Francouzskou revolucí. Duchovní reakce 
na radikální osvícenství a počátky politického odporu vůči osvícenství dostávají událost-
mi Francouzské revoluce silný impuls i díky tomu, že revoluce usnadňuje názorové pozi-
ce tím, že jednoznačně dělí politickou veřejnost na své odpůrce a stoupence. Nicméně, o 
nějaké systematizované jednotné pozici se nedá mluvit: období po roce 1789 se nese jas-
ně ve znamení plurality zájmů a názorů; proto je nevyhnutelné, zpracovat konzervatismus 
po roce 1789 nikoliv jako homogenní celek, nýbrž pomocí typologie různých pozic. 
Mannheim, jak jsme viděli, pracuje s několika typy konzervatismu. Jeho přístup se však 
orientuje především na otázky stylu myšlení a problematiku obsahu ponechává stranou. 
Pro typologický postup se vyslovuje i Valjavec, sám však systematickou typologii nepo-
dává a zůstává u shromažďování jednotlivých postojů a jednání. Typologie konzervativ-
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ních postojů, kterou zavádí Epstein, se vztahuje pouze na politickou praxi a teoretické 
rozdíly v ní nejsou reflektovány. Příkladem spojení obou těchto sfér je pokus J. Garbera 
[1979], který vyzdvihuje především společné racionální kořeny konzervativní kritiky. 
Garber podává tři modely konzervativní obhajoby: starostavovský funkcionalismus, 
pozdněabsolutistické přirozené právo a evoluční historismus. Jde o typologii, která je 
v historickém výzkumu dobře využitelná, neboť zahrnuje jak teoretická, tak praktickopo-
litická témata. Přiřadit jednotlivé konzervativní autory k různým typům raného konzerva-
tivního myšlení se pokouší i G. Kronenbitter [1994: 82-94], a to na základě polarity mezi 
racionálním konzervatismem, vycházejícím z přirozenoprávní, zejména kantovské teorie, 
a iracionalistickou politickou romantikou. Pro epochu restaurace Kronenbitter přijímá 
termín J. Allmayer-Becka [1959: 25-32] „gouvernementální konzervatismus“, který zdů-
razňuje osvícenské kořeny konzervatismu a racionalistický pojem státu [Kronenbitter 
1994: 92]. Historickou typologii konzervatismu přináší i již zmiňovaný J. Allmayer-Beck 
ve své analýze rakouského konzervatismu [Allmayer-Beck 1959].14 Naproti tomu fran-
couzský historik Jean-Paul Bled ve své práci o rakouském konzervatismu rozlišuje tři 
typy konzervativní pozice podle jejich postoji k ústřední vládě.15 

Tento přehled základních analytických prací o novodobém konzervatismu dokládá, 
nakolik je otázka konzervativní obrany staré společnosti složitým problémem a jaké 
množství jeho různých uchopení se nabízí,16 nakolik je pro historickou sociální vědu ne-
zbytné jasně stanovené pojmosloví. Konzervatismus je poněkud krajním příkladem kon-
strukce pojmu, neboť historická skutečnost jednak sama s pojmem nepracovala, jednak 
ani nenabízí ucelený jev, např. organizované hnutí nebo myšlenkovou školu, které by 
bylo možné tímto pojmem označit. Pojmy konzervatismus, konzervativní, jejich nejedno-
značnost a komplexnost nás upozorňují na zdánlivě samozřejmou weberovskou nezbyt-
nost jasné konstituce pojmu jako vůbec prvního kroku v historickém sociálním bádání. 
 
PAVEL KOLÁŘ vystudoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Je doktorandem Semináře 
obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK. V letech 1998-1999 pobýval jako 
stipendista na Institut für Geschichtwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin; zároveň hos-
tuje při Graduiertenkolleg „Gesellschaftsvergleich in historischer, soziologischer und ethnolo-
gischer Perspektive“. Zaměřuje se na sociální dějiny a dějiny vědy „dlouhého“ 19. století, dějiny 
dějepisectví a teorii historické vědy. 
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Summary 
The term ‘conservatism’ has become a frequent item in the new Czech political vocabulary since 
1989 without having been subjected to a serious historical and sociological analysis. The debate 
has been dominated by one-sided interpretations of conservatism mostly from conservative points 
of view (Scruton, Nisbet). The author’s aim is to analyse the debate which has taken place in the 
social sciences during the course of the twentieth century with a special focus on Germany. It 
covers the Europewide character of conservatism and analyses not only its intellectual dimensions 
but also its social ones. Due to the considerable diversity of the reviewed contributions, a classifi-
cation is adopted which divides the debate into three types of interpretations: firstly, socio-
historical interpretation, which describes conservatism as an unique historical phenomenon closely 
bound with a specific social class – i.e. the aristocracy; secondly, anthropological interpretation, 
considering conservatism to be a universal anthropological constant independent of any historical 
epoch or social relation; thirdly, situational interpretation, according to which conservatism is but 
a recurrent self-defence of ruling social classes whose dominant position is under threat. The pio-
neering work in the field of conservatism research is Karl Mannheim’s Konservatismus (1927), 
which characterised conservatism for the first time as a social phenomenon. Mannheim’s work 
relied on a questionable but influential dichotomy between universal, unreflected traditionalism as 
an anthropological constant on the one hand, and historical conservatism, which is a base of ra-
tional, reflected agency, on the other. This argument was further developed by Fritz Valjavec into 
a thesis of the pre-revolutionary origins of conservatism, based, however, on empirical research of 
conservative attitudes since the 1780’s. K. Epstein analyses the social and economic contexts of 
conservative ideology, above all in respect to the social structure of its carriers. Unlike Epstein, M. 
Greiffenhagen aims at reconstructing a coherent “conservative theory” consisting of several prin-
cipals valid for the entire history of conservatism from the French Revolution onward. A radically 
socio-historical approach characterises the work of P. Kondylis. According to him, conservatism – 
like liberalism and socialism – is closely connected with a specific social class (the nobility). The 
decline of aristocratic influence in the political realm, he argues, brought about the disappearance 
of conservatism from history. From the point of view of the situational approach, S. Huntington 
denies placing conservatism, a mere defensive institutional ideology, on the level of the so-called 
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full “ideational ideologies,” i.e. those carrying certain ideals of social order. K. Lenk reveals the 
ideological masks of conservatism by placing at its intellectual core an anti-democratic doctrine 
that remains constant despite the transformation of its social carriers. The author concludes that, 
despite the heterogeneity of the conservatism concepts, all of the studies surveyed agree on the 
impact of the French Revolution in structuring modern conservatism. In conclusion, the author 
suggests, following Weber, that the empirical and theoretical richness and complexity of the twen-
tieth-century ‘conservatism debates’ reveal the importance of concept building and typologies in 
socio-historical research. The use of a conceptual apparatus such as the one deployed in this study, 
could also benefit research of apparently less complex historical phenomena than conservatism. 


