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The paper seeks to achieve two objectives. Firstly, to explain how Burke’s critique of natural 

rights reflects the constitutive elements of his political thinking, in particular, his philosophical 

foundations. Secondly, to clarify what specifically it is that he criticises about natural rights 

because rather than rejecting the entire concept of natural rights, Burke rejects only a certain 

part or even certain elements thereof. 

Despite the lack of systematic coherence, the party-political character and the focus on 

contemporary issues, a deeper philosophical foundation can be identified in Edmund Burke’s 

thought and it shows in his rejection of abstract theorising about politics, in particular, of the 

prescriptive application of abstract principles to the human society. In turn, this foundation is 

reflected in the argument that Burke derives from the common law and uses as the underlying 

basis of his critique of natural rights. The constitutive element of this argument is reference to 

time-proven practice as the very basis of the real rights of men. Burke understands these rights 

as the opposite of natural rights, which he interprets as the embodiment of an abstract principle 

that is ungrounded in the past. 

What Burke specifically criticises about natural rights is their possessive character. In that 

concept, a human being is understood as the supreme owner of his/her rights, which Burke sees 

as absurd because rights are inherited from the ancestors; people are the lifelong administrators 

rather than the owners of rights. Burke does not reject the entire natural rights concept. He 

partially adopts the approach of Hobbes, with whom he shares both the conviction that the 

promotion of natural rights leads to the destruction of the civil society and the opinion on the 

nature of power, which should be independent of the citizens because that is the only way to 

protect the citizen against their naturally destructive tendencies. 
 

 

Kontinuita, tradice a revoluce 

Burkova konzervativní alternativa revolučních principů 

 
Příspěvek si klade dva cíle. Za prvé vysvětlit, jak se do Burkovy kritiky přirozených práv 

promítají konstitutivní prvky jeho politického myšlení, zvláště pak jeho filozofické východisko. 

Za druhé objasnit, co konkrétně na přirozených právech kritizuje, neboť Burke neodmítá celou 

koncepci přirozených práv, ale jen její část, respektive některé její prvky. 

I přes nesystematičnost, stranickost a zaměřenost na soudobé otázky lze v myšlení Edmunda 

Burka identifikovat hlubší filozofické východisko, kterým je odmítání abstraktního 

teoretizování o politice, zvláště pak odmítnutí aplikace abstraktních principů, které by měly 

plnit funkci preskripcí, na lidskou společnost. Toto východisko se pak promítá do argumentu, 

jenž Burke odvozuje ze zvykového práva a který používá jako základ své kritiky přirozených 

práv. Jeho konstitutivním prvkem je odkaz na časem prověřenou praxi, která tvoří vlastní základ 

skutečných práv člověka. Tato práva Burke chápe jako opak přirozených práv, jež interpretuje 

jako ztělesnění abstraktního principu bez zakotvení v minulosti. 

To, co Burke na přirozených právech konkrétně kritizuje, je jejich majetnický charakter. Člověk 

je v této koncepci chápán jako svrchovaný majitel svých práv, což je podle Burka absurdní, 

neboť práva jsou dědictví po předcích; člověk je jejich doživotní správce, nikoliv vlastník. 

Burke neodmítá celou koncepci přirozených práv. Částečně přejímá Hobbesovo pojetí, se 

kterým jej spojuje jednak přesvědčení, že prosazování přirozených práv vede k rozvratu 

občanské společnosti, jednak názor na povahu moci, která by měla být na občanech nezávislá, 

neboť jen tak lze občany uchránit před jejich přirozeně destruktivními tendencemi. 


