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61. Bossuet: Den gudskabte 
eneveelde 

Bishop J .H. Bossu et val' en af de dri 
cende krcefter bag oplueoelsen of Nantes 
edihtet i 1685. Han val' i 1670'erne pri
oatlserer for hronpri nsen, og det oar i d en 
egenshab, at han uduiklede sin politish 
teori. 

Vi har altsa bevist ud fra den hellige 
skrift , at det kongelige kan fores tilbagc 
til det guddommeligc ; endvide re at Gud 
fra verdens begyndelsen udovede Icon
gelig autoritet over menneskene; at. han 
for ts a t te med at udove denne overnatur
lige ma gt over Israels folk indtil et kon
gedomme val' etablere t : at han val gte 
den monarkiske og arvelig stat sam vee
rende den mest naturlige statsform og 
den leengstv arende; samt at. det val' na
turligt at udelukke det kon, der er fodt 
til at adl yde , fra regentskabet, 

Vi hal' saledes erkendt , at dette riges 
forfatning, med udbredelsen af det gud
dommelige forsyn, fra all erforste frerd er 
den forfatning, der er bedst i overens
stemmelse med Guds vilje , sam det. star 
skrevet i den hellige skrift . 

Vi hal' dog ikke glemt , at del' i oldti
den fandtes andre styreforrner, sam Gud 
ikke havde foreskrevet noget am til 
mennesket, sal edes at hvert folk skulle 
folge - sam en guddornmelig ordre - det 
styre, del' fandtes i deres eget land. For 
Gud er en fredsgud og onsker, at del' 
skal vsere 1'0 og orden mennesk ene imel
lem. 

Eftersom vi ikke desto mindre skriver 
i en monarkisk st at og hal' en hersker 
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del' er bekymret for hvem der skal eft er
folge ham i sa stort et kongedonune. vil 
vi herefter fremdrage aile de forskrifter, 
som kan udledes af den hellige skrift, for 
det sty re, vi lever under. Oet vil derefter 
vrere nemt at udlede fra det del' er sagt, 
hv ad del' grelder for andre styreformer 

Forslag: a t del' ikke rnabruges Hogen 
tvingende magt mod Iyrsten (= kongen ). 
Tvingende magt er den magt, del' skal 
tiltvinge og fuldbyrde det, sam rets
msessigt er befa let . Retmressige befalin
gel' korn me r Ira fyrsten alene, og den 
tvinge nde magt tilhorer kun ham. (... ) J 

Ludoig 14. som dell gode hyrde . Moleri [ra 
rcoo.u.t!«. 
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en st at 1;'1' dot k un fyrst en. der e r bevseb
net, el lers opstar de r forvirri ng, og st a
ten falder tilbage ti l anarki. (... ) 

Det er derfor t il statens bedst e. at a lt 
magt er samlet hos en person. Hvis de t 
vn r underledes , betyder det . a t staten 
bli ver delt, at den offentlig ro og orde n 
bliver edelagt. og a t man far to herskere , 
hvilket gAr imod evan geliet: "Int er men
neske kan tjene to herskere". 

Fyrs ton er - m ed rlf' forp lietelser ha n 
er palagt - fclke ts fader og er pa grund 
af sin sto rhed sta r han hojt over seerinte
resser. Endvide re Iigger alt hans sto rhed 
og hans naturlige interesse i folkets be
va relse. for hvis der ikke fandtes et folk. 
ville han ikke leengere veere fyrs te . Intet 
kan der for vsere bed re end a t give ha m 
st a ts ma gt en. idet ha n har den eterste ill' 
te resse i a t bevare staten og den s stor
hed. C..I 

J eg give r ikke majesteetn avn et til 
den pragt. der omgiver konger. eller til 
det stralende ydre. sum forblinder folket. 
Det er rnajestretens spejlbillede og ikke 
majestseten f'lt>]V. Maiesteeten er bill ed et 
pa fyr sten af Guds storhed. 

Gud er uendellg, Gud er al t . Fyrsten 
anses i sin Iyrstlige egenskab ikke for en 
privatpe rson, men en offentlig person, 
hvori he le staten og folkets vilje er inde
holdt. Ligesom fu ldko mmen hed og kraft 
e r sammensme ltet i Gud, saledes er bor
gernes magt sammens meltet i prinsene 
person. Hvilken storhed det er for et 
rnenneske at inde holde sa meeet! 

62. Hobbes:Tejlet tajlesloshed 

Den engelehe {ilosof Thomas Hobbes 
udg oo i 1651 sit hoced sxerh Leviathan. 
Tuten er rla lmel pa et uhyre i Det gam le 
Testament!', der er skabt til at herske 
orer andre. Det anvendee afHobbes som 
et symbol po statemagten. 

For mennesker, sa m ifolge de res natur 
elske r frihed og herrerlomme over an
dre. er det egen tlige moth' til og formal 
rued at leegge band pa sig selv, saledes 
sam vi ser dcm gore! det i st ate r, hensy
net til deres egen selvo pholdelse og der
med ti l en lykkeligere tilveerelse . Det vil 
sige, at de dermed til eigter at komme ud 
af en u lykke lig krigsrilstand. sam er- en 
fclge ef m cnneskers naturlige lid enska 
her, og 80m vi! vedvere, nar der ikke er 
en paviselig magt til a t holde de m i ave 
og t il at binde dem ti l deres overenskom
ster og til de natu rretslige love 'led fryg
ten for etref 

De naturretslige love t.love de r er ob
jektive og grundet pa na turen ! er: ret
Irerd ighed , rimelighed. som melighed og 
barmhjertigherl, de r aile kan sammen
fa t tcs i roglon am. at man ska l gore mod 
an dre, hvad man onsker de skal gore 
mod en selv. Disse Ion er - uden frygt 
for en magt - i modstrid med vore natur
lige lidenskaber, der driver as til pa rtisk
hod, stolthed. ha-vn og lignende tina. 
Overenskornster uden sveerd er kun ord , 
sam overhovedet ikke er i stand t il at 
s ikre noget menneske. Hvis der derfor 
ikke er indsat nogen magt eller magt en 
ikkc cr atserk nok til at ~ik rf' os . "it et
hv ert menneske til trods for de natur
re tslige love , sam mennesker kun o\"er
holde r, hvis de kan gore det i sikkerhed , 
'lrere lovligt hem'ist ti l 'led egen styrke 
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Titelblodet til LRl'iathall opeummerer Hobbes' poIitisk~ f.losofi. Falket udgor den eurerene 
herske rll krop. TIl ha m hur de oreriadt bade den u rdsJiRe magt IS/'wrdet og kronm} OJ!den 
kirkeJi~e mQj(t Istat·enJ. 

og snilde at beskytte sig mod aile andre 
mennesker. 

En sa-dan Iselles megt kan forsvare 
samfundsmedlernmerne mod invasion 
af'fremmede magter og mod den uret. de 
over mod hinandcn. saledes a t de kan 
veere stkret sit meget . at de rned dcrcs a r 
bejdsomhed og flid ka n erna-re sig afjor
dens frugter og leve tilfredse. Den eneste 

made, bvorpa samfundets medlemmer 
kan opre tte et ::oadanl fa-lies magtorgnn. 
er ved at overfcre deres magt og styrke 
enten til et menneske eller til en forsam
ling af mennesker, der med stemme
flertal kan reducere alle de enkelte vilje r 
bos forsamlingens rnedlemmer til en 
vilje. Det vil sige, a t de udpeger et men
.neske eller en forsamling af mennesker 
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til at va re tage de res tarv, og en dvidere, 
at enhve r bemyn diger den. der skal va
re t age hans ta n', til a t handle eller sa-ne 
handlinger i gang inden for de ornrader, 
der angar den almene fred og sikkerhed: 
dermed giver enhve r sin vilje ind under 
hans vilje og sin dom ind under hans 
dom . Dette er mere end et samtykke elle r 
et sammenhold: det er en virkelig enhed 
af aile i en og samme person. kommet i 
stand gennem alles overenskomst med 
alle.Iigesom hvis enhver sagde til enhver 
anden: jeg bemyndiger denne mand eller 
denne forsamling til at vsere suvenen 
I: bes idde den overordnede magt i og over
drager ham eller den den ret. jeg ellers 
har til at regere mig selv, pa den betin
gelse. at du pa samme made overd ra ger 
dine rettigheder til suverrenen og 
bernyndiger den til aile hand linger. 

Xar dette er gjort og ma-ngden sale
des er forenet i en person, ka ldes den en 
stat. pa latin civit as. Saledes dannes den 
store Leviathan eller, for a t sige det 
mere rerbodigt. den dodelige guddom. 
sam vi neest efter den udodelige Gud 
skylder vcr fred og vort Iorsvar, Gen
nem de nne bemyndigelse. der er give t 
suve rrene n t: fx kongen t a f et hvert 
men neske i state n, ha r suverrenen faet 
radighed over s meget magt og styrke. 
a t den pit gru nd af frygten derfor er i 
stand til at forme ail e viljer i staten til 
fred og t il gcneidig hjrelp og bist a nd mod 
ydre fjender. I denne bemyn digelse fin
des statens vrese n. SOlO kan deflneres 
sa ledes: en person, SOlo afen star meeng
de gennem indbyrdes overenskomst er 
blevet bemyndiget ti l a t han d le. idet 
meengden dermed har til sigtet . at han 
bruger al les styrker og midler pa den 
made. ha n finde r er hens igtsnue ssig til 
fselles fred og fee lles forsvar, 

Den . der ha r faet overd raget den be· 
myndigelse. ka ldes sam sagt suvene
nen , og han siges at have den suvereene 
magt; aile a ndre er hans undersatter, 

Baggrunden for Hobbes stotte til enecei
den var den engeJske borgerkrig Ui-I2·-I9, 
80m, han [andt, var et resultat af magt
delingen mellem konRe og pa rlament. 
Leviatha n kan de rfor opfa ttes som en 
stoue til Karl 2. fl 660-1685 J, der uden 
held eogte at eenindtore et stiT!rkt kunge
domme i England . (,'dsnit fro et maleri af 
Karl 2. fra 1680'erne. 
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