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Abstrakt  

Bakalářská práce si klade za cíl sledovat a kriticky interpretovat tezi o vývoji etiky a morálky u Gillese 

Lipovetského, a to na konkrétních příkladech z dějin etiky a jejích současných reflexích. Práce by měla 

objasnit, v jakých ohledech je Lipovetského filosofická a sociologická diagnóza, analýza a následná 

predikce oprávněná a v jakých naopak problematická a proč. Lipovetského teze rozvíjená v díle 

Soumrak povinnosti zní, že současný mravní „rozkvět“ je ve skutečnosti otřesem, nikoliv čistým 

návratem či znovuoživením tradiční morálky. Není přehnané říci, že soudobá morálka starou 

morálkou dočista opouští. Ambicí práce je formulovat charakter a typické projevy autorem kladené 

postmoralistní „etiky třetího typu“, která nemá ani náboženský, ani laický základ ve formě povinnosti. 

Práce si všímá napětí mezi současnou etickou horlivostí a dekadencí, podněcováním individualismu a 

požadavky kolektivu, obecně pak mezi zodpovědnou a nezodpovědnou etikou. Záměrem je zároveň 

pokus o obhajobu Lipovetským formulované aplikovatelné etiky odpovědnosti nastupující v čase 

„soumraku povinnosti“, kdy nemáme k dispozici žádný věrohodný celistvý model chování. Tato etika 

se má mimo altruismu a dobré vůle zakládat na soudnosti, kompromisu, reformách a solidaritě. 

Jedině tak je snad schopná kompenzovat nedostatky současného světa. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to follow and to critically interpret the proposition about the 

development of ethics and morality in the work of Gilles Lipovetsky both on specific examples from 

the history of ethics and its contemporary reflections. The thesis should clarify in what cases is his 

philosophical and sociological diagnosis, analysis and prediction justified and where it is on the 

contrary problematic and why. Lipovetsky’s proposition in his book The Twilight of Duty is that 

contemporary moral “boom” is actually a shock and not only a comeback or a revitalization of the 

traditional morality. It would be no exaggeration to say that contemporary morality is definitely 

leaving the traditional one behind. The ambition of the thesis is also to give a formulation of the 

character and typical manifestation of Lipovetsky’s “postmoral ethics of the third type” with neither 

religious nor lay basis in form of duty. The thesis is aware of the tension between the ethical ardor 

and decadence, the incitements to individualism and the demands of society, in short the tension 

between responsible and irresponsible ethics. The aim is also to try to justify the applied ethics of 

responsibility formulated by Lipovetsky, which is to be set in the period of “the twilight of duty”, 

when we no longer have a trustworthy and consistent model of behavior. This ethics should be based 

not only on altruism and good will but also on the common sense, compromise, reforms and 

solidarity, which is probably the only way to compensate for the imperfections in contemporary 

society. 



 

Obsah 
 

ÚVOD..……………………………………………………………………………………………………………………….6 

1 LIPOVETSKÉHO DĚJINY ETIKY A MORÁLKY ................................................................ 7 

1.1 NÁBOŽENSKÁ EPOCHA PŘEDMODERNÍ DOBY .................................................................. 7 

1.2 MODERNÍ EPOCHA LAICKÉ UNIVERZALISTICKÉ ETIKY A MORÁLKY ........................................ 11 

1.2.1 Rozpor: Oslava sebezapření i demystifikace morálky ....................................... 13 

1.2.2 Výsledek – utilitarismus a deontologie ............................................................. 15 

2 ÚLOHA LAICKÉ MORÁLKY VE SPOLEČNOSTI ............................................................ 28 

2.1 MORÁLKA JAKO NÁSTROJ ÚDRŽBY ZDRAVÍ A POKROKU SPOLEČNOSTI .................................. 28 

2.2 PASTÝŘSKÁ MOC JAKO ORGANIZAČNÍ TAKTIKA DEMOKRACIÍ ............................................. 30 

3 SPECIFIKA POSTMORALISTNÍ ETIKY A MORÁLKY ..................................................... 33 

3.1 POSTMORALISTNÍ EPOCHA JAKO NOVÁ SITUACE ............................................................ 33 

3.2 BEZBOLESTNÁ MINIMALISTICKÁ ETIKA – ETIKA BEZ OBĚTI ................................................. 35 

3.3 ROZPOR: NEZODPOVĚDNOST A ZODPOVĚDNOST ........................................................... 35 

3.4 PARADOX: POVINNOST JAKO SVOBODNÁ VOLBA BEZ ZÁVAZKŮ A SANKCÍ ............................. 36 

3.5 NÁSTUP NARCISTNÍHO IMPERATIVU, PŘECITLIVĚLOST A ÚZKOST ........................................ 38 

3.6 BEZBOLESTNÝ ALTRUISMUS A DOBROVOLNÁ SOLIDARITA – HÉDONICKÁ TERAPEUTICKÁ CHARITA 39 

3.7 DVA PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ BEZBOLESTNÉ ETIKY ............................................................. 40 

3.7.1 Rodina jako seberealizace ................................................................................ 40 

3.7.2 Smíření práce a volného času ........................................................................... 41 

4 PRINCIP ODPOVĚDNOSTI JAKO ŘEŠENÍ? ................................................................. 42 

ZÁVĚR……. ................................................................................................................ 46 

SUMMARY ............................................................................................................... 47 

SEZNAM LITERATURY ............................................................................................... 48 

 



 6  
 

Úvod 
 

V chápání a prožívání morálních hodnot došlo v postmoderní době k obrovské proměně. 

Této skutečnosti si všímá současný francouzský filosof a sociolog Gilles Lipovetsky ve svém 

díle Soumrak povinnosti1.  

Autor zde poskytuje nejen výklad genealogie morálky v dějinách, ale kriticky mapuje 

současné eticky problematické a sporné jevy (filantropie, profesní etika, bioetika, mediální 

etika, eutanazie, potrat apod.) a snaží se odpovědět na otázku, o jaké normy a principy (jestli 

vůbec o nějaké) se současné etické myšlení opírá. Lipovetsky se snaží kriticky reflektovat 

společenské změny, k nimž v nedávné historii došlo, a poukázat na to, že jsme v současné 

době možná nevědomky svědky celkového mravního otřesu. 

Záměrem bakalářské práce je ukázat, že jím nově formulovaná tzv. postmoralistní a 

bezbolestná etika není nutně sobecká, egoistická a mravně vyprázdněná, jen již nemá oporu 

v praxi ani náboženského ani laického povinování, v čemž spočívá onen otřes. Práce 

postupuje komparací Lipovetského textu s primárními texty, na které autor průběžně s jistou 

mírou eklekticismu odkazuje, a s kterými je z pohledu autorky v některých případech příliš 

rychle hotov. 

Lipovetsky v Soumraku povinnosti provádí popis a výklad postupného chronologického 

vývoje a dílčích proměn etického myšlení, nepředstavuje nám tedy možné paralelně se 

vyvíjející morální systémy, ale chápe vždy jednu „epochu“ jako přímý zdroj druhé a druhou 

zase jako absolutně závislou na předchozí. Nutno říci, že se Lipovetsky pohybuje výhradně ve 

sféře západního kulturního okruhu, navíc se zvláštním přihlédnutím k francouzským dějinám, 

společnosti a myšlení, a že tudíž reflektuje pouze židokřesťanskou tradici; jmenovitě se však 

věnuje pouze křesťanství.  

  

                                                           
1
 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 

Střed. 



 7  
 

1 Lipovetského dějiny etiky a morálky  
 

V této kapitole se pokusím o interpretaci dvou „epoch“, které jsou již podle autora historicky 

uzavřené. Mimo jejich obecné povahy poukážu také na jejich typické projevy. Na závěr se 

pokusím vystihnout, v čem jsou si podobné. Obě epochy mají obrovský časový rozptyl, 

nezbývá tedy příliš prostoru na analýzu jemnějších proměn v rámci jednotlivých staletí. To 

platí zejména pro první z nich, která je pojímána jako homogenní, ačkoliv zahrnuje starověk, 

středověk, renesanci i raný novověk, tedy období se zcela specifickými sociokulturními a 

ekonomickými podmínkami, převažujícími vědeckými teoriemi a také typem vztahu člověka 

k transcendenci. Vše z toho se odráží v morálce. 

Lipovetsky vnímá chronologický vývoj morálky v některých aspektech podobně jako 

MacIntyre u výkladu historických proměn chápání ctností. Ten tvrdí, že „každá další etapa 

předpokládá tu předcházející, nikoli však naopak.“2 Podobně podle MacIntyra, kterého 

používám jako korelát ke kritickému zkoumání Lipovetského interpretace, dojde vždy 

k modifikaci a zároveň reinterpretaci předchozí etapy, která zůstává podstatnou složkou 

nadcházející etapy. Samotný tento postup se jeví jako neproblematický. Tak můžeme popsat 

způsob přechodu od náboženské k laické etapě, kdy sice v morálce vytrval formální pojem 

povinnosti, ale je možné, že již neměl ani žádný faktický morální obsah (viz níže); stejně tak 

můžeme laickou (a v menší míře i náboženskou) epochu pokládat za složky současné tzv. 

postmoralistní epochy. 

1.1 Náboženská epocha předmoderní doby  

Veškerý etický systém se v epoše náboženské morálky podle Lipovetského zakládal na 

křesťanské víře v Boha. Nikde v textu ovšem není autorem jasně vymezeno, zda tato vlastní 

epocha začíná již s šířením křesťanství v prvních stoletích po Kristu, nebo zda se jedná o 

pohled výhradně na středověkou a raně novověkou společenskou morálku. Z druhé strany je 

však tato doba Lipovetským časově jasně ohraničena nástupem osvícenství v 18. století, 

ostřeji Velkou francouzskou revolucí a formulací Deklarace práv člověka a občana (1789). 

Tyto události již představují začátek druhé epochy, o které bude pojednáno dále. 

                                                           
2 MACINTYRE, Alasdair C. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: Oikoymenh, 2004. Oikúmené, s. 219 
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Odlišnosti pohledu na problematiku by v různých dobách „náboženské epochy“ sice mohly 

být výrazné, ale tím se Lipovetsky nezabývá, nýbrž považuje celé její dějiny za jeden 

homogenní celek. Druhým nedostatkem Lipovetského výkladu je také to, že své první epoše 

věnuje příliš málo, a proto se lze spíše domnívat, proti čemu se ve svém díle vlastně 

vymezuje. 

„Morálka předmoderní epochy je v podstatě založena na teologii a chápe sebe samu jen 

v závislosti na ní.“3 To znamená, že taková morálka čerpá všechny své obsahy výhradně 

z křesťanského zjevení a jiné odůvodňování své praxe neuznává. Aspekt obecně 

tradicionalistické morálky, který považuje tradici, resp. v jejím rámci určující autoritu za 

poslední zdůvodnění, kritizuje Tugendhat na příkladu rodičů, které se snaží vysvětlit její 

původ svým dětem: „To, že jsme Boží děti, vytváří (řečeno velmi zkratkovitě) identitu 

křesťanského společenství… Špatné je to, co se nelíbí Bohu.“4 Tato morálka je navíc od všech 

členů společenství vyžadována a vykládá veškeré lidské jednání, které má být etické, jen 

optikou věřícího člověka. Vše ostatní je zavrženo jako rouhání. „Tradice sama, slovo Boží, je 

posledním důvodem, za který se už nelze dál ptát.“5 

Pro „náboženskou epochu“ je podle Lipovetského charakteristické, že se v ní neuplatňuje nic 

jako autonomní etika známá z pozdějších dob, nýbrž veškerá morálka je pouze součástí 

křesťanského náboženství sloužící k oslavování Hospodina. To znamená, že jednající člověk 

poslouchá výhradně zákony uložené náboženstvím, resp. Bohem, a v souvislosti s tím plní 

jisté povinnosti. Lipovetsky však netvrdí, že by si tenkrát lidé nebyli vědomi také povinností 

vůči sobě navzájem, jen podle něj tyto povinnosti stály až na druhém místě za povinnostmi 

k Bohu.6 Morálku účinně „zajišťovala“ pouze víra v Boha, veškerá morálka mimo víru byla jen 

„iluzí“. Jediný funkční etický systém byl transcendentní, svět ani člověk nebyl vnímán jako 

morálně soběstačný. A církev byla zároveň ideálním prostředím pro plnění povinností ve 

vztahu k Bohu. 

Lipovetského teze o dřívějším náboženském zajištění dává smysl, pokud ji interpretujeme 

tak, že bez transcendentního vztahu k Bohu nelze vůbec jednat morálně dobře na lidské 

                                                           
3 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 
Střed, s. 29 
4 TUGENDHAT, Ernst. Přednášky o etice. Praha: Oikoymenh, 2004. Oikúmené, s. 53 
5 Tamtéž, s. 54 
6 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 
Střed, s. 29 
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rovině. Pravděpodobně má na mysli to, že pokud „dobře věříme“, pak i „dobře jednáme“, a 

že teprve pokud jsou naše myšlenky a víra ve shodě s tím, co děláme, dá se mluvit o 

adekvátním přístupu k bližním. Tento způsob interpretace mohou snad podepřít verše 

z Janova evangelia: „Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim 

odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“7 

Na druhou stranu se mi zdá trochu problematická, a to z důvodu Lipovetského pojetí 

„stupňů“ těchto povinností; vždyť křesťané věří, že Bůh se stal člověkem, a proto se k 

druhému člověku musíme v jistém smyslu chovat jako k Bohu. To ozřejmují například verše 

z Matouše:  „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, 

mně jste učinili.“8 

Jak může tedy v křesťanství vůbec stát povinnost k druhým až „za“ povinností k Bohu? Měla 

by spíše jedna z druhé vyplývat, ne tvořit stupně, jako by některé povinnosti byly důležitější 

než jiné. To proto, že tato etika je přísně teocentrická a její první přikázání zní: „Miluj 

Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své 

síly!“9 Zároveň je však antropocentrická díky druhému přikázání: „Miluj svého bližního jako 

sám sebe!“10 Obě přikázání vyjadřují, co máme dělat, formulují nepochybně povinnosti 

člověka. 

Abychom lépe nahlédli, o čem Lipovetsky patrně mluví, můžeme stručně pojednat o 

křesťanském pojetí ctnosti. Ctnost je v Novém zákoně definována jako „vlastnost, jejíž 

uplatňování vede k dosažení telosu lidského života.“11  Tento telos (účel) je v křesťanské etice 

(oproti například té Aristotelově) nadpřirozený a spočívá ve spáse, příchodu do Božího 

království. 

Podobně od Augustina se dozvídáme, že hodnota lidských činů závisí na cíli, který jednající 

sleduje (propter quid, finis). Činy májí být motivovány láskou a podepřeny vírou, obojí je však 

darem Ducha, nikoliv lidským výkonem. Blaženost spočívá u Augustina v obrácení ke 

svrchovanému dobru12 či přimknutí k Bohu láskou.13 Důraz by měl být kladen na dva pojmy – 

                                                           
7 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická 
společnost, 2005, J 6,28–29 
8 Tamtéž, Mt 25,40 
9 Tamtéž, Mk 12,30; Dt 6,5 
10 Tamtéž, Mk 12,31 
11 MACINTYRE, Alasdair C. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: Oikoymenh, 2004. Oikúmené, s. 217 
12 KARFÍKOVÁ, Lenka. „Miluj a dělej, co chceš.“ Augustinova etika lásky In: Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014, s. 146 
13 Tamtéž, s. 150 
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láska a dar; člověk zdarma dostává lásku (Augustin hovoří o gratuitní lásce), což jej zavazuje 

ke vztahu vděčnosti Bohu a ochoty mu sloužit.14 

Pro roli takto definované středověké morálky v Lipovetského ústřední tezi je podstatné, že v 

„náboženské epoše“ lidé obecně sdíleli určitý ideál, který však není na tomto světě ve své 

úplnosti dosažitelný, nýbrž je transcendentní.  „Jakkoli mají lidské činy poslední váhu, jejich 

pravý smysl zůstává v dějinách skryt a ukáže se až v eschatologické budoucnosti.“15 Jako by 

těžiště života bylo přesunuto za horizont života člověka na této zemi a mravní úkol lidí byl 

dělat pozemský život zde více či méně snesitelným a usilovat o to, aby jednou obstáli před 

Božíma očima, nikoliv nutně před úsudkem druhých lidí.16 

Součástí křesťanské askeze, která má k tomuto ideálu vést, je mimo jiné čistota, půst, či 

v širokém smyslu zkoušení sebe sama. Asketický ideál, na který v Soumraku povinnosti 

Lipovetsky často odkazuje, kritizoval již Nietzsche v Genealogii morálky17; k jeho 

uskutečňování přiřadil navíc chudobu, pokoru a cudnost.18  

Asketický život je však podle Nietzscheho vnitřně rozporný; „…panuje tu resentiment… 

nenasyceného instinktu a vůle k moci… pohled se tu zlomyslně zaměřuje proti fyziologickému 

rozkvětu samému, zvláště proti jeho výrazu, totiž kráse a radosti; zatímco požitek se pociťuje 

a hledá… v záměrné újmě, v popření vlastního já, v sebemrskačství, v sebeoběti.“19 Tímto 

způsobem se ona rozpolcenost a vnitřní rozpornost přímo kochá utrpením. Asketický ideál 

má cíl (avšak velmi obecný), který pokládá za nadřazený všem ostatním částečným cílům.20 

Bez něj by, jak Nietzsche ironicky tvrdí, dosavadní lidské dějiny neměly smysl a cíl.21 

Z Lipovetského kritického výkladu je zřejmé, že náboženská morálka fungovala na principu 

přísného závazku vůči Bohu. Ten byl alfou i omegou veškerého lidského konání.22 „V průběhu 

tisícileté tradice je morálka pouze jednou z částí kultu, jímž člověk uctívá Boha.“23 Křesťanská 

teonomní etika předpokládala totiž určité teze o povaze světa a lidského postavení v něm, tj. 

                                                           
14 I Tomáš Akvinský klade v rámci svého učení o přirozeném zákoně jako podstatnou motivaci veškerého konání cíl či účelovou příčinu 
(causa finalis), ke které jsme vedeni přirozeným sklonem (appetitus naturalis). Touto příčinou a cílem je Bůh. Srov. NĚMEC, Václav. Etika 
Tomáše Akvinského In: Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014, s. 184 
15 KARFÍKOVÁ, Lenka. „Miluj a dělej, co chceš.“ Augustinova etika lásky In: Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014, s. 166–167 
16 Tamtéž, s. 167 
17 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky: polemika. Praha: Aurora, 2002 
18 NIETZSCHE, Friedrich. Třetí pojednání: Co znamenají asketické ideály, In: Genealogie morálky: polemika. Praha: Aurora, 2002, s. 87 
19 Tamtéž, s. 96 
20 Tamtéž, s. 122 
21 Tamtéž, s. 133  
22 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 
Střed, s. 29 
23 Tamtéž 
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tematizovala lidské jednání z perspektivy teologie, z čehož vyplývá, že bez eschatologie 

nedává tento systém žádný smysl. Autor však na žádném místě nemluví o mystice, bez které 

je celá náboženská morálka jaksi „bezzubá“ – pouze na více místech velmi obecně naznačuje, 

že celý tento etický systém stojí na mytickém uctívání. 

1.2 Moderní epocha laické univerzalistické etiky a morálky  

V této kapitole se budu věnovat druhé Lipovetským popsané „laické epoše“, trvající přibližně 

od konce 18. století zhruba do poloviny 20. století, ve které již více morálka nezávisí na 

osobní víře, ani na společenském praktikování náboženství. Jak ale bude ukázáno, bez 

návaznosti na předešlou epochu by laickému etickému systému chyběl důležitý formální 

základ. 

Vlivem sekularizace, mimo jiného zejména ztrátou mocenského vlivu náboženských institucí, 

se etika podle Lipovetského stala autonomním polem, které už nebylo více podřízené 

náboženství. Jedním z typických znaků moderní demokratické kultury je podle něj to, že 

etické principy mají nenáboženskou, univerzalistickou a nezpochybnitelnou povahu a 

nejvyššími hodnotami jsou humanismus, racionalita, rovnost, svoboda a individualismus. 

Lipovetsky hovoří v souvislosti se sekularizací také o rozvoji etiky nezcizitelných lidských 

práv.24  Celková sekularizace morálky přinesla mimořádný důraz na cit a praktický rozum, ale 

také na odpovědnost, do které je člověk vržen samotným aktem narození, nikoliv 

momentem uvěření v Boha. Stejné je to s ctností, kterou je člověk v laické epoše „obdařen“ 

zrozením, nemusí se k ní náročnou cestou askeze dopracovávat. 

Novou absolutní hodnotou moderní doby se po Bohu jakožto cíli a účelu (telos) lidského 

života stal sám lidský jedinec, což přineslo samozřejmě důsledky na dosavadní (náboženské) 

pojetí povinnosti: „…základní morální povinností se stává obrana a uznání osobních práv; 

povinnosti nemizí, nýbrž odvozují se ze základních práv jednotlivce a stávají se jejich 

protějškem.“25 To znamená, že vzniká dříve neznámá reciprocita, podle níž je právo jednoho 

jedince zajištěné povinností druhého a naopak. Povinnosti z těchto práv (výsad) pouze 

vyplývají jako závazky nutné respektu. A jako jedno z těchto práv autonomního jedince bylo 

uznáno štěstí (resp. usilování o štěstí), což ovšem neznamená, že by se s již zcela 

                                                           
24 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 
Střed, s. 30 
25 Tamtéž, s. 31 
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legitimním úsilím o jeho dosažení nepojila přísná mravní pravidla.26 To bude ostatně ještě 

ukázáno v souvislosti v Millovým utilitarismem. 

Znamená to podle autora pouze to, že zmíněný asketický ideál minulé náboženské epochy 

ztratil věrohodnost a spolu s ním i ideál věčného života, ke kterému vede pouze dočasná 

cesta, jejímž účelem není primárně učinit nás šťastnými ve smyslu tohoto světa. 

Postupně se tak podle Lipovetského „základní a absolutní morální skutečnost“ stala 

z povinnosti právem. Touto absolutní morální skutečností, jak je možné to interpretovat 

vzhledem k předešlé epoše, myslí Lipovetsky lásku k Bohu a tím pádem k bližnímu i k sobě a 

všechny z toho vyplývající důsledky. Pokud však tomuto vztahu amputujeme lásku k Bohu, 

zůstane formální vztah povinnosti k bližnímu, který se neopírá o metafyzické přesvědčení. 

Počínaje novou laickou epochou má tedy (již nevěřící) autonomní jedinec legitimní, nikoliv 

mravní nárok na to, aby se s ním ve společnosti zacházelo podle práv, kterými disponuje, a 

ostatním jedincům, kteří s ním vstupují do interakce, z toho vyplývají povinnosti jako 

protějšky těchto nově uznaných práv. 

Etický obrat od povinností k právům pokládá Lipovetsky za počátek moderní ideologie, která 

ve svém dalším vývoji povinnost zidealizovala a znovu tak vrátila do etiky náboženskou 

dimenzi.27 To znamená, že zatímco v předešlé epoše byl nejvyšším ideálem zbožný, asketický, 

do jisté míry sebeobětavý a služebný život vedoucí k životu věčnému, v poteologické 

osvícenské době se stávají jedněmi z nejvznešenějších ideálů lidský rozum a svobodná vůle, 

které vedou (pouze) k praktikování povinnosti samotné.  

Předmoderní (náboženská) a moderní (laická) doba má nicméně podle Lipovetského 

s ohledem na etiku stále společnou formu praktikování – tedy vědomí povinnosti; to, co 

postmoralistní epoše zásadně chybí a proto je podle něj tak eticky chaotická. „Je nesmysl 

tvrdit, že moderní myšlení se definuje snížením významu povinnosti. Tím, že vyhloubilo příkop 

mezi bytím a ideálem a mezi zájmem a ctností, naopak dospělo k pojmu čisté povinnosti.“28. 

Zde má však Lipovetsky na mysli evidentně Kanta, přestože jeho morální filosofie v moderně 

zdaleka nepřevládala, jak dále uvidíme. 

                                                           
26 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 
Střed, s. 31–32 
27 Tamtéž, s. 34 
28 Tamtéž 
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Oproti předchozí epoše nastala v moderně hlavní změna v tom, že na první místo úcty, které 

dříve patřilo Bohu, se dostává sám jedinec svobodně disponující sebou samým, což je však 

odhaleno jako v rámci kolektivu nežádoucí, pokud toto disponování nebude nijak omezené. 

„Moderní ideologie předepsala přednostní postavení vztahu k druhým, neomezenou 

povinnost sebezapření a transcendenci ideálu.“29 Tak mohl být individualismus hrozící 

neomezeným „přebujením“ efektivně mírněn pomocí ideologie absolutní povinnosti, jejímž 

autorem byl právě Kant.  Utilitarismus, druhá z převažujících etických teorií laické epochy, 

navíc tvrdí, že cílem člověka není maximalizace osobního uspokojení, ale úsilí o dosažení 

blaha či štěstí pro co největší počet rozumných bytostí. I to pomáhalo efektivně omezovat 

nově vystoupivší individualismus lidských práv. 

1.2.1 Rozpor: Oslava sebezapření i demystifikace morálky 

V reakci na tuto modifikaci náboženské etiky v laickou vznikly v moderní době podle 

Lipovetského dvě pozice, které se ocitají ve vzájemném rozporu: 

V rámci moralismu laické epochy zůstávalo ideálem upozadit osobní zájmy za zájmy příslušné 

sociální skupiny, ekonomiky či politiky, což Lipovetsky ukazuje na příkladech francouzského 

vlastenectví a republikánství. I na úplně opačné straně, u nepřátel liberální demokracie a 

v souvislosti s marxismem, se však stejně tak prosazují hodnoty sebezapření, pravověrnosti a 

absolutní poslušnosti.30 V tomto ohledu má tato doba společné znaky s předchozí 

náboženskou epochou, protože v mnoha ohledech vyvyšuje kolektivní zájem nad osobní, 

ochotu obětovat se a sloužit. 

Na druhé straně však zároveň podle Lipovetského probíhala otevřená diskreditace veškeré 

morálky, chiméra povinnosti byla demystifikována, morálka analyzována jako utopie, 

pokrytectví a zastírání nemorálních vášní.31 Domnívám se, že tuto Lipovetského tezi zásadně 

ovlivnila jeho recepce Nietzscheho kritiky moralismu.  

Uvedený vztah k Bohu, ze kterého ještě v „náboženské epoše“ a následkem toho (avšak 

z výše uvedených důvodů v poněkud pokřivené formě i v té „laické“) plyne vztah k bližnímu, 

kritizuje totiž už Nietzsche jako zbytečné a pokrytecké kladení tzv. postranního úmyslu: 

„Milovat člověka kvůli bohu – to byl doposud nejvznešenější a nejodlehlejší cit, jehož bylo 

                                                           
29 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 
Střed, 34 
30 Tamtéž, s. 36 
31 Tamtéž  
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mezi lidmi dosaženo.“32 Lipovetsky mluví ve shodě s touto tezí o laickém přenesení vyšších 

závazků vůči Bohu do lidské sféry.33 

Celou novověkou morálku vnímá Nietzsche jako tyranii vůči přírodě a rozumu a dlouhodobý 

tlak na lidi, kteří se jí podřizují.  I v tom se s ním Lipovetsky shoduje, když tvrdí, že v této 

epoše morálka sloužila jako nástroj útlaku.34 

Nietzsche, jak známo, zásadně kritizuje tendenci vykládat vše podle křesťanského schématu 

a ospravedlňovat „jeho boha“, tedy – podle něj – vědět již dopředu, co má být výsledkem 

myšlení.35 Takové filozofické zdůvodňování však podle Nietzscheho vůbec opravdové 

problémy morálky neřeší, je nahodilé, omezené a lokální a především opomíjí srovnání 

několika morálek. Jak bylo uvedeno na začátku, i Lipovetsky hovoří výhradě o etice a morálce 

západního světa. 

Stojí ovšem za to porovnat mezi sebou pohled Nietzscheho a Lipovetského. Z komparace 

totiž vyplývá, že to, co Nietzsche kritizuje, nemusí být pouze křesťanství samotné, ale z velké 

části také jeho novověké pokřivení pod vlivem laické etiky, kterou Lipovetsky formuluje: 

„Moderní kult povinnosti sice získal podobu spřízněnou se zbožností, přesto však v 

historickém měřítku představuje výjimečný stav, zásadní zlom s tradiční logikou 

teocentrických hodnot.“36 To znamená, že Lipovetsky poukazuje na formální podobnost 

„stádnosti“ laické s tou náboženskou, podobnost, která však není schopná zcela zakrýt 

opravdové odlišnosti kořenů etických systémů obou epoch. 

Nietzscheho filosofie, radikálně a vědomě se rozcházející s novověkem, jehož věda chtěla být 

objektivní a pozitivní, tj. bez hodnotových prvků, poukazuje na zbytky středověkého myšlení, 

kdysi uznávanou křesťanskou morálku vymykající se nečekaným novým kontextům a 

vyžadující dodatečné transcendentální zdůvodnění ze strany morální filosofie.37 Není tomu 

tedy možná tak, že by zdůvodnění, o kterém Nietzsche mluví, bylo neúspěšné pouze v rámci 

náboženství, nýbrž především v rámci laické morální filosofie. 

                                                           
32 NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. 2. vyd. Praha: Aurora, 1998, s. 60 
33 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011. 
Střed, s. 14 
34 Tamtéž, s. 11 
35 NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. 2. vyd. Praha: Aurora, 1998, s. 84 
36 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
43 
37 NEUBAUER, Zdeněk. Doslov In: Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. 2. vyd. Praha: Aurora, 1998, s. 201–202 
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Modernita se z uvedených důvodů ocitla ve zvláštním rozporu intelektuálních proudů; sice 

chtěla s určitou mírou fanatismu sloužit morálnímu imperativu, ale zároveň jej radikálně 

zneuznala. „Laická sakralizace povinnosti tak vedla ke svému opaku, desakralizaci ctnostného 

vědomí.“38 To lze interpretovat tak, že ačkoliv mohla být určitá konvenční morální povinnost 

pohledem zvnějšku řádně – či až s přemrštěnou, takřka nábožnou úctou – plněna, vnitřní 

stav jednající osoby byl vzdálený ideálnímu (zde křesťanskému) pojetí ctnosti, které bylo 

vyloženo v první kapitole. 

Uvedený rozpor mezi moralismem a amoralismem však paradoxně podle Lipovetského vedl 

k jednomu cíli, a to, že profánní svět začal být vnímán jako zcela soběstačný, nezávislý na 

náboženství, na „jinosvětském“, a lidská vůle tím pádem jako autonomní.39 V rámci 

poteologické autonomie bylo bez problémů možné uplatňovat autentickou a účinnou 

morálku i bez víry v Boha.  

Jak zajímavě upozorňuje G. E. M. Anscombeová,40 v běžném jazyce navzdory uvedené etické 

proměně v jakési latentní formě přetrvalo Boží jméno a to jak v laické epoše, tak v té 

postmoralistní. Autorka se věnuje speciálnímu sentimentu, který po náboženství zbyl v lidské 

řeči, přestože již mnohdy nevyjadřuje vůbec nic. Při požadavku morální významů určitých 

pojmů je podle ní nutný nějaký absolutní verdikt (například vinen – nevinen). A za toto 

vložení absolutních verdiktů může podle ní křesťanství se svým pojetím etiky, které se 

natrvalo vrylo do jazyka a myšlení.41 Podle autorky není možné uznávat takovou etickou 

koncepci a spolu s tím nevěřit v Boha jako zákonodárce.   

1.2.2 Výsledek – utilitarismus a deontologie 

Moderní „sakralita“ morálky se podle Lipovetského vyjevila ve dvou významných a dosud 

vlivných filozofických perspektivách, jejichž vznik v laické epoše dělí téměř jedno století, 

ovšem spojuje je to, že přiřadily každá radikálně odlišný statut štěstí a osobním zájmům ve 

vztahu k povinnostem, a každá také definovala jiný princip sankcí za „neposlušnost“. Morální 

povinnost obecně již v této epoše podle Lipovetského není přikazována zvnějšku (resp. 

shora), ale vzniká buď autonomně na základě příkazu vlastního rozumu, anebo v lidské touze 

                                                           
38 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
36–37 
39 Tamtéž, s. 37 
40 ANSCOMBE, G. E. M. Modern Moral Philosophy In: Philosophy, The Journal of the Royal Institute of Philosophy, Vol. 33, No. 124, 
Cambridge University Press (Jan., 1958), pp. 1-19 
41 Tamtéž, s. 40 
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samotné, v rámci světské půdy lidského sociálního života.42 Těmito perspektivami je Kantova 

etika na straně jedné a utilitarismus na straně druhé. 

Nyní porovnejme Lipovetského interpretace dvou klíčových děl tohoto období 

s  relevantními primárními texty, tj. Utilitarismem43 J. S. Milla a Základy metafyziky mravů44 I. 

Kanta. Ambice těchto textů jsou shodné v tom, že chtějí „vytvořit univerzální morální teorii, 

která by nabízela objektivní kritérium pro správnost či nesprávnost jakéhokoliv jednání.“45 

Snad není přehnané říci, že se obě díla měla stát „náhradou“ za křesťanskou mravouku, která 

si po celou dobu náboženské epochy nárokovala univerzalismus. 

Jak uvidíme dále, i v současné době lze podle Lipovetského pozorovat podivnou směs 

kantovství a utilitarismu, tolik typickou již pro laickou epochu. „Absolutní rigorismus 

individuálních povinností se v naprosté většině případů družil s utilitaristickou 

perspektivou.“46 Co to znamená? Máme před sebou obrovský paradox: povinnosti jsou sice 

nepodmíněné (odvozené ze samotné lidské důstojnosti), ale zároveň jsou podmínkou štěstí a 

svobody (v konkrétních Lipovetského případech abstinence, píle či hygieny). Nepodmíněný 

idealismus, čistý rozum a kategorický imperativ se chaoticky mísí s pragmatickou 

uměřeností, péčí o společenskou obnovu a imperativem produkce – s následnými 

dramatickými dopady na postmoralistní epochu, jak bude ukázáno. 

Utilitarismus 

J. S. Mill podle Lipovetského pokládal úsilí o štěstí za první přírodní zákon; morálka měla být 

tím pádem pouze ukazatelem cesty za ním. Co je dobré, to je také slastné a užitečné, a pro 

ctnostný život proto stačí racionálně sledovat své zájmy. Utilitarismus podle Lipovetského 

tvrdí, že dobro je totéž co slast, což podle něj v podstatě znamená, že sebeláska je obecným 

blahem.47  

Ukazuje se však, že toto Mill tak úplně neříká, protože pouhá individuální sebeláska 

k naplnění maximy obecného blaha v rámci utilitarismu nestačí – je třeba, aby takto jednal 

                                                           
42 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
38 
43 MILL, John Stuart. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011. Krystal.  
44 KANT, Immanuel, Marina BARABAS a Pavel KOUBA. Základy metafyziky mravů. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014. Knihovna 
novověké tradice a současnosti.  
45 HILL, James. Soudný utilitarismus Johna Stuarta Milla In: Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015, s. 179 
46 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
112 
47 Tamtéž, s. 45 
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celý kolektiv. V opačném případě dochází k sebestřednému a sobeckému jednání. 

Utilitaristickou normu Mill totiž definuje jako „největší štěstí celkově“48, ne jen jednajícího 

člověka, takže „dokonalý“ utilitarismus by vznikl dostatečnou obecnou podporou 

ušlechtilosti charakteru. V ideálním případě by tento princip mělo být možné vztáhnout na 

veškeré cítící stvoření vůbec, tedy nejen lidské jedince. Štěstí je v rámci utilitarismu vždy 

štěstím všech zúčastněných49, je to tedy etická teorie nestranná, která by měla nerozlučně 

spojovat štěstí jednajícího s dobrem celku.  

To souvisí i s utilitaristickými nároky na rovnost práv všech lidských jedinců. „Být sám sebou 

a vydobýt si individualitu neznamená jen vybrat si vlastní model chování, ale též vyžadovat 

v mezilidských vztazích etický ideál rovnosti osobních práv.“50 Pro srovnání: současný 

utilitarista Peter Singer navrhuje v etice univerzální úhel pohledu,51 který poskytuje důvod 

pro širší pozice, především tu, že zájmy všech jsou si navzájem rovné. Skutečné etické 

stadium vyžaduje podle něj zvážení zájmů všech zúčastněných a snahu o maximalizaci zájmů 

každého z nich.52 

Hlavní myšlenkou Millova díla Utilitarismus (1861) je, že máme usilovat o co nejvíce štěstí 

pro všechny rozumné bytosti. Mill na jednu stranu hájí individualismus, svobodu názoru a 

právo na svobodné utváření života každého jedince, nad druhou však obhajuje princip 

utilitarismu, tedy, že není cílem člověka maximalizovat osobní uspokojení, ale usilovat o jeho 

dosažení pro co největší počet rozumných bytostí, čímž se individualismus efektivně 

omezuje.53  Jeho etická teorie tedy není bezprostředně sebestředná, čímž může být 

vyvrácena Lipovetského výše uvedená interpretace. 

Podle utilitarismu je zároveň štěstí to jediné, co je žádoucí jako cíl, ne jako pouhý prostředek 

k něčemu.54 Že je něco žádoucí, se dále pozná podle toho, že si to lidé žádají (analogicky – 

slyšitelné slyším) a nakolik to pokládají za dosažitelné. „Štěstí prokázalo svůj nárok, že je 

jedním z cílů jednání, a tedy také jedním z kritérií mravnosti.“55 Mill ukazuje, že všechno, po 

                                                           
48 MILL, John Stuart. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011. Krystal, s. 52 
49 Tamtéž, s. 62 
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čem člověk touží (peníze, moc, sláva, uznání…) se vnímá jako součást štěstí, které je nejvíce 

žádoucí analogicky k axiomu, že celek je větší než část. 

Lidské skutky se v utilitarismu tudíž nazývají správné nebo špatné podle toho, zda vedou ke 

štěstí (potěšení a nepřítomnosti bolesti), nebo jejich opaku. Mill konstatuje, že to kritikům 

připadá málo, aby život měl nejvyšší cíl v „pouhém“ potěšení, ale nepomyslí přitom na to, že 

lidská představa o štěstí se liší od zvířecího, pouze smyslového. Také podle něj namítají, že 

štěstí třeba vůbec není možné ani dostupné, že jde o pouhou chiméru. Nutno říci, že 

utilitarismus zahrnuje nejen snahu o štěstí, ale také zmírňování či odstraňování neštěstí. 

Tomuto aspektu se ale Lipovetsky vůbec nevěnuje; ve svém díle mluví pouze o štěstí, nikoliv 

o vyhýbání se bolesti, což je ovšem neméně důležitý utilitaristický princip. 

Modernisté si podle Lipovetského cenili pozemského štěstí (zde jsou jím tedy zjevně myšleni 

pouze utilitaristé), když však byla slast postupně zbavena představy hříchu, ocitla se sevřena 

v rámci morálního uvažování, které znovu zavedlo stupnice, bariéry a hodnotové rozdíly. 

Slasti byly podle něj stále tříděny hierarchicky, přičemž jako nejvznešenější byly hodnoceny 

slasti srdce: „Duchovní slasti přinášejí příjemný klid, avšak teprve slasti srdce činí člověka 

zcela šťastným a naplňují jeho bytostné já, čímž překonávají a završují všechny ostatní 

touhy.“56 Potěšení vycházející z vyšších schopností má opravdu u Milla jasnou přednost před 

tím animálním co do druhu; jeho kritériem je cit a soud zkušeného člověka.57 

Je třeba zmínit, že ve svém díle vychází Mill z odkazu svého učitele J. Benthama a snaží se jej 

obhájit. Benthamova filosofie staví na třech principech: (1) Lidé přirozeně usilují o dosažení 

slasti či potěšení a snaží se vyhnout bolesti, (2) usilovat o slast a potěšení je rozumné a 

morální, naopak – odmítat ho je nerozumné a amorální, (3) slast a potěšení každého mají 

stejnou hodnotu podle principu nestrannosti.58   

Peter Singer v souvislosti s těmito pilíři konkretizuje představu o principu rovného uznání 

zájmů všech lidských bytostí, tedy základního principu rovnosti vůbec, což znamená 

neuvažovat zájmy jako mé, tvé, národností – ale prostě jako zájmy, ať jsou číkoliv.59 Tento 

princip je podle Singera dostatečně silný a obhajitelný k vyloučení veškeré nerovnosti, není 
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tudíž pouze formální. Princip rovného uznání zájmů je minimálním principem rovnosti, to ale 

neznamená, že nařizuje rovné zacházení s lidmi.60  

Důležitý fakt, kterým jsou utilitaristické principy podepřeny, je podle Milla ten, že lidé touží 

po jednotě s ostatními a mají sociální cítění, dokáží tudíž chápat sebe sama (až na výjimky) 

vždy jen jako součást společenství. „Společenství mezi rovnými může existovat pouze za 

dorozumění, že zájmy všech jsou si rovny.“61 Mill má navíc silnou víru v to, že společnosti se 

v tomto trendu budou dále vyvíjet směrem k větší a větší egalitě, dokonce mluví o ideálu 

jisté samozřejmosti dbaní o druhé, služby lidstvu tak mocné a veliké, že bude překážet lidské 

svobodě a individualitě.62  

Regulativní orgán, o kterém Mill mluví, svědomí, pak způsobuje, že člověk s dobře 

rozvinutým cítěním jedná ve shodě s vnějšími motivy ve prospěch péče o druhé podle 

vnějších sankcí. Ale i kdyby těchto vnějších sankcí nebylo, toto přesvědčení je stále 

významným závazkem.63 Mill mimo jiné naráží na Kantovu etiku a její příznivce domnívající 

se, že „ten, kdo vidí v mravní povinnosti transcendentální fakt, objektivní skutečnost 

náležející do oblasti „věcí o sobě“, bude se povinností pravděpodobně řídit více než někdo, 

kdo ji pokládá za čistě subjektivní a klade ji pouze do lidského vědomí.“64 Ve svém díle však 

ukazuje, že utilitarismus může být přesto úspěšně aplikovatelný a na funkčnosti se mu tím 

ničeho neubírá. 

 Millova filosofie se od Benthamovy liší v tom, že (1) pokládá duševní slasti za hodnotnější 

než ty ostatní (kvalitativní hédonismus), (2) opouští hédonistický kalkul a namísto toho 

vymezuje obecná pravidla jednání v konkrétních situacích, (3) se snaží prokázat, že co je 

spravedlivé, to je zároveň prospěšné.65 Ústředními pilíři Millovy filosofie jsou, krátce, 

konsekvencionalismus, hédonismus a nestrannost.66  

Díky spojení prvního a druhého Benthamova principu může Lipovetsky správně říci, že 

„utilitaristický proud smířil či sladil štěstí a ctnost, sebelásku a veřejné blaho, neboť zájmem 

                                                           
60 SINGER, Peter. Practical ethics. 3rd ed. New York: Cambridge University Press, 2011, s. 22 
61 MILL, John Stuart. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011. Krystal, s. 92 
62 Tamtéž, s. 95 
63 Tamtéž, s. 97 
64 Tamtéž, s. 87 
65 Tamtéž, s. 20–21 
66 HILL, James. Soudný utilitarismus Johna Stuarta Milla In: Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015, s. 180–184 
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každého jedince je chovat se morálně.“67 To, že je touha každého člověka po slasti a snaha 

vyhnout se bolesti podle utilitaristů přirozená a zároveň morální, dovoluje Lipovetskému říci, 

že se „kultura svobodného a nezávislého jedince konstituovala v odmítnutí přednosti 

abstraktního etického ideálu.“68   

Nicméně Lipovetsky nezůstává u rozboru klasického utilitarismu, ale načrtává svéráznou 

interpretaci vývoje a úpadku utilitaristického myšlení. Také vlivem útoků proti donucovací 

morálce se podle něj mohl jednotlivec emancipovat od všech ideálních pravidel a osvobodit 

k uznání v podstatě všech individuálních akcí. „Hledání hmotného štěstí jakožto cíl… svrhlo 

požadavky mravních závazků.“69 Skrze filosoficky propracované liberálně-ekonomické 

schéma přirozené harmonie lidských zájmů byly podle Lipovetského takřka ospravedlněny 

egoistické vášně a soukromé neřesti jako nástroje všeobecné prosperity. 

Deontologie 

Nyní porovnejme Lipovetského interpretaci Kantových Základů a jejich role, jak jí Lipovetsky 

rozumí, s primárním textem a interpretacemi, kterým nejde o tezi o vývoji morálního 

smýšlení, ale právě jen o interpretaci Kantovy morální filosofie. Zde oproti nauce utilitarismu 

stojí morální povinnost v opozici k osobním zájmům a prospěchu.70 Důležité je, že v rámci 

tohoto systému je povinnost striktně oddělená od štěstí, zatímco u Milla, jak jsme viděli, bylo 

úsilí o štěstí takřka přírodním zákonem a samo štěstí cílem jednání. Jinak řečeno, morálka 

nás má podle Kanta učinit hodnými štěstí, nikoli však nutně šťastnými. 

V jistém smyslu se zdá, že kategorická povinnost stojí úplně mimo dosah lidských možností, 

že je cosi nadlidského, božského. Přestože se již nacházíme v laické epoše, bez víry v Boha by 

byla ne snad nemyslitelná, ale přinejmenším v praxi velmi obtížná, jak dokládají závěrečné 

pasáže třetího oddílu Základů, jejichž autor byl ostatně hluboce věřící křesťan. Autentická a 

účinná morálka se však podle Kanta obejde i bez víry, jak píše Lipovetsky: „Přestože Kant 

znovu zavádí Boha jako „postulát praktického rozumu“, morálka je bytostně autonomní 

sférou, založenou jedině na úctě k univerzálnímu zákonu.“71  
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Výhodou tohoto laického pojetí tedy je, stejně tak jako u utilitarismu, že jej může aplikovat 

jak nevěřící (i bez víry se přece má chovat mravně – z úcty k zákonu), tak věřící.72 Kantova 

Říše účelů může být totiž chápána jak jako Boží království, tak jako pouhá říše plně 

rozumných, noumenálních bytostí.73 Podle Kanta sice nemá morálka kořeny v teologii, ale 

k náboženství (rozumovému a zjevenému, tedy křesťanství) nevyhnutelně vede.  

Záměrem Immanuela Kanta v jeho první knize věnované výhradně etice je vytyčit čistou, 

praktickou morální filosofii. Základy (1785) jsou zároveň prvním dílem představujícím 

sekulární etiku absolutní hodnoty, jejíž klíčové pojmy pronikly daleko mimo oblast 

akademické filozofie a staly se základem jedné z nejvlivnějších etických teorií vůbec. Nemají 

menšího cíle než nalézt „nejvyšší princip morality“.74 Dvě hlavní otázky Kantova díla jsou: (1) 

Jaká je formulace a smysl nejvyššího mravního zákona a (2) jak ovládá vůli, aby došlo 

k uskutečnění skutku jím přikazovaného?75 

Zákon a povinnost 

Kant již v předmluvě Základů tvrdí, že zákon, který má platit morálně jako základ závaznosti, 

se pojí s absolutní nutností, jinak by jakožto zákon nedával smysl. To znamená, že jeho 

závaznost má příčinu a priori v pojmech čistého rozumu, nikdy v principech zkušenosti.76 

Mravné je poslouchat to, co přikazuje čistý rozum,77 a to všem rozumným bytostem za 

jakýchkoliv podmínek.78 

Žádné jiné výroky, a to ani ty obecné, nelze tedy v oblasti morálky nazvat morálními zákony, 

ale pouze předpisy, poznatky, resp. pravidly chování. Neznamená to, že zkušenost je v této 

etické teorii zbytečná, je naopak velmi užitečná, protože poskytuje jednajícímu člověku 

soudnost a je využívána i při morální výchově.  

Vše pak, co je morálně dobré, se musí dít podle Kanta kvůli tomuto zákonu samotnému, ne 

jen přiměřeně tomuto zákonu, protože pak hrozí, že naše jednání bude nahodilé.79 A tato 
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čistá filosofie mravů, metafyzika mravů, si ostatně klade za cíl zkoumání ideje a principů čisté 

vůle, nikoliv psychologii lidského chtění.80  

Vůli, důležitý pojem morální filosofie, obecně Kant chápe jako mohutnost určovat sebe sama 

k jednání podle představy jistých zákonů; povinnost pak jako objektivní nutnost jednání na 

základě závaznosti.81 Je to pro Kanta prakticky-nepodmíněná nutnost jednání platná pro 

každou bytost a tudíž zákon pro každou lidskou vůli.  

„Vznešenost a vnitřní důstojnost příkazu povinnosti je tím prokazatelnější, čím méně ho 

subjektivní příčiny podporují, ba čím více mu odporují. Ani v nejmenším tím neoslabují 

donucování zákonem ani jeho platnost.“82 Ideál naprosto bezzájmové ctnosti, heroický a 

anti-egoistický je podle Lipovetského tak vznešený, že vpravdě mravné konání skoro ani není 

možné. Uvnitř já totiž vzniká distance, když přísně imanentní nárok zakládá extrémní 

trancendenci.83 Povinnost se dokonce stává podle Lipovetského až předmětem kultické úcty, 

která nahrazuje uctívání Božího jména běžné pro náboženskou epochu: „Kult povinnosti, ve 

spojení s přísně imanentním zákonem, zrodil stav extrémní transcendence, který spočívá na 

ideálu nekonečného vytrhávání se ze sféry egoistických zájmů.“84 

Tento extrémní nárok kladený v laické epoše na člověka může být příčinou postmoralistních 

tendencí, které se vzpouzejí jakémukoliv tlaku donucování a jsou přímo alergické na jakékoliv 

příkazy. 

Etická povinnost je v Kantově koncepci nepodmíněná, neosobní a neomezená. Znovu 

zopakujme již uvedenou Lipovetského tezi, že odstraněním Boha jakožto „garanta morálky“ 

se v laické epoše mnohanásobně zvýšily nároky na mravní integritu a povinnosti (původně 

vůči Bohu a tím pádem k bližnímu) byly povýšeny takřka na posvátné.  

Kant však v tomto etickém systému nemluví ani o jednání z povinnosti, které se evidentně 

děje v rozporu s ní (neuvádí zde příklad, ale je to myšleno zřejmě ve smyslu „otročení“), ani o 

jednání shodném s povinností z touhy po něčem jiném (příklad obchodníka a dítěte,85 kdy 
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obchodník jedná navenek morálně, ale nakonec je k dítěti spravedlivý pouze z vlastního 

prospěchu, aby u něj lidé nadále nakupovali.)  

Co se naopak u něj pravou povinností nazývá je zachování vlastního života a tím pádem 

nepřípustnost sebevraždy (povinnost nezabít se, i když mi život již nepřináší žádnou radost). 

Lipovetsky si všiml toho, že u Kanta je sebevražda namísto hříchu, jako v předchozí 

náboženské epoše, nazývána vyloženě nemravným skutkem.86 

A zadruhé: „Být dobročinný tam, kde člověk může, je povinnost.“87 Ovšem opět Kant varuje 

před náklonnostmi, které dobré jednání pouze zastiňuje (pochvala, povzbuzení), a 

zdůrazňuje, že například teprve ten filantrop, který ačkoliv má příliš starostí se svým vlastním 

mizerným stavem s vědomím povinnosti pomůže potřebným, je hoden úcty.88 V kontrastu 

s těmito tvrzeními a nároky se ocitají Lipovetského postřehy v rámci postmoralistní epochy, 

jak bude dále ukázáno. Dobročinnost a filantropie je dnes podle něj spíše osobní realizací a 

módou než niterným nutkáním pomáhat. 

Povinností je podle Kanta také zajistit vlastní štěstí89, ale opět je třeba dát pozor na to, aby 

skutečnou motivací jednání nebyla náklonnost k čemukoliv, ale pouze smysl pro povinnost.  

Z tohoto odlišení jednání z povinnosti nebo v souladu s povinností (nebo úplně bez jejího 

vědomí) a jednání motivovaného výhradně smyslem pro povinnost vyplývá, že morální 

hodnota jednání spočívá v maximě, principu vůle, subjektivním principu chtění, podle 

kterého se o jednání rozhoduje – ne v záměru a už vůbec ne s ohledem na předměty touhy.90 

Vůle má formální princip a priori a materiální princip a posteriori, a pokud má jednání 

vycházet z povinnosti, pak musí být v souladu s Kantovou filosofií určeno prvním principem 

z nich.91  

Povinnost je tedy „nutnost jednání z úcty k zákonu“,92 který je objektivním principem 

subjektivní maximy. Pouze praktický zákon sám, příkaz, je podle Kanta hoden úcty a nikdy 

objekt chtění, ke kterému lze cítit náklonnost. Tento zákon si ukládá člověk sám jako o sobě 

                                                           
86 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
116 
87 KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014. Knihovna novověké tradice a současnosti, s. 17 
88 Tamtéž, s. 18 
89 Tamtéž 
90 Tamtéž, s. 19 
91 Tamtéž 
92 Tamtéž, s. 20 



 24  
 

nutný.93 To v jistém smyslu znamená, že minulá etická praxe zhmotněná v půstech, pokání a 

modlitbách se v laické epoše demonstruje výhradně poslušností vůči zákonu mravního 

rozumu, který si jedinec svobodně ukládá, chápe a přijímá. Opuštění křesťanských dogmat 

zapříčiňuje podle Lipovetského nadřazenost etických hodnot a jediným soudcem nad lidským 

konáním se stává sám mravní imperativ.94 Prosazuje se v podstatě nový ideál – svobodná 

vůle, která se řídí jen sama sebou.95 

Rozumná lidská bytost podle Kanta jedná jako jediná podle představy zákonů a vůle 

umožňuje volit to, co rozum rozpozná jako prakticky nutné, tj. dobré bez ohledu na 

náklonnosti. Pokud však vůle není rozumu podřízená a člověk jedná objektivně podle zákona 

z donucení, toto jednání není mravní, ale zcela nahodilé96 – neposlouchá se vůle, subjektivní 

maxima, ale jednání je pouze vnějškové.  

Příkaz rozumu, imperativ, se vyjadřuje jako povinování. Všechny tyto příkazy „udávají vztah 

objektivního zákona rozumu k té vůli, která jim není ze své subjektivní povahy určována nutně 

(donucování)“.97 Že jsou objektivní, znamená, že jsou platné na základě důvodů platných pro 

každou rozumnou bytost, ne jen pro jeden konkrétní subjekt. 

Imperativy pak Kant dělí na hypotetické (nutnost dospět prostřednictvím jednání ke svému 

zájmu; v případě uskutečňování/zvyšování štěstí se nazývá asertorický) a kategorické – 

imperativy mravnosti (nutnost jednání sama o sobě; zde záleží pouze na jeho formě a 

principu). Pouze kategorický imperativ se nazývá praktickým zákonem v plném smyslu a zní: 

„Jednej jen podle té maximy, u níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.“ či 

„Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla stát skrze tvou vůli obecným přírodním 

zákonem.“98  

To, že máme vůbec úctu k člověku, vyplývá následně z úcty k tomuto zákonu. Z toho lze 

odvodit, že při jakémkoliv jednání musím chtít, aby má (subjektivní) maxima jednání zároveň 
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platila jako obecný zákon, objektivní princip této maximy.99 Příkladem je povinnost dodržení 

slibu nebo obecně pravdomluvnost. 

Zde je možné se na chvíli zastavit u Kantova vztahu mezi úctou k zákonu a úctou k člověku. 

Laicizace morálky může totiž znamenat především to, že byla láska (a úcta) k Bohu (a tím 

pádem k bližnímu i k sobě) nahrazena úctou ke Kantem popsanému zákonu. Kam se ovšem 

poděl vztah lásky a jaké důsledky má sakralizace zákona na mezilidské vztahy? Znamená to, 

že formální povinnost sice nařizuje určitý typ chování, ale rezignuje na jakýkoliv opravdový 

přesah? 

Bezzájmovost 

Kant věděl, že navzdory příkazům povinnosti má člověk náklonnosti a potřeby, touží po 

štěstí, a zároveň si je vědom toho, že je nelze nijak zrušit – pouze ignorovat.100 Sice uznává, 

že člověk přirozeně zpochybňuje platnost těchto povinností a snaží se je přizpůsobit svému 

přání, tím je ovšem ničí. Modernisté (zde je myšlen tedy zejména Kant) podle Lipovetského 

„vymezili mravnost… zproštěnou veškerého prospěchu pro vnímající subjekt.“101 Podle Kanta 

je prý třeba zbavit mravný čin veškeré smyslové motivace, čímž vznikl idealismus ryzí a čisté 

oproštěnosti od sebe sama.  

Mravnost podle Kanta by totiž neměla učit, jak se učinit co nejšťastnějším ve smyslu tohoto 

světa. Často je tomu naopak, mravní chování se nespojuje s libostí, člověk se k němu musí 

spíše nutit. „…nejvyšší mravní hodnotu nalézáme u toho skutku, kdy vůle neshledává žádný 

„atraktivní moment“, ke kterému by se mohla upnout.“102 

Co se týká Kantova pojetí blaženosti, nápadně odlišného od Millova, je v podstatě umístěno 

až za horizont lidského života, je jím totální záměr všeho lidského přesahování,103 nikdy však 

více ve smyslu teocentrické morálky.  
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Povinnost k sobě samému 

Pro tuto bakalářskou práci je velmi podstatné následné Kantovo dělení povinností na ty 

k sobě samým a ty k jiným lidem, a na povinnosti dokonalé a nedokonalé. Toto dělení totiž 

nachází podstatné odezvy v Lipovetského interpretaci. 

U prvních dvou příkladů ze čtyř Kant uvažuje, zda se mohou uvedené maximy stát obecně 

platnými zákony tak jako platí zákony přírody, načež dochází k tomu, že by tyto zákony platit 

nemohly. Tyto povinnosti následně označuje za povinnosti dokonalé: Zaprvé povinnost 

zachovat svůj život i přes útrapy života, protože nelze myslet, aby se maxima sebelásky (v 

tomto případě ukrácení života) stala obecně platným zákonem, čímž by se popřela sama 

existence přírody, která je přece určena podporou života.104 Zadruhé amorálnost vypůjčení 

peněz, které dotyčný ví, že nemůže splatit, přesto to však slíbí. I v tomto případě se nemůže 

subjektivní maxima stát obecně platným zákonem (nikdo by totiž – brzy – žádným slibům 

nevěřil).  

U druhých dvou příkladů jednání jde Kantovi o to, zdali můžeme chtít, aby se subjektivní 

maxima stala obecně platným zákonem, a zjišťuje, že to možné není, protože vzniká spor 

uvnitř naší vůle. Veškeré porušení této (nedokonalé) povinnosti Kant vnímá jako výjimku 

z pravidla – v podstatě chceme, aby se obecně platným zákonem stal spíše opak našeho 

jednání.105 Zaprvé je to imperativ zakazující promarnit vlastní talent z pohodlnosti. A zadruhé 

odsouzení neochoty pomoci druhému v nouzi, zavržení lhostejnosti, neboť každý člověk 

potřebuje lásku a soucit106 – ani tuto maximu nelze chtít učinit obecně platným zákonem.  

Člověk jako účel 

 „Člověk (osoba)… existuje jako účel sám o sobě, nikoliv pouze jako prostředek k libovolnému 

použití tou či onou vůlí, nýbrž musí být ve všem svém jednání zaměřeném jak na sebe sama, 

tak i na jiné rozumné bytosti nahlížen vždy zároveň jako účel.“107 To platí jako princip 

subjektivně i objektivně; člověk si nutně sám sebe představuje a zároveň tak činí každá jiná 

osoba. Kantův praktický imperativ (II.) tedy zní: „Jednej tak, abys používal lidství jak ve své 
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osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel, nikdy pouze jako 

prostředek.“108  

Obecné zákonodárství je tedy založeno objektivně v pravidle (forma obecnosti), subjektivně 

v účelu (každá bytost je účel sám o sobě), z čehož vyplývá, že vůle každé rozumné bytosti je 

obecně zákonodárná109 – a zároveň zákonu podřízená. A to znamená, že každá taková vůle je 

zcela bezzájmová, svobodná, autonomní (tj. je sama sobě zákonem) a bytost s takovou vůlí je 

součástí říše účelů analogické k říši přírody.  

Zde již můžeme konečně pochopit smysl Lipovetského slov o absolutní hodnotě, kterou se 

lidský jedinec v průběhu „laické epochy“ stal. Zatímco dříve byl absolutním účelem (telos) 

lidského života věčný život ve společenství s Bohem, nyní je tímto účelem sama lidská osoba 

jednající podle zákonů, jež si dobrovolně ukládá. 

Kantův úkol vyhledat, stanovit a zdůvodnit „nejvyšší princip morality“ nakonec selhal; 

v závěru svých Základů pouze konstatuje, že chápeme pouze nepochopitelnost nepodmíněné 

nutnosti morálního imperativu.110 Přestože se každý člověk chápe jako svobodný, teoreticky 

nelze realitu svobodné vůle dokázat.111 Nemusí to však být selhání, ale naopak důležitý 

objev. 

Lipovetsky ukazuje, že namísto víry v Boha slouží jako opora laické morálky ideál nezcizitelné 

důstojnosti každého lidského individua, závazek ctít lidství v sobě samém a nepopírat svou 

přirozenost.112 Tyto nároky zároveň provází individuální povinnosti a skutečnost, že opravdu 

závaznou povinnost vůči druhému člověku mohu ctít jen v té míře, v níž zároveň zavazuji 

sebe sama. Celou sféru individuální mravnosti jako soubor povinností k sobě samému vyložil 

Kant vůbec jako první bez opory v náboženství. Kantem vyložené individuální povinnosti 

v Lipovetského interpretaci „zakládají absolutní závazky k tělu i k duši, bez nichž by žádné 

povinnosti neexistovaly.“113 Možná je to právě ztráta povědomí o těchto individuálních 

povinnostech, která je zodpovědná za postmoralistní mravní otřes, jak bude dále ukázáno. 
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2 Úloha laické morálky ve společnosti 

V předchozích pasážích jsme se věnovali interpretaci dvou filosofických děl, která laickou 

morálku ovlivnila a do značné míry vymezila. Nyní je třeba podívat se spolu s Lipovetským 

také „sociologicky“ na konkrétní důsledky, které jak deontologie, tak utilitarismus spolu 

s politickými a společenskými vlivy měly. 

Podle Lipovetského vůbec nedošlo k tomu, že by morálka laicizací ztratila svůj náboženský 

charakter; z povinností k Bohu (tj. také k bližnímu) se pouze staly povinnosti v rámci 

kolektivu a individuality. Pro modernu typická víra v neustálé zdokonalování lidstva, 

technický a vědecký pokrok i demokratizaci, sloužila zároveň jako dobrá opora tohoto 

etického rigorismu.114 

„Souběžně s plány na technické ovládnutí přírody a na národní suverenitu dokládá převaha 

etických povinností nástup individualistického, nitrosvětského věku.“115 Mravní orientace byla 

profánní a tím pádem se pozemská, lidská sféra přenesla na nejvyšší hodnotovou úroveň. 

Dědictvím minulé laické epochy je tak podle Lipovetského kultura „latentní“ formální 

povinnosti.  

2.1 Morálka jako nástroj údržby zdraví a pokroku společnosti 

Jako konkrétní příklad uvádí Lipovetsky sexualitu. „Počínaje 16. stoletím… se Západ 

vyznačoval nepřátelstvím vůči sexualitě a nárůstem moralistního zápalu.“116  A to se 

v moderně nikterak nezměnilo, naopak pokračoval trend minulých století, ale namísto 

nepřátelství k sexualitě vznikl nový přístup normativního vědeckého diskurzu. 

Můžeme spolu s Lipovetským konstatovat, že ačkoliv modernita oslavovala rovnost a 

nezávislost člověka, pravděpodobně z obavy z anarchie hrozící vzniknout z přemíry 

individualismu fungovala společenská morálka stále na přísném principu povinnosti. 

Autonomní jedinec měl sice plné právo na štěstí, ale zároveň podléhal závazkům ke 

kolektivu.117 Individualistický nárok na štěstí efektivně omezovaly závazky společenské, 

rodinné a sexuální morálky. 
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S tím se ovšem podle Lipovetského spojoval autoritářský a direktivní přístup. Důvod je 

následující: pro náležité fungování vyvíjejících se demokracií byla mravnost a zodpovědnost 

občanů nezbytná, proto se začaly uplatňovat i represivní postupy proti alkoholismu, 

prostituci apod.118 Jedinec stále čelí například v oblasti sexuality zkouškám, odolává tělesným 

touhám a žádostivosti. Čemu však náboženská morálka svým teologickým slovníkem říkala 

hřích, to se v době laické morálky nazývá nemocí, obludností. A proti té je samozřejmě třeba 

bojovat. 

„Moralizující pohled se stal určujícím rysem individualistických demokratických společností, 

které nerozlučně spojují disciplínu a idealismus, materialismus a prudérnost, liberálnost a 

autoritářství, filantropii a inkvizici.“119 Otázkou je, nakolik se vůbec žádoucí chování občanů 

moderních států považovalo za mravné, a nakolik za pouze bezpečné, hygienické a výhodné 

z hlediska kolektivu.  

Totéž platí podle Lipovetského pro rodinu – i tato sféra byla v době laické etiky pod tlakem 

pouze formální povinnosti. „Prvotní věk průmyslových demokracií se vyznačoval 

systematickým a strategickým úsilím o disciplinární normalizaci chování masy a o vštípení 

povinnosti s cílem vytvořit čistotnou, spořádanou a úspornou rodinnou buňku.“120  

Kruciální rozdíl mezi filantropií v době náboženské morálky a té laické je však podle 

Lipovetského v tom, že: „Prvotním cílem není spása druhého, nýbrž demokratické veřejné 

zdraví.“121 Veškerá filantropie, jakkoliv účinná, se tak odehrává zcela bez metafyzického 

určení, bez víry v absolutní účel (telos) lidského života. Jediným legitimním cílem je zajistit 

lidskému jedinci to, co potřebuje, v souladu s jeho právy, a podporovat jej ve vědomí vlastní 

zodpovědnosti za svůj stav a případnou možnost jeho zlepšení.  

V dobročinnosti a přístupu k charitě se laická doba podle Lipovetského liší konkrétně v tom, 

že podporuje skupiny lidí, které si pomoc takzvaně „zaslouží“, a ne všechny bez jakéhokoliv 

racionálního kritéria tak, jako bylo zvykem dříve. Podle této myšlenky „něco za něco“ stojí za 

to investovat čas a peníze pouze do toho, kdo se napraví, přijme nové hodnoty, u koho bude 
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mít pomoc efekt, kdo se ke své situaci postaví zodpovědně. „Pomoc bližnímu přestala být 

cílem o sobě.“122  

Co se naopak cílem o sobě stalo je péče o sebe po osamostatnění z „područí“ morálky.123 

Toto osamostatnění také zahrnuje jisté pohrdnutí vznešenými kantovskými povinnostmi 

k sobě samému v rámci morálního systému a pozvolný nástup péče, která se soustředí na 

jiné hodnoty, než je čistota. 

Ze způsobu, jak se stávat lepším člověkem se v moderně morálka povinnosti stává 

autonomním nástrojem k proměně světa. To se nakonec zdá být velkým paradoxem; na 

jednu stranu se prosazuje samostatnost lidského rozumu a svoboda vůle, ale na druhou 

stranu společnost ovládá autoritářský duch. „Celá staletí jsme byli přesvědčováni o tom, že 

mezi naší etikou, naší osobní etikou, naším každodenním životem, a velkými politickými, 

sociálními a ekonomickými strukturami jsou analytické souvislosti;  a že nemůžeme vůbec nic 

změnit, ve svém sexuálním nebo rodinném životě, aniž bychom neohrozili naši ekonomiku či 

demokracii.“124 

Tyto všechny aspekty morálky laické epochy nepochybně mají křesťanské kořeny, což osvětlí 

následující kapitola, ale přechodem z předmoderní doby do moderní proběhla jistá 

futuristická změna. „Do chodu se dává laicizovaná evangelizace“.125 Dodržování laických 

povinností je nutnou podmínkou pokroku jedince či celé společnosti. 

2.2 Pastýřská moc jako organizační taktika demokracií 

Mimo autoritářských moralistních snah o nápravu lidstva můžeme v laické epoše vysledovat 

druhé nápadné dědictví předchozí náboženské etiky, a to speciální „formu moci“. Církev 

měla totiž i po konci náboženské epochy stále velký vliv na vnímání (zejména sexuální) 

morálky, podle Lipovetského skrze zpověď doslova řídila svědomí lidí a navzdory společenské 

laicizaci a určitému uvolnění zůstala pohlavní morálka zcela v moci křesťanské mravnosti.126  
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Zde se nabízí zajímavé srovnání s poznatky dalšího francouzského postmodernisty: Michel 

Foucault tvrdí, že sekularizace zdaleka neznamenala opuštění starých, náboženstvím 

definovaných forem života a ve své eseji Subjekt a moc127 nastiňuje historii způsobů, jimiž se 

v západní kultuře lidé přetvářejí v subjekty. Právě čtvrtý z jím definovaných zápasů 

s autoritou problematizuje proměnu statusu jednotlivce ve společnosti. Ten má sice podle 

Foucaulta plné právo na odlišnost a na bytí sám sebou, ale útočí se na jeho případnou 

separaci z komunity.128 Tím má být mírněn jeho individualismus a hrozba vládnutí na základě 

něj.129 

Nejpodstatnějším zápasem jednotlivců proti formám podrobování – „proti submisivitě 

subjektivity“130 – je tak podle Foucaulta revolta proti jistému druhu náboženské a morální 

moci, která tuto subjektivitu v průběhu středověku vytvořila a která zásadně 

ovlivnila formování nové politické moci kombinováním individualizující a totalizující techniky. 

„Je to způsobeno tím, že moderní západní stát integroval do nového politického útvaru 

starou mocenskou techniku, pocházející z křesťanských institucí. Tuto mocenskou techniku 

nazvěme pastýřskou mocí.“131 

 

Křesťanství podle Foucaulta zorganizovalo úplně nové mocenské vztahy, v nichž hraje 

zásadní roli služba pastýře, kterou považuje za „velmi zvláštní formu moci“132. Mimo zacílení 

ke spáse, odhodlanosti obětovat se, a péči nejen o komunitu, ale také o každého jedince 

zvlášť, pastýř musí především vědět, co lidé řeší – tedy dobře a podrobně znát jejich svědomí 

a řídit je.133  

 

Již výše zmíněný Nietzsche, kterým se Lipovetsky inspiruje, je dobře známý pro svou kritiku 

křesťanské morálky za její „stádnost“, která se udržuje poslušností. Takový systém zároveň 

vyžaduje poroučející, kteří jsou však skutečnými morálními pokrytci. Krotkost, snesitelnost a 

prospěšnost jsou z pohledu Nietzscheho velebeny jako největší ctnosti, tj. vposled nejde o 

nejdokonalejší formu etického systému, ale o udržitelnost obce.134  

                                                           
127 FOUCAULT, Michel. Subjekt a moc In: Myšlení vnějšku. Vydání druhé. V Praze: Herrmann, 2003 
128 Tamtéž, s. 201 
129 Tamtéž, s. 202 
130 Tamtéž, s. 203 
131 Tamtéž, s. 204 
132 Tamtéž 
133 Tamtéž, s. 205 
134 NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. 2. vyd. Praha: Aurora, 1998, s. 94 
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Funkce zmíněné „formy moci“ se i přes postup sekularizace rozšířila mimo církev. Moderní 

stát je podle autora jen novou formou pastýřské moci, kde je integrace možná pouze pod 

podmínkou podřízení individuality kolektivu. Oproti své předchůdkyni nabízí, shodně s výše 

uvedenou Lipovetského tezí, „spásu“ již zde na světě ve formě bohatství, zdraví a 

bezpečnosti a logicky vede k posílení administrativy a disciplinace.135  

 

Tato forma moci se rozšířila mimo církev do množství různých institucí. „Namísto pastýřské 

moci a politické moci…tu máme individualizující „taktiku“, která charakterizuje řadu 

nejrůznějších mocí: moc rodiny, medicíny, psychiatrie, vzdělání, zaměstnavatelů apod.“136 To 

znamená, že individualizace sice je možná, ale tento její konkrétní typ je bezpodmínečně 

spojen s moderním státem, který ji v podstatě nařizuje a nemůže bez ní fungovat. Svoboda 

jednotlivce je tedy přes zdání opaku značně omezena.  

 

Disciplinarizace evropských společností od 18. století je tak podle Foucaulta namísto 

vytváření poslušnějších (natožpak mravnějších) občanů stálým hledáním „lépe 

kontrolovaného procesu vyrovnávání mezi činnostmi produkce, zdroji komunikace a hrou 

mocenských vztahů.“137 Společnost bez mocenských vztahů je totiž z Foucaltova pohledu 

pouhou abstrakcí. 

 

V této kapitole se ukázalo, že oba francouzští filosofové vnímají laickou etiku uplatňovanou 

v moderní době jako pečlivě promyšlenou taktiku vedenou za účelem prospěchu společnosti 

jako celku, nikoliv ve jménu služby ideálu úcty k lidství, jak jsme viděli u Kanta, podpory 

nároku na usilování o štěstí, jak jej formuloval Mill, ani křesťanské lásky k Bohu a k bližnímu, 

jak bylo popsáno v první kapitole. Lipovetsky i Foucault zdůrazňují autoritářství a fakt 

existence mocenské struktury přenesené z církevního do profánního prostředí. Z toho 

můžeme učinit závěr, že teoretická autonomní etika laické epochy byla podle Lipovetského 

vzdálená morálce odehrávající se v praxi.  

 

 

                                                           
135 FOUCAULT, Michel. Subjekt a moc In: Myšlení vnějšku. Vydání druhé. V Praze: Herrmann, 2003, s. 206 
136 Tamtéž, s. 207 
137 Tamtéž, s. 204 
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3 Specifika postmoralistní etiky a morálky 
 

Podle Lipovetského převládá v naší době hybridní „etika třetího typu“. Ta nespadá ani do 

jedné z uvedených dvou historických epoch (náboženské ani laické), a to z důvodu naprosté 

absence pojmu povinnost, který byl pro obě z nich, přestože v poněkud jiném smyslu, 

klíčový.  

Zároveň je postmoralistní etika, jak uvidíme, plná hlubokých vnitřních rozporů jednak kvůli 

tomu, že sekularizace v rámci laické etiky v podstatě nikdy nebyla dokončena, jednak proto, 

že již nemá žádný ideál, ke kterému se vztahovat, (chybí jí jako etickému systému telos 

lidského života).  

Etika této nové doby předpokládá svobodu, osobní iniciativu a individuální volbu. „Etická 

renesance se nerozchází s tradicí individualistické demokracie, nýbrž představuje další krok 

v moderním procesu zesvětštění morálky.“138 Tato epocha se počíná polovinou 20. století a 

s jen drobnými obměnami podle Lipovetského pořád trvá. 

3.1 Postmoralistní epocha jako nová situace 

V současné době se podle Lipovetského diagnózy k povinnosti přistupuje s nedůvěrou; dříve 

nabádala k bezpodmínečnému podřízení subjektivní touhy vznešenému zákonu, odříkání a 

strohosti, dnes je neproblematicky smiřována s rozkoší a vlastními zájmy, intimní realizací.139 

To je nejzřetelnější zlom postmoralistní epochy vůbec. Etika se odvrací od bývalých 

represivních norem a vnímá moralismus takřka jako synonymum terorismu a nelidskosti.140 

„Jak je možné, že bytosti obrácené k sobě samým, lhostejné jak k bližnímu, tak k veřejným 

hodnotám, se ještě mohou upřímně rozhořčovat a ztotožňovat se s etickými požadavky?“141 

Lipovetsky vidí zřejmý spor v nepokryté oslavě ega a zároveň přímosti, solidarity a 

zodpovědnosti. 

Na druhou stranu je evidentní, že nárok na osobní morálku se oslabením tlaku vnějšího 

donucení a vymizením autority konvencí zvýšil; společnost dospěla do situace, kdy musí činit 

                                                           
138 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
285 
139 Tamtéž, s. 63 
140 Tamtéž, s. 64 
141 Tamtéž, s. 12 
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odpovědnou volbu.142 „Lidé se musí podívat do tváře vlastní mravní nezávislosti a 

odpovědnosti.“ 143 Ta se jim nedá vzít a oni se jí ani nemohou zříci, je tedy možné vzít tuto 

situaci jako velkou šanci.  

Postmoralistní epocha je radikálně nová především v tom, že již v ní nepřevládá žádný 

věrohodný celistvý morální model. Kult etiky je tak celkovou proměnou mytologického 

vědomí.144 To znamená, že po kultu náboženského uctívání, jehož součástí morálka byla, a 

po kultu úcty k mravnímu zákonu, se z etiky i morálky stávají pole založená na pocitu osobní 

zodpovědnosti vyžadující přesné limity. 

Je zřejmé, že tato zvláštní a neznámá situace v etice vznikla hlavně kvůli konzumnímu 

způsobu života, ale také společenským ovzduším 60. a 70. let, vlivem marxismu, Freuda, 

Nietzscheho i strukturalismu.145 Za relativně krátkou dobu totiž došlo k proměně civilizace 

orientující se podle povinnosti v konzumní blahobytnou civilizaci legitimní sebelásky a 

subjektivního štěstí. „Vznikla tak nová civilizace, která se již nesnaží touhu potlačovat, nýbrž 

vystupňovat ji a zbavit viny.“146 Tento aspekt je zajímavý, protože žádosti, které dříve měly 

být z morálních důvodů (ať už kvůli Bohu, nebo např. kvůli věrnosti zákonu) potlačovány, se 

v této civilizaci staly naopak předmětem cílené stimulace.147 Osobní přání a tužby podléhají 

systematickému povzbuzování, jejich vyhledávání je takřka řízené a žádoucí. Zřejmá je 

propojenost těchto trendů s  konzumací konkrétních produktů trhu. 

To ovšem oproti možnému očekávání neznamená, že již etika není důležité společenské 

téma, ba naopak. Tím, že došlo k erozi pojmu absolutní povinnosti, imperativu ctnosti a 

sebeodříkání, se lidé začínají odvolávat na odpovědnost a regulace ve prospěch 

individualistických hodnot. „Postmoralistnímu věku vládne společenská poptávka po 

přesných limitech, vymezené zodpovědnosti a přísných zákonech.“148 Stojí za to ptát se, zda 

tato poptávka existuje z důvodu čisté a upřímné touhy jednat správně, nebo spíše pro osobní 

výhody a pohodlnost, resp. touhu uniknout postmodernímu chaosu. 

                                                           
142 BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době [online]. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002., s. 162 
143 Tamtéž, s. 163 
144 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
20–21 
145 Tamtéž, s. 69 
146 Tamtéž, s. 68  
147 Tamtéž, s. 63 
148 Tamtéž, s. 66  
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3.2 Bezbolestná minimalistická etika – etika bez oběti 

Postmoralistní etiku nazývá Lipovetsky ve své analýze konkrétních eticky sporných situací 

bezbolestnou a minimalistickou; není ani moralistní (jak jsme viděla u Kanta), ani amoralistní 

(naopak u Nietzscheho), a zdaleka není ani jediná, nemá totiž ve společnosti dominanci. To 

znamená, že souvisle s ní probíhají moralistní i náboženské projekty (včetně těch 

extremistických), přestože už nejspíše nemají šanci získat převahu jako dříve. 

Bylo by však podle něj chybou nazývat tuto postmoralistní kulturu ihned postmorální. 

Morální přikázání z minulých dob přece trvají, byla pouze zjemněna. Soucit s druhými také 

nezmizel. Lidé samozřejmě zůstali lidmi. 

Nejdůležitější rozdíl oproti předchozím morálkám tkví podle Lipovetského v popření hodnoty 

oběti: „Naše společnost zlikvidovala jakoukoli hodnotu oběti, ať už byla diktována životem 

druhých nebo všední účelností.“149 Samotný morální akt se začal chápat jako osvěžující 

podívaná a závodění, jak uvidíme dále u příkladů charity a dobrovolnictví. Nepříjemné 

povinnosti byly vytlačeny subjektivními právy. Převládají tzv. bezbolestné normy etického 

života, ve kterých se nevyžaduje žádné sebepřemáhání. Etika je tak typickým projevem 

postmoralistní individualistické kultury.150„Postmoralistní proces znehodnotil imperativ 

osobního sebedání, zároveň však vyzdvihl toleranci na pozici kardinální ctnosti.“151 Tolerance 

je podle Lipovetského typická bezbolestná ctnost. 

3.3 Rozpor: Nezodpovědnost a zodpovědnost 

V postmoralistní kultuře lze podle Lipovetského vysledovat také dvě protikladné tendence: 1. 

Nezodpovědnou až bezuzdnou tendenci podněcující slasti všeho druhu (porno, videohry, 

závislost na médiích…), 2. Zodpovědnou, racionální a profesionální, narcistně imperativní 

tendenci posedlou zdravím a hygienou (kult sportu, zdravé stravy…) – obě jsou hédonistické 

a zároveň první z nich je nezodpovědná a tím pádem i deklasující, druhá zodpovědná a 

naopak integrační.152  

To znamená, že první z nich je častější u méně vzdělaného a tím pádem méně movitého 

obyvatelstva, žijícího často ve vyloučených lokalitách, ale schopného zajistit si prostředky pro 

                                                           
149 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
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150 Tamtéž, s. 16 
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konzumaci uvedených produktů, kdežto druhá naopak u lidí s vysokým životním standardem, 

kterým zbývá dostatek času a energie na to, aby se věnovali dopadům svých aktivit na sebe, 

své okolí, společnost, potažmo celou planetu. 

Pole hygieny a závislostí pomalu zároveň začíná podle Lipovetského ovlivňovat logika 

prevence spíše než represe jako v dobách minulých. „Cílem není zahájit silou nástup 

ctnostného člověka, nýbrž chránit zdraví, nikoli změnit život, nýbrž prodloužit jej, nikoli 

vymýtit mravní zkaženost, nýbrž omezit škodlivé excesy.“153 Dochází tím logicky k dualizaci 

mnohých společností, protože některé vrstvy obyvatel dodržováním těchto preventivních 

pravidel svůj stav zlepšují, jiné však chudnou a jsou na tom zdravotně hůře. A to také z toho 

důvodu, že různé preventivní kampaně nemají moralizační ambici, ale individualistickou – 

ochranu např. nekuřáků na veřejnosti. Většinové ustoupení od represivní politiky ve vztahu 

k narkomanům se zdá však zcela nemyslitelné, prohibice stále ve většině zemí převažuje nad 

liberalizací. „Neoindividulaistický věk nám ukazuje dvě tváře: jedna je liberální, 

experimentální a pragmatická, druhá je prohibicionistická a ultrarepresivní.“154 

3.4 Paradox: Povinnost jako svobodná volba bez závazků a sankcí 

Zatímco pro minulé epochy byl klíčový pojem povinnosti, ať už podložený náboženskou vírou 

nebo laickou úctou k zákonu, současná postmoralistní epocha chápe povinnost jinak, 

respektive ji popírá. 

Povinnost je dnes podle Lipovetského svým způsobem svobodnou volbou, nevnímáme totiž 

ani závazek, ale ani sankci – obojí bylo, ač v různých v opozici stojících koncepcích, pro 

předešlé epochy podstatné. Ztráta vztahu k absolutnu nás zbavila nucení nebo pobídnutí 

k oddanosti jakémukoliv ideálu a naše hodnoty jsou podle Lipovetského tím pádem nutně 

chaotické a proměnlivé: „Ne vše bude zítra stejně oprávněné. Neoindividualismus otevírá 

prostor pro roztříštění morálních kritérií a rozmanitost soudů, avšak neopírá se o žádnou 

nejzazší povinnost: postmoralistní věk již nic nehlásá, stále však tu a onde vylučuje.“155 To 

znamená, že už sice není adekvátní vznášet u různých etických soudů nárok na 

univerzalismus a snažit se je aplikovat na celou společnost, ale je stále možné ostrakizovat 

dílčí nežádoucí chování. 

                                                           
153 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, s. 
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Změn doznaly „zdobrovolněním povinnosti“ i požadavky na zacházení s vlastní osobou; 

nejsou již oproti laické epoše na úrovni závazků, nýbrž formulují se čistě dle osobní volby a 

funkčnosti. Z povinnosti a úcty k lidství v sobě samém se stalo obhospodařování vlastního 

těla (i duše) a personalizace.156 Lipovetsky zde oponuje Kantovi tvrzením, že „lze pociťovat 

závazek k druhému, aniž bychom přitom cítili povinnost k sobě samým, a legitimitu 

humanismu lze prosadit i přesto, že kultura individuální mravnosti se stává historií.“157  

V období laické morálky byla ideálem nezcizitelná důstojnost člověka, kterou však provázely 

určité povinnosti (vůči sobě), zahrnující závazek nejednat proti smyslu své přirozenosti a 

nezpronevěřit svou vrozenou důstojnost.  

Ideál povinností k sobě samému však nahradilo právo na subjektivní sebeurčení a svobodné 

zacházení s tělem, což Lipovetsky ukazuje na příkladech transsexuality a zástupného 

mateřství.158 Není přehnané říci, že ačkoliv je lidská důstojnost významnou demokratickou 

hodnotou, v konkrétních případech se vykládá různě; u této problematiky bychom se mohli 

přiklonit k názoru, že se z autonomního jedince stává pouhý prostředek k maximalizaci 

vlastního blaha a splnění veškerých snů, ale zároveň bychom byli schopni najít dostatek 

důvodů pro to, proč by mělo být svobodné zacházení s vlastním tělem regulováno externě.  

„Neoindividualismus  ve svém společenském působení znamená více subjektivních práv při 

zacházení s vlastní osobou, ale také větší oprávněnost myšlenky ochrany člověka 

zákonem.“159 

Ohledně těchto témat včetně „pronájmu dělohy“ či prodávání orgánů v právní rovině dosud 

nepanuje společenská shoda, což v podstatě znamená, že v postmoralistní epoše nemáme 

žádnou jednotnou představu o tom, co to znamená lidská důstojnost. A co je ještě 

problematičtější, zodpovědnost za faktický průběh těchto akcí se dává za vinu zákonům, 

které to vůbec umožňují.160 „Moralismus nahradil psychologismus, obviňování a příkazy byly 

nahrazeny ochranou osoby. Jediným, o co jde, je ubránit svobodu a integritu subjektu proti 

nelidské nadvládě peněz.“161  
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Co se přesně stalo poté, co vztah k sobě samému postupně přestával být chápán jako 

povinnost, ale změnil se v individuální právo? Podle Lipovetského zůstaly v postmoralistní 

epoše sice povinnosti ke druhému, ale k sobě samému zmizely. Já bych zde volila slabší 

tvrzení a spíše řekla, že se staly volitelnými. Lipovetsky tvrdí, že tyto povinnosti jsou 

hodnoceny jako dobré jen pakliže jsou dostatečně funkční. To podle něj podporuje narcistní 

kult zacházení se sebou samým a podněcování způsobů jak zvýšit osobní blaho.162 

Z toho však (znovu) nevyplývá, že by byly v postmoralistní epoše oprávněné veškeré praktiky 

vztažené k vlastní osobě, jen byla Kantova idealistická filosofie nahrazena přesnými pravidly 

a mezemi (ve smyslu legislativní meze). To znamená, že jednání sice heteronomní 

společenské kontrole podléhá možná ještě s větší přísností než dříve, ale osobní vnitřní 

závazky nikoho nezajímají.  

3.5 Nástup narcistního imperativu, přecitlivělost a úzkost 

„Po kategorickém imperativu nastupuje narcistní imperativ, neúnavně oslavovaný kulturou 

hygieny a sportu, estetiky a dietetiky.“163 Být „pohlcen“ sám sebou tedy již není hanebné 

jako v přechozích epochách, pod tíhou nových nároků je však v lidech paradoxně v honbě za 

štěstím vyvolávána úzkost.164 

To se potvrzuje i u tak závažného etického problému jako je přípustnost či nepřípustnost 

eutanazie. Ačkoliv na světě dosud nepanuje ohledně ní etická shoda, převládá tendence 

individuální volby: „…oporou pro nové oprávnění eutanazie není ideální mravní úvaha, nýbrž 

především existenční děs vyvolaný… zbytečným utrpením.“165 Tělesné utrpení, které do jisté 

míry k životu patří, se tak zdá neúnosným a je otázkou, zda lze být s touto tendencí rychle 

hotov s konstatováním, že jsou dnes lidé přecitlivělí a schopní vydržet mnohem méně, než 

lidé minulých epoch. Lipovetsky tvrdí, že nárok na uznání subjektivních práv ohledně vlastní 

smrti má za cíl úctu k člověku.166 Co to však zde znamená? Vždyť „úctou k člověku“ se dá 

argumentovat stejným dílem pro i proti eutanazii. 

V příbuzných diskuzích o rodině, sexu, náboženství i sebevraždě je podle Lipovetského 

směrodatný mimo přecitlivělosti na bolest i obyčejný strach. Podobně v osobních vztazích se 
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dnes hlavní důraz klade na autenticitu lásky, osobní úctu a plné zapojení. Zde se skrývá další 

paradox, protože ačkoliv lidé obecně věří v ideál lásky, „realisticky“ vyznávají, že nic netrvá 

věčně. I z této oblasti společenského života se vytratil smysl pro povinnost, pohání ji spíše 

úzkost a touha po stabilním emocionálním zázemí v prostředí extrémní mobility.  

3.6 Bezbolestný altruismus a dobrovolná solidarita – hédonická terapeutická charita 

Ačkoliv Lipovetsky tvrdí, že povinnostmi k druhým na rozdíl od povinností k sobě samému 

v postmoralistní době z diskurzu nevymizely, zároveň je přesvědčen, že se postmoderní 

společnosti příliš nehlásí k povinnostem intersubjektivní morálky.167 Altruismus není 

samozřejmý, přestože na humanitární tematiku narážíme na každém kroku. Jeho ambicí však 

již není nezištná pomoc bližnímu – neexistuje totiž víra v tento ideál, která s ním byla 

neodmyslitelně spojena v náboženské epoše a v trochu jiné formě také v té laické. Objev 

charity a okázalá štědrost je podle autora pouze potvrzením soumraku povinnosti a rozkladu 

tradiční morálky.  

„Současný jedinec už není někdejším egoistou, neboť bez zahanbení vyhlašuje 

individualistickou prioritu své volby.“168 Takovou volbou může být právě dobrovolnictví, 

považované za svébytný životní styl, touhu zhodnotit svůj život v pomoci. „Dobročinný skutek 

se již neopírá o rigoristický a univerzalistický imperativ, je terapeutický a totožnostní. Nový 

individualismus nevyhlazuje soucit a touhu pomoci svým bližním, avšak snoubí je s hledáním 

vlastního já.“169 

S tím, že lidem v nouzi je třeba pomoci, většinová společnost souhlasí – solidarita je 

nezpochybnitelnou hodnotou současné doby. Co ale zmizelo, je zásada žití pro druhého, 

ideál sebedarování a fakt, že tento styl života vskutku mnohdy, oproti sarkastickému 

podtitulu Lipovetského knihy, bolí. Jsme ochotni pomáhat, ale aby nás to příliš nezatížilo, 

abychom se nemuseli přímo zúčastnit, pouze v extrémních případech, pokud jde skutečně o 

život. Altruismus jako permanentní a povinný životní princip se již nepožaduje. 
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„Altruismu éry po skončení povinnosti vyhovuje odstup. Stali jsme se citlivějšími na bídu, 

kterou nám ukazuje televizní obrazovka, než na bezprostředně hmatatelnou bolest. Se 

vzdáleným člověkem soucítíme silněji než s naším každodenním bližním.“170 

Namísto povinnosti ve vztahu k druhým lidem je této době bližší soucit, až odpor k utrpení 

druhých. Tolerance a úcta k rozdílům je jednou z hlavních postmoralistních ctností. Je bez 

přehánění podivnou směsí lhostejnosti a odporu k bolesti druhého, relativismu a 

univerzalismu, nejistoty a absolutní platnosti lidských práv, tolerance a extremismu.  

3.7 Dva příklady uplatnění bezbolestné etiky 

3.7.1 Rodina jako seberealizace 

Rodina se dnes namísto někdejšího cíle o sobě podle Lipovetského pokládá za nástroj osobní 

realizace. „Kult rodiny se oprostil od svých někdejších závazných předpisů ve prospěch 

intimního naplnění a práv svobodného subjektu.“171 Jediným oprávněným vztahem je tudíž 

ten, z něhož vzchází štěstí, což naplňuje požadavky utilitarismu jen částečně, bez přihlédnutí 

k celkovému blahu. „Typickým znakem doby není povinnost zplodit potomstvo a vstoupit do 

manželství, nýbrž individualistické právo na dítě, třeba i mimo manželský svazek.“172  

Rodina tedy není povinností, ale spíše protézou, výzvou, emotivním prostorem, podnikem. 

Lidé podle Lipovetského nechtějí ani obětovat vše na oltář vlastní rodiny, ani se vzdát radosti 

z potomků – chtějí vše.  

Změn doznalo tím pádem i fungování vztahů rodičů a dětí. „Postmoralistní věk na celém 

světě dusí povinnosti, avšak šíří ducha zodpovědnosti k dětem,“173 zatímco v moderní době 

měla povinnost k dětem výsadní postavení a recipročně povinnost dětí ke svým rodičům. 

Dnes jsou ale v souvislosti s „kultem dítěte“ povinnosti rodičů k dětem závažnější a děti 

požívají mnohem větší ochrany: „Nevděk potomků je méně skandální než lhostejnost rodičů 

k dětem.“174 
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3.7.2 Smíření práce a volného času 

Práce, někdejší povinnost od Boha175, není podle Lipovetského v postmoralistní epoše 

vnímána jako závazek ke kolektivu, nýbrž pouze jako pramen příjmů.176 Život byl ještě 

nedávno orientován na volný čas.177 To se však prudce mění. „Postmoralistní individualismus 

se definuje soužitím práce a zábavy, profesního a intimního úspěchu.“178   

Morální povinnost, v moderní době opora veškeré práce, již není zaměstnancům vštěpována. 

Nastala čistě pragmatická změna pomocí „motivačních faktorů“ pro „inteligentní firmu“, 

diskurzu zhodnocování lidských zdrojů, týmové sebeorganizace, úpravy pracovních 

podmínek a s tím vším spojený důraz na aktivní zájem zaměstnanců.179 To znamená, že 

z profesního života zmizelo tradiční autoritářství a moralizování a vystřídala jej individuální 

autonomie a participace.180 

Neplyne však z toho, že by se z pracovní sféry úplně vytratila etická nota; možná naopak 

ještě o to více se uplatňuje jeden ze základních utilitaristických principů – rovnost zájmů 

všech zúčastněných. „Obchodní morálka nepředepisuje sebezapření, naopak stvrzuje 

vzájemnou úměrnost individuálních aspirací a kolektivního úspěchu, harmonii partikulárních 

zájmů a soutěživosti.“181 

Zatímco počátek konzumní a tím pádem postmoralistní epochy byl podle Lipovetského 

dichotomický a ostře od sebe (v duchu kantovské bezzájmovosti) odděloval volno a práci, 

štěstí a kázeň, soukromý a profesní život, později výraznou přednost získaly první termíny z 

uvedených dvojic. „Pravým životem“ byl „život zábav, prázdnin a volného času.“182  

Takové opozice samozřejmě nevyhovují „hyperindividualistické“ kultuře současné doby, 

která si, jak bylo naznačeno již v úvodu této kapitoly, cení svobody, iniciativy a seberealizace. 

Volný čas zaměstnanců má být obohacující, nikoliv odpočinkový, práce má být vášní, 

sebevyjádřením, ne kategorickou povinností. Zodpovědnost jako princip se stává samotným 
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předmětem touhy po osobním rozvoji jedince a snaží e zrušit ostrý protiklad mezi 

soukromým a profesním životem. 

Proč k této změně došlo? Lipovetsky nabízí interpretaci, že s industrializací a vývojem 

technologií byl z práce postupně odstraněn lidský faktor a z lidí se nenápadně začaly stávat 

„automaty“. Nyní nastupuje posttechnokratická kultura práce.183 „Mechanickou kulturu těl 

nahrazuje jemná a komunikativní, participativní a symbolická „kontrola duší“ (kódy, rituály, 

projekty, krédo), jejímž smyslem je shromáždit veškerou energii do služeb jedné komunity.“184 

Cílem firem je, aby se jejich zaměstnanci ztotožnili s posláním organizace a měli shodný cíl, 

ne aby je nadřízení autokraticky nutili k výkonu.  

Byl by div, kdyby uvedené tendence bez jakékoliv systematické úpravy neměly 

dezorganizační důsledky na pracovní morálku. Stejně tak, jako se rozdělují dva proudy 

kapitalismu, tak podle Lipovetského i v individualismu – zodpovědný (kladoucí důraz na 

profesionalitu, zájem o dobro celku, vize a péči o druhé) a nezodpovědný (nespoutaný a 

desorganizační). Podle Lipovetského je třeba zasadit se o rozvoj toho zodpovědného.185  

4 Princip odpovědnosti jako řešení? 

Jak již bylo naznačeno, řešením pro současnou postmoralistní epochu může být podle 

Lipovetského názoru odpovědná, realistická a hlavně aplikovatelná etika. Za princip 

odpovědnosti Lipovetsky pokládá v podstatě povinnost zbavenou pojmu oběti, rozumnou 

morálku kompromisu mezi konzumem a environmentální etikou, technologií a 

humanismem, svobodou médií a ochranou soukromí. Morálkou, která si je vědoma toho, že 

je třeba vytyčit určité meze a limity.186 A zároveň morálkou, která není pouze 

antropocentrická. 

Kategorická mravnost je podle Lipovetského totiž příliš vznešená a tudíž na svět 

neuplatnitelná – její alternativou je inteligentní realistická etika slučující zájem a respekt, 

přítomnost a budoucnost, zodpovědná inteligence a aplikovaný humanismus, a dokonce 
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aristotelská etika spravedlivého středu.187 Níže však uvidíme, že v tomto požadavku by se bez 

dalšího vysvětlení skrýval spor. 

Paradoxem zůstává, že čím slabší je příklon k duchu povinnosti, tím více se požadují 

deontologické předpisy. A čím je společnost „egoističtější“, tím větší úctu má k životnímu 

prostředí.188 To vede až k tomu, že se podle Lipovetského vzývá zodpovědnost bez hranic, a 

to ekologická, bioetická, humanitární, ekonomická i mediální.189 

 „Klasická etika soustředěná na bližního a na blízké cíle se jeví jako nevyhovující.“190 Tato teze 

budiž odrazovým můstkem následující úvahy. Velmi podobně jako Lipovetsky totiž mluví o 

budoucnosti etiky Hans Jonas ve své knize Princip odpovědnosti.191 Díky přijetí etiky 

odpovědnosti by lidé podle něj dobrovolně omezili svou obrovskou moc, aby tak nezničili 

sami sebe.192 Obhajuje zde neeschatologickou a anti-utopickou etiku, která si žádá také nový 

druh pokory, ovšem ne kvůli lidské malosti, ale naopak přílišné velikosti moci.193  

Jonas v knize konstatuje, že současná situace je díky fascinujícímu vědeckému a technickému 

pokroku radikálně odlišná od všech minulých. Proto vyžaduje i novou etiku, protože ta 

tradiční nám již více neposkytuje vodítko k etickému jednání. Stará etika byla podle Jonase 

úzce spojena s přítomnou situací a se vztahy k bližním;194 lidská situace byla tím pádem dána, 

na základě toho šlo nahlédnout a stanovit lidské dobro a následný dosah jednání i 

odpovědnosti za ně byl přesně vymezen.195  

Pro srovnání citujme Tugendhata: „Dosavadní etiky – například kantovská – měly většinou na 

zřeteli jen normy, které se týkají intersubjektivního života dospělých žijících navzájem blízko 

v prostoru a čase, a člověk si pak najednou neví rady, když se setká s problémy, jako jsou 

potraty, chudoba v některých částech světa, budoucí generace či genové inženýrství.“196  

Etika byla zkrátka tradičně antropocentrická, jak jsme viděli již v prvních dvou kapitolách 

věnujících se Lipovetského epochám morálky. Hodnoty dobra a zla se jednání přímo nebo 
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v bezprostředním dosahu týkaly, neplánovalo se proto příliš dopředu, cíle byly totiž relativně 

blízké. Ty vzdálenější se jednoduše neřešily: „Dlouhá řada následků byla ponechána náhodě, 

osudu, nebo prozřetelnosti.“197 Pole působení etického rozhodování bylo tedy jednotné 

v čase i prostoru a nevyžadovalo žádné zvláštní znalosti, pouze dobrou vůli. Ale především: 

„Přítomnost člověka ve světě byla primární a neproblematicky daná skutečnost, z níž 

vycházela každá idea povinnosti lidského jednání, nyní se sama stala předmětem 

povinnosti…“198 

Lidské zacházení s okolním světem bylo tedy vnímáno jako etiky neutrální, což Jonas ukazuje 

na příkladu města, umělého lidského výtvoru vytvořeného za účelem žití člověka, uvnitř 

kterého zároveň existovalo veškeré dobro i zlo bez přesahu do okolní přírody.199 Ta se 

„starala sama o sebe“, nebyla tedy doménou lidské odpovědnosti. Tato doba je však pryč. 

„Prostřednictvím účinků dochází k poznání, že povaha lidského jednání se ve skutečnosti 

změnila, a že k tomu, za co musíme být odpovědni, neboť nad tím máme moc, přistoupil 

předmět zcela nového řádu, totiž celá biosféra planety.“200 Je tudíž nutná, jak ve shodě s tím 

tvrdí Lipovetsky, celková transformace etických zásad. Novým „kategorickým imperativem“ 

by se podle něj mělo stát umožnění podmínek pro nekonečné žití lidstva na zemi. Což vede 

až k myšlence ekologického namísto politického občanství,201 výměny vlastenectví na úrovni 

států za globální vlastenectví.  

Nová etika se i podle Jonase „musí dotýkat metafyziky, na jejímž základě je jedině možné si 

položit otázku, proč vůbec lidé mají být na světě a proč tudíž platí nepodmíněný imperativ 

zabezpečit jejich existenci v budoucnu.“202 Samu odpovědnost Jonas pokládá za naši „novou 

povinnost“, v čemž se shoduje s Lipovetským, který ji označuje za povinnost zbavenou pojmu 

oběti. 

Je zřejmé, že k uplatňování takové etiky člověk potřebuje náležité vědění, aby mohl mravně 

jednat a aby mohl zvážit (v čase) vzdálené účinky svého jednání. Právě to je podle Jonase 

naše povinnost. Tentokrát si však nevystačíme s tradiční ideou práv a povinností založené na 

reciprocitě, podle níž je povinnost jednoho člověka protějškem cizího práva. 
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Byl by z výše uvedeného důvodu div, kdyby se tato nově zformulovaná etika nepodepsala na 

intersubjektivní morálce. Nově uvědomělé ekologické svědomí totiž vyjadřuje nejen 

probuzení zodpovědnosti vůči přírodě, ale taktéž společenský proud úpadku zodpovědnosti 

vůči lidem; tato tendence může vést k desocializaci, autoabsorbci, lhostejnost či dokonce 

antihumanismu.203 Není to nakonec výsledek opačný tomu, který Lipovetsky hlásal, když se 

odvolával na úctu k člověku a humanismus?  

Ano i ne: „Není třeba proti sobě stavět masové planetární uvědomění a utilitaristický 

individualismus. Ochrana přírody není bezpodmínečným příkazem, nýbrž v první řadě 

podmínkou přežití a kvalitního života každého z nás.“204 O to právě běží; právo na kvalitní (a 

pokud možno nekonečně trvající) život lidského druhu je tak neproblematickým výrazem 

postmoderního individualismu, nikoliv jeho opozicí.  

Lipovetsky sice vzývá realistickou etiku kompromisu mezi deontologií a utilitarismem, která 

zároveň slučuje zájem a respekt, přítomnost a budoucnost, znepokojující je ale celkový 

základ této „nové“ etiky, tedy nárok lidí na nekonečný pobyt na planetě, kterého si všímá i 

Hans Jonas: „S tím, že takový svět má být i v budoucnosti - svět vhodný pro život člověka – a 

že má být v budoucnosti obýván lidstvem hodným toho jména, ochotně souhlasíme jako 

s obecným axiómem…“205 Stojí za to se na závěr zamyslet nad tím, zda tento požadavek není 

tak trochu nesamozřejmý. 
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Střed, s. 293 
204 Tamtéž 
205 JONAS, Hans. Princip odpovědnosti: pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené, s. 32–33  
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Závěr 
 

Etika přišla znovu „do módy“ po období represivního uplatňování v laické a do jisté míry i v 

náboženské epoše. Naše intuitivní touha chápat postmoralistní trendy jako navrátivší se 

starý řád naráží na fakt, že společenský žebříček morálních hodnot a jejich prožívání se 

dramaticky změnil. Etický boom může být spíše doznívající krizí pozitivistické a technické 

představy o budoucnosti. Přesto však podle Lipovetského dlouhá kontinuita morálního 

myšlení charakteristická solidaritou, soucitem a sociálním cítěním vyvažuje dílčí 

diskontinuitu, která byla ukázána na konkrétních eticky sporných příkladech. 

Lipovetsky se proti myšlence zjevného návratu ve svém díle Soumrak povinnosti opakovaně 

vymezuje a snaží se obhájit použitelnou, smírnou a racionální etiku, jež by se nestarala o ryzí 

úmysly, nýbrž o výsledky prospěšné člověku, která by nebyla idealistická, nýbrž 

reformátorská, nečinila by si nárok na absolutno, nýbrž prosazovala realistické změny, jež 

nejsou direktivní, nýbrž směřují k odpovědnosti. Opakovaně tvrdí, že sebelepší úmysly nám 

dnes nepomohou, pokud nebudeme dostatečně akční, a že si již nemůžeme dovolit 

uplatňovat etiku ryzích úmyslů. Z toho je zřejmé, že pokládá čistě deontologickou etiku za 

nedostatečnou. Jediné řešení v rámci současného otřesu mravních hodnot spatřuje 

v postmoralismu jakožto kompromisu vědeckého realismu a etického idealismu, utilitarismu 

a kantianismu, hypotetického a kategorického imperativu.  

Jaký legitimní telos před sebou však lidé postmoralistní epochy mají mít? K jakému ideálu se 

vztahují? Domnívám se, že k úspěšné formulaci nové etiky spíše nepostačují Lipovetským 

vágně definované humanistické hodnoty, prostředky k nimž budou „teoretická a praktická 

inteligence“ a že se s ohledem na uvedené Jonasovy závěry nelze spokojit ani s „výsledky 

prospěšnými člověku“. Lipovetsky sám ostatně nechává otázku po transformované etice 

nastupující po té postmoralisní otevřenou.  
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Summary 
 

Ethics came into fashion again after the period of repressive practice during the lay and 

religious eras. Our intuitive desire to take the postmoralist trends as the comeback of the old 

order clashes with the fact that social scale of moral values and the way in which they are 

experienced changed dramatically. The ethical boom can rather be seen as the end of the crisis 

of positivistic and technical vision about the future. Even though according to Lipovetsky´s 

ideas the long continuity of moral characteristic by solidarity, compassion and social feeling 

balances the partial discontinuity shown on the particular ethically dubious examples. 

Lipovetsky is repeatedly contradicting the idea of the obvious comeback in The Twillight of 

Duty and tries to justify the useful, amicable and clever ethics, which is not about the pure 

intentions, but about the results profitable for people, one which is not idealistic, but 

reformative, without demands to the absolute, but with an assertion of the realistic changes, 

not directive, but leading to the responsibility. He is claiming repeatedly, that the best 

intentions are useless today without sufficient activity, and that we can´t afford to apply the 

ethics of pure intentions. From this we can deduce that he finds the deontological ethics 

insufficient. The only solution of this shake of moral values is, according to Lipovetsky, in 

postmoralism as a compromise between scientific realism and ethical idealism, utilitarianism 

and kantianism, hypothetical and cathegorical imperative. 

What legitimate telos does the life of people of the postmoralist era have? And what is the 

ideal to which they relate? I guess that for the satisfactory formulation of the new ethics 

Lipovetsky´s vague humanistic values with his "theoretical and practical intelligence" are 

rather insufficient and that according to Jonas´ conclusions that have been mentioned, it is 

impossible to be satisfied even with the "results beneficial for the man". Lipovetsky himself 

does not provide an answer to the question of transformed ethics that should come after 

the postmoralist one. 
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