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AnotaceAnotaceAnotaceAnotace    

Bakalářská práce „Odpuštění a odpovědnost“ pojednává o odpuštění 

jako o způsobu, kterým se nastoluje rovnováha mezi viníkem a jeho 

obětí. Základní pozicí je tedy rovnocennost dvou lidí, která byla 

narušena proviněním. Práce se snaží na základě filosofie či filosofické 

antropologie poukázat na základní fenomény, které jsou s tématem 

odpuštění spojeny (např. odpovědnost, vina, lítost, usmíření). Opěrným 

bodem práce je přitom připsání odpovědnosti za provinění. Tam, kde 

člověk není odpovědný za přečin, tam není odpuštění. V práci jsou také 

ukázány rozdíly mezi odpuštěním a pochopením, pomstou a 

zapomněním. Souvislost mezi odpovědností za vinou a „odpuštěním“ je 

zprvu představeno na společnosti antické, v které je „odpuštění“ 

chápáno jako SYNGNÔMÊ (omluva, shovívavost), poté na společnosti 

soudobé, v které je odpuštění bráno jako etické jednání, které má 

v lidském životě právoplatné místo. Práce rovněž poukazuje na smysl 

odpuštěním v křesťanství, či trestní spravedlností.   

 

AnnotationAnnotationAnnotationAnnotation    

The bachelor thesis „Forgiveness and responsibility“ deals with the topic 

of forgiveness as a way of restoring equality between a wrongdoer and 

wronged person.  The fundamental tenet of this thesis is the 

equivalence, which was before wrongdoing. On the base of the 

philosophy or philosophic anthropology I will try to explore the basic 

phenomenons that are connected to a theme of forgiveness (for 

instance terms as responsibility, guilt, repentance, reconciliation). The 

stand point of this work is to convey a responsibility for wrongdoing. 
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Where a man is not responsible for wrongdoing, there is no space for 

forgiveness. There are also shown distinctions between forgiveness and 

understanding, revenge or forgetting. Connection between responsibility 

for wrongdoing and forgiveness is presented on the ancient society, 

where forgiveness is understood as SYNGNÔMÊ (an excuse, indulgence), 

and after that on the present society, where forgiveness is conceived as 

an ethical virtue, which has an important role in human life. There is 

also shown the meaning of forgiveness in Christianity, or in criminal 

justice.  

 

 

Klíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slova    

Odpuštění, odpovědnost, vina, pochopení, SYNGNÔMÊ, spravedlnost, 

etika 

    

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    

Forgiveness, responsibility, guilt, understanding, SYNGNÔMÊ, justice, 

ethic 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



7 
 

OOOObsahbsahbsahbsah    

 

Úvod . . . . . . . . . . .8 

1. Zakládající předpoklad - spravedlnost jako vyrovnání . .9 

1.1 Vina, dluh a odpovědnost. . . . . .11 

2.„Odpuštění“ v antické společnosti. . . . . .13  

 2.1 Významy: odpuštění jakožto SYNGNÔMÊ . . .14 

2.2 Platonovo pojetí „odpuštění“ . . . . .15 

2.3 Aristotelovo pojetí „odpuštění“ . . . . .16 

2.4 Závěr antického pojetí „odpuštění“ . . . .19 

3. Pochopení a omluvení – Jankélévitchovo pojetí . . .20  

3.1 Závěr k pochopení . . . . . . .23 

4. Úvod k tématu odpuštění . . . . . . .24 

4.1 Odpuštění – teoretické zakotvení: předmět, podmínka, zdroj, 
motiv a smysl . . . . . . . .24  

4.2 Předmět odpuštění . . . . . . .26 

 4.3 Podmínka odpuštění . . . . . .29     

4.4 Zdroj odpuštění . . . . . . .31 

4.5 Motiv odpuštění . . . . . . .33 

4.6 Smysl odpuštění . . . . . . .35 

5. Mrav, morálka, právo a etika – Sokolovo pojetí . . .36 

5.1 Odpuštění a morální řád . . . . . .38 

5.2 Odpuštění a (trestní) právo . . . . .41 

5.3 Odpuštění a etika, aneb proč je odpuštění dobré . .44 

5.4 Odpuštění v rámci náboženství . . . . .46 

Závěr k tématu odpuštění . . . . . . .49 

Seznam zkratek . . . . . . . . .52 

Použitá literatura . . . . . . . . .53 

 



8 
 

 

 

 

Kdybychom všichni žili podle hesla „Oko za oko“, celý svět by byl slepý  

(Ghándí) 

    

    

    

ÚvodÚvodÚvodÚvod    

Je zřejmě pravda, že každý člověk má určitý smysl pro spravedlnost, 

který se obvykle projeví až tehdy, je-li spravedlnost porušena. Dokud se 

vše zdá tak, jak má být, spravedlnost je takřka neviditelná. Když jsou 

však její pomyslné misky vykloněny z rovnováhy, dějí se věci: každý 

z nás, kdo někdy čekal ve frontě a někdo ho předběhl, se cítil určitým 

způsobem poškozený. Na druhou stranu, je-li člověk alespoň trochu 

sebekritický, musí si připustit, že i on se někdy ve svém životě vůči 

někomu provinil. Vina tak často leží na člověku, který někomu ublížil, 

jako břemeno, kterého by se rád zbavil. Je však člověk vždy vinný za 

vzniklou ničemnost? To především záleží na tom, jakou míru 

odpovědnosti za ní nese. Vinu si tak předběžně můžeme definovat jako 

odpovědnost člověka za ublížení, ničemnost, zločin nebo porušení 

práva. 

Lidský svět není ani v nejmenším dokonalý. K tomu, aby to člověk 

zjistil, si nemusí pouštět večerní zprávy v televizi. Co si však s takovým 

proviněním počít? Ublížený má jistě několik možností, jak se s něčím, co 

se ho dotklo, vyrovnat. Předně se může druhému pomstít, vždyť zásada 

„oko za oko, zub za zub“ se zdá být vcelku spravedlivá. Pomsta je tak 

záměrné poškození viníka poškozeným nebo někým z jeho skupiny, 

která tak bere „spravedlnost“ do svých rukou. V moderní společnosti 

jako je ta naše však musíme potrestání viníka nechávat na třetí, 

nezávislé instanci, jako je soud, neboť ta má monopol na násilí. Tam, 

kde je viník spravedlivě potrestán, by měla být nastolena rovnost 
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porušeného řádu spravedlnosti.    Trest je tak záměrné a právoplatné 

poškození viníka oprávněnou osobou nebo instancí. Jak často však 

slyšíme, že se oběť stále cítí obětí, že spravedlnost nebyla nastolena? 

Existuje však ještě jedna možnost, jak nastolit mezi obětí a viníkem 

rovnost a tou je možnost odpuštění: tam, kde skutečně proběhlo, tam 

je viník zbaven své viny, která v ničemnosti vznikla a oběť přestává být 

obětí. Odpuštění si tak předběžně můžeme definovat jako jednostranné 

zrušení závazku nebo dluhu oprávněnou osobou (věřitelem), ať už 

závazek vznikl dohodou nebo poškozením.  

 V této práci se tak budu zabývat hlavně tématem odpuštění, i 

když se okrajově dotknu jak pomsty, tak trestu, ale i jiných způsobů, 

jak se člověk pokouší vypořádat s nerovností a nespravedlností. 

Spravedlnost si prozatím definujme v Aristotelově smyslu: spravedlností 

je, aby se nejednalo proti zákonu, aby se splácelo stejné stejným a aby 

si nikdo neosoboval více, než mu náleží, a byl tak slušný (EN 1129a33). 

Cílem této práce by tak měl být pokus o nalezení jakéhosi jádra 

odpuštění, s kterým se můžeme dennodenně setkat. Tím bych se rád 

vymezil proti pojetím, které odpuštění vidí jako skutek výjimečný, nebo 

dokonce slabost. Proto se ptám: má být odpuštění součástí našich 

životů, jaký pak má smysl a co člověka motivuje odpustit? 

Ačkoli se práce pohybuje mezi filosofií a filosofickou antropologií, 

měla by při pozorném čtení být srozumitelná každému. Zároveň zde 

musí být řečeno, že tato práce si neklade nárok na absolutní vyčerpání 

tak fenomenálního tématu, kterým odpuštění dozajista je. 

Ostatně odpuštění záleží na mnoha okolnostech, z kterých často vyplývá 

rozhodnutí neodpustit, a přece se v každém z nás děje tak přirozeně. 

 

1. Zakládající předpoklad 1. Zakládající předpoklad 1. Zakládající předpoklad 1. Zakládající předpoklad ---- spravedlnost jako vyrovnání spravedlnost jako vyrovnání spravedlnost jako vyrovnání spravedlnost jako vyrovnání    

Chceme-li začít od začátku rozebírat téma odpuštění (a jeho různé 

formy) a to v diskursu filosofie či filosofické antropologie, nechť nám je 

první zastávkou zakladatel filosofie jako samostatné vědy. Když fysiolog 

Anaximandros podává demytologizující výklad o přírodě, počítá s tím, že 
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vše je ustaveno v rovnováze. Každé vybočení z této rovnováhy dává 

vzniknout každé jednotlivé věci nebo situaci a to jaksi na dluh. Tento 

dluh vzniklé věci či situace je následně splacen postupným zánikem 

každé jednotliviny. „Všechno si navzájem platí pokutu a pokání za své 

vzájemné křivdy“ (zlomek B1), což se děje „podle nutnosti“ (KATA TO 

CHREÓN) a „podle pořadí času“ (tamtéž), říká Anaximandros 

(respektive Aristoteles, jak uvádí Kratochvíl v Archaické moudrosti, viz 

Kratochvíl, Bouzek 1994:146). Zánik se tak děje na základě vzniku a to 

neustále. Navíc vše neustále zaniká již od svého vzniku a to aby nastala 

původní rovnováha1. „„Bezpráví“ (ADIKIA) je vybočením z řádu Diké, 

z božského řádu spravedlnosti“ (Kratochvíl, Bouzek 1994:144). Tato 

rovnováha je tak závislá na nekonečném rození a zanikání. Svět kolem 

nás je tak cyklus vznikání a zanikání, neustálý – „věčný a nestárnoucí“ 

(zlomek B2) – pohyb, který obnovuje rovnováhu, „symetrii diference“ 

(zlomek A9). 

 Bylo by krásné, kdyby tomu tak doopravdy bylo. Snad tomu tak i 

kdysi bylo: vše se rodilo a zanikalo, rovnováha přírody byla narušena 

pouze přírodou samotnou, a stabilita a harmonie nebyla porušena. Když 

se však na Zemi objevil člověk, bytost nejenom rozumná a morální, 

rovnováha začala být narušována i na jiné než fyzikální rovině. 

Anaximandros zkrátka nebere v úvahu a ani snad nechce brát jinou než 

(meta-)fyzickou povahu světa. Jeho přirozená rovnost jakožto 

spravedlnost je tak značně neosobní. 

Základem Anaximandrova „bezpráví“ je to, „co není dobré“, 

s čímž se člověk – na rozdíl od věcí – musí a dokáže aktivně vyrovnat 

sám, například pomocí náhrady, trestu, pokuty, omluvy, pokání - TISIS. 

Vznik zakládá vinu a zánik je jejím splacením, příležitost k odpuštění 

(Kratochvíl, Bouzek 1994:145). Dluh a splacení dluhu dokážeme 

postavit do vztahu, vedle toho si jako dlužníci vzpomínáme na námi 

                                                           
1 Vedle tohoto ubývání má vše vzniklé i druhou stránku: tedy přibývání. Vše vzniklé 
jaksi „dovznikává“ do svého zániku, viz Kratochvílův komentář k Anaximandrovým 
Zlomkům: <http://www.fysis.cz/presokratici/anaximandros/Anaximandros.rtf> 
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odpuštěné dluhy a naopak. Tomuto procesu udržování rovnováhy pak 

mnohdy říkáme „spravedlnost“ (srov. Spaemann 1998:208).  

Anaximandrova forma spravedlnosti jakožto vyrovnání je tak 

určitou formou spravedlnosti retributivní2, jak o ní mluví Aristoteles jako 

o spravedlnosti částečné (EN 1131b10-1132b20). Jde v ní o nápravu, či 

opravu nerovnováhy, o navrácení symetrie mezi dvě osoby – o střed 

mezi ztrátou a ziskem. Předpokladem je tak rovné zacházení se všemi 

(EN 1132a5). Pokud tato asymetrie vznikla poškozením nebo zločinem, 

pak retributivní spravedlnost spočívá ve vyměření přiměřené náhrady 

nebo trestu (Sokol 2007:234). Nejstarší formou trestu jakožto 

vyrovnání je pomsta („oko za oko, zub za zub“ (Ex 21,24)). Trest tak 

slouží k obnově a potvrzení narušeného řádu. Tuto objektivní formulaci 

Kant přenese na subjekt: potrestáním se uznává svoboda pachatele, 

neboť v trestu je mu přičtena odpovědnost za spáchaný skutek (Sokol 

2007:254). Vedle pomsty a trestu však existuje i třetí způsob, jak lze 

nastolit rovnováhu – takový, který beze zbytku a definitivně člověka 

dluhu zbavuje: odpuštění.  

 

1.1 Vina, 1.1 Vina, 1.1 Vina, 1.1 Vina, dluhdluhdluhdluh a odpovědnost a odpovědnost a odpovědnost a odpovědnost    

V Anaximandrově pojetí spravedlnosti jako vyrovnání a v kapitolách 

věnovaným tématu odpuštění bychom mohli chybně ztotožnit vinu a 

dluh vůči druhému. Dluh obecně je vždy věcí dohody, s kterou věřitel 

souhlasí – je to závazek (obligatio) mezi dlužníkem a jeho věřitelem. 

Ten mu obvykle půjčuje na dluh, aby se mu počáteční investice nejen 

vrátila, ale měl z ní i určitý zisk (srov. Sokol 2007:94 - schéma). 

Vymezení viny jakožto dluhu má proto svoje úskalí: když jeden urazí 

                                                           
2 Situace se zkomplikuje, když si uvědomíme, že to, co se děje podle rovnosti, nemusí 
být vždy spravedlivé (viz distributivní spravedlnosti, srov. Sokol 2007:234). Vyjdeme-
li z Aristotelovy definice zmíněné v úvodu, tak spravedlností je, aby se nejednalo proti 
zákonu, aby se splácelo stejné stejným a aby si nikdo neosoboval více, než mu náleží, 
a byl tak slušný. Spravedlivý je tedy ten, kdo dbá zákonů a šetří rovnosti a to nikoli 
jen pro sebe, ale i vůči druhým (EN 1129a33; 1129b33). 
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druhého, „nepůjčuje si“ vinu jako například peníze na dluh, ale druhého 

urazí bez jeho vědomí, souhlasu a proti jeho vůli (Griswold 2007:61). 

V dluhu je tak obsažen nárok věřitele a povinnost dlužníka dluh 

vyrovnat. Avšak viník se vůči oběti mohl provinit například násilím. Jak 

by člověk mohl splatit násilí na druhém spáchané? To ze své podstaty 

nejde, neboť analogie s finančním dluhem by předpokládala, že 

poškozený (věřitel) s násilím (zadlužením) souhlasí a kdo by souhlasil 

s urážkami a násilím proti sobě?! – taková žádost by pak mohla znít 

následovně: „prosím, dej mi facku, já ti ji pak vrátím“. Násilí na mně 

spáchané mohu nicméně oplatit. 

Navíc při každém zadlužení dlužník na sebe bere odpovědnost, že 

peníze do určitého dne vrátí: při splácení peněžitého dluhu se člověk 

své odpovědnosti zbavuje – dluh je smazán a dlužník nemusí čekat, 

jestli splacení dluhu věřitel přijme nebo ne (tamtéž). Brát vinu jako dluh 

druhého, kterou je třeba v Anaximandrově smyslu splatit, by bylo 

chybou, neboť vinu nemůže člověk smazat sám jako peněžitý dluh. 

Mluvíme-li o odpuštění, musíme vždy počítat s odpovědností, kterou ze 

sebe člověk nemůže smazat sám: v případě odpuštění dluhu, tohoto 

závazku zbavuje dlužníka jeho věřitel3, v případě odpuštění viny jeho 

oběť. Dalším důvodem, proč odpuštění viny není možné pojímat jako 

odpuštění dluhu, je, že v něm nemusejí být nutně obsaženy ty prvky, 

které jsou vlastní skutečnému odpuštění viny, jak o nich budeme mluvit 

dále (chceme-li alespoň vyznačit cestu, tak řekněme, že odpuštění viny 

míří na člověka, kdežto odpuštění dluhu na nesplacený dluh). 

Pro další zkoumání odpuštění se nám stane základem 

spravedlnost jakožto vyrovnání mezi dvěma osobami a princip připsání 

odpovědnosti za spáchaný skutek. Za vinu však člověk mnohdy nenese 

plnou odpovědnost, mnohdy záleží na vnějších okolnostech, podle 

kterých je člověk posuzován. Na základě těchto okolností je pak často 

                                                           
3 Příkladem odpuštění na rovině ekonomické může být Solónova reforma „setřesení 
břemen“ – SESACHTEIA, nebo biblické „milostivé léto“ (Lv 25). V oddlužení však není 
podmínkou, aby druhý byl přímo věřitelem. Je pravděpodobné, že odpuštění viny se 
stalo základem pro odpuštění dluhu (srov. Marečková 2007:25). 
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omluven. Souvislost odpovědnosti a omluvení viny se nyní pokusím 

ukázat na příkladu antické společnosti. Poznamenejme ještě, že řecká 

myšlenka spravedlnosti - vyrovnání bezpráví - má spíše podobu 

„klidného a nejvyrovnanějšího moře“ (srov. Kratochvíl, Bouzek 

1994:145-146), neboť „krásné a spravedlivé věci…obsahují tolik rozdílů 

a nejistot, že se zdá, že se zakládají jedině na zákonu, ale ne na 

přirozenosti…vzdělanci přísluší hledati v každém oboru pouze tolik 

přesnosti, kolik povaha věci připouští“ (EN 1094b15,14-15; 24-25). 

 

2. 2. 2. 2. „Odpuštění“ v„Odpuštění“ v„Odpuštění“ v„Odpuštění“ v    antické společnostiantické společnostiantické společnostiantické společnosti    

Téma odpuštění v antické společnosti se vyskytuje velmi zřídka a 

v křesťanském smyslu se s ním téměř nesetkáme. Ch. Griswold 

nicméně namítá, že se slovy, které mají podobný význam, se 

setkáváme v řecké (potažmo v římské) tradici poměrně často, stejně 

jako s následky, které z odpuštění plynou (Griswold 2007:1). Není však 

divu, že odpuštění není v klasickém řeckém pojetí viděno jako ctnost: 

pro antického člověka má nejvyšší hodnotu lidská důstojnost, 

svrchovanost a soběstačnost (až značná pohrdavost). Dokonalý člověk 

je v antice mravní člověk – dobrý, velkomyslný, nezávislý na ostatních 

(MEGALOPSYCHOS4). Tuto velkomyslnost popisuje Aristoteles ve Čtvrté 

knize Etiky Níkomachovy (8. Kapitola). Na jejím základě poté může 

Jankélévitch napsat, že pro „Aristotela je důležitější štědrost než 

odpuštění, přátelství než láska k bližnímu“ (Jankélévitch 1996:12). 

Láska k příteli (tj. skutečná láska o sobě) stojí proti lásce žádostivé, kdy 

milujeme pro něco vnějšího, na čem se tak stáváme závislí. Podobně 

oceňuje helénismus ctnost chudoby, pokud chudoba v sobě zahrnuje 

pyšnou nezávislost a zásadní soběstačnost, ale jako ctnost nezná 

žebrotu, která v sobě zahrnuje okamžik pokory a ponížení (tamtéž). 

Pocit ponížení a závislost jsou v antice opovrženíhodné, i když si 

                                                           
4 Rozbor zabývající se člověkem jakožto MEGALOPSYCHOS uvádí např. Benjamina V. 
Hole viz <http://www.camws.org/meeting/2008/program/abstracts/01f3.Hole.html> 
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připomeňme, že otroctví je pro antického člověka přirozenou 

každodenní zkušeností5.  

Pro následující rozbor „odpuštění“ v antické společnosti budu 

vycházet z Griswoldova srovnání řeckého termínu SYNGNÔMÊ 

s odpuštěním. SYNGNÔMÊ má však řadu odpuštění-podobných významů 

(Liddell, Scott 1996:1660). 

 

2.1 2.1 2.1 2.1 Významy: odpuštění jakožto Významy: odpuštění jakožto Významy: odpuštění jakožto Významy: odpuštění jakožto SYNGNÔMÊ    

Jedním z těchto významů může být mírnost, shovívavost v posuzování: 

„Že však následující výklad potřebuje větší shovívavost pro svou větší 

nesnadnost, to se chci pokusiti nějak dokázati“, říká Kritias 

(Krit:107a4), či Aristoteles, když mluví o uznání: „říkáme totiž, že ten, 

kdo jest slušný, jest především shovívavý, a slušnost znamená míti 

k někomu shovívavost“ (EN 1143a21). 

SYNGNÔMÊ však může znamenat právě i omluvu, kterou Echekratés 

dává Faidónovi, když dojde k pochybnosti ohledně nesmrtelnosti duše 

(Faid:88c8). Podobně se s „odpuštěním“ jakožto omluvou setkáme 

v Ústavě: „neboť pak si každý sám svou vlastní špatnost odpustí, nabyv 

přesvědčení, že takovéto věci prý dělají a dělali“ i héroové a bozi 

(Úst:391e).  

Antické odpuštění má blízko i pojmu sounáležitosti, sympatie jako 

tomu je při Faidrově výkladu přátelství: „ovládaje sám sebe…nebudu 

začínat pro maličkosti silné nepřátelství, nýbrž i pro velké věci se budu 

jen zvolna oddávat malému hněvu, neúmyslné věci odpouštěje, 

úmyslné pak se pokoušeje odvraceti“ (Faidr:233c). V této poslední citaci 

vidíme, co je pro řeckého člověka v „odpuštění“ vlastní; je to přátelství, 

rozlišování úmyslného a neúmyslného, ale i potlačení hněvu. O tom 

však dále. 

                                                           
5 Do otroctví je možno upadnout různým způsobem, například: dobytím města, 
narozením, ale i neschopností splácet dluhy. Svobodný je člověk, který o sobě 
rozhoduje a pracuje pro sebe. Proto je zemědělská práce v antice vysoce ceněna (na 
rozdíl od řemesel apod.) Více např. L. Vidman v Od Olympu k Panteonu (Vidman 
1984:178).  
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2.2 2.2 2.2 2.2 PlatoPlatoPlatoPlatonovo pojetí „odpuštění“novo pojetí „odpuštění“novo pojetí „odpuštění“novo pojetí „odpuštění“    

S výkladem antického pojetí „odpuštění“ (SYNGNÔMÊ) začnu u Platona, 

potažmo s jeho literární postavou Sokrata. Dále se obrátím 

k Aristotelovu chápání tohoto pojmu a pokusím se v něm poukázat na 

tři důvody k „odpuštění“ jakožto SYNGNÔMÊ. K antické problematice viny 

a jejího pochopení a odpuštění, respektive omluvení, dozajista patří 

pojetí stoické a epikurejské6. K výkladu antického pojetí odpuštění jsem 

však zvolil Platona a jeho žáka Aristotela, neboť v jejich nelhostejném 

postoji k okolnímu světu, v Platonově snaze ostatní činit lepšími občany 

POLIS, se dobře ukazuje rámec, který je zde zvolen: spravedlnost jako 

vyrovnávání a odpovědnost za vinu. 

 Platon a jeho pojetí Dobra jako nejvyššího a konečného cíle 

každého člověka je v jistém smyslu provázáno s myšlenkou odpuštění. 

Toto provázání však nemá pozitivní smysl, neboť pro Platona odpuštění 

není etickou záležitostí, ale má význam jakožto pochopení a omluva 

(SYNGNÔMÊ) něčeho, za co druhý nenese odpovědnost. 

Idealistický rozvrh dobro-spravedlnost-pravda stojí proti zlu-

nespravedlnosti-sofismu. Odpuštění zla-nespravedlnosti-sofismu se pak 

jeví jako provinění proti řádu spravedlnosti. „Vždyť soudce nesedí na 

soudě proto, aby dělal právo předmětem milosti, nýbrž aby je 

rozsuzoval“ (OS:35c1). V tomto smyslu by odpuštění provinění proti 

nejvyššímu řádu bylo nemorální. 

Je-li tak něco rozhodnuto podle idealistického, neměněného a 

božského řádu, je to spravedlivé a dobrému člověku to nemůže ublížit.  

„Božský řád…nedopouští, aby lepší muž trpěl škodu od horšího“ 

(OS:30d1), z čehož vyplývá, že božský řád spravedlnosti neumožňuje, 

aby se dobrý člověk mohl na tento řád zlobit. Ba Sokratova ideologie 

dobro-spravedlnost-pravda jde ještě dále, neboť dobrý muž netrpí zla 

                                                           
6 Se značným zjednodušením můžeme říct, že v epikureismu nejde o odpovědnost a o 
spravedlnost, kterou jsme si vymezili pomocí Anaximadra, ale o osobní štěstí, 
blaženost (EUDAIMONIA srov. např. (Fink 1992)), které se dosahuje odpoutáním se od 
starostí materiálního života, odmítnutím závazků (ATARAXIA) a svobodným myšlením. 
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ani za živa ani po smrti, neboť bohové nejsou lhostejní k jeho dobrým 

věcem (OS:41d1). Proto se ani Sokrates po (jasně nespravedlivém!) 

odsouzení nezlobí na Meléta, Anytose ani Lykóna, neboť boží řád – 

spravedlnosti – je vyšší než lidský, „mele pomalu, ale jistě“: „Pravím 

tedy vám, mužové, kteří jste mi vzali život, že na vás přijde trest hned 

po mé smrti, a to mnohem těžší, u Dia, než je ten, kterým jste mi vzali 

život“ (OS:39c3-4). Proto může Griswold napsat, že nikde v platonských 

spisech není Sokrates zobrazen ve stavu blízkému zlosti (Griswold 

2007:11). Špatné jednání je podrobeno sokratovské ironii. V tomto 

obraze je Sokrates nejen odpůrce zla, násilí, hněvu, ale i odpuštění, 

které by útočilo na nejvyšší řád spravedlnosti. 

 Ve spisu Prótagoras se píše: „všichni, kdo činí věci ošklivé a zlé, 

činí tak neúmyslně“ (Prot:345e2-3). Jak by se člověk mohl na druhého 

zlobit – a následně mu odpustit, když jednal nevědomě7. Podobně 

v dialogu Hippias menší Sokrates po konstruktivní diskuzi dojde 

k závěru, že mohoucnost-schopnost jednat (dobře či špatně) nemá 

v jeho morálním systému místo: neboť člověk je od základu dobrý a 

jedná-li člověk úmyslně zle, činí tak ze své nevědomosti. Nevědomé 

jednání může Sokrates pochopit a následně prominout - SYNGNÔMÊ. 

Každé špatné jednání tak vychází z nevědomosti. Těmto se namnoze 

dostává odpuštění (SYNGNÔMÊ), jestliže někdo nevědomky ukřivdí nebo 

selže nebo udělá něco jiného zlého (HM:372a1), říká Hippias a později 

podobně Sokrates (HM:373b5). Omluvení viny má však ke skutečnému 

(etickému) odpuštění viny daleko8. 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 Aristotelovo pojetí „odpuštění“Aristotelovo pojetí „odpuštění“Aristotelovo pojetí „odpuštění“Aristotelovo pojetí „odpuštění“    

                                                           
7 To je v jistém smyslu podobné křesťanskému „Odpusť jim, neb neví, co činí“ (Lk 
23:34). Odpuštění je zde OYK OIDASIN, tj. odpuštění založené na rozpoznání 
nevědomosti druhých, (Lk 23:34). V tomto smyslu se Sokrates podobá Ježíšovi. 
8 Jednání z nevědomosti – tedy absence zlého člověka – je podobná stavu nevinnosti 
v knize Genesis (Gen 3), kde Bůh potrestá prvního člověka a jeho ženu, že pojedli ze 
stromu poznání dobrého a zlého. Do té doby však člověk nevěděl, co je dobré a co zlé, 
nemohl tedy tak jednat. Trest je tak za neuposlechnutí božího příkazu, nikoli za zlou 
vůli, srov. Frazer 1988:15-19.  
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Jako další příklad pojetí „odpuštění“ v antice si vezmeme Aristotelovu 

Etiku Níkomachovu: Na začátku Třetí knihy, která je zčásti věnována 

ne/záměrným jednáním, Aristoteles píše: „ctnost se vztahuje k citům a 

k jednáním a o dobrovolných jednáních se prohlašuje chvála a hana, o 

nedobrovolných však odpuštění“ (EN 1109b30-33). 

„Odpuštění“ (SYNGNÔMÊ) je zde použito jako prominutí za skutky, 

které byly spáchány nedobrovolně, tedy násilným donucením či 

z nevědomosti. Donucení je pak to, čeho „hybná příčina“ je vně člověka, 

který je násilím k něčemu nucen, aniž by k tomu donucený sám něčím 

přispíval (například vznětlivostí či žádostivostí): jako příklad Aristoteles 

uvádí situaci, kdy je člověk odnesen někam větrem. Většinou však 

člověk má na výběr, zda něco udělá, či neudělá, avšak tehdy mu může 

hrozit nějaké nebezpečí, nebo nepříjemnost: „za některé věci nedostává 

se sice chvály, nýbrž odpuštění, když totiž někdo něco vykoná, co 

nemá, ale za něco takového, co přesahuje lidskou přirozenost a čeho by 

nikdo nepodstoupil“ (EN 1110a25). Podmínkou je tak přiměřený cíl 

(například život svůj či ostatních), pro který člověk podstupuje 

nedobrovolně hanebné věci, čímž se chce také říci, že existují taková 

hanebná jednání, kvůli kterým je lepší zemřít, než je vykonat (EN 

1110a,b). Pro taková hanebná jednání, pro které by bylo lepší zemřít, 

než je nedobrovolně vykonat, není „odpuštění“, tedy pochopení - 

SYNGNÔMÊ. Aristoteles tím nejspíš mohl myslet zabití několika lidí, jen 

proto, aby se jedinec sám zachránil od zabití.  

Aristoteles dále odlišuje jednání dobrovolné a nedobrovolné na 

základě nevědomosti, neboť není všechno jednání z neznalosti 

dobrovolné (takové, při kterém člověk nevěděl, co činí a v důsledku 

toho cítí smutek; takové je vykonáno spíše nevědomě i nedobrovolně 

(EN 1110b23,31)). Tedy neznalost obecnin (všeobecných mravních 

předpisů) je příčinou špatnosti, avšak v neznalosti jednotlivostí, v nichž 

a pro něž se jednání děje, spočívá soustrast, lítost a odpuštění (EN 

1110b35 - 1111a2). Člověk, který otevřel prudce dveře a druhého zle 

zranil, si v Aristotelově smyslu zasluhuje „odpuštění“ (SYNGNÔMÊ). 
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Nevěděl totiž, že za nimi někdo stojí a otevírání dveří není obvykle zlý 

skutek (jednal nejen v nevědomosti, ale i nedobrovolně, tedy 

z nevědomosti; v jistém smyslu nahodile, srov. EN 1135a17). Avšak 

člověk, který druhého zranil, neboť si mylně myslel, že je to správné a 

jednal tak v nevědomosti, si SYNGNÔMÊ nezaslouží (jednání z 

nevědomosti tak neobstojí, neboť člověk nejednal nahodile, ale 

dobrovolně; viz EN 1136a5-9).  

 Jiný typ syngnómického „odpuštění“ je spojen s nezdrženlivostí 

(AKRASIA) v obecně uznávaných žádostech, nebo přirozených touhách, 

přičemž zde se pohybujeme mezi omluvou a skutečným odpuštěním 

(Griswold 2007:6). V Sedmé knize Etiky Níkomachovy se píše: „chceme 

také zkoumati, že méně jest hanebná nezdrženlivost v hněvu než 

v žádostech“ (EN 1149a24-25), které dychtí po nadbytku. Na 

nezdrženlivosti v hněvu se částečně podílí rozum (LOGOS), na 

nezdrženlivosti v žádostech po nadbytek však nikoli; nezdrženlivost 

v hněvu je také více přirozená nám všem, jak uvádí Aristoteles. „Také 

se spíše promíjí (SYNGNÔMÊ), řídí-li se někdo přirozenými touhami, a 

totéž ještě více platí o takových žádostech, ježto jsou společné všem 

lidem, a pokud jsou společné“ (EN 1149b4-6). Nezdrženlivost v hněvu 

je nám tedy více přirozená, než nezdrženlivost v žádostech po 

nadbytku; je rovněž méně nespravedlivá, jelikož v hněvu je 

obsažena nelibost vůči nespravedlnosti. 

Na rozdíl od dvou předchozích výkladů (tj. jednání z donucení a 

skutečné nevědomosti) zde nezdrženlivý člověk jedná do jisté míry 

dobrovolně, neboť do jisté míry ví, co činí a proč to činí. Na druhou 

stranu dobrovolně nejedná zcela: jeho nezdrženlivý hněv je vyvolán 

něčím vnějším (kdežto nezdrženlivá žádost po nadbytku je spíše 

dobrovolná). Navíc se na jeho jednání částečně podílejí polehčující 

okolnosti, tj. obecně uznávané žádosti nebo touhy, které máme všichni. 

Proto zde každý člověk může pochopit a omluvit nezdrženlivý hněv. 

„Odpuštění“ je tak spíše přijatelné, jak je patrno z předcházející citace. 
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2.4 2.4 2.4 2.4 ZávěrZávěrZávěrZávěr    antickéhoantickéhoantickéhoantického pojetí pojetí pojetí pojetí „odpuštění“ „odpuštění“ „odpuštění“ „odpuštění“    

Na předchozích příkladech jsme viděli, že v antice se odpuštění v silném 

slova smyslu nevyskytuje. Odpuštění má zde podobu mírnosti v 

posuzování, omluvy a pochopení, a to vždy vzhledem k vnějším 

okolnostem (v Platonově pojetí je spravedlivý člověk v morálním smyslu 

nezranitelný, a když člověk jedná špatně, jedná tak na základě 

nevědomosti. Aristotelovo pojetí počítá s vnějšími okolnostmi, které nás 

k činu nutí). Pravá povaha skutečného odpuštění byla, alespoň v teorii, 

starověkému člověku cizí.  

Platonova představa SYNGNÔMÊ vyplývá z pojetí špatného jednání, 

které vychází z chybného úsudku. Ve Spaemannově analýze 

intelektualismu má nesprávné jednání charakter omylu, klamného 

poznání. Základem intelektualismu je nejvyšší idea Dobra: to poslední, 

„kvůli-čemu“ vše děláme, k čemu směřujeme, a to na základě 

přirozenosti. V prostředcích k dosažení tohoto nejvyššího „kvůli-čemu“ 

se však můžeme klamat, a tak usilovat o něco mylného. Řekové věděli, 

že „výhodné (AGATHON) nemusí být vždy ušlechtilé (KALON) a 

ušlechtilé nemusí být vždy výhodné“ (Spaemann 1998:16). Platon tak 

chce především ukázat, že morální jednání je vždy dobré jakožto krásné 

a kdo tak nejedná, mýlí se: zločin se nám tak stal chybou, nevědomostí. 

V tomto smyslu se pak „odpuštění“ (SYNGNÔMÊ) stává prominutím, 

omluvou z nevědomosti. Spravedlivý člověk tak nemůže být morálně 

zraněn, nemůže cítit zášť ani urážku, nemá ani tak co odpustit (srov. 

Murphy, Hampton 1988:18 – poznámka 7). 

Aristotelovo komplexnější pojetí se řídí „kvůli-čemu“ „zdařilým 

životem“ jakožto celku; a to je cíl nejvyšší, který má přednost od cílů 

jednotlivých a jednotlivin. V tomto smyslu je nutno vidět i předcházející 

citace o nedobrovolnosti v jednání a nevědomosti jednotlivin. Co se týče 

nedostatečného náhledu na celek mravního života, Aristoteles se 

v jistém smyslu drží pojetí Platónova, píše Spaemann (Spaemann 

1998:20). Neznalost toho, co prospívá, tj. mravních předpisů, je 

příčinou špatnosti, je to náhled vlastní špatnému člověku: „žádný 
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špatný člověk neví sice, co má konati a čeho se má varovati, a právě 

pro takovou chybu se lidé stávají nespravedlivými a zcela špatnými“ 

(EN 1110b28-30). Tato morální chyba je odsouzeníhodná, přesto 

Spaemann namítá, „je-li veškerá vina založena na omylu9, jak potom 

může být omyl odsouzeníhodný?“ (tamtéž).  

V tomto se právě liší antický pohled na svobodu člověka od 

pohledu novověkého: Kant vidí lidské jednání jako vyjádření svobodné 

vůle a odpovědnosti. Tam, kde by tuto odpovědnost nebylo možné 

připsat, by člověk nebyl svobodný. Člověk má tak plnou kontrolu nad 

sebou samým. Aristoteles se spíše snaží vidět lidskou vinu v sociálním 

rámci (například nedostatečném vzdělání), politickém rámci (POLIS) a 

nešťastných okolností (například narodí-li se člověk jako otrok). Na 

těchto skutečnostech záleží zdařilost života. Antický člověk tak není 

nikdy zcela zlý na základě vlastní volby (Murphy 2003:11). Díky tomuto 

popření plné odpovědnosti antika s etickým odpuštěním nepočítá, ale 

vinu omlouvá ve smyslu SYNGNÔMÊ. 

 

3. 3. 3. 3. Pochopení a omluvení Pochopení a omluvení Pochopení a omluvení Pochopení a omluvení –––– Jankélévitchovo pojetí Jankélévitchovo pojetí Jankélévitchovo pojetí Jankélévitchovo pojetí    

Viděli jsme, že v antickém pojetí se „odpuštění“ (SYNGNÔMÊ) úzce blíží 

pochopení a následnému omluvení. Nyní se pokusím ukázat na 

souvislost pochopení, omluvy a odpovědnosti, a to pomocí 

Jankélevitchova výkladu. Jak Platonovo, tak Aristotelovo pojetí, má 

společné, že prominutí špatného skutku je závislé na pochopení 

okolností, za kterých byl spáchán. Platonova filosofie rozumu si navíc 

nepřipouští, že by někdo mohl páchat zlo vědomě. Pochopení se pak 

mnohdy stává příčinou prominutí.  

 Jankélévitchovo pojetí pochopení jako určitého druhu odpuštění, 

se mi zdá skrze jeho nuance velmi nosné. Pochopit druhého znamená 

                                                           
9 Při překladu Spaemannovy knihy Štěstí a vůle k dobru (1998) bylo patrně 
použito jiného vydání Etiky Níkomachovy, neboť v překladu citace EN 1110b28-30 
místo slova „chyba“ překladatelé uvádějí slovo „omyl“ (rok vydání EN není zmíněn). 
Jde pouze o kosmetickou vadu na celkové práci, která však vysvětluje, proč v citaci 
mluvím o „chybě“ a ve Spaemannově smyslu o „omylu“.   
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omluvit druhého (Jankélévitch 1996:88). Ve své podstatě rozlišuje míru 

omluvy na základě míry pochopení okolností/odpovědnosti. Taková 

omluva je pak v podstatě trojího druhu: úplná a dvojí druh neúplné 

omluvy, kdy je člověk spíše nevinný-než-vinný či spíše vinný-než-

nevinný10. Úplná omluva vychází z úplného pochopení a uznání 

okolností. Je blízko Platonovu pojetí, nebo Aristotelovým příkladům 

s větrem a se skutečnou nevědomostí, neboť zde je člověk zcela zbaven 

své odpovědnosti za spáchaný skutek, za nic v podstatě nemůže. 

Platónův Sokrates zná však dobrého člověka a priori, přičemž 

v Jankélévitchově pojetí se k tomu, že člověk nejednal špatně úmyslně, 

dospěje pomocí rozumového poznání. A tak v Jankélévitchově pojetí 

omluvy (ať už úplném či neúplném smyslu) již zlá vůle člověka – to, že 

chce dobrovolně a úmyslně jednat zle – není popřena. Ten, který plně 

pochopil vše, co za zlým skutkem stojí, což může vyžadovat značnou 

snahu, je na nejlepší cestě k úplné omluvě. Tehdy je vina zcela 

smazána a „viník“ je zcela nevinný, neboť ve skutečnosti neudělal nic 

špatného nebo není za své jednání vůbec odpovědný. Úplné pochopení 

má dozajista blahodárný vliv na zlobu, která tkví v ukřivděném člověku. 

„Rozumové chápání snižuje stupeň zlosti, jako aspirin snižuje stupeň 

horečky“ (Jankélévitch 1996:88). 

 Oč se neúplná omluva vzdaluje úplnému pochopení, o to je blíže 

ke skutečnému odpuštění. V částečné omluvě je odpovědnost za přečin 

a jeho následky z části přičítána člověku, a to v té míře, nakolik je 

druhý schopen či neschopen pochopit provinění. Zde se již zlá vůle 

může projevit naplno, na druhé straně však stojí okolnosti či důvody pro 

spáchání onoho zlého skutku. Viník je z části ospravedlněn, z části vinen 

– jestli bude „odsouzen“, tedy nepochopen a neomluven, závisí na míře 

viny, za kterou nese odpovědnost. Ostatně takové hodnocení, kdy 

                                                           
10 Podobné rozčlenění činí Brakenheilm, když mluví o „osvobozujícím odpuštění“ 
(exculapative forgiveness) viny, za kterou člověk nemůže být morálně odpovědný 
(srov. Brakenheilm 1993:16-17) nebo Govier, který mluví o omluvě zprošťující viny 
(exculpatory excuse) a zmírňující omluvě (mitigating excuse), srov. Govier 2002:54. 
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člověk není zcela nevinný ani zcela vinný, se objevuje v životě a právu 

nejčastěji. 

 Proto Jankélévitch rozlišuje spíše nevinného-než-vinného a spíše 

vinného-než-nevinného a mluví o tzv. „odstupňování úmyslné viny“. 

První typ je „nevinnější než vinný a vinnější než nevinný“ (Jankélévitch 

1996:93). Takový bývá v soudním procesu zproštěn viny: bývá 

zdůrazněn například dobrý úmysl. Vedle pozitivních aspektů omluvy 

jsou obvykle uváděny negativní aspekty omluvy jako nedostatek 

důkazů, neznalost, či jiné polehčující okolnosti. Tato „shovívavá omluva“ 

odsunuje usvědčující okolnosti, což obvykle vychází ze skutečnosti, že 

obviněný nejednal zcela záměrně zle nebo není plně za své jednání 

odpovědný. Zde člověk ještě pochopil, a proto omlouvá. Na druhou 

stranu v částečné omluvě viník není ani nevinný ani vinný zcela, ale 

vždy více či méně. Kdybychom chtěli najít obdobu v antickém pojetí 

„odpuštění“, pak se této částečné omluvě nejvíce přibližuje Aristotelovo 

pojetí „odpuštění“ vycházející z AKRASIA. 

 Na opačné straně stojí typ člověka spíše vinného-než-nevinného, 

pro nějž druhý nenajde ve svém pochopení omluvy. Opět však zde 

nejde o člověka zhola zlého, existují polehčující okolnosti, jejich váha 

však neobstojí proti spáchanému provinění, ani přičítané míře 

odpovědnosti. „A od tohoto okamžiku pochopit je stát se neoblomným“ 

(Jankélévitch 1996:98). Co však s takovým člověkem, nebo dokonce s 

tím, který jednal na základě čistě zlé vůle a nese plnou odpovědnost za 

spáchané zlo – co dělat se zcela vinným-viníkem?  

Kde se zlý skutek nesetká s pochopením, kde za něj viník nese 

větší míru či plnou odpovědnost, tam již není místo pro mírnost a 

omluvu. Aby byla nastolena rovnost, a tak splněn námi určený 

předpoklad spravedlnosti, tam viník musí být potrestán nebo mu musí 

být odpuštěno. Tím však nechci říct, že by odpuštění bylo spravedlivé, 

ale že trest a odpuštění není snahou zmírnit vinu, či ji zapomenout, ale 

naopak ji plně přičíst a vyrovnat tak nerovnováhu. 
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3.1 3.1 3.1 3.1 Závěr kZávěr kZávěr kZávěr k    pochopení:pochopení:pochopení:pochopení:    

Na předchozích stránkách jsem se pokusil ukázat, v čem spočívá 

omluva. Vycházel jsem přitom z Jankélévitchova pojetí, v kterém 

„pochopit je omluvit“. Omluva viníka pak vyplývala z pochopení 

okolností, které k činu vedly, tedy z odebrání plné nebo částečné 

odpovědnosti.  

 Od Descartovy doby byl člověk nahlížen jako rozumový subjekt: 

„Ale co je člověk? Mám říci, že rozumový živočich? Ne, protože pak by 

bylo třeba zkoumat, co je živočich a co rozumový, a tak bych byl od 

jedné otázky vržen k otázkám mnohým a obtížnějším (Descartes 

2003:28). Člověk je však nejen „rozumový duch“, ale i člověk 

v aristotelském významu „animale rationale“, zvíře, tedy instinktivní 

bytost, které je nerozumnost a neodůvodněné chování více než vlastní. 

Člověk mnohdy nemůže kontrolovat svoje vášně a city; vůle vždy není 

všemocná. Zdá se mi, že v Jankélévitchově odvozování omluvy (tedy 

volního aktu) z racionálního uvažování je problematické: kolikrát člověk 

za život slyšel „plně chápu, proč jsi to udělal, ale nemohu ti prominout“ 

nebo „nechápu, proč jsi to udělal, ale odpouštím ti“. Jde tak o 

středověký rozpor srdce a hlavy, člověk by chtěl, ale nemůže, nebo by 

mohl, ale nechce. 

 Princip odpovědnosti ostatně říká, že tak, jak člověk jednal, jednat 

nemusel, ale že se tak rozhodl, a proto za to odpovídá. Omlouvat 

zločiny vnějšími podmínkami je kantovským zpochybňováním lidství, 

důstojnosti a v posledku i svobody; dokud jsem svobodný, jsem za sebe 

odpovědný. Proto, kdo není odpovědný, nesmí se podílet na společnosti. 

Odpovědnost je tak původní složka svobody. Vedle toho je nutné 

zdůraznit, že nikdo není svobodný absolutně. Člověk je vždy 

vychováván v kulturně a sociálně určeném prostředí, má jisté genetické 

vlastnosti apod. 

Uzavírám tak, že nakolik omluva není racionálním činem, natolik 

je odpuštění rozumné, neboť stejně jako v odpuštění, hraje v omluvě 

svou roli svobodná vůle. Nakonec je však nutné připomenout, že chápat 
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a prominout, a skutečně odpustit nejsou v rozporu, ale v souladu, neboť 

jdou stejným směrem: druhý není potrestán. Ve zbytku práce se 

pokusím předvést, v čem spočívá skutečné odpuštění. 

 

4. 4. 4. 4. Úvod kÚvod kÚvod kÚvod k    tématu odpuštěnítématu odpuštěnítématu odpuštěnítématu odpuštění 

Pokračujme nyní tam, kde jsme v předcházející kapitole skončili: 

přesunuli jsme se od antického pojetí člověka, který chybuje na základě 

nedostatečného náhledu, k člověku chybujícímu, kterému je vina, tedy 

odpovědnost za spáchaný čin plně, či ve větší míře přičítána. Počítáme 

zde tak se možností zlé vůle, která z provinění činí úmyslný a svobodný 

čin. Aby bylo naplněno původní východisko této práce, ona 

Anaximandrova „symetrie diference“, musí být provinění určitým 

způsobem vyrovnáno. Kde selhalo pochopení, musí přijít trest – nebo 

odpuštění11. Nutno rovněž poznamenat, že v následujících kapitolách 

pojímáme odpuštění převážně jako skutek mezi dvěma osobami, mezi 

mnou a tebou12 (viníkem a obětí) a to i v těch případech, kdy se 

přibližujeme k náboženským zdrojům. Ostatně ty předně slouží jako 

inspirace k vedení běžného života.  

 

4.1 4.1 4.1 4.1 Odpuštění Odpuštění Odpuštění Odpuštění –––– teoretické zakotvení: předmět, podmínka, zdroj, motiv teoretické zakotvení: předmět, podmínka, zdroj, motiv teoretické zakotvení: předmět, podmínka, zdroj, motiv teoretické zakotvení: předmět, podmínka, zdroj, motiv    

a a a a smyslsmyslsmyslsmysl    

Na začátku této úvahy si definujeme odpuštění jako „svobodný čin, při 

kterém nakonec13 dochází ke smazání provinění14, které na druhém bylo 

spácháno“. Zde přichází řada na teoretické rozlišení předmětu, 

                                                           
11 V jistém smyslu podobné rozdělení činí Murphy, když rozlišuje omluvu, 
ospravedlnění a milost a staví je do protikladu s odpuštěním (srov. Murphy, Hampton 
1988:20-21). 
12 Vymezuji se tak vůči podrobnému popisu odpuštění v rámci politiky a národů, 
odpuštění udělované Bohem apod. Otázku poltické viny nastiňuji v kapitole „Předmět 
odpuštění“, má však pouze obecný charakter. K filosoficko-teologickému zkoumání 
opuštění jako Božího aktu např. Payneová (2007). 
13 Srov. pozn. 33 této práce 
14 Např. Minow (1998:14) vymezuje odpuštění jako zřeknutí se práva na pomstu. Zde 
však odpuštění nepojímám jako opak pomsty, neboť zřeknout se pomsty ještě 
neznamená odpustit. Podobně Murphy: odpuštění se stává morálním překonáním … 
pomstychtivých vášní (Murphy 2003:16). 
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podmínky, zdroje, motivu a smyslu odpuštění. Ostatně filosofuje dobře 

ten, kdo dobře rozlišuje, káže scholastické učení. 

 Zdrojem odpuštění je volní akt (podobně je vůle jedním ze zdrojů 

pro toho, kdo odpuštění hledá), který vychází ze srdce člověka. Proto, 

aby mohlo být vůbec odpuštěno, musí být vina zprvu plně připsána 

viníkovi; veškerá odpovědnost15 (či její větší míra vycházíme-li 

z předchozích kapitol) tak padá na jeho hlavu. Kde není vina, protože je 

například zapomenuta, tam není odpuštění. Vina je tak to, co 

odpouštíme – je předmětem odpuštění. Chceme-li mluvit o motivu16 

skutečného odpuštění, pak jím zřejmě bude určitá tolerance k lidství, 

sympatie k člověku jako takovému. Ostatně v životě to jinak nejde. 

Ten, kdo má rodinu, přátele či dítě, ví přesně, o čem se zde mluví. Mít 

někoho rád, to není jen vidět, co mi tento vztah dává, ale i co já jsem 

pro něj schopný obětovat. Veškeré prospěchářské důvody by 

z odpuštění činily nemorální skutek. O ten nám zde v prvé řadě nejde. 

My chceme nahlédnout takový skutek, který je skutečně lidský, který je 

svobodný, který se děje mezi mnou a tebou. Odpouštíme, protože to 

k životu potřebujeme, protože skutečné odpuštění je k životu dobré. 

Vedle toho se domnívám, že skutečné odpuštění má svůj smysl, který 

spočívá v usmíření a vyrovnání vztahu mezi dvěma lidmi, což 

z odpuštění činí více než pouhé zapomenutí viny. V antickém pojetí 

„odpuštění“ jsme viděli v závislosti na druhém člověku slabost. Oním 

prvotním smyslem odpuštění je pomoc druhému navrátit se do 

společnosti pomocí usmíření. Touto společností však nemyslím pouze 

vztah já-ty17, či společnost obecně lidskou, ale i „společenství“ 

                                                           
15 Můžeme si všimnout, že často mluvíme o odpovědnosti jako o vině. Nezapomínejme 
však, že vina a odpovědnost jsou dvě různé věci. Vina je to, za co neseme 
odpovědnost, tedy předmět odpovědnosti. 
16 O motivu mluvím úmyslně, neboť odpouštějícího pouze motivuje odpustit, bere jej 
v úvahu při rozhodnutí odpustit. Slovo „důvod“ by zde bylo příliš silné. Kde by pak 
tento důvod chyběl, jak tomu je například u téměř cizích lidí, se kterými nás nic než 
provinění nepojí, stávalo by se odpuštění bezdůvodné. Odpuštění má však vždy nějaký 
motiv, ať už je to například dobrý pocit, láska k příteli, nebo vlastní úleva. Za tuto 
připomínku velmi vděčím prof. Sokolovi. 
17 Vztah dvou lidí chápu v Buberově smyslu, tedy jako vztah zjevný, bezprostřední, 
který má podobu řeči (viz Buber 1969:9,15). 



26 
 

morálních hodnot, které byly skutkem porušeny, jak bude uvedeno 

dále. Ostatně vedle zdroje, předmětu, motivu a smyslu musíme určit i 

podmínku odpuštění: tou je prvotně přiznání viny a projevená lítost – 

pokání viníka. Tam, kde se člověk necítí vinen, své jednání nahlíží jako 

správné, tam je odpuštění zbytečné. Platón ostatně píše, co s takovým 

nepříčetným člověkem udělat: „ten, kdo není schopen mít podíl studu a 

spravedlnosti, má být usmrcen jakožto nákaza obce“ (Prot:322d).  

 

4.2 4.2 4.2 4.2 Předmět odpuštěníPředmět odpuštěníPředmět odpuštěníPředmět odpuštění    

Řekli jsme, že předmětem odpuštění je vina druhého člověka. Přitom 

vinu pojímáme na základě odpovědnosti. Proti komu se však člověk 

provinil? V provinění dochází nejen k poškození oběti, ale i morálního 

řádu (tedy i zákona, který jej kodifikuje) a nepřímo i ostatních lidí, kteří 

jsou s  poškozenou obětí nějakým způsobem spojeni, nebo těch, kteří 

se s morálním řádem ztotožňují.  

 V rozlišení viny se opírám o Jaspersovu Otázku viny: První rovinou 

je vina kriminální, která je soudně prokazatelná dle platného práva. Je 

to vina, za kterou je člověk individuálně odpovědný. Tam, kde viník 

jednal protiprávně, čeká ho trest. Tuto vinu nemůže oběť odpustit; 

odpuštění může přijít pouze ze strany státu (viz kapitola „Odpuštění a 

(trestní) právo“).  

Druhou rovinou je vina morální, kantovsky autonomní: každý je 

odpovědný a vinen sám za sebe, neboť každý za sebe svobodně 

zodpovídá. Tam, kde byl vydán příkaz, tam měl člověk i možnost 

neuposlechnout. Ze své podstaty je tato vina nevymahatelná, jedinou 

instancí je vlastní svědomí a komunikace s bližním. Takovou vinu 

mohou odpustit pouze oběti a to vždy směrem k jednotlivci – to však 

Jaspers explicitně neříká. „Je však nesmyslné morálně obviňovat nějaký 

národ jako celek. Není národního charakteru v tom smyslu, že by jej 

sdílel každý jednotlivý příslušník národa“ (Jaspers 1991:15).  

Hlavní důraz Jaspers klade na vinu politickou, kterou nese každý 

občan – a to i ten pasivní – svého státu, a proto se jí člověk nemůže 
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vyhnout. Každý občan však nese různou míru odpovědnosti za svůj stát. 

Zde se právě rodí kolektivní vina, jejíž instancí je pak vůle vítězova18. 

Jen zde je možné soudit stát (a státy, které se ideologii přidružily) jako 

celek a jen tuto vinu je mu možné jako celku odpustit.  

Posledním typem je metafyzická vina, která vyplývá z ohrožení 

celého lidstva. Tou je člověk rovněž individuálně odpovědný a to za 

všechno zlo na světě, obzvláště takové, které se stalo v jeho 

přítomnosti a s jeho vědomím. Instancí takové viny a tím, kdo ji může 

odpustit je podle Jasperse jedině Bůh.  

V rozboru viny je dále nutné alespoň elementárně rozlišit 

subjektivní a objektivní vinu, jak to činí Brakenheilm (srov. 

Brakehnheilm 1993:22-23). Subjektivní vina se v našem případě 

nemusí stát předmětem odpuštění, neboť za ní člověk nemusí být plně 

odpovědný. To však neznamená, že ji nemůže plně cítit. Ba naopak se 

domnívám, že subjektivní pocit viny cítí člověk mnohem důsledněji, 

neboť je vinen před vlastním svědomím. Naopak objektivní vina vzniká, 

když člověk záměrně poruší zákon a pravidla společnosti (tamtéž), čímž 

se myslí jak pravidla morální, tak právní (srov. kapitola „Mrav, morálka, 

právo a etika – Sokolovo pojetí“). Tuto vinu člověk nemusí cítit 

subjektivně, je však za ni plně – objektivně – odpovědný. Tam, kde tato 

objektivní vina přechází do subjektivního pocitu, obvykle přichází pokání 

a lítost. 

 Také jsme řekli, že kde není vina, tam není odpuštění. To, že se 

při každém provinění člověk prohřešuje proti morálnímu řádu, hezky 

dokládá vyprávění o „Ježíši a cizoložnici“ (J 7,53-8,11): v něm je 

souzena žena, která je vina z cizoložnictví. Když však Ježíš prohlásí 

„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď po ní kamenem“ nikdo nehodí, ba 

všichni odejdou, neboť každý se obrátí do sebe a prozře, že je nějak 

                                                           
18  Zde nutno upozornit, že se nepohybujeme ve vztahu viník-oběť, neboť zabíjení a 
zvěrstev se dopouštěly všechny válčící národy: zaprvé, je důležité si uvědomit, že 
útočník může být z části i obětí. Zadruhé pak pochopit, že šedé zóny (tedy hranice 
mezi viníkem a obětí) nesmějí být brány jako způsob, jak zbavit viníka odpovědnosti 
za jeho činy (Govier 2002:59 – z konečné zprávy Komise pravdy a usmíření v Jižní 
Africe (TRC – South Africa’s Truth and Reconciliation Commision)). 
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vinný. Proti komu se tedy žena provinila, kdo ji má odsoudit, komu 

ublížila? Provinila se proti morálnímu řádu, který je ztělesňován 

Zákonem. Ježíš, jediný spravedlivý, který neodešel, vstane a odpustí jí.  

 Zajímavý pohled podává T. Govier, když mluví o provinění, které 

nikoho neuráží. Člověk, který se cítí jistý ve své sebeúctě a sebelásce, 

nerespektuje názory ostatních, by se urážkou necítil a nebyl ponížen 

(Govier 2002:53-54). Takový druh člověka se blíží Nietzscheho pojetí 

morálně silného člověka, jenž ztělesňuje panskou morálku. Takovému 

je vlastní vznešenost a opovrhování veškerými urážkami. Chrání ho 

před okolím jeho smysl pro sebeuplatnění. Takový člověk „ze sebe 

setřese jedním rázem spoustu červů, kteří se do druhých zavrtávají; a 

jen tady je také možná, pokud je na Zemi vůbec možná – „láska“ 

k nepřátelům“ (Nietzsche 2002:10-11). Je však jasné, že jakkoli člověk 

morálně silný může být, není možné, aby opovrhoval všemi útoky na 

jeho vlastní osobu.  

Nicméně viník se předně prohřešil proti své oběti, ta mu má také 

jako jediná plné právo odpustit.  Nicméně, setkal jsem se i s postoji, 

které obhajovaly odpuštění sebou samým (self-forgiveness)19. 

Domnívám se, že když už člověk nemůže dosáhnout kontaktu se svou 

obětí, stává se poslední instancí odpuštění Bůh, nikdy jedinec sám. 

Souhlasím tak s H. Arendtovou, která vidí odpuštění v pluralitě 

s druhými, kteří s námi jednají. Nikdo nemůže odpustit sám sobě, 

stejně jako se nikdo nemůže cítit být svázán slibem, který dal pouze 

sobě. Sebeovládání je tak spojeno s druhými. Jedině ten, komu bylo 

odpuštěno, si může sám odpustit (subjektivní) pocit viny, stejně jako 

                                                           
19 např. Brakanheilm uvádí tři zábrany sebe-odpuštění (self-forgiveness): logickou, 
psychologickou a morální; avšak po rozboru, s jehož odůvodněním se nemůžu 
teoreticky ani osobně ztotožnit, uzavírá: „v této situaci (např. smrt oběti, která jako 
jediná má právo odpustit) nevidím tedy důvod, proč by mělo být odpuštění sebou 
samým nemorální“ – „In such a situation I cannot see that it should be morally 
impossible to forgive oneself.“ (Brakenheilm 1993:36). 
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slíbit sobě je vázáno na slib někomu druhému (Arendtová 2007:309). 

Odpuštění se tak děje minimálně mezi dvěma20. 

Viník svou urážkou nakonec nemusel ublížit pouze své oběti a 

morálnímu řádu, ale i ostatním, kteří se s tímto řádem ztotožňují nebo 

jsou s obětí nějak příbuzní. Člověk může vždy odpustit jen sám za sebe, 

nikdy za někoho jiného. Je-li oběť mrtvá, vrahovi z její strany 

odpuštěno nebude a ani být nemůže. Nastává pak otázka, nakolik může 

druhý, který není přímo uražen (například otec zavražděné oběti) 

odpustit?  

 

4.3 4.3 4.3 4.3 Podmínka odpuštěníPodmínka odpuštěníPodmínka odpuštěníPodmínka odpuštění    

 Na předchozích stránkách bylo řečeno, že podmínkou odpuštění je 

prvotně přiznání si viny (odpovědnosti) a projevená lítost: odpuštění 

může být uděleno jen tehdy, když ten, kdo o něj žádá, je plný lítosti a 

příslibu polepšení (Brakenheilm 1993:37). Poškozený nemůže 

odpuštěním z viníka udělat lepšího člověka, když on to sám nechce. J. 

Hampton se domnívá, že tato podmínka je psychologickou přípravou pro 

odpuštění jakožto aktu vycházejícího ze srdce. Vidí-li oběť lítost viníka, 

znovu nabývá svou ztracenou sebedůvěru a důstojnost (Murphy, 

Hampton 1988:83). Tam, kde lítost není, a přece člověk odpouští, tam 

trpí jeho důstojnost a hrdost. Jankélévitch takového lehkovážného 

člověka přirovnává k přírodě, která překypuje svou vitalitou, která 

dobrému i špatnému prokazuje stejnou náklonnost (Jankélévitch 

1996:12). Avšak přiznání viny a následná lítost nejdou vždy pospolu: 

jak zlý je člověk, který jedná vědomě nespravedlivě, tedy přiznává si 

svou vinu a přitaká jí s výsměchem a arogancí? Takový člověk si 

odpuštění nezaslouží. Prvotní podmínka má tak svůj předpoklad: zlo 

páchané na člověku nesmí pokračovat21!    

                                                           
20 Námitkou by však mohlo být, zda si člověk může odpustit, když se provinil sám 
proti sobě, například při pokusu o sebevraždu. Tuto otázku přenesenou na půdu 
odpovědnosti za sebe, za život, řeší např. Spaemann (Spaemann 2002:218-19). 
21 S. Wiesenthal na konci své skvělé autobiografické knihy Slunečnice pokládá otázku, 
zda měl odpustit esesmanovi, který se mu vyznal ze své viny, zda by mu vůbec někdo 
měl odpustit a zda mu také odpustit směl? (Wiesenthal 2005:96). V předložených 
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Přiznání viny, ostatně jako skutečné odpuštění, jak uvidíme dále, 

má tak vnitřní a vnější stránku – skutečné přiznání a skutečnou lítost. 

Oním „skutečným“ myslím též „nevynucenost“. Jakákoliv vyjádřená 

lítost, která bude vynucenou reakcí na vnější podnět, bude … 

pravděpodobně falešná (Murphy 2003:37). Vnitřní stránkou přiznání je 

především přiznání vlastnímu svědomí, proti kterému je viník 

neodvolatelný: podobně Sokrates v dialogu Gorgias dokazuje, že ten, 

který zabil nespravedlivě je hodný politování, neboť je „lepší bezpráví 

trpět, než ho páchat“: i kdyby o vraždě nikdo nevěděl, vím o ní já a 

musí tak dokonce života žít s vrahem v mé osobě, navíc, když jsem já 

byl schopný zavraždit (a to třeba i za podmínky, že se o tom nikdo 

nikdy nedozví), kdo mi zaručí, že mě nikdo potají nezabije – takový 

život je životem ve věčném strachu a proto nešťastný. „Nejhůře tedy 

žije, kdo má v sobě nespravedlnost a nezbavuje se jí“ (Gorg 478e). Je 

to přiznání odpovědnosti za spáchaný skutek a jen díky tomuto přiznání 

viny je odpuštění možné22. 

Lítost může mít mnoho podob. Od zpytování svědomí, přes 

upřímnou omluvu, až k snaze skutek odčinit. To však mnohdy nejde: 

jak člověk může odčinit vraždu nebo nevěru? Vrcholem skutečné lítosti, 

vnějšího přiznání viny, je vyslovená žádost o odpuštění směřující k 

poškozenému. Tato pouhá skutečnost žádosti o odpuštění může pro 

viníka přinést pocit úlevy a osvobození (Brakenheilm 2003:23). To je 

ostatně proto, že viník se v jistém smyslu stává závislým na své oběti23. 

Tato žádost o odpuštění, ať je jakkoliv upřímná, by však nikdy neměla 

                                                                                                                                                                                
deseti odpovědích, které jsou bohužel kvůli autorským právům pouze typologické, je 
jedna, která říká „Udělal jste vše, co je v lidských silách“. Myslím tak, že jedním 
z důvodů, proč Wiesentahl nedokázal odpustit, bylo, že násilí na něm stále 
pokračovalo. Dalším důvodem jistě bylo, že esesman žádal odpuštění od jednotlivce za 
celý židovský národ – člověk však může odpustit vždy jen za sebe, nikdy za jiné, natož 
ty mrtvé. 
22 Tuto základní skutečnost „podmínky odpuštění“ nebere v potaz např. Derrida, když 
říká, že odpuštění polepšenému viníkovi je odpuštěním nikomu, z čehož vyvozuje – dle 
mého názoru mylně – že odpustit, lze pouze neodpustitelné (srov. Derrida 2003:109). 
23 To ostatně dokazuje, že odpuštění je svobodný čin, což hezky koresponduje se 
Sokolovým pojetím svobody přirovnané ke hře, kde pravidla omezují možnost rozvrhu 
a zároveň hru umožňují. Svoboda je pak kombinací „rozvrhu“ a „vrženosti“, činu a 
odpovědi na tento čin (např. Sokol 2002:118)  
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být pojata jako vymáhání odpuštění, ale spíše jako přání. Přijmout tuto 

žádost jako upřímnou, stejně jako lítost a snahu o nápravu, znamená 

začít viníkovi důvěřovat. Důvěra je však zapotřebí i na druhé straně, na 

straně viníka, který musí uvěřit, že druhý myslí odpuštění vážné, že 

není jen planým výkřikem do tmy (Govier 2002:46-47). 

 Je však spíše pravdou, že v soudobém světě k vyslovení oné 

žádosti „Prosím, odpusť mi!“ a následné odpovědi „Odpouštím ti!“ 

málokdy dochází. Ze své životní zkušenosti mám spíše dojem, že 

uvědomělý pocit provinění a následné odpuštění, se často děje 

nevysloveně, například lítostivým pohledem a pohlazením jako 

odpovědí. Viník si je často své urážky natolik vědom, že stud, který z ní 

plyne, mu nedovolí o odpuštění požádat (Křivohlavý 2004:125). Na 

druhou stranu je nutné říci, že nejde tak o způsob jako o následky, tedy 

smysl odpuštění. Ten musí být zjevný, neboť jaké by to bylo odpuštění, 

kdyby se po něm něco nezměnilo. „Odpuštění se nedokazuje, nýbrž 

prokazuje“, říká Laffite. (Laffite 1994:38) 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 Zdroj odpuštění:Zdroj odpuštění:Zdroj odpuštění:Zdroj odpuštění:    

Odpuštění jsme si definovali jako svobodný akt vůle, čímž by se mohlo 

kantovsky zdát, že jeho naplnění nestojí nic v cestě: „chtít je moci“ – a 

je-li naše vůle nekonečná, taková je i naše moc. „Jestliže tedy dobrá 

vůle chce dobro, může je konat…chtění je totiž jedinou plnou, 

autokratickou a ekumenickou mocí…abychom chtěli, k tomu přece stačí 

jen chtít!“ (Jankélévitch 1996:6). Svobodný skutek odpuštění tak 

spočívá ve svobodě rozhodnutí: člověk musí mít nejen možnost 

odpustit, ale i druhého potrestat – odpuštění nesmí být jedinou 

možností, jak s provinilým naložit – ostatně „ty přečiny, které se ukazují 

jako nepotrestatelné, jsou obvykle těmi, které nejsme s to odpustit“ 

(Arendtová 2007:313). Přesto tomuto svobodnému skutku stojí v cestě 

tolik překážek, že by se mohlo zdát, že jde o téměř nemožný čin: lidská 

vůle nemá plnou moc nad vášněmi a city a v tomto smyslu je odpuštění 

dobro-volné. 
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Překážkou skutečného odpuštění se může stát slabost člověka, 

který nevydrží tlak okolí – je k odpuštění donucen, čehož pak později 

může litovat – nebo naopak jeho zatvrzelý odpor; dále pak 

lehkovážnost24, kterou o sobě oběť říká, že nemá žádná práva či že tyto 

práva nemají vekou váhu (Brakenheilm 1993:6); či naopak samolibost, 

egoismus člověka, který nemůže překonat myšlenku odplaty a zášti; 

nebo sobecky odpouští, aby uvedl proviněného do závislého postavení a 

mohl s ním manipulovat, nebo aby si vylepšil svou pověst; Brakenheilm 

odkazuje na Murphyho a uvádí, že překážkou skutečného odpuštění 

může být i nedostatek úcty k viníkovi („budiž ti odpuštěno, neboť mi 

stejně na tobě nezáleží“) (tamtéž). Vedle lehkovážného altruismu a 

vyhroceného egoismu může skutek odpuštění ničit myšlenka, že 

odpuštění bude odmítnuto („kdo si vůbec myslíš, že jsi, že mi chceš 

odpustit?!“), nebo že se spáchaná urážka bude opakovat (Laffite 

1994:36). Ostatně nikdo neříká, že pravé odpuštění je lehký krok, 

„nemůžeme odpustit, pokud o odpuštění nebojujeme“ (tamtéž).  

Na druhou stranu bychom neměli vidět „odpuštění“ z nemorálních 

pohnutek jako úplně špatný čin: přece jen v něm dochází k usmíření, ač 

mnohdy falešnému; přece se zastaví kruh násilí, ač zášť může v člověku 

stále pulzovat, a může vzniknout třeba i falešné společenství. Vnější 

účinky zištného odpuštění se neliší od vnějších účinků odpuštění 

čistého25 (Jankélévitch 1996:9). Avšak jak bylo výše řečeno, nám jde o 

skutečné odpuštění, které bychom mohli pojmout jako skutek náležející 

do oblasti etiky (viz dále).  

 Všechny tyto překážky mají i opačnou stránku. Neexistují určité 

podmínky, které by z odpuštění činily povinnost? Z toho, co již bylo 
                                                           
24 Takové odpuštění by pak téměř odpovídalo souhlasu se zlem, ke kterému došlo. 
Bylo by neúctou vůči morálnímu řádu, stejně jako neúctou vůči sobě a ostatním lidem 
– nedostatkem všeobecné úcty. V tomto smyslu obhajuje Murphy zášť: Zášť není jen 
protestem proti ponižujícímu skutku, ale také obranou lidské sebeúcty (Murphy, 
Hampton 1988:56). V lehkovážném odpuštění je viník zbaven odpovědnosti; my 
naopak chceme tuto odpovědnost plně připsat! 
25 Jankélévitch ve své knize Odpuštění rozlišuje odpuštění zištné a nezištné/čisté, jež 
má důvod samo v sobě, respektive ho vůbec nemá (Jankélévitch 1996:132). Lidé však 
ze svého jednání vždy něco mají, ať už je to například pouhý dobrý pocit, pro který 
tak činí. Za tuto připomínku vděčím prof. Sokolovi. 
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řečeno, musíme odpovědět negativně: jakákoli povinnost odpustit 

myšlenku odpuštění ničí. I kdyby viník splnil veškeré podmínky a byly 

překonány všechny překážky, o kterých jsme mluvili výše, na odpuštění 

viník nemůže mít právo, neboť tyto podmínky pouze odpuštění ulehčují. 

Na druhou stranu, žádná z těchto podmínek nemusí být splněna a 

člověk přece odpouští, tehdy se však odpuštění může zdát druhým 

nepochopitelným a nemorálním skutkem. Odpuštění je zkrátka aktem 

svobodné dobré-vůle a odpouštějící má tak plné oprávnění viníkovi (na 

jeho žádost) odpovědět negativně. Ostatně odpuštění, které by bylo 

závislé na splnění určitých podmínek, by si viník po jejich splnění, mohl 

nakonec udělit sám. Uzavíráme tak, že o odpuštění nakonec může 

rozhodnout jen oběť, která si urážku vytrpěla. Právo odpustit má tak 

jen ona. Proto tam, kde jeden k druhému necítí žádné sympatie, kde 

člověk druhého nechce mít rád, tam není pro odpuštění místo. V tom 

právě spočívá skutečnost odpuštění; kde člověk skutečně odpustil, tam 

se při první příležitosti neobjeví výčitky z minulosti.  

 

4.5 4.5 4.5 4.5 Motiv odpuštěníMotiv odpuštěníMotiv odpuštěníMotiv odpuštění    

Co člověka motivuje skutečně odpustit? Je to snad láska k bližnímu 

svému? Ta však není vždy mezi viníkem a jeho obětí, kteří se před 

proviněním ani nemuseli znát. Myslím tak, že je to spíše náklonnost 

k člověku jako takovému – sympatie k lidskému já26. Tato sympatie 

k druhému tak předpokládá určité poznání viníka: ten by měl být 

nahlédnut jako člověk, který o odpuštění stojí. V odpuštění má vztah 

viníka a oběti osobní ráz, což ani v nejmenším nemusí znamenat, že se 

jedná o vztah intimní či privátní, jako je vztah mezi milujícími se. Proto 

může odpuštění směřovat i na toho, s kým mě spojuje pouze přečin 

proti mně. V centru odpuštění totiž nestojí vina, která je pouze jeho 

předmětem, ale především viník sám, kvůli němuž člověk odpouští. 

Odpuštění se tak vztahuje vždy na provinilou osobu a nikdy ne na 
                                                           
26 Stejně jako se nepřátelství Achilla a stařičkého Priama na chvíli promění v lítost, 
respekt a sympatii, kterou jeden v druhém najdou ve společném lidství, jež je 
odděluje od nesmrtelných bohů. (Ílias XXIV.:503-533). 
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skutek, proto také může být objektivně nespravedlivé: bezpráví je stále 

bezprávím (Arendtová 2007:314). V tomto smyslu je lásce (ač je toto 

slovo značně silné) k lidskému „já“ vlastní moc odhalit toto lidské „já“, 

které je schováno ve vině, za kterou viník odpovídá. Této změně 

v srdci, jak jsme se o ní již několikrát zmínili, je vlastní, že na 

odpuštěnou vinu není poukázáno, i když je k tomu příležitost.  

Jak by se z vraha mohl stát ne-vrah? To je možné pouze pomocí 

porozumění okolností, které vraha zbavují plné odpovědnosti (úmyslu): 

z vraždy se stane například neúmyslné zabití (viz předcházející část 

věnovaná pochopení). V odpuštění se stává z vraha „vrah, kterému bylo 

odpuštěno“. Odpuštění jako rozhodnutí vidět viníka v novém, morálně 

lepším světle vinu plně viníkovi připisuje a pak ji plně stírá (Murphy, 

Hampton 1988:84). Avšak to nemůže udělat viník sám, k tomu 

potřebuje srdce druhého. V odpuštění tak dochází k tomu, k čemu může 

viník pouze přispět svým přiznáním viny a lítostí: dochází k oddělení 

viny a viníka: "Cum dilectione hominum et odio vitiorum" - „miluj 

hříšníka a nenáviď hřích27“. Toto oddělení si vysvětluji následovně: 

hříšník není vinou, vina se nerovná viníkovi. Zločin byl vykonán a nic ho 

z průběhu dějin nemůže vymazat: lež a vražda navždy zůstanou lží a 

vraždou, ale na viníka bychom neměli donekonečna nahlížet jako na 

lháře a vraha, neboť člověka tyto přečiny nedefinují, jelikož se může 

změnit. K odpuštění proto pomáhá si uvědomit, že i onen vrah byl kdysi 

nevinné stvoření a nikoli monstrum. Domnívám se tak, že 

neodpouštíme lhaní a vraždění jako spíše lhaní a vraždění člověku, 

neboť právě motiv sympatie, náklonnosti a ono „mít rád“ se nevztahuje 

k vině (k lhaní a vraždění), ale k viníkovi – k člověku.  

Uzavřeme tak, že pro odpuštění je nutná jistá kontinuita vědomí 

viníka. Aby se z viny nestala jen schizofrenní epizoda v jeho životě, 

                                                           
27 V knize O obci boží Augustinus píše: „A protože nikdo není zlý od přirozenosti, ale 
kdykoli je zlý, je jím svou neřestí: člověk, žijící podle Boha, je zlým povinen nenávistí 
dokonalou, aby totiž ani pro neřest nenáviděl člověka, ani aby pro člověka nemiloval 
neřest, nýbrž aby neřest nenáviděl a člověka miloval. Neboť bude-li zhojena neřest, 
zůstane jenom to, co má milovat, nezůstane však nic, co by měl nenávidět“ (Augustin 
2007:29).    
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stále musí jít o stejného člověka, který si je své viny a odpovědnosti za 

ni vědom a chce se od ní oddělit, nikoli ji připsat nějaké vnější okolnosti 

či alternativnímu já (Griswold 2007:50). 

 

4.6 Smysl odpuštění4.6 Smysl odpuštění4.6 Smysl odpuštění4.6 Smysl odpuštění    

Člověk je vždy bytostí společenskou: nicméně, kde je druhý, tam 

existuje konflikt28, což ostatně neplatí jen o říši lidské, ale i o fauně a 

flóře. Zde si však příroda umí zajistit rovnováhu sama. Člověk se musí 

smířit, že hádky k životu patří. Když jsme mluvili o podmínkách 

odpuštění, řekli jsme, že lítost viník prožívá vnitřně a ukazuje navenek 

(žádostí o odpuštění). Stejně tak i odpuštění, které v oběti vnitřně 

proběhlo, řekněme v srdci, se projevuje i navenek. Odpuštění má proto 

obsah, není jen prázdnou skořápkou (touto falešnou formou je spíše 

odpuštění z nemorálních pohnutek). Jaká je však jistota, že bylo 

odpuštěno? Odpuštění musí být vidět: jen svým postojem ho může 

poškozený potvrdit. Odpuštění má pak smysl jako způsob, kterým se 

druhý navrací do vyrovnaného vztahu já-ty. Oběť a viník se usmířili, 

z „On“ se stává zase „Ty“29.  

Tento konečný smysl – usmířené společenství – však nemusí mít 

zjevnou povahu, jak je tomu často při rozvodu manželů: skutečný vztah 

není obnoven, ač si oba navzájem odpustili na sobě páchané křivdy. J. 

Křivohlavý uvádí: návrat do vztahu po odpuštění nemusí být žádoucí, 

když by byl obnovovaný vztah nebezpečný, například při násilnickém 

chování jednoho z manželů (Křivohlavý 2004:113). Důležité však je, že 

na sebe již nepohlížejí skrze své vzájemné křivdy. Jiným příkladem je 

odpuštění udělené viníkovi po jeho po smrti – zde obnovit společenství 
                                                           
28 Častou citovanou definicí je „odpuštění jako zřeknutí se přehnané zášti a práva na 
pomstu“. Během psaní bakalářské práce jsem se s touto definicí setkal u mnoha 
(anglosaských) autorů, kteří povětšinou vycházejí z kázání biskupa J. Butlera (Fifteen 
sermons preached at the Rolls Chapel) – z osmé a deváté promluvy (Butler 1726). 
V Butlerově pojetí odpuštění jde o zastavení nadměrného pocitu nenávisti a násilí 
(srov. např. Griswold 2007:19-37). Nutno však říct, že zbavení se nadměrné nenávisti 
či celkové zášti ještě neznamená odpustit. 
29 Vztah „já-on“ však je stejně důležitý jako vztah „já-ty“, jen díky „oni“ (barbaři) 
můžeme být „my“ (lidé).  Jen na základě nich se můžeme vymezit (srov. Sokol, Pinc 
2003:163-166). 
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dvou lidí už vůbec nelze. Nezapomínejme, že odpuštění je svobodný čin, 

člověk má vždy možnost neodpustit: ostatně lidské vztahy často 

pokračují a jsou plné viny. Jaký však mají smysl? 

 

5. 5. 5. 5. Mrav, morálka,Mrav, morálka,Mrav, morálka,Mrav, morálka, právo a právo a právo a právo a etika  etika  etika  etika –––– Sokolovo pojetí Sokolovo pojetí Sokolovo pojetí Sokolovo pojetí    

Pro další práci si nyní musíme teoreticky rozlišit pojem mravu, morálky 

a etiky. Pomohu si rozdělením, které uvádí Jan Sokol například v knize 

Filosofická antropologie (Sokol 2002:188-192). Při tomto rozlišení však 

musíme držet stále na paměti, že mrav, morálka i etika jdou stejným 

směrem a ve své podstatě si neodporují. 

 Mrav je zakládající prvek každé společnosti, díky němu si druzí 

mezi sebou rozumí, neboť říká, co se v naší společnosti dělá a co 

naopak nedělá vzhledem ke společenskému řádu. Jednání vedené 

mravem je ze své podstaty všudypřítomné, sdílené souhlasně většinou 

společnosti a implicitní. Jelikož jej všichni znají, nemusí se o něm 

mluvit. Dále je mrav vynucovaný a to tradiční autoritou bez udání 

důvodů, respektive důvodem je samotná tradice: „prostě se to tak dělá, 

a proto je to dobré“. Po neuposlechnutí přichází na řadu výsměch a 

pomyslné vyloučení zbytkem společnosti, tzv. dívání se skrze prsty. 

Mrav se tak většinou týká drobných, každodenní záležitostí, které vždy 

mají význam jako celek. Z výše řečeného nám již musí být jasné, že 

odpuštění v mravním jednání nemá místo. Kdyby odpuštění bylo 

všudypřítomné a bezmyšlenkovitě vykonávané, ztrácela by jakákoli 

vina, odpovědnost, a tím pádem i odpuštění smysl (neboť jde spíše o 

skutek nelehký, který člověk nedělá automaticky). Kdyby naopak bylo 

nemravní, bylo by zavrhované většinou společnosti a odpustivší jedinec 

by se setkával se zavrhujícími pohledy. Většinou však na odpouštějícího 

hledíme s údivem a respektem. 

 Morálka je naopak namířena na individuální myšlení člověka. Její 

povaha je explicitně vyjádřena a to většinou negativními zákazy pomocí 

morálního imperativu. Příkladem se nám může stát biblické přikázání 

„Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo“ (Ex 23:2), v němž je předpoklad, 
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že vše, co dělá společnost, nemusí být správné. Proto ostatně člověk 

potřebuje určitou oporu: v Bibli jí je Desatero, u Sokrata jeho 

Daimonium - jeho svědomí. V tom smyslu je morálka vždy 

kontrafaktická, neboť se neptá, co dělají ostatní, ale říká, co nebudeš 

dělat ty. Je tak účinnou obranou proti obvyklému útoku provinilce: 

„Kdybys byl na mém místě, ve stejné situaci, udělal bys to samé!“ 

Morálka tak apeluje na individuální myšlení a odpovědnost člověka tím, 

že říká, co se smí a nesmí vzhledem k morálnímu řádu. Ten je ostatně 

individuální oporou a autoritou každého člověka. Předpokladem toho 

však je, že člověk se nebude chtít řídit tím, co je špatné. A ačkoli vnější 

trest pro nemorálně jednajícího není, vnitřním trestem jsou výčitky jeho 

svědomí. Ve své podstatě by bylo chybou se ptát, kdy je odpuštění 

morální, neboť odpuštění míří ještě o kus dále. Ostatně každé 

ustanovení morálního jednání toto jednání podrývá, neboť  individuální 

situace činí obecnou. Můžeme se však ptát, za jaké podmínky by bylo 

odpuštění nemorální, nebo co se při odpuštění děje s viníkem vůči 

morálnímu řádu (viz další kapitola).  

 Kodifikací morálky je Sokolovo pojetí práva. To vyrůstá ze 

společenského mravu a je prodloužením morálky. Nemá sice povahu 

morálního imperativu, ale explicitně upozorňuje, že po provinění proti 

zákonům následuje trest. Svou povahou je tak negativní a míří na 

jednotlivce. Od morálky se však právo liší hlavně tím, že je 

vymahatelné: ten, kdo činí něco neprávem, si zasluhuje trest, který 

udílí stát jakožto autorita. Trestem se tak obnovuje morální řád. 

Odpuštění by ve trestní spravedlnosti nemělo co dělat, ale lidský život 

by byl bez odpuštění těžký. Proto se i v právu jistá forma „odpuštění“ 

objevuje (viz kapitola „Odpuštění a (trestní) právo“). 

 Samotné odpuštění totiž míří dál za oblast toho „co se dělá a 

nedělá“, „co je dobré a špatné“, „co je právem a neprávem“, míří ke 

hledání toho nejlepšího, tedy do oblasti etiky. Neboť, „za přímkou 

zákona se prostírá nekonečná a neprozkoumaná země dobra vyžadujíce 

všechny zdroje jedinečné přítomnosti“ (Lévinas 1997:220). Avšak 
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rozeznat to nejlepší je obtížné, jde vždy o individuální posouzení, a tak 

nalezení vlastní odpovědnosti: jde o to nést svou vlastí odpovědnost 

nejen za přítomnost, ale i za minulost a tím dosáhnout celku „zdařilého 

života“, jak cíl etiky definuje Aristoteles. Toto teleologické určení etiky 

by však nebylo nikdy možné bez odpuštění. Člověk nejedná vždy dobře 

a bez odpuštění by první chyba celek zdařilého života zničila. Etika 

(stejně jako odpuštění) totiž nemíří jen na mé dobro, ale hlavně na 

dobro druhého. Odpuštěním tak člověk pomáhá druhému tento zdařilý 

celek života uskutečňovat. Tato starost o ostatní však nezná meze, a 

tak ideálu „zdařilého života“ se člověk vždy muže jen přiblížit; o 

nějakém dodržení či splnění cíle etiky tak nemůže být řeč (Sokol 

2004:129), neboť dokud člověk žije, vždy může něco pokazit.  

 

5.1 5.1 5.1 5.1 Odpuštění a morální řádOdpuštění a morální řádOdpuštění a morální řádOdpuštění a morální řád    

Uznání vlastní viny a projevená lítost, stejně jako odpuštění, směřuje do 

společnosti. Ten, kdo činí pokání, si připisuje odpovědnost, neboť se 

chce na společnosti a morálním řádu znovu podílet. J. Hampton píše, že 

je-li člověk poškozen, je v podstatě degradován do poníženého 

postavení vůči viníkovi, stal se objektem jeho tužeb, stal se pouhým 

prostředkem k dosažení viníkova cíle (Murphy, Hampton 1988:42; 

podobně i Murphy 2003:35). Rovnocennost dvou osob je porušena 

vzhledem k rovnosti lidství jakožto nejvyššího zákona, čímž může 

rovněž utrpět sebeúcta oběti. Provinění proti člověku se dotýká nejen 

morálního řádu, ale celé společnosti. Proto se ostatně všichni, kdo se na 

tomto řádu podílí, mohou cítit uraženi a být pobouřeni. Domnívám se 

proto, že vzhledem k morálnímu řádu dochází k hlavně k jiné degradaci: 

viník se proviněním dostává do podřadného postavení vůči morálnímu 

řádu a v posledku vůči všem lidem (srov. Lk 14,11; 18,14). Až do teď 

mohla být oběť viníka pasivní, nyní je však na tahu30 - potrestat, 

ignorovat, odpustit, neodpustit?! 

                                                           
30 Srov. pozn. 23 této práce. 
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Mám za to, že v pomstě oběť klesá do poníženého postavení vůči 

morálnímu řádu a snižuje se na úroveň viníka.  Morální řád je ještě více 

narušen: na jednu stranu relativní rovnost odplaty31 (biblická zásada 

„oko za oko“ (Lv 24,20)) je negativně vyvážena jejími následky: místo 

jedné mrtvoly jsou dvě, ba co dvě, „kruh pomsty“ se zdá být téměř 

nekonečný. Násilí plodí násilí. Navíc jedno provinění může pomoci 

vysvětlit jiné, ale neomlouvá jej. Podobnou chybou by bylo si myslet, že 

jedna chyba může zmírnit jinou, nebo ji dokonce zrušit (Govier 

2002:50). Zastávám tak názor, že ponížení viníka jakožto způsob, 

kterým se člověk chce povýšit, má kontraproduktivní následky. Zde 

však musíme alespoň elementárně rozlišit promyšlenou pomstu, pro 

kterou je charakteristická zášť (resentiment) od náhlé zloby, jak to činí 

Griswold s odkazem na Butlerovu práci (Griswold 2007:22,39). 

Instinktivní „odplata“ – tedy náhlá zloba – má dozajista pozitivní a 

morální funkci. Respekt vlastní osoby je primární hodnota, která je 

bráněna náhlou zlostí, jak říká J. Murphy (Murphy, Hampton 1988:16). 

Na druhé straně stojí negativní aspekty zášti: zášť je překážkou 

odpuštění, tedy i usmíření a obnovy společenství. Často v ní člověk 

neodhadne potřebnou míru, přežene to s ní nebo ji vztáhne i na 

nevinné. Zášť se také občas prohlubuje do nenávistné podoby nebo 

přeroste do výše zmíněné pomsty. Nepřetržitý kruh neumožňuje lidem 

žít v míru vedle sebe, beze strachu v jedné společnosti (o přenesení 

krevní msty na nezávislou instituci, srov. Sokol 2007:153-163). 

V ignorování provinění zůstává morální řád narušen, a to i přes to, 

že čas na pociťovanou bolest působí svým trváním a nechává ji blednout 

až do úplného zapomnění. V ignorování je situace nezměněna, viník je 

stále viníkem, poškozený je nadále obětí. Jako příklad si uveďme 

ignorování urážek32 nebo zapomnění, s kterým je často odpuštění 

                                                           
31 Soudobým obhájcem záštiplných vášní je R. Solomon, který vychází z Nietzscheho 
pozic (srov. Solomon 1990:242-297)  
32 Z mé osobní zkušenosti mám pocit, že člověk často přehlíží některý typ urážek, 
neboť mu druhý nestojí za zbytečné rozčilování, druhý je mu lhostejný. V tomto 
smyslu je nutné tento způsob ignorování provinění odlišovat od shovívavosti, která má 
jiné důvody.  
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chybně zaměňováno. To je pasivní, neboť neobsahuje aktivní lidskou 

činnost ani morální hodnotu. Skvělé pojednání o vztahu zapomnění, 

času a odpuštění podává Jankélévitch v první kapitole knihy Odpuštění. 

Čas je neúprosný, všechno podléhá času, tedy i zášť, výčitky svědomí, 

ale i naše paměť. Vzpomínka je každou vteřinou postupně a nepřetržitě 

degradována. „S uplývajícím časem řídnou opětná vzplanutí, hroty 

zatrpklosti ztrácejí na svém ostří“ (Jankélévitch 1996:33). „Odpuštění“ 

pomocí zapomínání nakonec vzniká díky neustálému nastávání nového, 

až by se mohlo zdát, že ublížený je vyléčen, ale ve skutečnosti vinu 

z viníka „smazal“ čas a na provinění proti morálnímu řádu si nikdo 

nevzpomene. Ve jménu zapomínání a naší smrtelnosti však není možno 

hlásat skutečné odpuštění, neboť na konci není ani lidské společenství, 

ani morální řád (statu quo ante) obnoven. Zapomenutá, neaktuální vina 

není odpuštěna, neboť oběť si může kdykoli vzpomenout, její výčitky, 

zášť, touha po pomstě se mohou kdykoli vrátit a viník bude znovu viděn 

ve své urážce (Jankélévitch 1996:42,46). V tomto smyslu se 

odpuštěním předchází zapomenutí viny, které je v rovině jedince 

neodvratné. Kde nedojde k obnově proděravěného morálního řádu, ať 

už pomocí trestu nebo odpuštění, tam tento řád zůstane navždy 

narušen. A navíc zapomínání je nejkratší cestou k opětovnému konání 

stejných chyb. Zde nám jde spíše o opak, pamatovat si zlý skutek, 

abychom za něj mohli plně přičíst odpovědnost a směřovat k odpuštění. 

Nezáleží však jen na tom, jestli je provinění pamatováno, ale hlavně, 

jak je pamatováno: vzpomínka nesmí vzbuzovat zahořklost a 

pomstychtivost, nesmí udržovat v člověku identitu oběti, zlost a 

nenávist, ale být spíše konstruktivní, směřovat do budoucnosti a 

zároveň připomínat, že to co se stalo – a případně odpustilo, bylo 

špatné (Govier 2002:60-61).  

Ve skutečném odpuštění, vzhledem k morálnímu řádu, je provinilý 

vyzvednut na úroveň poškozené oběti. To jest ta nejlepší cesta33 

                                                           
33 Zde bych jen rád upozornil na to, co se může zdá z kontextu práce jasné: odpuštění 
pojímám jako proces, tedy nikoli něco absolutního, co se odehraje v čase jako skutek, 
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k usmíření a obnově ztraceného společenství – osobního i morálního. Až 

zde dochází ke skutečné konverzi. Skutečné odpuštění tak dokáže jako 

jediná moc vrátit věci do původního stavu, a je tak novým počátkem 

pro viníka i jeho oběť. To je ostatně vnějším projevem odpuštění. 

Odpouštíme, neboť to jinak mezi lidmi nejde, ten, kdo nedokáže 

odpustit, nemůžeme mít přátelství ani lásku (Murphy, Hampton 

1988:17) a přesto je to čin svobodný: je to jednání vlastního a 

svébytného druhu, které je sice vyvoláno něčím minulým, ale není jím 

podmíněno (srov. Arendtová 2007:313). 

Ostatně, když jsme vystavěli definici odpuštění na základě 

odpovědnosti za vinu, poněkud jsme se vzdálili od společenského 

rozměru: vina, vzhledem k odpovědnosti, je předmětem odpuštění. 

Viník však nebyl vždy vinen, mohl nám být dříve dobrým přítelem, 

rodinou apod. Skutečným a zřejmě nejčastějším motivem odpuštění je, 

že druhého mám rád, že s ním chci být, že mi je sympatický. Murphy 

podobně uvádí dva plně lidské motivy pro odpuštění: viník se už trápil 

dost (což dokazuje svoji lítostí - to však Murphy explicitně neříká) nebo 

mi byl dobrým přítelem v minulosti (Murphy, Hampton 1988:24). Jde 

tak o augustinské oddělení hříchu a člověka, jak jsme o něm pojednali 

výše: neodpouštíme totiž vinu jako takovou, ale vždy vinu člověka.  

Ostatně k oddělení již dochází při podmínce odpuštění, kdy se 

viník snaží lítostí oddělit od svého činu. Na druhou stranu osobní vztah 

dvou lidí není vždy před urážkou a existují tací, na které pro jejich 

skutky lze jen stěží pohlížet jako na lidské bytosti, ale pouze jako na 

lidská monstra. Navíc od těch nejbližších je bezdůvodná urážka často 

tou nejbolestivější zradou.  

 

5.2 5.2 5.2 5.2 Odpuštění a (trestní) právoOdpuštění a (trestní) právoOdpuštění a (trestní) právoOdpuštění a (trestní) právo    

                                                                                                                                                                                
fiat (srov. Jankélévitch 2006:45). Podobně píše Griswold o vztahu zášti a odpuštění: 
odpouštět je pracovat na zbavení se zášti, kde posledním cílem je tuto zášť úplně 
vyřadit ze vztahu, kde se tato zášť neodstraní, odpuštění selhává (Griswold 2007:42). 
Tento postoj se shoduje i s mojí životní zkušeností, kdy člověk často odpouští a hněv 
stále cítí, avšak je na té nejlepší cestě, aby se ho zbavil nadobro (proto jsem v definici 
odpuštění zmínil „nakonec“). Ustupující zloba tak k odpuštění dozajista patří.  
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S odpuštěním a jeho smyslem má také cenu mluvit o tom, kdo může 

odpouštět: právo odpustit má vždy jen oběť, avšak řekli jsme, že při 

každém provinění viník útočí také na morální řád. V moderní společnosti 

je tento morální řád zčásti kodifikován právem, které trestá. A dokud 

bude tento trest považován za připsání odpovědnosti a vyjádření 

spravedlnosti, nemůže proti němu být nic řečeno. Člověk, který věří 

pouze v justiční spravedlnost, bude odpuštění vidět jako něco 

nespravedlivého.    

V teorii, odpuštění nesmí nahradit soudní spravedlnost a následný 

trest (Minow 1998:15). Jedním z důvodů trestu je potvrzení a obnovení 

morálního řádu, platnosti zákona. Jen v potrestaném zločinu padá 

odpovědnost plně na pachatele. Zákoník Mannův to ostatně vyjadřuje 

jasně: „Kdyby král neúnavně netrestal ty, které trestat má, silnější by si 

pekli ty slabší jako ryby na rožni…. Nikomu by nic nepatřilo a svět by 

byl vzhůru nohama“ a „Potrestaný zločin padá na hlavu pachatele. 

Čtvrtina nepotrestané nespravedlnosti padá na toho, kdo ji způsobil, 

čtvrtina na svědky, čtvrtina na soudce a čtvrtina na krále“ (The Laws of 

Manu:7,24; 8,18 – cit. ONLINE34).  

To, že se viník provinil nejen proti druhému, ale i proti morálnímu 

řádu, vysvětluje, proč může člověk v případě, že druhému odpustil, být 

hnán před justiční soud, či naopak, že po vykonání svého trestu oběť 

viníkovi stále neodpustila (srov. Murphy, Hampton 1988:33). Odpuštění 

tak není zproštěním objektivního nároku na justiční proces (Griswold 

2007:39). „Odpuštění patří totiž do mimo-legální, mimoprávní sféry naší 

existence“ (Jankélévitch 1996:14).  

Přesto se v právu určité podoby „odpuštění“ vyskytují, což pouze 

dokazuje, jak je pro lidskou společnost tato instituce důležitá. 

Především je to milost35  zpravidla udělovaná hlavou státu. Třetí hlava 

                                                           
34 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Spravedlnost [online]. c2009 [citováno 
25. 05. 2009]. Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spravedlnost&oldid=4109525> 
35 Případ amnestie („hromadné milosti“) nezmiňuji, neboť její povaha slouží i k jiným 
účelům, čímž se oddaluje od instituce (individuální) milosti. Má tak spíše regulační 
charakter: uvolňuje zatížený aparát a věznice, má stimulační charakter, představuje 
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Ústavy (zákon č. 1/1993 sb, čl.62 g) ji definuje jako právo prezidenta 

republiky odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem, právo nařídit, 

aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm 

nepokračovalo. Milost však musí být vždy viděna v rámci zákona, neboť 

psaný zákon je vždy obecný36 a k dokonalé spravedlnosti se může 

jenom přiblížit: existence justičních omylů a novelizace zákonů to jen 

dokazují. „Odpuštění“ v trestní spravedlnosti – milost – je tak určitou 

formou poslední naděje. Institut milosti není výrazem neúcty, ale 

výrazem pokory před principy neskonale vyššími a zásadnějšími, než je 

dočasné a politizované trestní právo. Odpuštění hlavy státu zde 

představuje kvalifikované (poučené) odpuštění, je tedy relativně 

spravedlivé a racionální (Marečková 2007:20). Že pro udělení milosti 

nejsou dána přesná kritéria, je její výhodou a nikoli omezením. Je-li 

symbolem spravedlnosti postava ženy (justitia) s váhami jako 

symbolem rovnosti, mečem, aby své rozhodnutí uměla prosadit a 

páskou přes oči, aby nehleděla na toho, koho soudí, pak milost ji tuto 

pásku sundává, neboť pečlivě prozkoumává každý případ. „Právo není 

oprávněno samo sebou, ale pouze svým cílem a účelem: neslouží-li 

právo spravedlnosti, pozbývá opodstatnění: stává se formou a prázdnou 

destrukcí…Kritika právního formalismu není kritikou práva nad všemi, 

ale kritikou instituce nad lidstvím a práva nad spravedlností“ 

(Marečková 2007:24,28). Milost je tak vyjádřením úcty k právu, 

spravedlnosti a pokory před omylností jakéhokoli systému, a zároveň 

úcty a vážnosti, již přikládáme funkci hlavy státu. Ostatně udělením 

milosti není nijak dotčen výrok o vině a vinu či nevinu z něj nelze 

                                                                                                                                                                                
naději pro širší skupiny osob, pojí se s různými významnými daty (Marečková 
2007:22). 
36 Proto ostatně Aristoteles mluví o slušnosti (EPIKIE) jako o spravedlnosti, která je 
lepší než zákon, neboť jest opravou zákonného práva, které pro svou obecnost 
(„povšechnost“) často nedostačuje (viz EN 1137b). Rovněž srov. Platonovy Zákony 
(Zkn:757d-e) 
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odvodit, je tak pouze zrušením nebo zmírněním trestu37 (Marečková 

2007:29,31). 

V ideálním případě by každý toto oficiální rozhodnutí hlavy státu 

měl akceptovat, realita je však často jiná. Na druhé straně však stojí 

člověk, kterému justiční chyba mohla například zničit rodinu a vzít 

nejlepší léta jeho života.   

 

5.3 5.3 5.3 5.3 Odpuštění a etika, aneb proč je odpuštění dobréOdpuštění a etika, aneb proč je odpuštění dobréOdpuštění a etika, aneb proč je odpuštění dobréOdpuštění a etika, aneb proč je odpuštění dobré    

Z toho, co již bylo napsáno, se odpuštění může zdát jako paradoxní čin: 

odpusť, ačkoli existuje vina; buď na něj dobrý, ačkoli byl na tebe zlý. 

Aby bylo odpuštění morální, musí si odpouštějící udržet respekt k sobě, 

stejně jako k uraženému a morálnímu řádu – tedy vyhnout se 

přehnanému altruismus a egoismu i zapomenutí. Morálka je ostatně 

něco, o co se musíme všichni starat, říká Murphy (Murphy, Hampton 

1988:18). Odpuštění však míří dál za morálku, do oblasti etiky. 

Řekli jsme, že odpouštíme, protože to jinak nejde. Kdo by chtěl žít 

ve světě, kde existuje jenom provinění a následná odplata a trest, kde 

důsledky jednoho činu pronásledují člověka do konce života?! Minulost 

se nedá změnit, ale je možné změnit postoj k ní, říká J. Křivohlavý 

(Křivohlavý 2004:102). Jak bylo řečeno výše: odpuštěním se obnovuje 

narušený řád, ztracená rovnocennost mezi dvěma lidmi. To je jedním z 

důvodů, proč je odpuštění dobré a prospěšné.  

 Proč je tedy odpuštění etické, proč je výrazem hledání toho 

nejlepšího? Jednoduchou odpovědí je, protože ho všichni potřebujeme. 

Naše povaha není dokonalá, což hezky dokládá moudrost: „chybovat je 

lidské, odpouštět božské“ nebo „kdo z vás je bez hříchu, první hoď po ní 

kamenem“ (J 8,7). Jako příklad si připomeňme Podobenství o 

nemilosrdném služebníku (Mt 18,23-35): Na počátku stojí provinění 

                                                           
37 V trestním zákoně existují i další formy, kterými je viník zbaven trestnosti. Uvádím 
pouze některé s příslušnými paragrafy: „upuštění od potrestání“, kdy projednání před 
soudem stačí k potrestání viníka, viz zákon 140/1961, §24; „účinná lítost“, kdy 
důvodem je dobrovolná snaha o odčinění trestního činu, viz 140/1961, §66; 
„promlčení trestního stíhání a promlčení výkonu trestu“, který je odůvodněné 
postupným slábnutím doby reakce na trestný čin, viz zákon 140/1961, §67,68). 



45 
 

proti řádu spravedlnosti, nesplacený dluh, kterým se člověk stal 

vinným. Aby byl tento dluh splacen, má přijít trest - otroctví. Pak však 

přichází podmínka odpuštění: lítost, pokání. Král ustrne nad 

služebníkem, propustí ho a navíc mu dluh odpustí. Odpuštěný však sám 

potká svého dlužníka a uvrhne ho do vazby. Když se o tom král dozví, 

rozhněvá se a dá nemilosrdného služebníka do vězení, dokud nezaplatí 

celý dluh. Závěrem Ježíš poznamenává, že tak s námi bude jednat i 

jeho nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíme každý svému Bratru. 

Když si však odmyslíme Nebeské království a Poslední soud, vidíme, že 

všichni odpuštění potřebujeme, neboť všichni občas chybujeme. I 

v tomto smyslu je odpuštění považováno za uzdravující ctnost, která 

obnovuje společenství (Murphy, Hampton 1988:32). 

 Jinými důvody, které posouvají odpuštění do sféry etiky, mají 

psychologický původ. Následky neodpuštěné viny mohou být tragické 

jak pro viníka, tak pro jeho oběť. Vina na viníkově svědomí leží jako 

dluh, břemeno. Viník, připustí-li si odpovědnost za vinu, může vůči sobě 

vzbudit pocit morální nenávisti, může se vnímat jako ztělesněné zlo, což 

může nakonec vést až k sebevraždě. J. Hampton však bystře namítá, že 

již samotná morální námitka vůči svému špatnému konání, o člověku 

říká, že není úplně špatný (Murphy, Hampton 1988:86). Viník se v 

odpuštění stává „odpuštěným viníkem“, čímž je nakonec zbaven nejen 

viny (ta mu je nejprve plně připsána), ale i morálních výčitek a zášti 

vůči sobě, kterou mohl cítit. V odpuštění je viník uznán jako hodný 

odpuštění, je uznána jeho svoboda se polepšit: jeho identita jakožto 

člověka je obnovena. Vedle toho je zbaven strachu, že by se druhý 

mohl pomstít (nehledě na to, zda ujde či neujde trestu ze strany práva). 

 Navíc odpuštění nesměřuje jen na viníka, ale i na odpouštějícího: 

odpuštěním se zříkáme zášti a vyhýbáme se sebedestruktivním 

efektům38, které v nás udržují bolest, nevraživost a pocit ublíženosti 

(Minow 1998:14). V žádosti o odpuštění viník ukazuje své oběti, že si ji 

                                                           
38 Pro přehled negativních příznaků, které mohou člověka zužovat při neodpuštěné 
vině, srov. Křivohlavý 2004:104. 
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váží jako osobu, že ji respektuje a že svého skutku lituje. Ačkoli to, co 

člověk vytrpěl, bude vždy jeho součástí, nemusí odpouštějící zakládat 

svojí identitu na skutečnosti, že mu bylo ublíženo. V procesu odpuštění 

se z poškozeného stává víc než poškozený a viník je uvolněn z pout 

viny, aby se stal něčím lepším. Jestliže je dána důvěra a příslib na obou 

stranách, je zde možnost morálně rovnocenného vztahu (Govier 

2002:48). 

 Jiným etickým důvodem tedy je, že na jedné straně inspiruje 

viníka k lepšímu životu: dělá ho lepším tím, že mu nabízí nový začátek. 

Brakenheilm vidí odpuštění jako re-motivující akt: zabraňuje šíření 

všech konfliktů mezi zúčastněnými stranami a podněcuje vývoj k 

výhodnější situaci (Brakenheilm 1993:15). Odpuštění by tak mělo být i 

jistou zárukou, že se provinění nebude opakovat, že se viník poučil 

(neboť si připustil vinu a projevil lítost). Proto je přítomnost odpuštění 

namířena jak do minulosti (nezapomenout!), tak do budoucnosti (poučit 

se a jít dál!). Na druhé straně může inspirovat i odpouštějícího, 

například právě k vedení dobrého života jako celku. V tomto smyslu je 

odpuštění v moderní době etickou ctností, neboť je projevem dobré vůle 

vzhledem k ostatním. Neměli bychom si však představovat, že v jeho 

důsledku musí dojít ke všem těmto následkům ihned, pravdou však 

zůstává, že jen díky odpuštění je k nim cesta otevřena (Griswold 

2007:71). 

 

5.4 5.4 5.4 5.4 Odpuštění vOdpuštění vOdpuštění vOdpuštění v    rámci náboženstvírámci náboženstvírámci náboženstvírámci náboženství    

Téma odpuštění dozajista patří k náboženskému dědictví evropské 

tradice, přičemž Evropa má těchto tradičních kořenů hned několik. 

Vedle řeckého potažmo římského a židovského potažmo křesťanského, 

jak toto rozdělení uvádí Brague ve své knize Evropa, římská cesta, 

k nim dozajista ještě patří kořen islámský. Tyto abrahamitské 

náboženství tak tvoří univerzální a singulární základ evropského tématu 

odpuštění (Derrida 2003:100).  
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Na počátku však musím zmínit jistá omezení: když mluvím o 

náboženství, myslím tím pouze jeden Bragueův kořen, tedy křesťanský, 

vycházející z židovského – můžeme tak mluvit o biblickém odpuštění. 

Druhým omezením je, že provinění, o kterém zde budu mluvit, není 

přímé provinění proti Bohu: nejde tak o rouhání, které je v křesťanství 

většinou považováno za Bohem neodpustitelný hřích. V odpuštění se tak 

znovu setkává člověk s člověkem, viník a jeho oběť (poznamenejme, že 

odpuštění je rovněž něco jiného, než křesťanského pojetí spásy, 

záchrany, srov. Sokol 2004:177-180). Třetím omezením, či spíše 

poznámkou, je, že tato kapitola si nedává za cíl kompletně vyčerpat 

téma odpuštění v rámci Bible, či Nového zákona, ale spíše ukázat na 

jeho smysl v rámci náboženství.  

Základní pozici uvedu otázkou: jak může člověk chtít hledat 

odpuštění u Boha, když sám nedovede odpustit? To dokládá i závěr 

Podobenství o nemilosrdném služebníku, které bylo zmíněno výše: „Tak 

bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte 

každý svému bratru“ (Mt 18, 35; podobně např. Mt 6, 15; Mk 11,25-

26). Vedle toho toto podobenství ukazuje, že „odpuštění sice zbavuje 

člověka jeho minulých vin a ničemností, rozhodně jej však nezbavuje 

odpovědnosti za to, jak jedná v přítomnosti“ (Sokol 2004:162). Ukazuje 

odpuštění jako dluh, který bychom měli umět splatit na někom jiném 

v přítomnosti i budoucnosti, neboť i tam míří odpovědnost – tu nenesu 

jen za to, co jsem již udělal a nedá se vrátit zpět, ale spíše za přítomné 

a budoucí, za to co mohu nyní změnit. V odpuštění božím je tak základ 

odpuštění lidského, neboť kdykoli člověk jedná s druhým, jedná 

zprostředkovaně s Ježíšem (srov. Mt 25, 40). 

 Není však tato pozice pouze něčím vnějším? Proč bych se měl u 

někoho (u Boha, přírody apod.) dožadovat odpuštění? Jsem snad 

někomu něco dlužen? Zde, ač se dostáváme na půdu křehkou pro 

nevěřícího, musíme prohlásit, že jsem dlužen za život. Zde, jak píše Jan 

Sokol, začíná vlastní podstata náboženství: „objevem nesamozřejmosti 

lidské existence… jako lidská odpověď na dary života, zdraví, štěstí, 
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lásky - zkrátka těch nejcennějších věcí, které si člověk nemůže vlastním 

přičiněním nijak vydobýt ani koupit“ (Sokol 2004:127). Dluhy a 

závazky, které lidé mají mezi sebou, jsou nesrovnatelně menší s tím, 

který mají navzájem společný vůči Bohu: to, že jsem zdraví, mohu 

prožívat lásku a cítit se šťastný. Tento dluh života je ze své podstaty 

nesplatitelný, je však uznatelný.  

 Jak bylo výše řečeno, odpuštění se nesmí stát pravidlem, neboť 

patří do oblasti etiky. Často se dočteme, že křesťanská etika je etikou 

odpuštění, což vychází ze skutečnosti, že nepočítá jen se spravedlivými, 

ale hlavně míří i na ty nespravedlivé: v tomto smyslu je třeba číst 

Podobenství o ztracené ovci, které je zakončeno: „Pravím vám, že právě 

tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, 

než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují“ (Lk 

15,7; ale např. i starozákonní Ez 33,10-20) nebo Podobenství o 

marnotratném synu: „Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž 

tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen“ (Lk 

15,32). V tomto poslední podobenství je taktéž ukázáno, co bylo řečeno 

výše: odpuštění není schvalováním toho, čeho se syn dopouštěl, ale je 

pro něj novým počátkem. Až zde – v rodině – ukáže láska svoji 

nezměrnou velikost (Abeln, Kner 1994:21). 

Podmínkou odpuštění je určitý „obrat“, jak o něm mluví Jan Sokol. 

Vedle obratu viníka je však nutný i určitý náhled na etiku jako celek 

„zdařilého života“, tedy něčeho ze své podstaty nedosažitelného, jak 

jsme o tom pojednali výše. Člověk, „nemůže spočívat v tom, že by se … 

hájil a trval na svém, že v ničem nepochybil. Tím by jen prokázal, že 

vůbec nechápe „bezmezný“ charakter uložené starosti, které nikdy 

nemůže plně vyhovět“ (Sokol 2004:129). To nám ostatně dokazuje 

podobenství O farizeovi a celníkovi: „Neboť každý, kdo se povyšuje, 

bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Lk 18, 14). V 

křesťanské etice je tedy člověk nejen tím, kdo může a má odpustit, ale 

je i věčným dlužníkem. Že člověk jednou odpustil, neznamená, že vedl 

život ve jménu etiky až do smrti a že člověk jednou zhřešil, neznamená, 
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že je navždy odepsaným hříšníkem. „Když tvůj bratr zhřeší (proti tobě), 

pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší 

sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: „Je mi to líto“, 

odpustíš mu!“ (Lk 17,3-4). V tomto je biblická etika nedosažitelná a zde 

spočívá odpuštění jako odpověď na dar života; a právě zde překonává 

všechny racionální etické systémy (Sokol 2004:130). Za patřičných 

podmínek by se člověk měl pokoušet odpouštět neustále, neboť na 

odpuštění není nikdy pozdě. 

 

Závěr kZávěr kZávěr kZávěr k    tématu odpuštěnítématu odpuštěnítématu odpuštěnítématu odpuštění    

Názvem této práce je „Odpuštění a odpovědnost“, přičemž k nahlédnutí 

jejich vztahu jsme museli urazit poměrně dlouhou cestu. Jedna z 

úvodních otázek zněla, jestli má odpuštění v našem životě místo? 

Dokud budeme pojímat Anaximandrovu rovnováhu za jeden z principů 

spravedlnosti, tak musíme odpovědět pozitivně. Tam, kde došlo 

k provinění, bude vždy pro odpuštění, stejně jako pro trest, místo. 

Odpuštění a trest totiž spočívají v připsání odpovědnosti za spáchanou 

vinu. 

 V antickém pojetí „odpuštění“ jsme mohli vidět, co skutečnému 

odpuštění brání: ať už idealistické pojetí morálně nezranitelného a 

nezávislého člověka, platónské podcenění zla, nebo aristotelské 

přecenění vnějších okolností, ze skutečného odpuštění učinilo SYNGNÔMÊ, 

v němž je na provinění nahlíženo jako na omyl, chybu. Dle zmíněných 

výkladů člověk v antické společnosti nikdy nejedná zcela zle na základě 

vlastní volby, což měla ukázat zejména Spaemannova analýza 

intelektualismu.  

Soudobý pohled na vinu a odpovědnost člověka je odlišný a jen 

díky tomuto jinému pojetí je odpuštění možné: rozlišování míry 

odpovědnosti za provinění má za cíl mimo jiné ukázat, že princip 

připsání odpovědnosti – odpovědnosti jakožto kantovského výrazu 

svobodného jednání – určuje, nakolik je člověk vinen. Pochopit 

znamená, alespoň v Jankélévitchově pojetí, omluvit. Tím se však nechce 
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říct, že např. „neznalost omlouvá“, nýbrž že existuje menší míra 

odpovědnosti za vinu, kterou je druhý schopný pochopit a omluvit. Kde 

druhý nenajde ve svém pochopení omluvu, tam je odpovědnost za vinu 

ve větší míře připsána a na člověka čeká trest – nebo odpuštění.  

 

Tedy až tam, kde odpovědnost za vinu je ve větší či plné míře 

připsána viníkovi, kde není možné omluvit, je možné odpustit. 

Odpuštění jsme si přitom definovali jako způsob vyrovnání, při kterém 

je z viníka setřena vina.  Byl-li v úvodu vytyčen cíl nalézt jádro 

odpuštění, pak nyní můžeme říci, že toto jádro spočívá v pěti bodech 

(viz předmět, podmínka, zdroj, motiv a smysl). Odpuštění je 

svobodným skutkem dobré vůle a v tomto smyslu je vždy dobro-volné a 

nikdy povinností. Odpuštění však může viník napomoci přiznáním viny 

vlastnímu svědomí a projevenou lítostí, čímž dokazuje, že o odpuštění 

stojí. Tato podmínka však může udělení odpuštění pouze pomoci, nikoli 

ho zaručit. Další úvodní otázkou bylo, co člověka motivuje odpustit. 

Z výše řečeného by mělo být jasné, že je to určitá náklonnost ke 

společnému lidství, tedy snaha odhalit ve viníkovi lidské já. Zdá se tak, 

že smysl odpuštění spočívá v  usmíření a nastolení rovnosti, které jsou 

zjevnou stránkou každého vztahu – v obnovení Anaximandrovy 

rovnováhy. Tím byla zodpovězena poslední úvodní otázka.  

Po celou dobu práce jsem se snažil na odpuštění nahlížet jako na 

plně lidský skutek, tedy takový, který se neděje mezi dokonalou a 

nedokonalou bytostí, ale mezi dvěma rovnocennými osobami. Nikdo 

není bez chyby, což platí i o oběti. Pouze ta má však plné právo 

odpustit, avšak to, že se jistá forma „odpuštění“ vyskytuje i v justiční 

spravedlnosti, mělo mimo jiné ukázat, jak je odpuštění v lidském životě 

důležité. Proto v trestní spravedlnosti musí být milost nahlížena jako 

zdokonalení této spravedlnosti a nikoli jako její opak. Odpuštění se 

ostatně může zdát nespravedlivé, avšak spravedlnost není jeho cílem, 

nýbrž je jím rovnost mezi obětí a viníkem. Proto jsme zařadili odpuštění 

do oblasti etického jednání, neboť odpuštění chce to nejlepší nejenom 
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pro „mě“, ale rovněž pro „tebe“. Jen „ty“ se můžeš změnit, naopak 

provinění zůstane navždy proviněním. Ostatně nahlížet viníka bez jeho 

viny patří k těm nejtěžším úkolům v odpuštění. Nikdo však dosud 

neřekl, že odpuštění je lehké. Poslední kapitola si dala za úkol ukázat 

etické odpuštění jakožto něco, co všichni potřebujeme, neboť člověk je 

vždy věčným dlužníkem a odpuštění se pak stává odpovědí na dar 

života. Myslím, že závěr této práce by tak bylo hezké ukončit krátkou 

motlitbou: 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
přijď království tvé, 

buď vůle tvá 
jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes 
a odpusť nám naše viny, 

jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům 
a neuveď nás v pokušení, 
ale chraň nás od zlého. 

[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.] 
Amen.39 

(Mt 6,9-13) 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
39 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Otčenáš [online]. c2009 [citováno 
25. 06. 2009]. Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1&oldid=4
112024> 
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Seznam zkratekSeznam zkratekSeznam zkratekSeznam zkratek    

a.) biblické zkratky 

Gen – Genesis 

Ex – Exodus 

Lv – Leviticus  

Mk – Marek 

Mt – Matouš 

Lk – Lukáš 

J  - Jan 

Ez – Ezechiel 

 

b.) antické 

Aristoteles:  EN – Etika Níkomachova 

Platon:  Faid –  Faidón 

Faidr – Faidros 

Gorg – Gorgias 

HM  - Hippias Menší 

Krit – Kritias 

OS – Obrana Sokratova 

Prot – Prótagoras 

Úst -  Ústava 

Zkn - Zákony 

 

c.) Ostatní zkratky 

LIDDELL, H. G., SCOTT, G-E Lexicon - Greek-English Lexicon (with a Revised Supplement) 
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